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Wykaz skrótów 

SKRÓT ROZWINIĘCIE 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CATI ang. Computer-Assisted Telephone Interview – wywiad kwestionariuszowy 

telefoniczny wspomagany komputerowo 

CAWI ang. Computer-Assisted Web Interview – wywiad kwestionariuszowy 

przeprowadzany za pośrednictwem Internetu 

DAR długotrwałych akcji ratowniczych 

DR ang. Desk Research - analiza danych zastanych 

EFRR Europejsku Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza 

EWT Europejska Wspólnota Transgraniczna 

GOZ Gospodarka w obiegu zamkniętym 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI ang. Individual In-Depth Interview- indywidualny wywiad pogłębiony 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

LSI Lokalny System Informatyczny 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NGO Organizacja pozarządowa 

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny 

OP Oś Priorytetowa 

OP IV Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego RPO WP 2014-2020 

OP VI Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

PAD Punkt alarmowo dyspozycyjny 

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PI Priorytet inwestycyjny 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POŚ WP Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego 

PSBS Program Strategiczny „Błękitny San” 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PSRB Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

PK Park Krajobrazowy 

PN Park Narodowy 
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SKRÓT ROZWINIĘCIE 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PZO  Plan Zadań Ochronnych 

RPO WP 2014-

2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

SL aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SP Studium przypadku 

SPA 2020 Strategiczny Plan Adaptacji 

SUW Stacja Uzdatniania Wody 

SWD System Wspomagania Dowodzenia 

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 

TBE Ewaluacja bazująca na teorii 

TDI ang. Telephone In-Depth Interview - telefoniczny wywiad indywidualny 

UE Unia Europejska 

UM WP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

WE Wspólnota Europejska 

V AKPOŚK Piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

ZIT  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZZO Zakład Zagospodarowania Odpadami 
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Streszczenie 

CEL I ZAKRES BADANIA 

Celem badania była ocena efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych wsparcia 

udzielonego w ramach OPIV oraz działania 6.1 w ramach OP VI RPO WP 2014-2020. W 

badaniu zastosowano ilościowe i jakościowe metody badawcze. Obejmowały one: analizę 

dokumentacji, wywiady pogłębione (z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020, ekspertami 

dziedzinowymi, ekspertami oceniającymi wnioski), ankietę internetową z beneficjentami 

oraz studia przypadku. (str. 14) 

LOGIKA INTERWENCJI 

Ocena logiki interwencji przyjętej w OP IV oraz działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 jest 

pozytywna. Zaplanowany zakres interwencji wskazuje na kompleksowość podejścia do 

realizacji wyznaczonych celów. Dobór środków dla realizacji celów oraz wskaźników 

produktu i rezultatu był trafny w kontekście zdiagnozowanych deficytów i potrzeb regionu 

oraz adekwatny dla przyjętych celów interwencji. (Załącznik 1) 

EFEKTY INTERWENCJI  

W ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń dofinansowano budowę, 

przebudowę lub rozbudowę 28 km obwałowań przeciwpowodziowych. 68 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych zostało wyposażonych w 52 wozów pożarniczych i 1 347 szt. 

sprzętu. Wyposażono także jednostki Państwowej Straży Pożarnej w systemy integrujące 

środki łączności. Powstał system monitoringu i zbiorniki wody do ochrony przed pożarami 

lasów. Inwestycje przyczyniają się do zwiększenia się odporności regionu na zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatu. (str. 18) 

W ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami wybudowano lub zmodernizowano 37 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 2 zakłady zagospodarowania 

odpadów komunalnych oraz 2 instalacje do przetwarzania odpadów innych niż komunalne. 

Poddano rekultywacji 7 składowisk odpadów oraz wybudowano lub rozbudowano 2 

składowiska. Projekty mają wpływ na zwiększenie potencjału w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie. 

Dzięki udzielonemu wsparciu zrealizowano znaczną część zadań przewidzianych w Planie 

Inwestycyjnym do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że wparcie ma 

wpływ na wypełnienie wymogów dyrektyw: 2008/98/WE w sprawie odpadów i 1999/31/WE 

w sprawie składowania odpadów. (str. 34) 

Efekty projektów dofinansowanych w działaniu 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa obejmują 

budowę lub przebudowę: 750 km sieci kanalizacji sanitarnej, 50 oczyszczalni ścieków, 186 

km sieci wodociągowej, 29 ujęć wody i 30 stacji uzdatniania wody. Dzięki tym inwestycjom 

216 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, natomiast 158 tys. osób - z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Dofinansowane przedsięwzięcia mają wpływ na 
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zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą 91/271/EWG. (str. 49) 

W ramach projektów dofinansowanych działaniach 4.4 Kultura i 4.6 Kultura-Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne wsparciem objęto 87 zabytków nieruchomych oraz 63 instytucje 

kultury. Projekty obejmowały renowację obiektów zabytkowych, w tym sakralnych oraz 

renowację lub doposażenie innych obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym bibliotek, 

domów kultury i muzeów. W efekcie poprawił się stan techniczny budynków, wprowadzono 

też wiele udogodnień dla odwiedzających i osób zatrudnionych w instytucjach kultury, co 

przekłada się na zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu oraz dostępności dóbr kultury 

dla mieszkańców i turystów. (str. 66) 

W ramach projektów dofinansowanych w działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna wsparciem 

objęto 50 form ochrony przyrody, 303 ha siedlisk (w zakresie poprawy stanu ich ochrony), 6 

ośrodków edukacji ekologicznej (w zakresie rozbudowy lub doposażenia), a także 

opracowanie dokumentacji do planów ochrony dla 10 parków krajobrazowych i 4 

rezerwatów przyrody. Za dobrą praktykę należy uznać dofinansowanie budowy 567 

przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach Natura 2000. Realizowane w działaniu 4.5 

projekty będą miały wpływ na wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności 

biologicznej w regionie. (str. 83) 

Dzięki projektom dofinansowanym w działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 

regionu poprawił się stan infrastruktury uzdrowiskowej. Ośrodki świadczące usługi 

sanatoryjne lub uzdrowiskowe wyposażone zostały w specjalistyczny sprzęt, podniosła się 

jakość świadczonych przez nie usług oraz rozszerzył zakres działalności. Nastąpił także rozwój 

ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej. Interwencja ma 

wpływ na wzmacnianie konkurencyjności podkarpackich uzdrowisk i zwiększenie ich 

atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i osadniczej. Wpłynie też na poprawę jakości życia 

mieszkańców oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu. (str. 98) 

KOMPLEMENTARNOŚĆ 

Interwencja OP IV RPO WP 2014-2020 wpisywała się w szersze spektrum kompleksowych i 

wielokierunkowych działań, realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w przy 

udziale różnych źródeł wsparcia publicznego, przede wszystkim POIiŚ 2014-2020, PROW 

2014-2020, EWT-2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie. Projekty realizowane w 

ramach OP IV RPO WP 2014-2020 i innych programów komplementarnie się uzupełniały. 

Projekty realizowane w działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 są natomiast silnie powiązane z 

projektami finansowanymi w innych osiach priorytetowych RPO WP 2014-2020 (OP I, III, IV, 

V, VI i IX). Przeprowadzone analizy nie wykazały efektu koncentracji wsparcia na obszarach 

funkcjonalnych (MOF) ani w gminach objętych Programem Strategicznego Rozwoju 

Bieszczad i Programem Strategicznym „Błękitny San”. (str. 115) 

  



8 | S t r o n a  

TRWAŁOŚĆ 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów uzyskanych w 

wyniku realizacji projektów dofinansowanych w OP IV i działaniu 6.1. Realny i prognozowany 

stopień wykorzystania powstałej infrastruktury należny ocenić jako wysoki. W związku z 

pandemią COVID-19 w części projektów (w szczególności w działaniach 4.4, 4.5 i 6.1) 

występują już lub mogą wystąpić w przyszłości problemy lub opóźnienia w osiąganiu celów 

związanych z zasięgiem efektów lub poziomem wykorzystania infrastruktury. (str. 132) 

EFEKTYWNOŚĆ 

W obszarze środowiska, kultury i wzmacniania potencjału uzdrowiskowego, relacja nakładów 

do efektów jest bardzo zróżnicowana. W związku z tym nie powinna ona być traktowana jako 

uniwersalny miernik efektywności interwencji. Zastosowane w OP IV i działaniu 6.1 

mechanizmy zapewniające efektywność projektów, w szczególności kryteria oceny 

efektywności kosztowej i ekonomicznej, były właściwe zaplanowane i stosowane. Nie 

zidentyfikowano zjawiska krańcowo malejącej efektywności podejmowanych działań, 

natomiast zjawisko takie może wystąpić w perspektywie finansowej 2021-2027 w obszarze 

gospodarki ściekowej. (str. 135) 

REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH 

Dofinansowane w OP IV i działaniu 6.1 projekty będą miały pozytywny wpływ na realizację 

zasady zrównoważonego rozwoju. We wszystkich analizowanych działaniach zauważono 

także pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. Polega ona 

na zgodności z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz zapewnianiu 

niedyskryminacyjnego dostępu do produktów projektów dla wszystkich - bez względu na ich 

płeć, rasę i narodowość. W ramach dofinansowanych projektów planowane jest 

dostosowanie 160 obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast w 104 

projektach sfinansowano racjonalne usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. (str. 

147) 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI 

Wyniki badania wskazują na to, że interwencja RPO WP 2014-2020 w ramach OP IV i 

działania 6.1 została dobrze zaplanowana. Zakres wsparcia w sposób kompleksowy 

odpowiadał na kluczowe potrzeby województwa, a dofinansowane przedsięwzięcia będą 

miały wpływ na realizację wyznaczonych celów, przy czym skala wpływu na zachodzące w 

regionie zmiany będzie zróżnicowana, w zależności od obszaru. Badanie wykazało także, że 

przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne (w tym system naborów, kryteria oceny, 

działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały skutecznej i efektywnej realizacji założonych 

celów. (str. 152)  
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REKOMENDACJE I ZALECENIA NA PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ 2021-2027 

W żadnym z analizowanych obszarów wsparcia potrzeby regionu nie zostały jeszcze w pełni 

zaspokojone, zidentyfikowano także nowe potrzeby, związane przede wszystkim ze 

zmianami klimatu i potrzebą innowacyjności. (str. 166) 

W obszarze adaptacji do zmian klimatu priorytetowym kierunkiem wsparcia w perspektywie 

finansowej 2021-2027 powinny być działania nakierowane na zatrzymanie i 

zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu. Dotyczy to w szczególności terenów 

rolniczych i leśnych, przyrodniczo cennych, a także miejskich. W miastach należy wspierać 

zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych i rozwój zielono-błękitnej 

infrastruktury. Wskazana jest też kontynuacja procesu budowy i modernizacji infrastruktury 

przeciwpowodziowej, w tym obwałowań, zbiorników suchych i polderów zalewowych. 

Potrzebne będzie również dalsze wsparcie doposażenia służb ratowniczych oraz wdrażania 

systemów monitorowania i szybkiego reagowania na zagrożenia. (str. 168) 

Niezbędna jest kontynuacja wsparcia dla rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych oraz wdrażania inteligentnych 

systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w aglomeracjach. Rekomendowane 

jest także wsparcie rozwoju przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych, 

autonomicznych systemów oczyszczania na obszarach o rozproszonej zabudowie. Wskazana 

jest też kontynuacja wsparcia inwestycji w budowę i modernizację ujęć wody i sieci 

wodociągowych. (str. 171) 

W obszarze gospodarki odpadami w perspektywie finansowej 2021-2027 wspierane powinny 

być nadal projekty dotyczące budowy i modernizacji PSZOK. Wsparcie skierować należy także 

na instalacje służące przygotowaniu odpadów do odzysku oraz instalacje przetwarzania i 

recyklingu odpadów. Można rozważyć także stworzenie instrumentu wspierającego 

przedsiębiorców w przechodzeniu na model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). (str. 173) 

W obszarze ochrony różnorodności biologicznej wsparcie powinno zostać skierowane na 

ochronę czynną gatunków i siedlisk oraz ograniczanie antropopresji, w tym w szczególności 

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach chronionych. Należy wpierać 

także tradycyjne metody wypasu zwierząt jako działania służące ochronie siedlisk. 

Rekomendowane jest również wsparcie rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury w miastach, 

a także działań z zakresu edukacji ekologiczno-klimatycznej i komunikacji. (str. 175) 

Wskazana jest kontynuacja wsparcia w obszarze kultury, w szczególności na projekty służące 

rozwojowi potencjału instytucji kultury. Należy też dążyć do upowszechniania innowacyjnych 

rozwiązań, w tym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii do cyfryzacji zasobów. 

(str. 178) 

Warto rozważyć rozwój zastosowanego w działaniu 6.1 podejścia dotyczącego wsparcia dla 

obszarów uzdrowisk poprzez rozszerzenie go o inne działania, kluczowe z punktu widzenia 

wzmocnienia lokalnych potencjałów lub/i ukierunkowanie go na rozwój innych niż 

uzdrowiska obszarów, w oparciu o ich walory przyrodnicze i krajobrazowe. (str. 179)  
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Summary 

AIM AND SCOPE OF THE STUDY 

The aim of the study was to assess the ecological, social and economic effects of the support 

provided under Priority Axis IV and Measure 6.1 under PA VI  Regional Operational 

Programme of the Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020. Quantitative and qualitative 

research methods used in the study included: documentation analysis, in-depth interviews 

(with representatives of the MA ROP PV 2014-2020, field specialists, experts evaluating 

applications), an online survey with beneficiaries and case studies. (p. 14) 

INTERVENTION LOGIC 

The assessment of the intervention logic adopted in Priority Axis IV and Measure 6.1 of ROP 

PV 2014-2020 is positive. The planned scope of the intervention indicates that the approach 

to achieving the set goals is comprehensive. The selection of measures for the 

implementation of the objectives as well as the product and result indicators was correct in 

the context of the diagnosed deficits and needs of the region and adequate for the adopted 

objectives of the intervention. (Appendix 1) 

EFFECTS OF THE INTERVENTION  

Under Measure 4.1 Prevention and combating threats, the construction, reconstruction or 

expansion of 28 km of flood embankments was co-financed. 68 units of the Volunteer Fire 

Brigades were equipped with 52 fire trucks and 1,347 pieces of equipment. The units of the 

State Fire Service were also equipped with systems integrating the means of communication. 

A monitoring system was developed and water reservoirs for protection against forest fires 

were built. The investments contribute to increasing the region's resilience to threats 

resulting from climate change. (p. 18) 

Under Measure 4.2 Waste management, 37 Municipal Separate Waste Collection Points, 2 

municipal waste management plants and 2 non-municipal waste treatment installations 

were built or modernized. 7 landfills were subject to rehabilitation and 2 landfills were built 

or extended. The projects have an impact on increasing the potential in the field of 

municipal waste prevention and increasing the share of separately collected waste. Thanks 

to the support granted, a significant part of the tasks envisaged in the Investment Plan for 

the Provincial Waste Management Plan were implemented. This means that the support 

contributes to the fulfilment of the requirements of the directives 2008/98/EC on waste and 

1999/31/EC on the landfill of waste. (p. 34) 

The effects of projects co-financed under Measure 4.3 Water and wastewater management 

include the construction or reconstruction of: 750 km of sanitary sewage system, 50 sewage 

treatment plants, 186 km of water supply system, 29 water intakes and 30 water treatment 

stations. Thanks to these investments, 216 thousand people will benefit from improved 

wastewater treatment, while 158 thousand people - from an improved water supply. 
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Supported projects influence the increase of percentage of the population benefiting from a 

waste water treatment system compliant with Directive 91/271/EEC. (p. 49) 

As part of projects co-financed by Measures 4.4 Culture and 4.6 Culture - Integrated 

Territorial Investments, 87 immovable monuments and 63 cultural institutions were 

supported. The projects included the renovation of historic buildings, including sacred ones, 

and the renovation or retrofitting of other facilities with cultural functions, including 

libraries, community centres and museums. As a result, the technical condition of the 

buildings has improved, and many facilities have been introduced for visitors and people 

employed in cultural institutions, therefore increasing the cultural attractiveness of the 

region and the availability of cultural goods for residents and tourists. (p. 66) 

Under the projects co-financed under measure 4.5 Biodiversity, support was provided to 50 

forms of nature protection, 303 hectares of habitats (in terms of improving their 

conservation status), 6 ecological education centres (in terms of expansion or retrofitting), 

as well as the development of documentation for protection plans for 10 landscape parks 

and 4 nature reserves. The construction of 567 household sewage treatment plants in 

Natura 2000 areas should be regarded as desirable. The projects implemented under 

Measure 4.5 will have an impact on strengthening the mechanisms of biodiversity protection 

in the region. (p. 83) 

Thanks to projects co-financed under Measure 6.1 Endogenous Regional Development of the 

region, the condition of the health resorts infrastructure has improved. Centres providing 

sanatorium or health resort services have been equipped with specialist equipment, the 

quality of their services has increased and the scope of activities has expanded. Free access 

health resort, tourist and recreational infrastructure have been developed. The intervention 

has an impact on strengthening the competitiveness of Podkarpackie health resorts and 

increasing their tourist, investment and residential attractiveness. It will also improve the 

quality of life of the inhabitants and level the development disproportions within the region. 

(p. 98) 

COMPLEMENTARITY 

The intervention under PA IV ROP of the Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020 was part 

of a broader spectrum of comprehensive and multi-directional activities carried out in the 

Podkarpackie Voivodeship with the participation of various sources of public support, mainly 

OP I&E 2014-2020, RDP 2014-2020, ETC-2014-2020, NFEP&WM, RFEP&WM in Rzeszów. 

Projects implemented under PA IV ROP of the Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020 and 

other programs complemented each other. Projects implemented under Measure 6.1 of the 

of the  ROP Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020 are strongly related to projects 

financed in other priority axes of ROP Podkarpackie Voivodeship 2014-2020 (PA I, III, IV, V, VI 

and IX). The conducted analyses did not show the effect of concentration of support on  

functional urban areas (FUAs) or in communes covered by the Programme of Strategic 

Growth for Bieszczady and the Blue San Strategic Programme. (p. 115) 
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SUSTAINABILITY 

It should be noted that the study has not identified any significant threat to the sustainability 

of the effects obtained as a result of the implementation of projects co-financed under PA IV 

and Measure 6.1. The real and forecast degree of utilization of the created infrastructure 

should be assessed as high. Due to the COVID-19 pandemic, in some projects (in particular in 

Measures 4.4, 4.5 and 6.1) there are already or may occur in the future problems or delays 

in achieving the objectives related to the range of effects or the level of infrastructure use. 

(p. 132) 

EFFECTIVENESS 

In the area of environment, culture and enhancing the health resorts potential, the ratio of 

expenditure to effects is very diverse. Therefore, it should not be treated as a universal 

measure of the effectiveness of an intervention. The mechanisms used in PA IV and Measure 

6.1 to ensure project effectiveness, in particular the criteria for assessing cost-effectiveness 

and economic efficiency, were properly planned and applied. The extremely decreasing 

effectiveness of measures undertaken has not been identified, but such a phenomenon may 

occur in the financial perspective 2021-2027 in the area of wastewater management. 

(p. 135) 

IMPLEMENTATION OF HORIZONTAL PRINCIPLES 

Projects co-financed under PA IV and Measure 6.1 will have a positive impact on the 

implementation of the principle of sustainable development. In all the analysed activities, a 

positive impact on the implementation of the principle of equal opportunities and non-

discrimination was also noticed. It is based on compliance with the concept of universal 

projects and providing non-discriminatory access to the products of the projects for all – 

regardless of their gender, race and nationality. As part of the co-financed projects, it is 

planned to adapt 111 facilities to the needs of people with disabilities, while 104 projects 

financed reasonable accommodation for people with disabilities. (p. 147) 

FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERVENTION 

The results of the study indicate that the intervention of the Podkarpackie Voivodeship ROP 

for 2014-2020 under PA IV and Measure 6.1 was well planned. The scope of support 

comprehensively responded to the key needs of the Voivodeship, and the co-financed 

projects will have an impact on the implementation of the set goals, while the scale of 

impact on the changes taking place in the region will be different, depending on the area. 

The study has also showed that the adopted organizational and technical solutions (including 

the recruitment system, evaluation criteria, information and promotion activities) were 

conducive to the effective and efficient implementation of the assumed goals. (p. 152) 
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RECOMMENDATIONS AND GUIDELINES FOR THE FINANCIAL PERSPECTIVE 2021-2027 

In none of the analysed areas of support, the region's needs have not been fully met, and 

new needs have been identified, mainly related to climate change and the need for 

innovation. (p. 166) 

In the area of adaptation to climate change, the measures aimed at retaining and managing 

rainwater at the site of precipitation should be the priority direction of support in the 2021-

2027 financial perspective.  This applies in particular to agricultural and forest areas, 

naturally valuable, as well as urban areas. In cities, sustainable rainwater management 

systems and the development of green and blue infrastructure should be supported. It is 

also advisable to continue the process of building and modernizing the flood protection 

infrastructure, including embankments, dry reservoirs and flood plains polders. Further 

support will also be needed to equip rescue services and implement monitoring and systems 

of rapid response to threats. (p. 168) 

It is necessary to continue support for the expansion and modernization of the sewage 

network and sewage treatment plant, the management of sewage sludge and the 

implementation of intelligent systems for managing water and sewage networks in 

agglomerations. It is also recommended to support the development of home sewage 

treatment plants and local, autonomous treatment systems in areas with scattered 

buildings. It is also advisable to continue supporting investments in the construction and 

modernization of water intakes and water supply networks. (p. 171) 

In the area of waste management, in the 2021-2027 financial perspective, projects for the 

construction and modernization of Municipal Separate Waste Collection Points (PSZOK in 

Polish) should still be supported. The support should also be provided to installations for the 

preparation of waste for recovery as well as installations for processing and recycling of 

waste. It is also possible to consider the creation of an instrument supporting entrepreneurs 

in the transition to the circular economy model. (p. 173) 

In the area of biodiversity protection, support should be directed to the active protection of 

species and habitats and the reduction of human pressure, including in particular the 

construction of household sewage treatment plants in protected areas. Traditional methods 

of grazing animals should also be encouraged as measures to protect habitats. It is also 

recommended to support the development of green and blue infrastructure in cities, as well 

as activities in the field of environmental and climate education and communication. (p. 175) 

It is advisable to continue support in the field of culture, in particular for projects aimed at 

developing the potential of cultural institutions. One should also aim at dissemination of 

innovative solutions, including modern technologies of digitizing resources. (p. 178) 

It is worth considering the development of the approach used in Measure 6.1 regarding the 

support for health resort areas by extending it to other activities with key importance for 

strengthening local potentials and/or focusing it on the development of areas other than 

health resorts, based on their natural and landscape values. (p. 179)  
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1. Wprowadzenie 

1.1  CEL I ZAKRES BADANIA 

Celem badania była ocena efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych 

interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020. 

Badaniem objęte zostały wszystkie działania wdrażane w ramach Osi Priorytetowej VI 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz działanie 6.1 Rozwój 

potencjału endogenicznego regionu, wdrażanego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność 

przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020. Zakres oceny odnosił się umów 

obowiązujących (nierozwiązanych) na dzień 31.12.2020 r., zarówno zakończonych, jak i 

realizowanych (łącznie 338 umów). Ocena prowadzona w ramach badania uwzględniała 

wymienione w poniższej tabeli problemy badawcze, w formie pytań i przyporządkowanych 

do nich zagadnień badawczych. 

TABELA 1. PYTANIA I ODPOWIADAJĄCE IM ZAGADNIENIA BADAWCZE  

NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 

1 Jak oceniana jest logika interwencji 
(zakres i charakterystyka wsparcia)? 
Czy zastosowana logika interwencji 
pozwoli/pozwoliła na osiągnięcie 
spodziewanych wyników w ramach 
RPO WP 2014-2020? 

A. Odtworzenie oraz ocena poprawności logiki interwencji w ramach OP IV i 
działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020, tj. opracowanie modelu logicznego - 
graficznej prezentacji zależności pomiędzy problemami, działaniami, 
produktami, rezultatami i oddziaływaniem, uzupełnionego o: 

 analizę i ocenę związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy 
zaplanowanymi w Programie działaniami, produktami, rezultatami, 

 katalog uwarunkowań, które muszą być spełnione, aby założenia mogły 
faktycznie być zrealizowane, 

 katalog zmiennych/czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na 
osiągane efekty, 

 mechanizmy - wyjaśnienie w jaki sposób podejmowane działania 
przekładają się na osiągane efekty. 

2 W jakim stopniu projekty 
realizowane w ramach OP IV i 
działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-
2020 przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań i celów strategicznych 
wynikających z dokumentów 
unijnych, krajowych i regionalnych? 

B. Ocena wypełniania założeń dokumentów strategicznych, tj. powiązanie 
spójności projektów w ramach OP IV RPO WP 2014-2020 z celami 
określonymi w dokumentach strategicznych (m.in. Dyrektywach: 
2008/98/WE „odpadowej”, 1999/31/WE „składowiskowej”, 91/271/EWG 
„ściekowej”, 92/43/EWG „siedliskowej”, Krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022 itp.), w przypadku działania 6.1 powiązanie z 
dokumentami szczebla regionalnego. 
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 

3 Jaka jest skuteczność wsparcia w 
ramach OP IV i działania 6.1 OP VI 
RPO WP 2014-2020? 

C. Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania 
celów szczegółowych RPO WP 2014-2020; tj.: 

 zwiększenia odporności na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 
występujące na terenie województwa podkarpackiego, 

 zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie w województwie 
podkarpackim, 

 zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania 
ścieków, 

 podniesienia atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenia dostępności 
dóbr kultury, 

 wzmocnienia mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w 
regionie, 

 poprawy struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 
uzdrowiskowych. 

D. Określenie stopnia realizacji wskaźników (produkty i rezultaty) – w 
odniesieniu do każdego działania.  
E. Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych 
celów (pozytywnych) oraz czynników, które utrudniły realizację założonych 
celów (negatywnych), w tym czynników zależnych i niezależnych od IZ RPO 
WP 2014-2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz 
wskazanie ich przyczyny. 
F. Ocena działań organizacyjno-technicznych podjętych przez IZ RPO WP 
2014-2020, tj. analiza na poziomie przyjętych rozwiązań instytucjonalnych 
(m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów, ewolucja 
kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania 
informacyjno-promocyjne). 
G. Identyfikacja projektów, które najbardziej przyczynią się do realizacji 
celów Programu i zaspokajają zidentyfikowane potrzeby. 
H. Określenie problemów i barier, które wystąpiły w trakcie realizacji po 
pierwsze na poziomie RPO WP 2014-2020, po drugie na poziomie projektów 
oraz wskazanie ich przyczyn. 
I. Identyfikacja obszarów niedostatecznie dofinansowanych. 

4 Jakie efekty osiągnięto dzięki 
realizacji projektów realizowanych w 
ramach OP IV oraz działania 6.1 OP 
VI? Czy wystąpiły nieplanowane 
efekty interwencji? 

J. Przedstawienie efektów zrealizowanych inwestycji na terenie 
województwa podkarpackiego, także głównych produktów projektów, i jeśli 
to możliwe przeprowadzenie analizy rzeczywistego wykorzystania powstałej 
infrastruktury środowiskowej, przyrodniczej, kulturalnej i uzdrowiskowej. 
K. Identyfikacja nieplanowanych efektów interwencji (niewyrażonych w jej 
celach), tzn. pozytywnych stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych – 
ubocznych. 

5 Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu 
inwestycje w obszarze ochrony 
środowiska/dziedzictwa 
kulturowego/wzmocnienia 
potencjału uzdrowiskowego 
przyczyniły się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego w 
regionie? 

L. Określenie ewentualnego wpływu społeczno-ekonomicznego projektów w 
zakresie np.: tworzenia nowych miejsc pracy, warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej, rozwoju rynków produktów i usług, 
zagospodarowania przestrzennego, potencjału osadniczego i inwestycyjnego 
wspartych terenów, dostępności powstałej infrastruktury, wpływu na 
bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców, poprawy stanu środowiska, 
podniesienia atrakcyjności regionu, estetyki otoczenia, turystyki - rozwoju 
nowych miejsc/obiektów wypoczynku i rekreacji. 
M. Ocena użyteczności inwestycji w kontekście zaspokojenia potrzeb 
regionu/beneficjentów/użytkowników powstałej infrastruktury. 
N. Określenie poziomu spójności/antagonizmów pomiędzy ochroną 
środowiska/dziedzictwem kulturowym/wzmocnieniem potencjału 
uzdrowiskowego a wzrostem/rozwojem gospodarczym. 

6 Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu 
dofinansowane projekty są 
komplementarne zewnętrznie, 
wewnętrznie, funkcjonalnie i 
przestrzennie? 

O. Przedstawienie komplementarności - zewnętrznej (uzupełniające się 
wzajemnie działania/projekty finansowane z różnych programów 
operacyjnych, w tym poprzedniej perspektywy finansowej), wewnętrznej 
(uzupełniające się wzajemnie działania/projekty finansowane w ramach RPO 
WP 2014-2020), funkcjonalnej (oddziaływanie projektów na ten sam 
problem środowiskowy oraz społeczno-ekonomiczny – kompleksowość 
rozwiązań) i przestrzennej (realizacja projektów ukierunkowanych na te 
same tereny). 
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NR PYTANIE BADAWCZE ZAGADNIENIE BADAWCZE 

7 Jaka jest spodziewana trwałość 
(skala i zakres) wspartych inwestycji 
pod względem organizacyjnym, 
technicznym i finansowym? 

P. Określenie przewidywanej trwałości wsparcia, w tym czynników, które 
mają wpływ na trwałość wsparcia tzn. mogą wpłynąć 
pozytywnie/negatywnie na trwałość projektu. 

8 Jak należy ocenić efektywność 
realizowanych projektów? 

R. Określenie efektywności (ekonomicznej, kosztowej) realizowanego 
wsparcia w zakresie wdrażanych rozwiązań ze wskazaniem i szczegółowym 
opisem działań, które są najbardziej efektywne, analiza występowania 
krańcowo malejącej efektywności podejmowanych działań, określenie 
działań pozwalających zwiększyć ich efektywność. 

9 W jaki sposób zapewnione jest 
wypełnienie w projektach zasad 
horyzontalnych, szczególnie w 
zakresie zasady zrównoważonego 
rozwoju? 

S. Określenie sposobu wypełnienia zasad horyzontalnych w projektach, 
szczególnie w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju. 

10 Jakie rekomendacje można 
przedstawić dla okresu 
programowania 2021-2027 w 
zakresie wdrażania interwencji w 
obszarze ochrony 
środowiska/dziedzictwa 
kulturowego/wzmocnienia 
potencjału uzdrowiskowego? 

T. Zaproponowanie rozwiązań, dla zdiagnozowanych 
problemów/barier/wyzwań, zarówno na poziomie Programu, jak i projektów, 
które należy zastosować w kolejnej perspektywie finansowej. 
U. Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie 
(zarówno działań, które powinny być kontynuowane w kolejnej 
perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z bieżących potrzeb). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SOPZ  

1.2  METODOLOGIA BADAWCZA 

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (z ang.: theory based evaluation), uzupełnione wykorzystaniem studiów przypadku. 

Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie będącej syntezą następujących 

metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych i źródeł danych: 

 Analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, dokumentacji 

konkursowej i projektowej dla projektów wytypowanych do Studium przypadku, 

dokumentów strategicznych, raportów i opracowań dotyczących przedmiotu 

badania, obowiązujących aktów prawnych oraz danych statystycznych; 

 Wywiady jakościowe – łącznie 14 wywiadów, w tym:  

 1 diada z przedstawicielami Departamentu Zarządzania RPO WP 2014-2020, 1 

triada z przedstawicielami Departamentu Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych RPO WP 2014-2020; 1 wywiad pogłębiony z 

Koordynatorem do spraw Środowiska w ramach IZ RPO WP 2014-2020; 

 5 wywiadów pogłębionych z ekspertami z zakresu ochrony środowiska i 

dziedzictwa kulturowego w regionie; 

 6 wywiadów z ekspertami oceniającymi wnioski w ramach naborów w OP IV i 

działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020; 

 Badanie ilościowe – ankieta CAWI z beneficjentami OP IV i działania 6.1 (ankietę 

skierowano do pełnej populacji, tj. 313 unikalnych beneficjentów każdego z działań 

OP IV oraz działania 6.1, uzyskano zwrot na poziomie 182 ankiet tj. 58% populacji); 

 Studia przypadku dla 7 projektów dofinansowanych w OP IV i działaniu 6.1: 

 RPPK.04.01.00-18-0003/17 Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki 

Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto 
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Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. 

podkarpackie; 

 RPPK.04.02.00-18-0017/19 Poprawa gospodarki odpadami innymi niż 

komunalne poprzez zwiększenie potencjału firmy Atol z siedzibą w Rzeszowie.; 

 RPPK.04.03.02-18-0052/18 Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego 

Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w 

miejscowościach Nienadowa, Przedmieście Dubieckie; 

 RPPK.04.04.00-18-0102/16 Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków 

kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola; 

 RPPK.04.05.00-18-0006/18 Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach 

in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach; 

 RPPK.04.06.00-18-0001/16 Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

wsparcie instytucji kultury na terenie ROF; 

 RPPK.06.01.00-18-0006/17 - Wykorzystanie potencjału endogenicznego 

Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia. 

 Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz IP RPO WP 

2014-2020 - ROF, w czasie którego podsumowano wyniki badania i poddano dyskusji 

wnioski i rekomendacje.  
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2. Identyfikacja i ocena efektów interwencji OP IV oraz działania 6.1 OP 

VI RPO WP 2014-2020. 

2.1  DZIAŁANIE 4.1  ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ 

2.1.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przeprowadzono 

4 konkursowe nabory wniosków, w wyniku których zawarto 71 umów o łącznej wartości 

dofinansowania UE 81,5 mln zł, co odpowiada 94% alokacji środków UE przypisanej do PI 5b 

(86,4 mln zł1). Aż 74% zakontraktowanych w działaniu 4.1 środków UE przeznaczono na 

projekty dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, z kolei projekty dotyczące doposażenia 

jednostek OSP stanowią najliczniejszą grupę (62 z 71 dofinansowanych projektów). Na 

koniec 2020 r. zakończonych było 57 projektów (80% liczby dofinansowanych projektów). 

TABELA 2. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 4.1 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

UMÓW 

WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE (ZŁ) 

Inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem 
powodziowym (budowa, przebudowa lub rozbudowa przebudowa 
obwałowań przeciwpowodziowych) 

6 60 236 384 

Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu 
i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof lub poważnych awarii dla potrzeb OSP 

62 13 898 802 

Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla 
celów ochrony przed pożarami lasów 

2 
3 745 250 

 

Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego 
ostrzegania i prognozowania zagrożeń 

1 3 656 230 

SUMA 71 81 536 666 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

Ochrona przeciwpowodziowa 

Projekty dotyczące ochrony przeciwpowodziowej obejmowały budowę lub rozbudowę 

systemu obwałowań przeciwpowodziowych na terenie ośmiu gmin, w których występuje 

ryzyko wystąpienia znacznych strat powodziowych w przypadku powodzi 100-letniej2. 

Większość gmin zaliczono do najwyższej kategorii zagrożenia wystąpienia znacznych strat 

finansowych3. 

  

                                                      
1 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł). 

2 Punktem odniesienia były analizy wykonane w opracowaniu: Dumieński G., Pasiecznik-Dominiak A., Tiukało A., 2015, 
Społeczno-ekonomiczna ocena zagrożenia powodziowego gmin w Polsce, [w:] Kotowski A., Piekarska K., Kaźmierczak B. 
(red.), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 6., Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 100-125, http://www.eko-dok.pl/2015/109.pdf. 

3 Wartość strat w przypadku wystąpienia powodzi 100-letniej powyżej 15 mln zł. 
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MAPA 1. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ, 

RETENCJONOWANIA WÓD ORAZ OSIĄGNIECIA DOBREGO STANU WÓD WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 4.1) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 31.12.2020 oraz (*) na podstawie 
opracowania: Dumieński G., Pasiecznik -Dominiak A., Tiukało A., 2015,  Społeczno-ekonomiczna ocena 
zagrożenia powodziowego gmin w Polsce, [w:] Kotowski A., Piekarska K., Kaźmierczak B. (red.), 
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 6., Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 100-125, http://www.eko-dok.pl/2015/109.pdf  
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Efekty realizacji 6 dofinansowanych projektów obejmują: 

 budowę, przebudowę lub rozbudowę 28 km obwałowań przeciwpowodziowych na 

rzekach Trześniówce, Wisłoce i Ropie; 

 budowę, przebudowę i remont urządzeń funkcjonalnie związanych z ww. wałami 

przeciwpowodziowymi, w tym przepompowni i przepustów wałowych 

(umożliwiających odwodnienie terenu zawala), a także dróg przeciwpowodziowych 

oraz przejazdów wałowych (poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy służb 

ratowniczych, w tym zapewnianiających sprawną komunikację podczas prowadzenia 

akcji przeciwpowodziowych).  

Działania realizowane w ramach projektów bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia 

stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach zagrożonych powodziami i 

podtopieniami (ze średnim ryzykiem powodziowym) na terenach: miasta Tarnobrzega i 

gminy Gorzyce (rzeka Trześniówka), miasta Dębica i miejscowości Kędzierz oraz gmin Mielec 

i Przecław (rzeka Wisłoka), a także gmin Jasło i Skołyszyn (rzeka Ropa). Korzyści ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej obejmą 8 342 osób zamieszkujących tereny znajdujące się w 

strefach bezpośredniego oddziaływania inwestycji. Dofinansowane projekty zostały ujęte w 

Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na Liście działań strategicznych w regionie 

wodnym Górnej Wisły, a także w Masterplanie w zał. nr 2 lista nr 1 jako inwestycje, które nie 

wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. 

Minimalizacja lub likwidacja zagrożenia powodziowego, na którą bezpośredni wpływ mają 

dofinansowane inwestycje, przekłada się także na minimalizację lub uniknięcie 

potencjalnych skutków powodzi, takich jak: straty w ludziach, straty w zdrowiu 

mieszkańców, nieodwracalne zniszczenia i degradacja środowiska naturalnego, straty w 

mieniu osób i podmiotów gospodarczych, straty w mieniu publicznym, ponoszenie przez 

władze lokalne wysokich kosztów na odbudowanie zniszczonego majątku publicznego. 

Dobra praktyka – działanie 4.1 

Projekt „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. 
Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce, woj. 
podkarpackie”, beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej 

Projekt obejmował rozbudowę lewego, cofkowego wału oraz poprawę układu komunikacyjnego w celu 
poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy służb ratowniczych. Elementem projektu była także budowa 
przepompowni na zawalu. 

Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowany problem dotyczący niedostatecznego zabezpieczenia przed 
powodzią lub podtopieniami na obszarze oddziaływania. Stan techniczny istniejącego przed rozpoczęciem 
realizacji projektu obwałowania i niedobór wysokości wałów stanowiły istotne zagrożenie związane z 
możliwością przelania i uszkodzenia budowli. Problem niewystarczającej wysokości i jakości wałów 
szczególnie uwidocznił się w czasie powodzi katastrofalnej w 2010 r., której skutki obejmowały ogromne 
straty w mieniu i w inwentarzu gospodarskim oraz szkody na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 

W efekcie realizacji projektu zapewniono ochronę przed powodzią obszarów położonych o powierzchni 760 
ha, zamieszkiwanych przez 1 694 osoby, 432 gospodarstwa domowe, 13 podmiotów gospodarczych, 8 
obiektów użyteczności publicznej oraz 14 obiektów infrastruktury technicznej. Z relacji mieszkańców i 
podmiotów prowadzących działalność na terenie oddziaływania projektu wynika, że w efekcie jego realizacji 
znacznie wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa.  
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Przewidywane efekty społeczno-ekonomiczne obejmują: 

 poprawę jakości życia dzięki wzrostowi poziomu bezpieczeństwa, 

 oszczędności wynikające ze zmniejszenia strat powodziowych w mieniu publicznym (infrastruktura), 

 zwiększenie bezpieczeństwa kapitału ulokowanego na terenach zagrożonych powodziami i wzrost 
atrakcyjności inwestycyjnej, 

 wzrost cen działek i nieruchomości położonych na terenach objętych oddziaływaniem projektu, 

 niwelowanie różnic rozwojowych.  

Doposażenie jednostek OSP 

W efekcie realizacji dofinansowanych projektów, 68 jednostek OSP (tj. 21% liczby jednostek 

OSP włączonych do KSRG na terenie województwa podkarpackiego w 2020 r.4), 

zlokalizowanych na terenie 58 gmin (tj. 36% gmin województwa podkarpackiego) zostało 

doposażonych w: 

 52 wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i 

usuwania skutków katastrof (głównie lekkie i średnie samochody ratowniczo-

gaśnicze, a także pojazdy specjalne, w tym służące ratownictwu technicznemu i 

wodnemu); 

 1 347 szt. sprzętu lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof lub poważnych awarii (w tym np.: łodzie ratownicze, pilarki, 

radiotelefony i radiostacje, agregaty prądotwórcze, latarki, węże tłoczne, odzież 

ochronna, koła ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, pompy elektryczne, aparaty 

ochronne dróg oddechowych, kamery termowizyjne, narzędzia hydrauliczne, zestawy 

medyczne, specjalistyczne drabiny, lance gaśnicze, przycinarki etc.). 

Projekty realizowane były na obszarze całego województwa, można jednak zauważyć 

większe zagęszczenie tego rodzaju przedsięwzięć w centralnej części województwa (powiaty: 

rzeszowski, ropczycki, strzyżowski, brzozowski).  

  

                                                      
4 Na terenie województwa podkarpackiego do KSRG włączonych było w 2020 r. 330 jednostek OSP. Na podstawie: 
Sprawozdanie z realizacji zadań Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego za rok 2020, Komenda Wojewódzka PSP w 
Rzeszowie, Rzeszów 2021 r.  
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MAPA 2. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 

NATURALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI  POŻAROM, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 

(DZIAŁANIE 4.1) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014, stan na 31.12.2020  
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W efekcie realizacji projektów co najmniej 705 tys. osób5, tj. 33% mieszkańców 

województwa odniesie korzyści z lepszego wyposażenia jednostek OSP w sprzęt niezbędny 

do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych6. Realne oddziaływanie 

projektów można ocenić jako większe, ponieważ jednostki OSP systemowo mogą być 

dysponowane w ramach całego powiatu, a niejednokrotnie biorą udział w akcjach na terenie 

sąsiednich powiatów. 

Zakupione wyposażenie dostosowane jest do specyfiki regionu (w tym terenów górskich) 

oraz do specyfiki zagrożeń związanych ze zmianami klimatu (w tym powodzie, podtopienia, 

wichury, pożary). Zwiększenie potencjału technicznego służb ratowniczych włączonych do 

KSRG wpływa bezpośrednio na zwiększenie ich gotowości do działania i mobilności, w tym 

szybkości dotarcia na miejsce zdarzenia (dzięki bezawaryjnemu sprzętowi), co przekłada się 

na wzrost liczby akcji ratunkowych, w których uczestniczą doposażone jednostki. W efekcie 

interwencja będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa w regionie, w tym jego 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz ich mienia, a także zasobów przyrodniczych 

i kulturowych. 

System wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń 

W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej 

województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-

gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w 

Rzeszowie zainstalowano 22 systemy integrujące środki łączności w KW PSP oraz w 21 

jednostkach miejskich i powiatowych PSP (w tym m.in. 49 konsol dyspozytorskich i 14 

systemów integrujących radiotelefony wyniesione) oraz dostarczono do Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie 6-monitorową ścianę wizyjną do Stanowiska Kierowania 

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego .  

Rozbudowa systemu łączności skutkuje unifikacją rozwiązań stosowanych w komendach 

(dyżurny dowolnej komendy może pracować w innej bez szkolenia z obsługi urządzeń, daje 

łatwość naprawy, zamiany uszkodzonych elementów, centralne zarządzanie, łatwe 

zwiększenie obsady stanowiska podczas dużych akcji, możliwość zastąpienia jednego 

stanowiska przez inne korzystając z trybu zdalnego podłączenia, możliwość wykorzystania 

konsoli w sztabie lub w samochodzie dowodzenia i łączności i podłączenia do dowolnej 

komendy, możliwość zastąpienia jednego stanowiska przez inne za pomocą trybu zdalnego 

podłączenia i wykorzystanie jego zasobów). Dostawa ściany wizyjnej wpływa na poprawę 

                                                      
5 Liczba mieszkańców gmin, w których zrealizowano projekty dotyczące doposażenia jednostek OSP. 

6 Zagregowane wartości wskaźników charakteryzujących efekty projektów, takich jak: Liczba ludności korzystającej ze 
środków ochrony przeciwpożarowej, Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (CI 21), 
Liczba osób za zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami nie są do końca miarodajne ze 
względu na występujące powtórzenia ( w czterech gminach realizowano po dwa projekty) oraz nie w pełni jednolite 
podejście beneficjentów do doboru wskaźników i szacowania ich wartości (w większości projektów podawano liczbę 
ludności gminy, jednak w kilku projektach podano liczbę ludności powiatu). Bardziej miarodajna jest w związku z tym 
informacja nt. liczby gmin i liczby mieszkańców gmin, w których realizowane były projekty dotyczące doposażenia jednostek 
OSP. 
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efektywności działań ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i planowania na 

poziomie strategicznym (Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta 

Wojewódzkiego). Pozwala użytkownikom na prezentowanie treści bez żadnych przerw, 

tworząc jeden obraz dzięki synchronizacji treści w obrębie całej ściany, na sterowanie dużą 

ilością źródeł sygnałów wideo oraz wyświetlanie ich w odpowiednio przygotowanych 

scenariuszach na ścianie wielomonitorowej w czasie rzeczywistym. W efekcie realizacji 

projektu wzrosną możliwości koordynacji długotrwałych i wielkoobszarowych działań 

ratowniczych na terenie województwa podkarpackiego dzięki poprawie jakości systemu 

łączności oraz integracji środków łączności jednostek ratowniczych.7 Z relacji beneficjenta 

wynika, że aktualnie podkarpaccy strażacy dysponują najnowszym sprzętem łączności w 

kraju (CAWI). 

Ochrona przed pożarami lasów 

Efekty realizacji projektów ukierunkowanych na wzmocnienie ochrony przed pożarami lasów 

obejmują: 

 budowę 5 zbiorników wody przeciwpożarowej o łącznej pojemności 300 m3 oraz 

przebudowę i remont 2 tego typu zbiorników, w tym wyposażenie w urządzenia 

służące do poboru wody na terenie gminy Wojaszówka; 

 budowę systemu monitoringu naziemnego wraz z wyposażeniem punktu alarmowo-

dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Leżajsk oraz budowę zbiorników 

przeciwpożarowych i wyposażenie już istniejących zbiorników w urządzenia wodne 

służące do poboru wody.  

Inwestycje te przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego na terenach 

leśnych województwa podkarpackiego, w szczególności na terenie Gminy Wojaszówka i 

Nadleśnictwa Leżajsk, dzięki skróceniu czasu potrzebnego do rozpoczęcia działań 

ratowniczych ze względu na zwiększoną ilość zbiorników wody przeciwpożarowych, 

poprawę systemu obserwacji i monitorowania (w nadleśnictwie Leżajsk) zwiększenie 

efektywności działań ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i planowania. W 

konsekwencji projekty przyczyniają się do ochrony mienia i życia mieszkańców, ochrony 

zasobów środowiska, zmniejszenie strat powodowanych przez występujące zagrożenia 

pożarowe oraz zmniejszenie kosztów działań ratowniczych.  

Obszar lasów objęty ochroną przeciwpożarową w efekcie realizacji 2 projektów obejmuje 

27,6 tys. ha, co odpowiada ok. 4% całkowitej powierzchni lasów w województwie 

podkarpackim, a liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przed pożarami 

lasów to 8004 osoby.   

                                                      
7 Na podstawie: Sprawozdanie z realizacji zadań Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego za rok 2020, Komenda 
Wojewódzka PSP w Rzeszowie, Rzeszów 2021 r. 
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Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Ze względu na krótki czas, jaki upłynął od zakończenia realizacji większości projektów oraz 

niezakończony proces realizacji części projektów, ocena stopnia wykorzystania powstałej 

infrastruktury lub zakupionego sprzętu i wyposażenia jest utrudniona. Niemniej jednak 87% 

beneficjentów ocenia realny lub prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki lub 

bardzo wysoki. 

WYKRES 1. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.1 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY 

LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=38  

Należy podkreślić, że w przypadku typu inwestycji dofinansowanych w działaniu 4.1 stopień 

wykorzystania infrastruktury/sprzętu/wyposażenia będzie ściśle uzależniony od częstości i 

nasilenia występowania zagrożeń naturalnych, takich ja powodzie i pożary. Jak wskazują 

niektórzy beneficjenci, weryfikacja użyteczności infrastruktury i stopnia jej wykorzystania 

nastąpi w sytuacji realnego wystąpienia tego typu zdarzeń.  

Na przykładzie projektu Trześniówka V, analizowanego w ramach Studium Przypadku można stwierdzić, że 
powstała infrastruktura jest użyteczna i spełnia swoją rolę ochronną. Od czasu przekazania inwestycji 
Trześniówka V do użytkowania odnotowano bardzo duże wezbranie wód w maju 2019 r. Wał spełnił wtedy 
swoją rolę ochronną (woda sięgała do połowy wysokości podwyższonego w efekcie projektu wału), nie było 
przesiąków, co świadczy o prawidłowym zaprojektowaniu i uszczelnieniu obwałowania. Drugi raz można było 
się przekonać o skuteczności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu podczas wezbrań w 2020 
r., kiedy to obfite opady deszczu powodowały potrzebę uruchamiania powstałej w ramach analizowanego 
projektu przepompowni co 2 godziny, umożliwiając szybsze odprowadzenie wody z zawala do rzeki, a tym 
samym ochronę mieszkańców.  

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w ramach badania dodatkowe efekty projektów dofinansowanych w 

działaniu 4.1 obejmują: 

 zmniejszenie kosztów prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP (m.in. 

zmniejszenie kosztów paliwa i napraw dzięki zakupowi nowoczesnych wozów, 

zastępujących stare pojazdy charakteryzujące się wysokim poziomem awaryjności i 

spalania paliwa); 

 zwiększenie ilości wyjazdów jednostki OSP w ciągu roku (dzięki lepszemu 

wyposażeniu jest dysponowana do większej ilości zdarzeń); 

 zwiększenie specjalizacji i profesjonalizmu zespołów OSP; 

50% 37% 8% 3%3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoki Raczej wysoki Średni Bardzo niski Nie wiem/trudno powiedzieć
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 wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych 

(poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy członków doposażonych jednostek); 

 wzrost zainteresowania ludności i poparcia społecznego dla strażaków z jednostek 

OSP, poprawę prestiżu OSP i zwiększenie liczby jej członków; 

 ograniczenie potencjalnych skutków dla środowiska przyrodniczego, wynikających z 

zachodzących katastrof i klęsk żywiołowych; 

 kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gmin, na terenie których 

realizowane są projekty dotyczące doposażenia jednostki OSP (zapobieganie 

zagrożeniom w tym pożarom czy przedostawaniu się substancji chemicznych do 

środowiska); 

 poprawę wizerunku gminy (beneficjenta); 

 poprawę estetyki i uporządkowanie terenu wałów przeciwpowodziowych – dzięki 

poprawie układu komunikacyjnego stały się one miejscem spacerów okolicznej 

ludności. 

2.1.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 4.1. Na podstawie danych z umów zwartych do końca 2020 r. 

można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 4.1 jest skuteczne w odniesieniu do 

realizacji celów wskaźnikowych.  

TABELA 3. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU  4.1 (PI5B) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej (CI 20) 

osoby 9 000 2 806 8 3428 93% 

Liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przed pożarami lasów (CI 21) 

osoby 600 000 172 559 622 056 104% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  

Warto zaznaczyć, że pierwotna wersji RPO WP 2014-2020 zakładała także realizację 

wskaźnika Pojemność obiektów małej retencji (zarówno jako wskaźnika produktu, jak 

i specyficznego dla programu wskaźnika rezultatu). Ze względu jednak na brak 

zakontraktowanych projektów realizujących ten wskaźnik, po ocenie mid-term został on 

usunięty z RPO WP 2014-2020. Brak projektów realizujących wskaźnik spowodowany był 

                                                      
8 W agregacji nie uwzględniono wartości 18 277 osób z projektu nr RPPK.04.01.00-18-0061/19, ze względu na błędne 
przypisanie tego wskaźnika do projektu obejmującego doposażenie jednostki OSP (wskaźnik dotyczy wyłącznie projektów 
obejmujących infrastrukturę przeciwpowodziową) 
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ograniczeniami prawnymi uniemożliwiającymi aplikowanie o środki, a mianowicie 

opóźnieniami we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, które uniemożliwiły planowanie i 

realizowanie projektów z zakresu małej retencji wodnej w sposób respektujący dyrektywy 

Wodną i Siedliskową. Ponadto zapisy Umowy Partnerstwa, które nakazywały ująć inwestycje 

realizowane w ramach CT5 w Masterplanach dla Odry i Wisły, w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy lub w planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym od 2016 r. spowodowały, że wiele podmiotów nie mogło aplikować o środki 

RPO WP 2014-2020.  

Ostatecznie na poziomie RPO WP 2014-2020 dla PI 5b przyjęto wskaźnik rezultatu Łączne 

wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na 

mieszkańca, z wartością bazową z 2013 r. na poziomie 84,02 i docelową na 2023 r. – 109,6 

zł. Zasadniczo w latach 2007-2019 wartość wskaźnika dla województwa podkarpackiego 

utrzymywała się na poziomie poniżej średniej krajowej i fluktuowała, jednocześnie 

utrzymując tendencję wzrostową w okresie wielolecia – między rokiem 2007 a 2019 wartość 

wskaźnika wzrosła blisko dwukrotnie. Pierwszy wyraźny wzrost nastąpił w latach 2008-2010, 

następnie w latach 2011-2016 wartość utrzymywała się na względnie stałym poziomie i 

kolejny znaczny wzrost odnotowano w latach 2017-2019 (wartość z 2019 r. jest o blisko 38% 

wyższa od wartości z 2016 r.). Wyznaczona w RPO WP wartość docelowa została osiągnięta, 

a nawet przekroczona w 2018 r. Można oceniać, że obserwowany wzrost wartości wskaźnika 

jest związany z między innymi z obserwowaną w ostatnich latach intensyfikacją 

niekorzystnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu i koniecznością 

zwiększenia wydatków gmin na cele bezpieczeństwa.  

WYKRES 2. ŁĄCZNE WYDATKI GMIN I  POWIATÓW NA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ 

PRZECIWPOŻAROWĄ NA MIESZKAŃCA W LATACH 2007-2019, W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE  PODKARPACKIM 

[ZŁ] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Interwencja RPO WP 2014-2020 miała wpływ na zwiększenie poziomu Łącznych wydatków 

gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca w 

województwie podkarpackim w latach 2018-2019 (oraz 2020, jednak dane dla tego roku nie 
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były jeszcze dostępne w momencie realizacji badania). Łączna kwota środków UE przekazana 

w tych latach w ramach działania 4.1 na realizowane w gminach projekty z zakresu 

doposażenia jednostek OSP oraz ochrony przed pożarami lasów wyniosła blisko 15 mln zł. 

Całkowite wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową w latach 2018-2019 wyniosły łącznie ok. 481 mln zł (230 mln zł w 2018 r i 

251 mln zł w 2019 r.). Szacując ostrożnie, że poziom wydatków w 2020 r. utrzyma się na tym 

samym poziomie co w 2019 r. można wnioskować, że środki UE przekazane gminom w 

ramach działania 4.1 w latach 2018-2020 odpowiadają około 2% poniesionych w tym okresie 

wydatków gmin i powiatów województwa na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tylko tych gmin, w których 

realizowano projekty, można szacować, że dzięki interwencji RPO WP 2014-2020 wydatki 

tych gmin (beneficjentów programu) wzrosły o 21 zł/osobę w okresie 3 lat (2018-2020), tj. o 

ok. 7 zł osobę rocznie. Wkład interwencji w zmiany zachodzące na poziomie gmin, w 

których realizowano projekty, należy więc uznać za istotny, a w skali całego województwa 

– jako średnio istotny. Można także zauważyć, że w latach 2018-2019 wydatki województwa 

podkarpackiego były o ok. 5,7% niższe od średniej krajowej, podczas gdy w poprzedzającym 

okresie 2011-2017 były one średnio o 11,2% niższe od średniej krajowej. W latach 2018-

2019 obserwowane jest więc zmniejszanie różnic między województwem a resztą kraju w 

zakresie wydatków samorządów na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Wkład w 

niwelowanie tych różnic ma interwencja RPO WP 2014-2020.  

Należy podkreślić, że główny strumień środków w działaniu 4.1 został przekazany na 

realizację projektów przeciwpowodziowych przez PGW Wody Polskie i środki te nie miały 

wpływu na zmianę wartości omawianego wskaźnika. 

2.1.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym wyznaczonym dla PI5b była zwiększona odporność na zagrożenia 

wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie województwa podkarpackiego. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że wsparcie udzielone w działaniu 

4.1 było skuteczne w realizacji wyznaczonego celu.  

Zakres dofinansowanych przedsięwzięć odznaczał się wymaganą dla skuteczności działań z 

zakresu odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu kompleksowością, tj. 

obejmował zarówno inwestycje nakierowane na zapobieganie lub minimalizację zagrożeń, 

jak i inwestycje wspierające system reagowania na pojawiające się zagrożenia oraz 

zwalczanie ich skutków, w tym prowadzenie akcji ratowniczych. 
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RYSUNEK 1. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 4.1 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej  

Dofinansowane w działaniu 4.1 obwałowania przeciwpowodziowe są obiektami biernej 

ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczającymi określone tereny lub zmniejszającymi 

wielkość fali powodziowej przez sam fakt swego istnienia. Wg danych GUS w 

województwie podkarpackim efekty rzeczowe inwestycji w oddane w latach 

sprawozdawczych 2016-2019 (tj. w okresie, w jakim mogła oddziaływać interwencja RPO WP 

2014-2020) objęły budowę lub przebudowę 40,7 km obwałowań przeciwpowodziowych, z 

czego ok. 36% (14,6 km) można przypisać efektom zakończonych w tym okresie 3 (z 6) 

projektów dofinansowanych w działaniu 4.1. Wkład RPO WP 2014-2020 w zmiany w 

zakresie budowy i modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych w województwie 

podkarpackim należy więc ocenić za istotny.  

Dofinansowane w RPO WP 2014-2020 projekty dotyczące doposażenia OSP, rozbudowy 

systemu łączności PSP oraz ochrony przed pożarami lasów będą miały wpływ na o 

umożliwienie wcześniejszego ostrzegania przed zagrożeniami, usprawnienie i koordynację 

różnego rodzaju działań ratowniczych, w tym zwalczanie skutków katastrof związanych ze 

zmianami klimatu (w tym powodzie, podtopienia, wichury, pożary). Do tego efektu 

przyczynią się również wybudowane lub zmodernizowane drogi na obwałowaniach 

przeciwpowodziowych i przejazdy wałowe. 

W oparciu o dane GUS dotyczące pożarów lasów można stwierdzić, że w latach 2016-2019 w 

województwie podkarpackim widoczna jest tendencja zmniejszania się średniej powierzchni 

pożarów lasów, co może wskazywać na poprawę szybkości i zdolności reagowania służb 

ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ

budowa i przebudowa 28 km obwałowań 
przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(w tym przepompownie i przepusty wałowe)

MONITOROWANIE I OTRZEGANIE

system monitoringu i wyposażenie punktu alarmowo-
dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie Leżajsk; systemy 
integrujące środki łączności w KW PSP oraz w 21 
jednostkach miejskich i powiatowych PSP

PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZYCH I ZWALCZANIE 
SKUTKÓW KATASTROF

52 wozy oraz 1 347 szt. sprzętu dla OSP; systemy 
integrujące środki łączności w KW PSP oraz w 21 
jednostkach miejskich i powiatowych PSP; drogi na 
obwałowaniach przeciwpowodziowych i przejazdy 
wałowe; zbiorniki przeciwpożarowe 
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ratowniczych. Warto zaznaczyć, że średnia powierzchnia pożaru lasu w województwie 

podkarpackim utrzymuje się na poziomie wyższym niż średnia dla całego kraju - w latach 

2016-2017 była ona dwukrotnie wyższa, natomiast w latach 2018-2019 różnice są znacznie 

mniejsze. Wpływ na zmniejszanie różnic mogła mieć m.in. interwencja RPO WP 2014-2020.  

WYKRES 3. ŚREDNIA POWIERZCHNIA POŻARÓW LASÓW W LATACH 2007-2019, W POLSCE I 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [HA] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Ze względu na opisywane wcześniej ograniczenia prawne niemożliwe okazało się 

dofinansowanie w RPO WP 2014-2020 projektów z zakresu retencjonowania wody oraz 

polderów zalewowych, które mogłyby mieć wkład w zapobieganie i minimalizację 

zagrożeń. Projekty tego typu realizowano natomiast na terenie województwa 

podkarpackiego przy wsparciu ze środków POIiŚ 2014-2020.  

Również w ramach POIiŚ 2014-2020 dofinansowano ogólnopolskie projekty obejmujące 

doposażenie jednostek PSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy do prowadzenia 

długotrwałych akcji ratowniczych oraz wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej na 

obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe (obejmowały one swym zasięgiem m.in. 

województwo podkarpackie). Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć dotyczących 

doposażenia jednostek straży pożarnej były również środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Rzeszowie - w latach 2015-2020 podpisano ponad 900 umów dotyczących zakupu sprzętu, w 

tym samochodów ratowniczo-gaśniczych, na potrzeby jednostek OSP, w mniejszej skali także 

jednostek PSP. Łączna wartość wsparcia na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym w ramach umów podpisanych w latach 2015-

2020 w programach finansowanych ze środków UE NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie 

wyniosła co najmniej 212 mln zł9. Najwięcej środków pochodziło z POIiŚ 2014-2020 (88 mln 

                                                      
9 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa podkarpackiego. Na obszarze 
województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane projekty ponadregionalne oraz ogólnopolskie 
związane z adaptacją do zmian klimatu oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym, jednak dane nt. kwoty środków 
przeznaczonych na realizację zadań na obszarze województwa podkarpackiego nie są dostępne. 
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zł10) oraz RPO WP 2014-2020 (82 mln zł), nieco mniej było wydatkowane za pośrednictwem 

WFOŚiGW w Rzeszowie (43 mln zł). 

WYKRES 4. ROZKŁAD WSPARCIA NA RZECZ ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

ZAGROŻENIOM NATURALNYM W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W 

LATACH 2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH 

(NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW W RZESZOWIE) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie  

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków wydatkowanych z pożyczki Banku Światowego 

(ochrona przeciwpowodziowa), budżetu państwa, jak również środków własnych PGW Wody 

Polskie11. Można jednak uznać, że środki RPO WP 2014-2020 miały istotny udział w 

finansowaniu działań dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania 

zagrożeniom naturalnym w perspektywie finansowej 2014-2020 i miały istotny wkład w 

zwiększenie odporności na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie 

województwa podkarpackiego. 

Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby regionu w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń związanych ze zmianami 

klimatu nie zostały w pełni zaspokojone, a obserwowany w ostatnich latach wzrost 

intensywności gwałtownych zjawisk pogodowych, związanych ze zmianą klimatu, generuje 

nowe potrzeby.  

  

                                                      
10 j.w. 

11 Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju danych w ramach obecnego badania ewaluacyjnego. 
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WYKRES 5. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.1 NA PYTANIE „W JAKIM STOPNIU 

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 ZASPOKAJA POTRZEBY/ROZWIĄZUJE PROBLEMY 

DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ (W TYM: OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ, 

DOPOSAŻENIA SŁUŻB RATOWNICZYCH, SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA, OCHRONY PRZED POŻARAMI 

LASÓW) NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU (CZYLI NP. GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA, 

NADLEŚNICTWA)?” 

 
Źródło: CAWI, n=38  

Z przeprowadzonych badań terenowych (wywiadów z ekspertami oraz ankiety CAWI z 

beneficjentami) wynika, że w województwie podkarpackim konieczne są dalsze inwestycje z 

zakresu retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej, w tym modernizacji 

systemów melioracji na terenach rolnych i leśnych, zagospodarowania wód opadowych w 

miastach, zbiorników retencyjnych, suchych polderów zalewowych, budowy i modernizacji 

obwałowań przeciwpowodziowych oraz budowli piętrzących na ciekach. Część tego typu 

przedsięwzięć jest już przygotowana i tylko brak środków powstrzymuje ich realizację.  

Ponadto samorządy wskazują na dalsze potrzeby w zakresie doposażenia służb ratowniczych 

w sprzęt dostosowany do występujących zagrożeń i katastrof naturalnych i umożliwiający 

spełnienie wymogów przynależności jednostek OSP do KSRG. Wielu respondentów CAWI 

wskazywało, iż przyjęte w regulaminie konkursu w działaniu 4.1 limity dotyczące możliwości 

realizacji tylko 1 projektu przez danego beneficjenta oraz ograniczenie maksymalnej kwoty 

dofinansowania do 250 tys. zł miały wpływ na brak możliwości pełnego zaspokojenia 

lokalnych potrzeb. Jak jednak wskazują przedstawiciele IZ, tego rodzaju limity umożliwiały w 

miarę równomierny rozkład wsparcia w regionie, przy bardzo ograniczonej alokacji środków 

UE na ten typ projektu (początkowo 2 mln EUR, ostatecznie zwiększona do 4 mln EUR).  

Istnieją także dalsze rozwoju infrastruktury przeciwpożarowej - istotnym deficytem 

wskazywanym przez gminy jest niedobór stanowisk wodnych do poboru wody do celów 

gaśniczych, urządzeń do poboru wody, zbyt mała ilość sieci hydrantowych lub ich całkowity 

brak.   
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Połowicznie (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych
działań o podobnej skali)

W niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)

Nie wiem/trudno powiedzieć
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2.1.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Na podstawie wyników badań terenowych i pogłębionej analizy projektu w ramach studium 

przypadku można wskazać, że projekty dofinansowane w działaniu 4.1 charakteryzują się 

przede wszystkim istotnymi efektami społecznymi związanymi z poprawą jakości życia 

mieszkańców województwa podkarpackiego. Obejmują one poprawę bezpieczeństwa oraz 

redukcję zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi dzięki zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 

oraz lepszemu wyposażeniu służb ratowniczych, które zwiększa prawdopodobieństwo 

uratowania życia i zdrowia ludzi zagrożonych w wyniku działań kryzysowych, powodzi, 

katastrof ekologicznych. 

WYKRES 6. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.1 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU” 

 
Źródło: CAWI, n=38  

W nieco mniejszym stopniu projekty będą oddziaływać na rozwój gospodarczy regionu – 

lepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe, w tym lepsze wyposażenie 

służb ratowniczych przekładać się powinny przede wszystkim na wzrost atrakcyjności 

osiedleńczej i inwestycyjnej gmin oraz zapewnienie ładu przestrzennego na obszarach 

objętych oddziaływaniem projektów.  

  

3%

3%

3%

74%

84%

89%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ograniczenie uciążliwości związanych z
zanieczyszczeniem środowiska

wzrost świadomości ekologicznej

poprawa dostępności wspartej infrastruktury

redukcja zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w zakresie
katastrof naturalnych

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Działanie 4.1 - efekty społeczne
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WYKRES 7. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.1 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY/WPŁYW 

GOSPODARCZY ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU?” 

 

Źródło: CAWI, n=38  

Nie zidentyfikowano antagonizmów między celami realizowanymi przez dofinansowane 

przedsięwzięcia a rozwojem gospodarczym – wprost przeciwnie, efekty projektów 

postrzegane są jako sprzyjające rozwojowi gospodarczemu dzięki poprawie bezpieczeństwa i 

uniknięciu potencjalnych strat związanych ze skutkami katastrof naturalnych. 

2.2  DZIAŁANIE 4.2  GOSPODARKA ODPADAMI 

2.2.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 4.2 Gospodarka Odpadami przeprowadzono 4 konkursowe 

nabory wniosków, w wyniku których zawarto 47 umów o łącznej wartości dofinansowania 

UE 48,01 mln zł, co odpowiada 95% alokacji środków UE przypisanej do PI 6a (50,5 mln zł12). 

Aż 34 z 47 podpisanych umów dotyczą budowy lub rozbudowy PSZOK, przy czym wartość 

dofinansowania na ten typ projektu wynosi 38% zakontraktowanych w działaniu 4.2 środków 

UE. Na koniec 2020 r. zakończonych było 30 projektów (64% liczby dofinansowanych 

projektów). 

TABELA 4. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 4.2 

TYP PROJEKTU LICZBA UMÓW 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE (ZŁ) 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie PSZOK 34 18 290 272 

Budowa, rozbudowa składowisk odpadów komunalnych  2 8 725 097 

Rekultywacja składowisk odpadów 7 4 714 447 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

2 11 317 621 

                                                      
12 Alokacja w marcu 2021 została zmniejszona z 12 189 465 EUR do 11 065 383 EUR, co po przeliczeniu kwoty alokacji na 
złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł) daje kwotę 50,5 mln zł. 
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Działanie 4.1 - efekty gospodarcze
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TYP PROJEKTU LICZBA UMÓW 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

UE (ZŁ) 

Budowa, rozbudowa, przebudowę i/lub wyposażenie 
infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż 
komunalne 

2 4 963 348 

SUMA 47 48 010 785 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

Efekty realizacji dofinansowanych projektów obejmują: 

 budowę 21 PSZOK, modernizację i rozbudowę 14 PSZOK oraz doposażenie 2 PSZOK; 

 budowę 1 składowiska odpadów w Paszczynie oraz rozbudowę 1 instalacji 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej, gmina 

Leżajsk; 

 rekultywację 7 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; 

 rozbudowę 2 zakładów zagospodarowania odpadów; 

 rozbudowę 2 instalacji do przetwarzania odpadów (innych niż komunalne). 

Realizacja projektów dotyczących budowy i rozbudowy PSZOK przyczyniać się będzie do 

poprawy warunków infrastrukturalnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 

umożliwiającej odbiór większej liczby odpadów zebranych w sposób selektywny, a także 

ograniczenia ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów 

wykorzystywanych ponownie (dzięki czyszczeniu czyszczenie i drobnym naprawom). W 

efekcie zwiększony powinien zostać poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

regionie. 

Dobra praktyka - działanie 4.2 

Projekt „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Nisko”, beneficjent: 
Gmina i Miasto Nisko 

Projekt obejmował przebudowę kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno- biurowe, 
przebudowę przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowę dróg wewnętrznych i 
placu manewrowego, ogrodzenie, odwodnienie, utwardzenie i oświetlenie terenu, montaż dwóch wiat, pod 
którymi znajdować się będą kontenery na odpady oraz utworzenie magazynu rzeczy używanych. Na potrzeby 
realizacji działań informacyjno- wykonano ścieżkę edukacyjną.  

Projekty dotyczące budowy lub rozbudowy PSZOK realizowane były na obszarze całego 

regionu, można jednak zauważyć większą koncentrację tego rodzaju przedsięwzięć w 

dwóch powiatach - jasielskim i krośnieńskim.  
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MAPA 3. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 4.2) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy  danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych GUS  

* GUS publikuje tego rodzaju dane dla poziomu gmin od roku 2017, przy czym w roku 2017 dane te są 
niepełne, dlatego zostały przedstawione dane dla roku 20 18  

Projekty dotyczące PSZOK realizowane były w gminach, które charakteryzowały się 

zróżnicowanym udziałem odpadów zbieranych selektywnie. Częściej ze środków RPO WP 
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2014-2020 na rozwój PSZOK korzystały gminy lepiej radzące sobie z selektywną zbiórką 

odpadów – znaczną część obiektów (13 szt. – 35%) zrealizowano w gminach, w których 

udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z gospodarstw domowych był już 

relatywnie wysoki, tj. przekraczał 40% w 2018 r. Niewielką część obiektów (4 szt. – 11%) 

zrealizowano w gminach, w których notowano w 2018 r. relatywnie niski poziom selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (poniżej 20%). 

TABELA 5. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW A UDZIAŁ  ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH 

SELEKTYWNIE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W ROKU 2018 W GMINACH, W KTÓRYCH REALIZOWANO 

PROJEKTY DOTYCZĄCE PSZOK PRZY UDZIALE ŚRODKÓW  RPO WP 2014-2020 
UDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ZBIERANYCH SELEKTYWNIE Z 

GOSPODARSTW DOMOWYCH W ROKU 

2018 

LICZBA WYBUDOWANYCH LUB 

ROZBUDOWANYCH PSZOK W RAMACH 

DZIAŁANIA 4.2 RPO WP 2014-2020 

UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH PSZOK W 

RAMACH DZIAŁANIA 4.2 RPO WP 

2014-2020 

poniżej 20% 4 11% 

20-30% 9 24% 

30-40% 11 30% 

powyżej 40% 13 35% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych z  SL2104, stan na 31.12.2020 

Projekty dotyczące budowy i przebudowy zakładów zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz zakładów przetwarzania odpadów innych niż komunalne obejmują takie 

elementy, jak wprowadzenie nowoczesnych technologii podnoszących efektywność odbioru, 

segregacji, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, zwiększenie przestrzeni 

magazynowania surowców wtórnych i poprawę warunków transportu odpadów. W efekcie 

zwiększone zostaną moce przerobowe wspartych zakładów, a także poszerzony zostanie 

zakres prowadzonych przez nie procesów, w tym recyklingu i przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych. Projekty przyczyniają się przede wszystkim do zwiększenia strumienia 

odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, a w efekcie do zmniejszenia strumienia 

odpadów kierowanych na składowiska. Realizacja projektów obejmie swoim 

oddziaływaniem 52 tys. osób (2,4%) mieszkańców województwa. Moc przerobowa 

wspartych zakładów zagospodarowania odpadów wynosi 168,4 tys. Mg/rok.  

Dobra praktyka – działanie 4.2 

Projekt „Poprawa gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zwiększenie potencjału firmy ATOL 
z siedzibą w Rzeszowie”, beneficjent: ATOL Sp. z o.o. 

Projekt umożliwił magazynowanie czy prasowanie oraz belowanie większego wolumenu odpadów innych 
niż komunalne. Zakup prasy kanałowej pozwolił na zautomatyzowanie procesu, natomiast zakup urządzenia 
do mielenia gilz wprowadził nowy segment działalności, czyli recykling, a zakup ładowarki teleskopowej i 
wózków widłowych był niezbędny dla obsługi procesów planowanych do zakupu instalacji. 

W wyniku realizacji projektu moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadu wzrośnie z poziomu 20 
893,87 Mg/rok do 72 288 Mg/rok, masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych wyniesie 1,80 Mg, 
dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów – wzrosną do 42 Mg/rok. 

W wyniku zakupu nowych maszyn beneficjent pozyskał nowych kontrahentów. Ponieważ działalność 
beneficjenta polega na kojarzeniu wytwórców odpadów z podmiotami je przetwarzającymi, z 
uwzględnieniem fizycznego obejmowania przyjmowanych odpadów ich posiadaniem, rozwój beneficjenta 
zwiększa techniczną dostępność podmiotów wytwarząjących odpady do usług w zakresie ich zbierania. 
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Głównym efektem projektów z zakresu budowy i przebudowy składowisk odpadów będzie 

umożliwienie bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania odpadów resztkowych oraz 

problematycznych (popiół). W ramach rekultywacji składowisk zabezpieczana i uszczelniana 

jest powierzchnia składowiska w celu niedopuszczenia do infiltracji wód opadowych, 

odprowadzenia w maksymalnym stopniu wód opadowych poza obręb składowiska, 

zapobieżenia przed wydostawaniem się gazów pochodzących z procesów fermentacji poza 

obręb składowiska, zabezpieczenia przed pyleniem i roznoszeniem przez wiatr lekkich części 

składowanych odpadów oraz zapobieżenia erozji powierzchni wysypiska. W wyniku realizacji 

omawianej grupy projektów pojemność wybudowanych/rozbudowanych składowisk 

odpadów wzrośnie o 191,4 tys. m3, masa odpadów przyjęta na 

wybudowane/rozbudowane/przebudowane składowisko wzrośnie o 16,5 tys., natomiast 

powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów wyniesie 68,8 tys. m 2. 

Dobra praktyka – działanie 4.2 

Projekt „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej”, beneficjent: 
Gmina Borowa  

Zakres projektu obejmował wyrównanie i ukształtowanie terenu składowiska, zabezpieczenie studni 
odgazowujących i wykonanie instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, ułożenie warstwy 
biologicznej z humusu, wykonanie obsiewu mieszanką traw i roślin motylkowych, dokonanie nasadzeń 
wierzbą wiciową na zboczach kwatery oraz gatunków krzewiastych wzdłuż ścieżki edukacyjnej, zabiegi 
agrotechniczne związane z wprowadzeniem roślinności. Rekultywacja składowiska skutkować będzie 
ochroną przed infiltracją wód opadowych w obręb pokrywy odpadów poprzez szczelne odizolowanie 
powierzchni składowiska, zabezpieczeniem przed wnikaniem wód opadowych w głąb składowiska, 
niekontrolowaną emisją biogazu poprzez odgazowywanie składowiska. W efekcie zapewnia ochronę gleby 
i przywrócenie walorów krajobrazu. 

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

96% beneficjentów ocenia realny lub prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki 

lub bardzo wysoki. 

WYKRES 8. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.2 NA PYTANIE „JAKI JEST RZECZYWISTY 

LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY LUB 

ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=25  

Stopień wykorzystania infrastruktury/sprzętu/wyposażenia dla inwestycji dofinansowanych 

w działaniu 4.2, będzie uzależniony od: 

 sytuacji gospodarczej - koniunktury oraz zmiennych warunków gospodarczych, które 

mają istotny wpływ na rentowność zakładów i PSZOK-ów oraz zakładów 

przetwarzania odpadów np. poprzez zmiany cen surowców;  
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 uwarunkowań prawnych - częste nowelizacje prawa zmieniają warunki 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami; 

 świadomości ekologicznej mieszkańców - wzrost świadomości mieszkańców nt. 

konieczności segregowania odpadów zapewnia strumień odpadów dla PSZOK.  

Na przykładzie projektu firmy Atol Sp. z o.o., analizowanego w ramach studium przypadku można stwierdzić, 
że powstała infrastruktura jest użyteczna i spełnia swoją rolę w systemie gospodarowania odpadami. 
Aktualnie istotny wpływ na stopień wykorzystania infrastruktury ma sytuacja nieprzewidziana w projekcie, 
związana z pandemią COVID-19, w wyniku której sytuacja w branży odpadowej jest zmienna i trudna do 
przewidzenia.  

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w ramach badania dodatkowe efekty projektów dofinansowanych w 

działaniu 4.2 obejmują: 

 wzrost świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów; 

 ograniczenie ilości odpadów trafiających w miejsca do tego nieprzeznaczone, na tzw. 

dzikie wysypiska, a tym samym poprawę wizerunku gminy (beneficjenta) dzięki 

ograniczeniu dzikich wysypisk; 

 stworzenie nowych miejsc pracy; 

 poprawę warunków pracy, większe bezpieczeństwo pracy oraz niezawodność 

nowego sprzętu. 

2.2.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 4.2. Na podstawie danych z umów zwartych do końca 2020 r. 

można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 4.2 jest skuteczne w odniesieniu do 

realizacji celów wskaźnikowych.  

TABELA 6. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU 4.2 (PI6A) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  

sztuk 35 30 37 106% 

Liczba wspartych zakładów 
przetwarzania odpadów  

sztuk 4 3 4 100% 

Liczba zamkniętych lub 
zrekultywowanych 
składowisk odpadów  

sztuk 6 3 7 117% 

Dodatkowe możliwości 
przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów (CI 17) 

[tony/rok]  22 000 97,58 26 805 122% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  
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Na podstawie danych z zawartych umów można szacować, iż wszystkie założone wartości 

docelowe wskaźników zostaną zrealizowane, częściowo nawet na wyższym niż zakładano 

poziomie. Warto podkreślić, że spodziewane efekty będą większe niż pierwotnie planowano 

dla PI6a i to pomimo znaczącego zmniejszenia pierwotnej alokacji. W październiku 2020 r. 

zwiększono wartości docelowe wskaźników: Liczba wspartych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych: z 21 do 35 szt., Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych 

składowisk odpadów13: z 3 do 6 szt., Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów z 3 635 do 22 000 ton/rok. Możliwość osiągnięcia większych niż 

pierwotnie zakładano efektów wynika przed wszystkim z faktu, że koszty jednostkowe 

poszczególnych typów inwestycji okazały się znacznie niższe niż pierwotnie szacowane na 

podstawie danych z poprzedniej perspektywy finansowej. 

Pomimo istotnego finansowego wkładu RPO WP 2014-2020 w obszarze gospodarki 

odpadami komunalnymi, na obecnym etapie interwencja nie przekłada się na wzrost 

wartości wskaźnika stanowiącego podstawę dla oceny stopnia osiągnięcia rezultatu 

strategicznego, zdefiniowanego w ramach Programu, jakim jest Udział odebranych i 

zbieranych odpadów takich jak papier i tektura, metale, szkło oraz tworzywa sztuczne, w 

masie wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych w skali województwa, z 

wartością bazową z 2013 r. na poziomie 11% i docelową na 2023 r. –21%. 

Wg danych publikowanych przez GUS, masa zebranych odpadów komunalnych w 

województwie podkarpackim z roku na rok zwiększa się. W okresie 2014-2019 wzrosła ona o 

44% (z 358 tys. ton do 514 tys. ton), natomiast masa zebranych frakcji takich jak: papier i 

tektura, metale, szkło oraz tworzywa sztuczne wzrosła o 32% (z 39,8 ty. ton do 52,6 tys. ton). 

W efekcie w tym okresie notowany jest spadek, a nie jak oczekiwano wzrost wartości 

wskaźnika dotyczącego udziału omawianych frakcji w ogólnej masie odpadów zebranych w 

2019 r. Na wykresach poniżej przedstawiono prognozy wartości omawianego wskaźnika na 

2023 r. w oparciu o trend od 2004 r. (wykres 10) oraz trend od 2014 r. (wykres 11). 

  

                                                      
13 Wcześniej Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów  
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WYKRES 9. UDZIAŁ ODEBRANYCH I ZBIERANYCH ODPADÓW TAKICH JAK PAPIER I TEKTURA, METALE, SZKŁO 

ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE, W MASIE WSZYSTKICH ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W SKALI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO [%] - TREND OD 2004 R. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

WYKRES 10. UDZIAŁ ODEBRANYCH I ZBIERANYCH ODPADÓW TAKICH JAK PAPIER I TEKTURA, METALE, SZKŁO 

ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE, W MASIE WSZYSTKICH ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I POLSCE [%] - TREND OD 2013 R. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Przy uwzględnieniu trendu z lat 2004-2019, prognozowana wartość wskaźnika w roku 2023 

wynieść może około 18%, natomiast w przypadku zawężenia analizowanego okresu do lat 

2013-2019, prognozowana wartość wskaźnika w 2023 r. będzie kształtować się poniżej 

wartości bazowej. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w 

niedoskonałości systemu prawnego, a w szczególności braku przepisów zobowiązujących 

producentów do produkcji opakowań podlegających recyklingowi, a także nieopłacalności 
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recyklingu niektórych frakcji (surowce takie jak typu plastik, papier, aluminium i szkło 

ulegają wahaniom cenowym i często przychód ze sprzedaży surowców nie pokrywa kosztów 

recyklingu tych odpadów).  

Uwzględniając obserwowaną sytuację w bilansie mas odpadów wytwarzanych oraz ilości 

wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, można oceniać, iż osiągnięcie 

wskaźnika rezultatu strategicznego dla PI6a w założonej wartości docelowej (21%) dla roku 

2023 jest mało prawdopodobnie.  

2.2.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym wyznaczonym dla PI6a był zwiększony udział odpadów zebranych 

selektywnie w województwie podkarpackim14. Wybór tego kierunku działań podyktowany 

był m.in. koniecznością sprostania standardom wyznaczonym w dokumentach krajowych i 

unijnych. Stan gospodarki odpadami, szczególnie komunalnymi, w województwie 

podkarpackim był niezadowalający, a zapisy Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 

2020 oraz analiza zawarta w WPGO potwierdzały, iż gospodarka odpadami w regionie 

wymaga wsparcia. Mając na uwadze powyższe, wsparcie w ramach PI 6a ukierunkowane 

zostało w taki sposób, aby w efekcie doprowadzić do: 

 zwiększenia odsetka odpadów podlegających odzyskowi, w tym recyklingowi, 

 zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych i wysegregowanych, 

 poprawy gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa, kompleksowe projekty w obszarze gospodarki odpadami 

powinny być zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i 

umożliwiać osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/UW, obejmując przynajmniej jeden z 

następujących elementów: selektywne zbieranie odpadów komunalnych (w tym papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji), instalacje do odzysku 

i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) lub instalacje do 

odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do przetwarzania zmieszanych 

(resztkowych) odpadów komunalnych. 

  

                                                      
14 Cel ten nie odnosi się wyłącznie do wybranych frakcji odpadów komunalnych, które omówiono przy analizie wskaźnika 
rezultatu strategicznego (jest szerszy). 
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RYSUNEK 2. HIERARCHIA SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2008/98/WE 

 

Źródło: opracowanie własne  

Wszystkie dofinansowane w działaniu 4.2 projekty są zgodne z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, jednak poszczególne typy projekty w różny sposób wpisują się w 

tę hierarchię. Znaczna większość projektów wpływa na realizację celu, jakim jest zwiększony 

udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim. 

Dofinansowane w działaniu 4.2 projekty dotyczące PSZOK mają wpływ na zwiększenie 

potencjału w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, a więc najwyżej 

stojącego w hierarchii i najbardziej pożądanego sposobu postępowania z odpadami. 

Projekty będą oddziaływać na ten proces poprzez takie działania, jak kampanie edukacyjne, 

ścieżki edukacyjne oraz poprzez stworzenie możliwości przyjęcia rzeczy z przeznaczeniem do 

ponownego użycia. Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką odpadami, 

zgodnie z deklaracjami beneficjentów powinny objąć 257 699 osób, tj. około 12% 

mieszkańców województwa podkarpackiego. W 9 projektach beneficjenci zadeklarowali 

realizację działań związanych z przygotowaniem odpadów do ponownego użycia, m.in. 

tworzenie punktów wymiany lub napraw przedmiotów. Dodatkowo w 6 projektach 

realizowano działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych 

kierowanych na składowiska. Dzięki zwiększeniu dostępności PSZOK, część odpadów, która 

trafiłaby na dzikie wysypiska śmieci (w tym odpady wielkogabarytowe, remontowo-

budowlane) zostanie przyjęta do PSZOK utworzonych w efekcie realizacji projektu. Ponadto 

część odpadów niebezpiecznych, które trafiłyby do strumienia zmieszanych odpadów 

komunalnych, zostanie wydzielona i przekazana do PSZOK.  

W działaniu 4.2 wsparto budowę lub modernizację 37 PSZOK, co odpowiada 37% obiektów 

planowanych do budowy lub rozbudowy w WPGO (101 obiektów planowanych), w tym 16 

obiektów wybudowano w gminach, w których nie było PSZOK przed realizacją projektu. 

Projekty realizowano na terenie 37 gmin, co odpowiada 23% wszystkich gmin 

województwa podkarpackiego (przy czym udział gmin, w których planowano budowę lub 
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rozbudowę PSZOK zgodnie z WPGO jest prawie dwukrotnie wyższy i wynosi 41%). Liczba 

mieszkańców gmin, w których wsparto PSZOK w działaniu 4.2, wynosi ponad 380 tys. osób, 

tj. blisko 18% mieszkańców województwa.  

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że w województwie podkarpackim, zgodnie z 

założonym celem interwencji, zwiększa się udział odpadów zebranych selektywnie, na co 

istotny wpływ mają m.in. projekty dotyczące PSZOK, dofinansowane w RPO WP 2014-

2020.  

Masa odpadów zbieranych selektywnie w województwie podkarpackim od 2014 roku 

sukcesywnie wzrasta, przy czym bardziej dynamiczny wzrost nastąpił od 2014 roku, na co 

może mieć wpływ wprowadzenie do systemu gospodarki odpadami Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. 

WYKRES 11. MASA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [TYS. TON] – 

TREND OD 2004 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Zgodnie z danymi GUS, w 2019 r. województwo podkarpackie osiągnęło poziom 29,5% (a 

Polska - 31,2%) udziału odpadów zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych 

odpadów komunalnych. Od 2004 r. obserwowany jest wzrostowy trend wartości wskaźnika, 

przy czym największy przyrost obserwowano w latach 2013-2014 i wynikał on głównie ze 

zmian systemu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami (w tym zmiany sposobu 

raportowania), ale także z przeprowadzonych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, 

dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013. Kolejny dynamiczny 

wzrost wartości wskaźnika nastąpił w latach 2018-2019, a więc w okresie, kiedy realizowana 

była większość inwestycji dotyczących PSZOK, dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-

2020 w działaniu 4.2 (wpływ dofinansowanych projektów na zmianę wartości wskaźnika 

mógł być widoczny dopiero w 2019 r.). Ponadto na terenie województwa realizowane są 3 

inwestycje, finansowane z POIiŚ 2014-2020, polegające na budowie i rozbudowie PSZOK (w 

Jaśle, Jarosławiu oraz gminie wiejskiej Dębica). W nadchodzących latach, zarówno na 

poziomie całego kraju, jak i województwa, można prognozować dalszy wzrost związany z 

zakończeniem kolejnych projektów, dofinansowanych głównie ze środków UE.  
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WYKRES 12. UDZIAŁ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W MASIE WSZYSTKICH 

ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH [%] – TREND OD 2004 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Projekty dotyczące zakładów zagospodarowania i przetwarzania odpadów przyczyniają się 

przede wszystkim do zwiększenia strumienia odpadów poddawanych odzyskowi 

i recyklingowi (a więc procesów stojących w hierarchii sposobów postępowania z odpadami 

zaraz za zapobieganiem powstawaniu odpadów), a w efekcie do zmniejszenia strumienia 

odpadów kierowanych do składowania (a więc procesu stojącego najniżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami tj. unieszkodliwiania). W działaniu 4.2 wsparto m.in. 

przebudowę 2 zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, których łączne 

docelowe możliwości przerobowe wyniosą 76,24 Mg/rok, co odpowiada prawie 80% masy 

odpadów komunalnych zebranych w 2018 r. w województwie podkarpackim (95,5 tys. ton 

wg GUS). Wpływ realizowanych projektów w zakresie ZZO na zwiększenie potencjału w 

zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami należy uznać za istotny. 

W efekcie interwencji w działaniu 4.2 zrekultywowanych lub zamkniętych zostanie 7 

składowisk odpadów (28% liczby zaplanowanych rekultywacji w WPGO), a powierzchnia 

zrekultywowanych składowisk odpadów wyniesie 6,977 ha, co stanowi 18% zaplanowanej 

do rekultywacji powierzchni składowisk w WPGO. Ponadto wybudowane zostanie 1 

składowisko i rozbudowana 1 instalacja składowiska odpadów. Projekty tego typu znajdują 

się najniżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami – składowiska są ostatecznym 

ogniwem sytemu i nie mają wpływu na realizację celu głównego interwencji, jakim jest 

zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim. Jednak 

są to działania istotne i konieczne, wynikające z potrzeb zapisanych w WPGO. 

Liczba czynnych składowisk odpadów w województwie podkarpackim systematycznie maleje 

(w 2019 roku funkcjonowało już tylko 12 czynnych składowisk odpadów o powierzchni 58,5 

ha), a ich powierzchnia nieznacznie wzrosła w 2019 r. Interwencja RPO WP 2014-2020 nie 

miała jednak prawdopodobnie wpływu na obserwowane do 2019 r. zmiany – dofinansowane 
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w działaniu 4.2 projekty z zakresu budowy i rozbudowy składowisk były w realizacji do 

2020 r. 

WYKRES 13. CZYNNE SKŁADOWISKA ODPADÓW, NA KTÓRYCH UNIESZKODLIWIANE SĄ ODPADY KOMUNALNE 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [SZT.] – TREND OD 2004 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

WYKRES 14. POWIERZCHNIA CZYNNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW, NA KTÓRYCH UNIESZKODLIWIANE SĄ 

ODPADY KOMUNALNE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM [HA]– TREND OD 2004 R.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Łączna wartość wsparcia w obszarze gospodarki odpadami w województwie podkarpackim, 

w ramach umów podpisanych w latach 2015-2020 w programach finansowanych ze środków 

UE oraz funduszy ekologicznych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie), wyniosła 160 mln 

zł. Najwięcej środków pochodziło z POIiŚ 2014-2020 (85 mln zł, wsparcie budowy lub 

modernizacji dużych PSZOK oraz zakładów zagospodarowania odpadów) oraz RPO WP 2014-

2020 (48 mln zł), nieco mniej było wydatkowane za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie 

(27 mln zł, głównie w formie pożyczek, w tym także na usuwanie azbestu). Bardziej 

szczegółowe informacje nt. zakresu i komplementarności przedsięwzięć dofinansowanych z 

w tych programach znajduje się w rozdziale 3.7 
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WYKRES 15. PROCENTOWY ROZKŁAD WSPARCIA W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI W RAMACH UMÓW 

PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY 

EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW W RZESZOWIE). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie  

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków własnych samorządów oraz środków własnych 

przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami15. Można jednak uznać, że 

środki RPO WP 2014-2020 miały istotny udział w finansowaniu działań inwestycyjnych 

dotyczących gospodarki odpadami w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby regionu w zakresie gospodarki odpadami nie zostały w pełni zaspokojone, a 

obserwowany wzrost masy wytwarzanych odpadów oraz zmieniające się w tym zakresie 

prawo, generuje nowe potrzeby.  

WYKRES 16. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.2 NA PYTANIE „W JAKIM STOPNIU 

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.2 ZASPOKAJA POTRZEBY/ROZWIĄZUJE PROBLEMY W 

ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU (CZYLI NP. GMINY, POWIATU, 

WOJEWÓDZTWA)?” 

 
Źródło: CAWI, n=25  

Z przeprowadzonych badań terenowych (wywiadów z ekspertami oraz ankiety CAWI z 

beneficjentami) wynika, że w województwie podkarpackim konieczne są dalsze inwestycje z 

                                                      
15 Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju danych w okresie realizacji badania ewaluacyjnego. 
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zakresu gospodarki odpadami, w tym dotyczące budowy i rozbudowy PSZOK, rekultywacji 

składowisk odpadów oraz rozbudowy składowisk odpadów.  

2.2.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Na podstawie wyników badań terenowych i pogłębionej analizy projektów w ramach 

studiów przypadku można wskazać, że projekty dofinansowane w działaniu 4.2 

charakteryzują się przede wszystkim istotnymi efektami społecznymi związanymi z 

poprawą jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Obejmują one 

ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wzrostem 

świadomości ekologicznej, zabezpieczaniem potrzeb i poprawą dostępności do usług 

komunalnych.  

WYKRES 17. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.2 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU” 

 
Źródło: CAWI, n=25  

Projekty będą oddziaływać również na rozwój gospodarczy regionu – lepszy system 

gospodarowania odpadami przekładać się powinien przede wszystkim na zapewnienie ładu 

przestrzennego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin. Bezpośrednim 

efektem realizacji projektów będzie także powstanie 9 nowych miejsc pracy.  
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WYKRES 18. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.2 NA PYTANIE „JAKIE 

EFEKTY/WPŁYW GOSPODARCZY ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU?” 

 
Źródło: CAWI, n=25  

Nie zidentyfikowano antagonizmów między celami realizowanymi przez dofinansowane 

przedsięwzięcia a rozwojem gospodarczym – wprost przeciwnie, efekty projektów 

postrzegane są jako sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. 

2.3  DZIAŁANIE 4.3  GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

2.3.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa przeprowadzono łącznie 8 

naborów wniosków, w tym w poddziałaniu 4.3.1 Gospodarka ściekowa - 4 nabory 

konkursowe, w poddziałaniu 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę - 1 nabór konkursowy oraz w 4.3.3 

Gospodarka ściekowa – ZIT - 3 nabory pozakonkursowe. Do dnia 31.12.2020 r. zawarto 101 

umów o łącznej wartość dofinansowania UE 445,3 mln zł, co odpowiada 91% alokacji 

środków UE przypisanej do PI 6b (487,15 mln zł16). Mając na uwadze wahania kursu EUR, 

ewentualne korekty wartości dofinasowania oraz plan dofinansowania projektów 

znajdujących się na listach rezerwowych, można przyjąć, że pełne wykorzystanie alokacji nie 

jest zagrożone. Szczegółową analizę zawiera tabela poniżej. Na koniec 2020 r. zakończonych 

było 57 projektów (56% liczby dofinansowanych projektów). 

TABELA 7. LICZBA PROJEKTÓW I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIU 4.3 

 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE LICZBA PROJEKTÓW WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  101 445 307 733 

4.3.1 Gospodarka ściekowa  61 380 566 065 

                                                      
16 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł) 
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4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 38 50 732 215 

4.3.3 Gospodarka ściekowa -ZIT 2 14 009 454 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

W działaniu 4.3 dominowały projekty kompleksowe, obejmujące głównie dwa, a czasami 

trzy typy działań. W przypadku gospodarki ściekowej, tylko 5 spośród 63 projektów dotyczyło 

jednego typu inwestycji, natomiast w przypadku gospodarki wodociągowej ponad połowa 

projektów dotyczyła pojedynczej inwestycji (budowy sieci wodociągowej lub stacji 

uzdatniania wody)17.  

TABELA 8. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 4.3 

OBSZAR TYP INWESTYCJI  
LICZBA 

UMÓW 
WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE (ZŁ) 

Gospodarka 
ściekowa 

Budowa kanalizacji sanitarnej 3 9 204 842 

Modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków 4 10 319 480 

Projekt kompleksowy: budowa kanalizacji + przebudowa 
kanalizacji 

2 9 875 501 

Projekt kompleksowy: budowa kanalizacji + budowa 
oczyszczalni ścieków  

7 71 983 150 

Projekt kompleksowy: budowa kanalizacji + rozbudowa lub 
modernizacja oczyszczalni ścieków 

46 286 520 504 

Projekt kompleksowy: modernizacja oczyszczalni + 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków + budowa 
oczyszczalni ścieków 

1 6 672 041 

Gospodarka 
wodna 

Budowa sieci wodociągowej 15 18 841 111 

Projekt kompleksowy: przebudowa, budowa, rozbudowa 
stacji uzdatniania wody 

6 9 470 885 

Projekt kompleksowy: budowa sieci wodociągowej + 
budowa lub rozbudowa SUW 

5 6 120 508 

Projekt kompleksowy: budowa wodociągów + ujęcie wody 9 11 021 522 

Projekt kompleksowy: budowa sieci wodociągowej + 
przebudowa sieci wodociągowej +ujęcie wody 

3 5 278 189 

SUMA 101 445 307 733 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

Efektem realizacji 63 projektów dotyczących gospodarki ściekowej jest: 

 budowa 735 km oraz przebudowa 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, 

 budowa 8, przebudowa 17 oraz rozbudowa 25 oczyszczalni ścieków, 

 budowa 2 przepompowni ścieków. 

Wszystkie projekty były realizowane w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, na terenie 57 gmin, 

które stanowią 36% wszystkich gmin województwa podkarpackiego oraz 56% liczby gmin, w 

których zlokalizowano aglomeracje 2-10 tys. RLM18Projekty realizowane były na obszarze 

całego regionu, a ich rozkład przestrzenny był dość równomierny.  

                                                      
17 Na kompleksowość projektów miało wpływ kryterium „kompleksowość projektu”, w którym w przypadku realizacji więcej 
niż jednego typu działań (tj. dotyczących kanalizacji i oczyszczalni ścieków) otrzymać można było 10 pkt. 

18 Zgodnie z założeniami przyjętymi w V AKPOŚK, aglomeracje wspierane 2-10 tys. RLM były zlokalizowane w 102 gminach 
województwa podkarpackiego. 
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MAPA 4. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 4.3), POIIŚ 2014-2020 ORAZ 

PROW 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępne j bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz pazy danych projektów dofinansowanych ze 
środków PROW 2014-2020, przekazanej przez zamawiającego.  

* Wg V AKPOŚK 
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W większości dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 gmin realizowano działania 

dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej (46 gmin) oraz budowy, 

rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (48 gmin), co jest zjawiskiem 

pozytywnym w kontekście dostosowania do wymogów dyrektywy 91 271/EWG. 

Wsparcie ukierunkowane było na działania, w efekcie których dojdzie do poprawy stanu 

gospodarki wodno-ściekowej i osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód, tak aby 

możliwe było dokończenie wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

Dobra praktyka – działanie 4.3 

Projekt „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 
kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk”, beneficjent: Gmina Solina 

Przedmiotem projektu była budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 21,6 km kanalizacji ściekowej w 
Aglomeracji Polańczyk. Przedsięwzięcie obejmowało budowę gminnego systemu oczyszczania ścieków dla 
Aglomeracji Polańczyk wraz z oczyszczalnią ścieków w Berezce, która w wyniku realizacji projektu przejmie 
ścieki sanitarne z miejscowości Berezka i Polańczyk (gdzie planuje się likwidację istniejącej oczyszczalni 
ścieków po realizacji przedmiotowego projektu), a docelowo także Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa.  

Efektem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z systemu odprowadzania i 
oczyszczania ścieków w Aglomeracji Polańczyk. Efekty społeczno-ekonomiczne obejmują: poprawę jakości 
życia mieszkańców gminy, poprawę atrakcyjności obszaru dla inwestycji gospodarczych oraz zmniejszone 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Efektem realizacji 38 projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę jest: 

 budowa 159 km oraz przebudowa 28 km sieci wodociągowej, 

 budowa 5 i przebudowa 24 ujęć wody, 

 budowa lub rozbudowa 30 Stacji Uzdatniania Wody. 
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MAPA 5. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH ZAOPATRZENIA W WODĘ 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 4.3), POIIŚ 2014-2020 ORAZ 

PROW 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz pazy danych projektów dofinansowanych ze 
środków PROW 2014-2020, przekazanej przez zamawiającego oraz danych GUS.  
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Studium Przypadku – działanie 4.3 

Projekt „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury 
wodociągowej w miejscowościach Nienadowa, Przedmieście Dubieckie”, beneficjent: Gmina Dubiecko 

Projekt został zrealizowany na obszarze gminy wiejskiej Dubiecko, położonej na terenie objętym Programem 
Strategicznym "Błękitny San". Obejmował budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach 
Nienadowa i Przedmieście Dubieckie oraz wymianę zestawu pomp do podnoszenia ciśnienia na Stacji 
Uzdatniania Wody w Nienadowej.  

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy stopnia zwodociągowania obszaru gminy, który wg 
przed realizacją projektu wynosił zaledwie 19,6%.  

Efektem projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu zaopatrzenia w wodę i jego 
efektywności oraz poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dubiecko.  

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

82% beneficjentów poddziałania 4.3.1 oraz 80% poddziałania 4.3.2 ocenia realny lub 

prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki lub bardzo wysoki. 

WYKRES 19. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.3 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 
A. PODDZIAŁANIE 4.3.1 

 
Źródło: CAWI, n=35  

B. PODDZIAŁANIE 4.3.2 

 
Źródło: CAWI, n=20  

W działaniu 4.3, stopień wykorzystania infrastruktury raczej nie będzie uzależniony od 

czynników zewnętrznych. W momencie realizacji badania jedynie w 4 projektach 

zidentyfikowano problemy z podłączeniem założonej ilości gospodarstw domowych do sieci 

kanalizacyjnej, wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz niechęci 

mieszkańców do kontaktów bezpośrednich z innymi osobami (w tym przypadku monterami). 

Efekty dodatkowe  

Zidentyfikowane w badaniu dodatkowe efekty projektów dofinansowanych w działaniu 4.3 

obejmują: 

51% 31% 9% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoki Raczej wysoki Średni Nie wiem/trudno powiedzieć

25% 55% 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoki Raczej wysoki Nie wiem/trudno powiedzieć
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 ograniczenie wielkości ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami do wód 

i/lub do ziemi, 

 wzrost wartości działek oraz domów jednorodzinnych, w pobliżu lokalizacji, w których 

realizowane są inwestycje w sieci kanalizacyjne i wodociągowe; 

 większe zainteresowanie osiedlaniem się na terenach skanalizowanych i 

zwodociągowanych, 

 poprawę standardu życia mieszkańców, 

 wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony środowiska 

naturalnego, 

jak również: 

 zwiększenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych przez obowiązkowe opłaty 

za odprowadzenie ścieków do kanalizacji. 

2.3.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 4.3. Na podstawie danych z umów zwartych do końca 2020 r. 

można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 4.3 jest skuteczne w odniesieniu do 

realizacji celów wskaźnikowych.  

TABELA 9. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU  4.3 (PI6B) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba wspartych oczyszczalni 
ścieków komunalnych 

szt. 49 39 50 102% 

Długość sieci kanalizacyjnej km 740 562 750 101% 

Długość sieci wodociągowej km 150 57 186 124% 

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków (CI19) 

RLM 200 000 117 659 216 219 108% 

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę (CI18) 

osoby 133 000 9610 158 278 119% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  

Wskaźniki Długość sieci kanalizacji sanitarnej oraz Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych są również wskaźnikami Ram Wykonania (wartości docelowe Ram Wykonania 
zostały określone na tym samym poziomie, co wskaźniki dla PI 6b). 

Na podstawie zawartych umów można szacować, iż wszystkie założone wskaźniki zostaną 

zrealizowane na zakładanym lub wyższym niż zakładano poziomie. W toku wdrażania 

programu w PI6b zwiększono wszystkie wartości docelowe wskaźników produktu (w 
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stosunku do pierwotnych założeń programowych)19, poza długością sieci kanalizacyjnej, 

która została zmniejszona z 1 161 km na 740 km. Możliwość realizacji większości wskaźników 

na wyższym niż pierwotnie zaplanowano poziomie wynika przed wszystkim ze zmian, jakie 

zaszły od momentu programowania RPO WP 2014-2020, a mianowicie: 

 zwiększono alokację środków UE na działanie 4.3 (realokacja środków z innych 

działań); 

 wzrosła wartość alokacji w przeliczeniu na zł dzięki korzystnemu wysokiemu kursowi 

EUR/zł20; 

 inwestycje w sieci kanalizacyjne miały mniejszy zakres niż planowano; 

 koszty jednostkowe wspartych oczyszczalni ścieków okazały się niższe od zakładanych 

(na etapie programowania koszt jednostkowy szacowano na poziomie 9,15 mln zł, a 

rzeczywisty wyniósł 7,8 mln zł). 

Poziom realizacji wskaźników jest związany z dużym zainteresowaniem beneficjentów 

realizacją większości typów przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych w działaniu 4.3. 

Większym niż przewidywano zainteresowaniem cieszyła się realizacja projektów 

dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków, w szczególności w zakresie przeróbki oraz 

zagospodarowania osadów ściekowych, a także zaopatrzenia w wodę. W mniejszej skali niż 

pierwotnie zakładano realizowano natomiast działania dotyczące budowy nowych odcinków 

sieci kanalizacyjnej. Czynnikiem determinującym taki stan rzeczy był zakres inwestycji 

przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2007-2013, kiedy to koncentrowano się 

przede wszystkim na budowie sieci kanalizacyjnej, co często stanowiło pierwszy etap działań 

inwestycyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie pełnej zgodności z wymogami prawa w 

zakresie oczyszczania ścieków komunalnych oraz KPOŚK. Intensywna rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej pociągnęła za sobą konieczność modernizacji oczyszczalni oraz 

zagospodarowania powstających osadów ściekowych. Generalnie obserwowane tendencje 

należy ocenić jako pozytywne.  

Efekty projektów realizowanych w RPO WP 2014-2020 w obszarze gospodarki ściekowej 

przekładają się na wzrost wartości wskaźnika stanowiącego podstawę dla oceny stopnia 

osiągnięcia rezultatu strategicznego: Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. 

Wartość wskaźnika oznacza udział liczby ludności miast i wsi korzystających z oczyszczalni 

ścieków w liczbie ludności ogółem. Za wartość bazową wskaźnika przyjęto poziom 69,9% z 

2013 r., natomiast wartość docelową na 2023 r. oszacowano na podstawie założeń 

sformułowanych na bazie danych z projektu aktualizacji V AKPOŚK i przyjęto na moment 

opracowywania programu na poziomie 80%. Z danych publikowanych przez GUS wynika, że 

wartość wskaźnika wykazuje tendencję wzrostową, a utrzymanie dynamiki trendu z okresu 

                                                      
19 W RPO WP 2014-2020 Zwiększono wartości docelowe wskaźników produktu: Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych z 6 do 48 szt.; Długość sieci wodociągowej z 46 do 150 km; Liczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI 19) z 59 000 do 200 000 RLM; Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę z 68 000 do 133 000 osób. 

20 Przy szacowaniu wartości docelowych zastosowano kurs 1 EUR = 3,55 zł, a na koniec 2020 r. kurs ten wyniósł 4,5565 zł. 
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2004-2019 umożliwiłoby osiągnięcie w 2023 r. poziomu ponad 80%. Ograniczając okres 

służący do wyznaczenia trendu do lat 2015-2019 roku, prognozowana na 2023 r. wartość 

wskaźnika będzie kształtować się na poziomie nieco poniżej 80%. Jednak na podstawie 

analizy danych z poprzedniej perspektywy finansowej można założyć, że w nadchodzących 

latach efekty inwestycji dofinansowanych w RPO WP 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020 

wpłyną na zwiększenie dynamiki wzrostu wskaźnika i w efekcie założony w programie cel 

powinien zostać osiągnięty. 

WYKRES 20. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODKARPACKIM [%] – TREND 

OD 2004 R. (LINIA PRZERYWANA POKAZUJE TREND WYZNACZONY PRZEZ REGRESJĘ LINIOWĄ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

WYKRES 21. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W  PODKARPACKIM [%] – TREND 

OD 2015 R. (LINIA PRZERYWANA POKAZUJE TREND WYZNACZONY PRZEZ REGRESJĘ LINIOWĄ) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

W przypadku działania 4.3.1, aż 91% ankietowanych beneficjentów deklaruje, iż wszystkie 

zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte, a tylko 6% zadeklarowało, że wskaźniki nie zostaną 

w pełni osiągnięte. Natomiast w przypadku działania 4.3.2, tylko 50% respondentów CAWI 

deklaruje, że wszystkie zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte, a aż 40% nie zna odpowiedzi 

na to pytanie, co wynika z faktu, iż nabór w poddziałaniu 4.3.2 był ogłoszony znacznie później 

niż w poddziałaniu 4.3.1 (pod koniec 2018 roku) i w efekcie projekty realizowane w 

50% 52% 54% 55%
60% 61% 63%

66% 69% 70% 72% 72% 73% 74% 75% 76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

72% 73% 74% 75% 76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



58 | S t r o n a  

poddziałaniu 4.3.2 są znacznie mniej zaawansowane niż projekty realizowane w poddziałaniu 

4.3.1. 

2.3.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym wyznaczonym dla PI6b jest zwiększony odsetek ludności korzystającej 

z systemu oczyszczania ścieków, natomiast oczekiwanym rezultatem ma być poprawa stanu 

gospodarki wodno-ściekowej i osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód, tak aby 

możliwe było dokończenie wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 

91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wdrożenie wspieranych 

inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców województwa 

podkarpackiego, a także ochrony stanu środowiska naturalnego, w tym podziemnych 

zbiorników wodnych oraz akwenów powierzchniowych. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz można stwierdzić, że wsparcie udzielone w działaniu 4.3 było skuteczne w realizacji 

wyznaczonego celu. 

Według umów podpisanych do końca 2020 r., efekty interwencji w działaniu 4.3 obejmą 

budowę oraz przebudowę 750 km sieci kanalizacyjnej, co odpowiada 4,6% ogólnej długości 

czynnej sieci kanalizacyjnej w województwie w 2016 r.21 (16,47 tys. km).  

WYKRES 22. DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI  KANALIZACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE 

2004-2019 [TYS. KM] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się bezpośrednio do wzrostu liczby ludności 

korzystającej z sieci kanalizacyjnej jednak dokładne oszacowanie skali wpływu nie jest 

możliwe na podstawie dostępnych danych.22  

  

                                                      
21 Za punkt odniesienia przyjęto rok 2016, ponieważ był to ostatni rok, w którym nie mogły być jeszcze widoczne efekty 
interwencji RPO WP 2014-2020 w działaniu 4.3 

22 Przykładowo w działaniu 2.3 POIiŚ 2014-2020 zastosowano wskaźnik Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 
którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu [RLM], który umożliwiał oszacowanie wpływu interwencji na 
wzrost wartości wskaźnika Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej. Zestaw wskaźników stosowany w działaniu 4.3 RPO 
WP 2014-2020 nie pozwala oszacować liczby nowych osób podłączonych do sieci w efekcie realizacji projektów.  
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WYKRES 23. LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI  KANALIZACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 

OKRESIE 2004-2019 [MLN OSÓB] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS DBL  

Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w województwie podkarpackim na przestrzeni 

lat 2004 -2019 sukcesywnie rósł i dynamika tego wzrostu była większa niż średnia dla całego 

kraju, dzięki czemu po 15 latach realizacji projektów z zakresu rozwoju kanalizacji 

sanitarnej, dofinansowanych głównie ze środków UE, nastąpiło wyrównanie różnic między 

regionem a resztą kraju. 

WYKRES 24. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCY Z KANALIZACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 

OKRESIE 2004-2019 [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  GUS BDL 

W wyniku realizacji projektów dofinansowanych w działaniu 4.3 wybudowanych zostanie 8 

oczyszczalni ścieków, co oznacza przyrost o 4,4% liczby oczyszczalni w odniesieniu do stanu z 

2016 r., kiedy w województwie funkcjonowały 182 oczyszczalnie. Zostanie także 

przebudowanych 17 oraz rozbudowanych 25 oczyszczalni, czyli łącznie 42, co odpowiada 

23% całkowitej liczby oczyszczalni ścieków w województwie w 2016 r.  

WYKRES 25. ILOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE  PODKARPACKIM W OKRESIE 2004-2019 

[SZT.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

W 2016 r. obserwowano w województwie spadek przepustowości oczyszczalni ścieków, co 

było związane z wyłączaniem mechanicznych oczyszczalni ścieków, natomiast od 2017 r. 
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obserwowany jest systematyczny wzrost przepustowości oczyszczalni. Obecnie wszystkie 

działające w województwie oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie biologiczne, w tym ponad 

25% z nich stanowią oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

WYKRES 26. PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE 

2004-2019 [TYS. M3/DOBĘ] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

W wyniku realizacji dofinansowanych w działaniu 4.3 projektów obejmujących budowę i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków nastąpi wzrost Liczby dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków o 216 219 RLM, co odpowiada 13,4% liczby mieszkańców 

województwa podkarpackiego. 

Warto zwrócić uwagę na dużą różnicę pomiędzy udziałem ludności korzystającej z 

oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim na obszarach miast i wsi. Choć 

dysproporcje sukcesywnie zmniejszają się, kwestia uregulowania gospodarki ściekowej 

poza obszarami zurbanizowanymi będzie istotnym wyzwaniem województwa w kolejnych 

latach. 

WYKRES 27. LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 

PODZIALE NA MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI [%] – TREND OD 2004 R  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Skalę wpływu RPO WP 2014-2020 na realizację celów dyrektywy 91/271/EWG w 

województwie podkarpackim można ocenić jako bardzo istotną. Efekty realizacji projektów 

dofinansowanych w poddziałaniach 4.3.1 i 4.3.3 obejmują: 

 budowę 735 km kanalizacji sanitarnej, co odpowiada 67% potrzeb określonych w 

V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 

podkarpackim (1 103,28 km); 
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 przebudowę 15 km kanalizacji sanitarnej, co odpowiada 14% potrzeb określonych 

w V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 

podkarpackim (108,81 km); 

 budowę 8 nowych oczyszczalni ścieków, co odpowiada 53% potrzeb określonych w 

V AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 

podkarpackim (15 nowych oczyszczalni ścieków); 

 przebudowę 17 i rozbudowę 25 oczyszczalni ścieków (łącznie 42 obiektów), co 

odpowiada 88% liczby tego typu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wg 

V AKPOŚK (do 2021 r.) w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie 

podkarpackim (47 przedsięwzięć); 

216 209 RLM korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, co odpowiada 47% 

rzeczywistej liczby mieszkańców w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie 

podkarpackim (461 586 RLM). Wskaźnikiem, który dość dobrze charakteryzuje stopień 

realizacji wymogów wynikających z dyrektywy 91 271/EWG jest wskaźnik zbierania ścieków 

siecią kanalizacyjną w aglomeracjach 2-10 tys. RLM23, który zgodnie z najnowszą 

interpretacją KE w przypadku wszystkich aglomeracji powinien wynosić co najmniej 98%. 

Projekty dofinansowane w ramach działania 4.3 były realizowane w przede wszystkim w 

gminach, w których wartość tego wskaźnika w roku 2016, dla zlokalizowanych na jej terenie 

aglomeracji, była relatywnie wysoka. W przypadku 20 gmin (35% gmin, w których 

realizowano projekty), wskaźnik zbierania ścieków siecią kanalizacyjną w aglomeracjach 2-10 

tys. RLM przekraczał 90%, a w przypadku kolejnych 20 gmin mieścił się w przedziale 60-90%. 

Opisaną tendencję należy uznać za pozytywną, gdyż w tego rodzaju gminach szansa na 

spełnienie wymogu 98% ścieków zbierania siecią kanalizacyjną, była najbardziej 

prawdopodobna i w większości gmin mogła zostać zrealizowana przy zaangażowaniu 

relatywnie niższych środków finansowych. 

TABELA 10. LICZBA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W PODDZIAŁANIACH 4.3.1 I 4.3.3 RPO WP 2014-
2020 A WSKAŹNIK ZBIERANIA  ŚCIEKÓW SIECIĄ KANALIZACYJNĄ W AGLOMERACJACH 2-10 TYS. RLM W 

2016 R. 

WSKAŹNIK ZBIERANIA ŚCIEKÓW SIECIĄ 

KANALIZACYJNĄ W AGLOMERACJACH 2-
10 TYS. RLM W ROKU 2016 

LICZBA GMIN, W KTÓRYCH 

REALIZOWANO PROJEKTY DOTYCZĄCE 

GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W RAMACH 

DZIAŁANIA 4.3 RPO WP 2014-2020 

UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI 

ŚCIEKOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 4.3 

RPO WP 2014-2020 

poniżej 20% 6 11% 

20-60% 11 19% 

60-90% 20 35% 

powyżej 90% 20 35% 

Źródło: Na podstawie danych GUS oraz bazy projektów dofinansowanych ze środków RPO WP 2014 -2020 

Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby regionu w zakresie gospodarki ściekowej nie zostały w pełni zaspokojone. Z 

                                                      
23 Wskaźnik ten określony został w V AKPOŚK dla poszczególnych aglomeracji, na potrzeby badania dla gmin, w których 
zlokalizowana była więcej niż jedna aglomeracja wartość wskaźnika została uśredniona. 
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przeprowadzonych badań terenowych (wywiadów z ekspertami oraz ankiety CAWI z 

beneficjentami) wynika, że w województwie podkarpackim konieczne są dalsze inwestycje z 

zakresu gospodarki ściekowej, co potwierdzają wyniki ankiety CAWI, w której tylko 17% 

respondentów zadeklarowało, że ich potrzeby zostaną zrealizowane w pełni, a 40%, że w 

wysokim stopniu. Niezaspokojone potrzeby dotyczą w szczególności terenów znajdujących 

się poza wyznaczonymi zgodnie z KPOŚK granicami aglomeracji. 

WYKRES 28. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW PODDZIAŁANIA 4.3.1 NA PYTANIE „W JAKIM 

STOPNIU PROJEKT ZASPOKAJA POTRZEBY/ROZWIĄZUJE PROBLEMY W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA 

OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU?” 

 
Źródło: CAWI, n=35  

Wsparcie udzielone w poddziałaniu 4.3.2 nie będzie miało wpływu na realizację celu 

szczegółowego interwencji, jakim jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków, jednak przyczynia się do osiągnięcia innych oczekiwanych rezultatów, 

do których należy w szczególności poprawa jakości życia mieszkańców województwa 

podkarpackiego. W wyniku realizacji projektów wybudowane oraz przebudowane zostanie 

186 km sieci wodociągowej, co odpowiada 1,2% ogólnej długości czynnej sieci 

wodociągowej w województwie w 2016 r. Inwestycje będą miały wpływ na zwiększenie 

odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej, a tym samym na wyrównywanie 

dysproporcji w tym zakresie między Podkarpaciem a resztą kraju. Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w wyniku realizacji projektów 

dofinansowanych w poddziałaniu 4.3.2 wyniesie 158,3 tys. osób, co odpowiada 7,5% liczby 

mieszkańców województwa podkarpackiego. Wskaźnik ten obejmuje jednak nie tylko osoby 

podłączone do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu, ale także osoby, które były 

wcześniej podłączone do sieci, ale którym w wyniku realizacji projektu zapewniono lepszy 

standard usług związanych z dostarczaniem wody. 
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w pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania
dalszych działań)

w wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania
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 w niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)
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WYKRES 29. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z SIECI WODOCIĄGOWEJ W PODKARPACKIM [%] – TREND 

OD 2004 R  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Dofinansowane w ramach poddziałania 4.3.2 projekty realizowano na terenie 38 gmin, co 

stanowi 24% wszystkich gmin województwa podkarpackiego. Projekty realizowane były na 

obszarze całego województwa, zarówno w gminach, w których wskaźnik zwodociągowania 

(udział osób podłączonych do sieci wodociągowej) kształtował się na relatywnie wysokim, jak 

i niskim poziomie. Najwięcej projektów (34%) zrealizowano w gminach, w których wskaźnik 

zwodociągowania przekraczał 90%. 

TABELA 11. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW A UDZIAŁ  OSÓB PODŁĄCZONYCH DO  SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ROKU 2014 W GMINACH, W KTÓRYCH REALIZOWANO PROJEKTY DOTYCZĄCE 

ZAOPATRZENIA W WODĘ PRZY UDZIALE ŚRODKÓW  RPO WP 2014-2020 

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA 

(UDZIAŁ OSÓB PODŁĄCZONYCH DO SIECI 

WODOCIĄGOWEJ) 

LICZBA GMIN, W KTÓRYCH 

REALIZOWANO PROJEKTY DOTYCZĄCE 

ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH 

DZIAŁANIA 4.3 RPO WP 2014-2020 

UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH 

ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH 

DZIAŁANIA 4.3 RPO WP 2014-2020 
poniżej 30% 9 24% 

30-60% 7 18% 

60-90% 9 24% 

powyżej 90% 13 34% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych  z SL2014 

Łączna wartość wsparcia na gospodarkę ściekową i zaopatrzenie w wodę w ramach umów 

podpisanych w latach 2015-2020 w programach finansowanych ze środków UE oraz 

funduszy ekologicznych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie) wyniosła 1 189 mln zł. 

Najwięcej środków pochodziło z RPO WP 2014-2020 (445 mln zł), nieco mniej wydatkowano 

za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie (299 mln zł), POIiŚ 2014-2020 (287 mln zł) oraz 

PROW 2014-2020 (158 mln zł). 
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WYKRES 30. PROCENTOWY ROZKŁAD WSPARCIA NA GOSPODARKĘ ŚCIEKOWĄ I ZAOPATRZENIE W WODY W 

RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020, 

PROW 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW ORAZ WFOŚIGW W RZESZOWIE)24 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie  ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie  

Na podstawie przeprowadzanych analiz można ocenić, że środki RPO WP 2014-2020 miały 

kluczowy wkład w finansowanie działań dotyczących gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w 

wodę na terenie województwa podkarpackiego w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Wkład interwencji w obserwowane w regionie zmiany w obszarze gospodarki wodno-

ściekowej należy ocenić jako bardzo istotny. 

2.3.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Na podstawie wyników badań terenowych i pogłębionej analizy projektów w ramach 

Studiów przypadku można wskazać, że projekty dofinansowane w działaniu 4.3 

charakteryzują się przede wszystkim istotnymi efektami społecznymi związanymi z 

poprawą jakości życia mieszkańców oraz jakości środowiska województwa podkarpackiego. 

Obejmują one zaspokojenie potrzeb i poprawę dostępności do kluczowych usług 

komunalnych, ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w 

tym redukcję zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. 

  

                                                      
24 Zestawienie nie obejmuje środków własnych samorządów oraz ze środków własnych przedsiębiorstw realizujących 
działania związanych z oczyszczaniem ścieków i gospodarowaniem wodą. Nie było możliwości pozyskania tego rodzaju 
danych w okresie realizacji badania ewaluacyjnego. 

37,4% 24,2% 13,3% 25,1%
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WYKRES 31. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.3 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU” 

 
Źródło: CAWI, n=56  

Projekty będą oddziaływać również na rozwój gospodarczy regionu – poprawa wyposażenia 

w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową przekładać się powinna przede wszystkim na 

atrakcyjności osiedleńczej inwestycyjnej i poprawę warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

WYKRES 32. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.3 NA PYTANIE „JAKIE 

EFEKTY/WPŁYW GOSPODARCZY ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU?” 

 
Źródło: CAWI, n=56 
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Nie zidentyfikowano antagonizmów między celami realizowanymi przez dofinansowane 

przedsięwzięcia a rozwojem gospodarczym – wprost przeciwnie, efekty projektów 

postrzegane są jako sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. 

2.4  DZIAŁANIA 4.4  KULTURA I 4.6  KULTURA – ZIT 

2.4.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 4.4 Kultura przeprowadzono 2 konkursowe nabory wniosków, 

w wyniku których zawarto 75 umów o łącznej wartości dofinansowania UE 162 mln zł, co 

odpowiada 94% alokacji środków UE przypisanej do działania 4.4 (173 mln zł25). Pierwszy 

nabór miał charakter otwarty, drugi natomiast skierowany był wyłącznie do obszarów 

funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, 

Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. 

Dofinansowanie mogły zatem otrzymać tylko projekty o charakterze istotnym dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego MOF, które wynikały z zapisów właściwej dla danego obszaru 

funkcjonalnego strategii.  

W przypadku jedynego naboru pozakonkursowego w działaniu 4.6, skierowanego do ZIT, 

wyłoniony został 1 projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie 

instytucji kultury na terenie ROF”, o wartości dofinansowania UE 18 mln zł, co odpowiada 

93% alokacji środków UE przypisanej do działania 4.6 (19 mln zł). 

TABELA 12. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 4.4 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

UMÓW 
WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE (ZŁ) 

Działania związane z renowacją obiektów zabytkowych 66 134 627 069 

Działania związane z renowacją lub doposażeniem obiektów 
zasobów kultury niebędących obiektami zabytkowymi 

9 27 416 099 

SUMA 75 162 043 168 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan  na 31.12.2020 

Na koniec 2020 r. zakończonych było 69 projektów w ramach działania 4.4 (92% liczby 

wszystkich dofinansowanych projektów). Jedyny projekt realizowany w działaniu 4.6 również 

został już zakończony. 

Łącznie w działaniach 4.4 i 4.6 dofinansowano więc 76 projektów dotyczących podniesienia 

atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenia dostępności dóbr kultury. Projekty 

realizowano na terenie 71 gmin, co stanowi 44% wszystkich gmin województwa 

podkarpackiego, w tym:  

 w 56 gminach (35% wszystkich gmin) wsparto działania związane z renowacją 

obiektów zabytkowych; 

 w 20 gminach (12,5% wszystkich gmin) wsparto działania związane z modernizacją i 

doposażeniem obiektów kultury innych niż zabytkowe. 

                                                      
25 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł) 
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Projekty realizowane były na obszarze całego województwa, a ich rozkład przestrzenny był 

dość równomierny. Większa koncentracja obiektów objętych wsparciem zauważalna jest 

wokół większych ośrodków miejskich, co jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z 

większej koncentracji obiektów zasobów kultury, w szczególności obiektów zabytkowych.  
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MAPA 6. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 4.4 I 4.6), POIIŚ 2014-2020, 

PROW 2014-2020 ORAZ INTERREG 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz bazy danych projektów dofinansowanych ze 
środków PROW 2014-2020, przekazanej przez Zamawiającego   
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Projekty obejmujące renowację obiektów zabytkowych 

Projekty dotyczące odnowienia zabytków to najliczniejsza grupa projektów realizowanych w 

ramach działania 4.4 (66 z 75 dofinansowanych). W ramach tej grupy przedsięwzięć 

zrealizowano projekty, które przyczyniły się do tworzenia nowych punktów na mapie 

kulturalnej regionu, nadając odnowionym zabytkom nowe funkcje lub doprowadzając do 

renowacji instytucji już istniejących. 

Zakres zrealizowanych projektów obejmował także działania mające poprawić 

funkcjonalność obiektów (poprzez ich rozbudowę, przebudowę i modernizację), a także 

unowocześnienie wyposażenia, którym te placówki dotychczas dysponowały. Dzięki 

projektom obiekty wyposażono m.in. w sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy czy sprzęt 

oświetleniowy. Poprawie uległ też stan techniczny obiektów, co zapewne miało wpływ 

również na komfort pracy personelu tych placówek. Nierzadko też obiekty te były 

wyposażane w zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe. Stały się one również 

lepiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ciekawym przykładem są zespoły dworsko pałacowe, które były przedmiotem prac 

projektowych. Część z nich swoje lata świetności miała już za sobą, natomiast dzięki realizacji 

projektów w działaniu 4.4 zostały im nadane całkiem nowe funkcje. Wartym uwagi 

przykładem wykorzystania starych zabudowań tego typu jest przebudowa starego spichlerza 

w zespole dworsko - parkowym w Besku i utworzenie w nim Gminnego Ośrodka Kultury. 

Niektóre z odnowionych zabytków, poza oczywistą funkcją reprezentatywną wynikającą z 

wykonanych prac, łączą też w sobie kilka innych funkcji. Przykładem jest tu np. Dwór w 

Ustrobnej, który jest siedzibą Domu Ludowego, a jednocześnie mini muzeum rodów 

szlacheckich zamieszkujących w przeszłości obszar gminy. Odrestaurowany dwór w 

Bratkówce jest z kolei siedzibą szkoły podstawowej oraz izby pamięci rodziny Starowieyskich. 

Jest to również ciekawy przykład połączenia funkcji istotnych dla społeczności lokalnych i 

pielęgnowania historycznego dziedzictwa tego obszaru. 

Dobra praktyka – działanie 4.4 

Projekt „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy 
zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji 
kulturalnej”, beneficjent: Powiat Ropczycko-Sędziszowski 

Zrealizowany w 2018 r. projekt obejmował przebudowę i renowację wpisanego do rejestru zabytków 
budynku dawnej Kasy Oszczędności, który zachował się w niemal niezmienionej formie.  

Sam budynek zbudowany w stylu eklektycznym, jest elementem dziedzictwa kulturowego regionu, stanowiąc 
przykład architektury charakterystycznej dla budowli wzniesionych na terenie dawnej Galicji w pierwszej 
dekadzie XX w. Nawiązuje również do historii rozwoju Kas Oszczędności na terenie Galicji w tym okresie. 
Oprócz prac w samym budynku, projekt objął również zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia 
działalności kulturalnej i edukacji artystycznej. 

W budynku mieści się obecnie „Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach”, które jest 
samorządową instytucją kultury, prowadzącą działania artystyczne i edukacyjne w zakresie sztuki, historii 
miasta i regionu, a także kultury ludowej. 

Projekt jest laureatem ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2018”. 
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Warto w tym miejscu również wspomnieć o projektach dotyczących remontu i konserwacji 

zabytkowych obiektów sakralnych. Przyczyniły się one do zatrzymanie postępującej 

degradacji obiektów, będących świadectwem wielowyznaniowych tradycji regionu. Nie bez 

znaczenia jest. Często podkreślanym aspektem była też poprawa bezpieczeństwa osób 

odwiedzających te obiekty oraz ich dostosowanie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Projekty przewidywały też zakup wyposażenia multimedialnego, które miało pomóc w 

udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzeniu 

działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej.  

Dobra praktyka – działanie 4.4 

Projekt „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia”, beneficjent: Gmina 
Cieszanów 

Projekt miał na celu remont cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie, umieszczonej w rejestrze 
zabytków, wraz z zabytkową, drewnianą dzwonnicą. Cerkiew przez wiele lat była nieużytkowana, co 
wpływało na pogorszenie jej stanu technicznego i niosło ryzyko nieodwracalnej degradacji. 

Zakres projektu objął kompleksową renowację obiektu, wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenie 
głównej nawy i prezbiterium. Odnowione zostało również ogrodzenie cerkwi i dzwonnicy. Tym samym 
uratowano przed zniszczeniem zabytek, który następnie został udostępniony do zwiedzania. Służy również 
organizacji wydarzeń kulturalnych, ponieważ obiekt jest zarządzany przez Centrum Kultury i Sportu w 
Cieszanowie.  

Wraz z kilkoma innymi projektami z działania 4.4, przedsięwzięcie jest przykładem zachowania tradycji 
prawosławnej na Podkarpaciu. 

Renowacja lub doposażenie obiektów zasobów kultury niebędących obiektami 

zabytkowymi  

O wiele mniej liczne były projekty dotyczące renowacji lub doposażenia tych obiektów, które 

nie zaliczają się do obiektów zabytkowych. Wsparcie dotyczyło domów kultury (w 

Myczkowie, Żurawicy, Ustrzykach Dolnych), biblioteki oraz Biura Wystaw Artystycznych w 

Krośnie, Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz Miejskiej Bibliotece w Łańcucie. 

Projekty obejmowały rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów, co w pierwszej 

kolejności miało przełożenie na poprawę kondycji budynków, często zagrożonych 

degradacją. Wpływały one również na poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w 

działających instytucjach. Z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego kluczowe są 

jednak efekty związane z dostosowaniem tych obiektów do pełnienia nowych funkcji 

kulturalno-edukacyjnych lub udoskonaleniem już istniejącej oferty. Analizując zakres 

realizowanych projektów można zauważyć, że poza poprawą tkanki budynków nastąpiła 

poprawa jakości i dostępności usług kulturalnych oraz wzrost ich atrakcyjności. Dzięki 

środkom z RPO WP 2014-2020 możliwe było także zakupienie wyposażenia przeznaczonego 

do prowadzenia zajęć kulturalnych. 

Do omawianej grupy projektów należy też zaliczyć jedyny realizowany w działaniu 4.6. 

Zakładał on stworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego, łącząc potencjał 

11 gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (partnerów projektu). Do jego efektów 

możemy zaliczyć podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz poprawę jej 
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dostępności. Bardziej szczegółowy opis tego przedsięwzięcia został przedstawiony w 

studium przypadku dla działania 4.6. 

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Jak pokazują wyniki badania CAWI, zdecydowana większość respondentów – beneficjentów 

działania 4.4 ocenia realny lub prognozowany stopień wykorzystania jako wysoki lub bardzo 

wysoki. 

WYKRES 33. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.4 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=40  

Należy podkreślić, że pomimo tych bardzo optymistycznych ocen, z uwagi na skutki 

pandemii COVID-19 mogą wystąpić czasowe problemy z wykorzystaniem infrastruktury i 

sprzętu. W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i z wprowadzanymi w Polsce 

obostrzeniami, wiele obiektów kulturalnych musiało ograniczyć swoją dotychczasową 

działalność. Wiązało się to często z całkowitą rezygnacją z udziału publiczności w 

wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Wyjątkiem były tutaj obiekty, które szybko 

zareagowały na zmieniającą się rzeczywistość i przeniosły swoją aktywność do sieci lub 

dysponowały przestrzenią otwartą, do której mogły przenieść przynajmniej jej część.  

Warto w tym miejscu dodać, że możliwość prezentowania oferty instytucji kultury w wersji 

on-line bardzo często była możliwa właśnie dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt w 

ramach projektów dofinansowanych w RPO WP 2014-2020. Pandemia często też narzucała 

przyspieszone uczenie się organizacji, jak ten nowoczesny sprzęt wykorzystać, by można było 

dostosować ofertę do sytuacji pandemicznej i wyjść do odbiorów za pośrednictwem 

mediów. 

Innym czynnikiem, który będzie miał wpływ na stopień wykorzystania infrastruktury w 

przyszłości (przy założeniu, że ograniczenia pandemiczne ustaną) będzie ciągłe poszerzanie 

oferty kulturalnej oraz dbanie o jej różnorodność i formę przekazu, aby zarówno 

mieszkańcy gmin, jak i osoby przyjezdne mogły z niej korzystać.  

Efekty dodatkowe  

W ramach badania zidentyfikowano dodatkowe efekty dofinansowanych projektów, które 

obejmują: 
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 poprawę atrakcyjności gminy - zarówno wśród lokalnych mieszkańców, jak i 

turystów; 

 zaangażowanie się większej liczby mieszkańców gminy w życie kulturalne; 

 utworzenie nowych wydarzeń kulturalnych; 

 wzrost kompetencji pracowników instytucji kultury, w tym w zakresie wykorzystania 

nowych technologii; 

 dodatkowe odkrycia, przy okazji prac realizowanych na obiektach objętych 

projektami (np. podczas prac w dworze w Bratkówce trafiono na przedwojenny 

dzwon, który oddano do renowacji) 

 wzrost świadomości na temat nowoczesnych form sztuki poprzez działania 

edukacyjne i animacyjne; 

 rozwój i poszerzenie współpracy instytucjonalnej w zakresie kultury i edukacji 

kulturalnej; 

 poprawę estetyki obiektów kultury oraz ich otoczenia. 

2.4.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W poniższej tabeli zaprezentowano stopień realizacji celów wskaźnikowych dla PI 6c (łącznie 

działań 4.4 i 4.6) sformułowanych w RPO WP 2014-2020. Rzeczywista realizacja wskaźników 

oszacowana została na podstawie danych z wniosków o płatność, prognozowana zaś w 

oparciu o dane z wniosków o dofinansowanie. 

TABELA 13. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIACH 4.4 I 4.6 (PI6C) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

Szt. 87 82 87 100% 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

Szt. 62 58 63 102% 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

Odw./rok 400 000 347 414 285 129 91% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  

Przedstawione powyżej dane wskazują na brak ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych 

dla sformułowanych w ramach programu wskaźników produktu. Wyniki badania CAWI 

wskazują, że w działaniu 4.4, pomimo występowania pewnych problemów w trakcie 

wdrażania projektów (trudności związane głównie z realizacją projektów zgodnie z 

harmonogramem oraz założonym budżetem), nie przekładają się one na końcową 
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skuteczność realizowanych przedsięwzięć (88% respondentów deklaruje, że wszystkie 

główne efekty założone w projekcie zostały zrealizowane).  

Należy zaznaczyć, że aktualne wartości docelowe wskaźników dla PI 6c, ujęte w RPO WP 

2014-2020, różnią się znacznie od wartości oszacowanych na etapie programowania. 

Zgodnie z przyjętą metodologią szacowania wskaźników opartą m.in. o koszt jednostkowy 

uzyskania wskaźnika z wykorzystaniem danych historycznych (z okresu 2007-2013) 

planowano wstępnie objąć wsparciem 5 instytucji kultury i 44 obiekty zabytkowe. Zmiana 

programowych wartości docelowych dokonana w 2020 r. polegała na weryfikacji 

wskaźników na podstawie rzeczywistych efektów osiąganych w ramach dofinansowanych 

projektów. Niższa niż zakładano średnia wartość projektów (w szczególności tych 

ukierunkowanych na rozwój instytucji kultury) pozwoliła na dofinansowanie większej liczby 

przedsięwzięć, a tym samym większej liczby instytucji i obiektów zabytkowych, niż 

prognozowano na etapie programowania. Drugą przyczyną zmiany była specyfika projektów 

służących wsparciu instytucji kultury, gdzie w zdecydowanej większości (w 32 z 41 

projektów) przewidziano także inwestycje związane z ochroną obiektów zabytkowych. Dzięki 

temu wsparciem objęta została większa liczba zabytków nieruchomych26. Przykładem 

takiego przedsięwzięcia jest projekt zrealizowany przez Gminę Dzikowiec, gdzie wsparciem 

objęte zostały 3 obiekty zabytkowe (dwór, oficyna i kapliczki należące do zabytkowego 

Zespołu Parkowo- Dworskiego w Dzikowcu) oraz utworzona została nowa instytucja 

organizująca wydarzenia kulturalne (wystawy, koncerty, konferencje). Możliwość realizacji 

tego typu projektów wynika także z samej charakterystyki regionu podkarpacia, gdzie wiele 

obiektów zabytkowych zlokalizowanych jest w mniejszych gminach. Przedsięwzięcia takie 

należy co do zasady ocenić pozytywnie jako interwencje kompleksowe, przyczyniające się 

do zwiększenia atrakcyjności kulturowo-turystycznej regionu, a jednocześnie służące 

budowie kompetencji i kapitałowi kulturowego na poziomie lokalnym.  

Konieczność weryfikacji wartości docelowych wynikała również z korzystnych zmian 

kursowych. Przy szacowaniu wartości docelowych przyjęto niższy (3,55 zł/EUR) niż 

rzeczywisty kurs euro obowiązujący w czasie naborów (4,38 zł/EUR). Dodatkowo realokacja 

środków na działanie 4.4 umożliwiła dofinansowanie dodatkowych projektów z listy 

rezerwowej. 

W przypadku wskaźnika rezultatu odnoszącego się do wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne, osiągnięta wartość w roku 2020 wynosi 87% 

wartości docelowej. Wartość ta jest przy tym wyższa o 22% od wartości docelowej 

                                                      
26 Duży udział tego typu projektów wynika m.in. z przyjętych kryteriów wyboru, które premiowały przede wszystkim 
przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego obejmujące zabytki wpisane do rejestru (25 pkt. 
możliwych do zdobycia), a jednocześnie projekty kompleksowe, w tym uwzględniające działania edukacyjne (10 pkt.) oraz 
wykorzystujące nowe formy uczestnictwa w kulturze (także 10 pkt.). Stąd najwyższą średnią liczbę punktów (82 pkt.) 
uzyskały właśnie projekty uwzględniające jednocześnie wsparcie instytucji kultury i obiektów zabytkowych. Projekty 
polegające wyłącznie na ochronie zabytków uzyskały średnio 77 pkt., zaś projekty służące wyłącznie rozwojowi 
infrastruktury instytucji kultury 61 pkt.  
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deklarowanej przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie. Dla sześciu 

niezakończonych jeszcze projektów planowany wzrost liczby odwiedzin wynosi 14 380 osób 

rocznie. Przyjmując teoretyczne założenie, że także w przypadku tych projektów wartości 

docelowe zostały niedoszacowane w stopniu zbliżonym do projektów zakończonych, 

prognozowany poziom osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu wynosi około 

91%. Należy jednak podkreślić, że ze względu na nowe okoliczności w postaci pandemii 

COVID-19, mającej istotny negatywny wpływ na ruch turystyczny i uczestnictwo w kulturze 

mieszkańców regionu, nie ma możliwości dokonania miarodajnej prognozy stopnia 

osiągnięcia wskaźnika rezultatu w roku 2023.  

2.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym zdefiniowanym na poziomie programu dla interwencji w obszarze 

kultury jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr 

kultury. Zgodnie z odtworzoną na potrzeby niniejszego badania logiką interwencji, 

przedsięwzięcia wdrażane w ramach działań 4.4 i 4.6, ukierunkowane na polepszenie stanu 

obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych oraz na podniesienie potencjału 

instytucji kultury, powinny skutkować przede wszystkim wzrostem udziału w kulturze 

mieszkańców regionu, jak i zwiększeniem jego atrakcyjności kulturalno-turystycznej.  

Wsparcie w obszarze kultury udzielane w ramach programu dotyczy dwóch głównych typów 

działań podejmowanych w ramach dofinansowanych projektów. Są to działania polegające 

na ochronie obiektów zabytkowych oraz na poprawie stanu infrastruktury i jakości 

wyposażenia instytucji kultury. Wsparte przedsięwzięcia służące ochronie zabytków 

obejmują prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane i/lub zakup 

wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych i zabytków ruchomych27, w celu 

ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu. W przypadku wsparcia instytucji kultury 

przewidziano zaś dofinansowanie rozbudowy, przebudowy i/lub zakup wyposażenia w 

zakresie infrastruktury instytucji kultury, w tym: teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, 

muzeów, domów kultury, galerii sztuki.  

Łączna wartość wsparcia na opisane powyżej działania przewidziane do realizacji w ramach 

RPO WP 2014-2020 w obszarze kultury wyniosła 180 mln zł. Wartość wszystkich umów 

podpisanych w latach 2015-2020 w obszarze kultury w województwie podkarpackim w 

programach finansowanych ze środków UE wyniosła zaś 326 mln zł (z wyłączeniem EWT 

2014-202028).  

  

                                                      
27 Zabytki ruchome objęto wsparciem tylko w działaniu 4.4. 

28 Wartość wsparcia UE na rzecz projektów związanych ze zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej realizowanych na obszarze 
województwa podkarpackiego wyniosła ponad 44 mln euro. Wszystkie projekty były realizowane na obszarze dwóch lub 
więcej regionów (polskich, ukraińskich lub słowackich), dlatego nie ma możliwości określenia wartości środków 
przeznaczonych na realizację działań wyłącznie w województwie podkarpackim. 
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WYKRES 34. PROCENTOWY ROZKŁAD WSPARCIA NA DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI 

KULTURALNEJ REGIONU ORAZ DOSTĘPNOŚĆ DÓBR  KULTURY W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 

2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ PROW 2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE  

Wsparcie udzielone w ramach RPO RP 2014-2020 stanowi zatem ponad połowę wszystkich 

środków wydatkowanych w województwie w obszarze kultury w programach unijnych w 

latach 2015-2020. Zgodnie z danymi GUS, łączne wydatki poniesione na kulturę w 

województwie podkarpackim w latach 2016- 2019 wynoszą około 1,3 mld zł co daje średnią 

na poziomie około 316 mln zł rocznie. W latach 2010-15 zaś średnie roczne wydatki na 

kulturę w regionie były wyraźnie niższe i wynosiły około 240 mln zł. Obserwowany jest 

zatem widoczny (około 32%) średnioroczny wzrost nakładów na kulturę w województwie 

podkarpackim w okresie wdrażania programu regionalnego. Dotyczy to w szczególności 

roku 2018, gdy nakłady na kulturę wzrosły o 56% w stosunku do roku poprzedniego (wzrost z 

265 mln zł w 2017 do 413 mln zł w 2018). Zmiany te znajdują odzwierciedlenie we wzroście 

wydatków na kulturę per capita w województwie podkarpackim.  

WYKRES 35. ŁĄCZNE WYDATKI GMIN I  POWIATÓW NA KULTURĘ NA MIESZKAŃCA W LATACH 2004-2019, W 

POLSCE I WOJEWÓDZTWIE  PODKARPACKIM [ZŁ] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Powyższe dane pozwalają zatem wnioskować o istotnym wkładzie wsparcia udzielonego 

ramach RPO WP 2014-2020 we wzrost nakładów w obszarze kultury w województwie 

podkarpackim, a także w poprawę pozycji regionu w tym zakresie na tle innych regionów w 

roku 2018. Na podstawie dostępnych danych można przyjąć, iż około połowa wzrostu 

nakładów na kulturę w województwie podkarpackim w okresie 2016-2019 związana jest 

bezpośrednio z interwencjami wdrażanymi w ramach RPO WP 2014-2020.  
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Pomimo istotnego finansowego wkładu RPO WP 2014-2020 w obszarze kultury, interwencja 

na obecnym etapie wdrażania nie przekłada się na wzrost wartości wskaźnika 

stanowiącego podstawę dla oceny stopnia osiągnięcia rezultatu strategicznego 

zdefiniowanego w ramach programu.  

WYKRES 36. LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MUZEÓW, TEATRÓW I BIBLIOTEK NA 1000 MIESZKAŃCÓW W 

LATACH 2004-2019, W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I W POLSCE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Od roku 2016 obserwowany jest widoczny trend spadkowy, co powoduje, że województwo 

podkarpackie plasuje się w tym zakresie na przedostatnim miejscu w kraju. Spadek ten 

wynika przede wszystkim z wyraźnie malejącej liczby osób zwiedzających muzea (spadek o 

ponad 200 osób na 1000 mieszkańców w okresie 2016-2019). Należy przy tym podkreślić, że 

powyższe dane nie obejmują okresu pandemii COVID-19 (lata 2020-2021). Stąd można 

zakładać, że negatywny trend dla wskaźnika może się utrwalić się i pogłębić w kolejnych co 

najmniej dwóch latach. W efekcie zakładana w programie wartość docelowa (915 osób na 

1000 mieszkańców w roku 2023) może być trudna do osiągnięcia. Wyniki badania mid-term 

przeprowadzonego w roku 2019 prognozowały, że wskaźnik rezultatu osiągnie w roku 2023 

wartość 1 015 osób29. Poniżej przedstawiono aktualizację prognozy w postaci trendu 

liniowego uzupełnioną o dane dla lat 2018 i 2019.  

  

                                                      
29 „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 

realizacji zapisów ram wykonania”, ECORYS Polska, Evalu, 2019  
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WYKRES 37. KORZYSTAJĄCY Z MUZEÓW, TEATRÓW I BIBLIOTEK NA 1000 MIESZKAŃCÓW W LATACH 2004-
2019, W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WRAZ Z TRENDEM LINIOWYM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Z uwzględnieniem danych dla lat 2018 i 2019 prognozowana na podstawie trendu od 2004 

r. wartość docelowa wskaźnika wynosi 947 osób. Wartość ta pozostaje wciąż powyżej 

wartości docelowej określonej w programie, niemniej jednak należy pamiętać, iż w obliczu 

nowych okoliczności w postaci pandemii COVID-19 długookresowe dane historyczne są w 

tym przypadku mniej użyteczne dla prognozowania wartości docelowej w średnim okresie.  

Powyższe dane wskazują zatem, że na obecnym etapie wdrażania programu nie występuje 

zakładany w logice interwencji związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy zrealizowanymi 

projektami w obszarze kultury a wzrostem liczby osób korzystających z oferty wymienionych 

powyżej instytucji kultury. Brak przełożenia wsparcia na wartość wskaźnika rezultatu 

strategicznego wynika przede wszystkim z faktu, iż większość projektów zakończona 

została w roku 2018 lub 2019, a mierzona wskaźnikiem zmiana ma charakter 

długoterminowy. Ponadto poziom uczestnictwa mieszkańców regionu w kulturze mierzony 

liczbą osób korzystających z muzeów, teatrów, instytucji muzycznych i bibliotek uzależniony 

jest od szeregu czynników związanych z rozwojem kapitału i kompetencji kulturowych 

pozostających w dużej mierze poza zasięgiem oddziaływania programów unijnych. Niemniej 

jednak należy zauważyć, że efekty znacznej części projektów z obszaru kultury, 

dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020, nie przekładają się w sposób bezpośredni 

na wzrost wartości programowego wskaźnika rezultatu. Duża część projektów dotyczy 

bowiem obiektów zabytkowych, które nie obejmują instytucji kultury oferujących usługi 

mierzone wskaźnikiem GUS30. Pomimo tego, iż mogą one przyczyniać się do wzrostu 

uczestnictwa mieszkańców w kulturze (np. poprzez wzrost dostępności do lokalnych dóbr 

kultury czy też zwiększenie świadomości wartości historycznej odrestaurowanych zabytków 

ruchomych i nieruchomych) oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, to nie 

znajduje to jednak odzwierciedlenia w zmianie wartości wskaźnika rezultatu strategicznego.  

                                                      
30 Jeden projekt uwzględnia wsparcie instytucji paramuzealnej przy Zespole Kościelnym w Brzozowie. 
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W przypadku pozostałych projektów, nieco mniej niż połowa obejmuje bezpośrednie 

wsparcie infrastruktury muzeów lub bibliotek. Dodatkowo jednak część projektów służących 

wsparciu instytucji kultury, niepolegających na bezpośrednim infrastrukturalnym rozwoju 

muzeów, bibliotek, teatrów czy instytucji muzycznych, może przekładać się w sposób 

pośredni na wzrost uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach teatralnych czy też 

muzycznych. Wydarzenia te znajdują się bowiem w ofercie wspartych ośrodków kultury (np. 

przedstawienia teatralne we wspartym w ramach działania 4.6 ośrodku kultury w 

Krzemienicy). Ponadto wiele gminnych bibliotek publicznych oraz ich filii i oddziałów 

zlokalizowanych jest w obiektach pełniących funkcję domów kultury (np. wsparty w ramach 

projektu ROF Ośrodek Kultury w Soninie). Stąd wsparcie infrastrukturalne tych instytucji 

może przekładać się pośrednio na wzrost liczby osób korzystających z bibliotek publicznych.  

Ze względu na etap wdrażania, realizacja RPO WP 2014-2020 nie przekłada się również na 

istotny wzrost liczby osób korzystających z oferty ośrodków kultury (centrów kultury, domów 

kultury, klubów, świetlic) w województwie podkarpackim (niewielki wzrost odnotowany w 

roku 2019). 

WYKRES 38. LICZBA OSÓB NA PLACÓWKĘ (CENTRUM KULTURY, DOM KULTURY, OŚRODEK KULTURY, KLUB, 

ŚWIETLICĘ) W LATACH 2005-2019, W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I W POLSCE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Także w tym przypadku należy podkreślić, że do końca roku 2018 zakończyła się jedynie 

nieco więcej niż połowa projektów ukierunkowanych na wsparcie instytucji kultury. Stąd 

oddziaływanie interwencji w tym obszarze będzie mogło zostać ocenione dopiero w 

następnych latach.  

Podobnie jak w przypadku wskaźnika odnoszącego się do liczby osób korzystających z 

muzeów, teatrów i bibliotek, także wpływ wsparcia na wzrost liczby osób korzystających z 

oferty ośrodków kultury uwarunkowany jest skutkami pandemii COVID-19. W ramach 

przeprowadzonych wywiadów zarówno beneficjenci jak i odbiorcy ostateczni 

(przedstawiciele domów kultury) wskazują jednak na duże znaczenie uzyskanego wsparcia 

dla zwiększenia możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. 

Zrealizowane w ramach projektów inwestycje ułatwiły ośrodkom kultury prowadzenie 
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aktywności w warunkach obowiązujących obostrzeń sanitarnych (np. poprzez zwiększenie 

kubatury zmodernizowanych lub zaadoptowanych pomieszczeń), a dzięki dodatkowemu 

wyposażeniu technicznemu umożliwiły wprowadzenie lub rozszerzenie oferty kulturalnej 

świadczonej online. Ilustrację mechanizmu oddziaływania wsparcia udzielonego w ramach 

programu na lokalne ośrodki kultury stanowić może studium przypadku dla projektu 

realizowanego w działaniu 4.6 przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Dobra praktyka – działanie 4.6 

Projekt Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”, beneficjent: 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

W ramach projektu wsparto rozwój infrastruktury 11 instytucji kultury, w tym jednego obiektu zabytkowego. 
Modernizacja obiektów oraz ich doposażenie przełożyło się w widoczny sposób na podniesienie potencjału 
instytucji do świadczenia usług kulturalno- edukacyjnych. Dzięki projektowi zwiększyła się liczba oraz 
kubatura pomieszczeń, podniesiony został ich standard techniczny (np. montaż parkietu i luster w salach 
tanecznych) oraz zwiększył się poziomu bezpieczeństwa obiektów (np. modernizacja systemów 
przeciwpożarowych). Instytucje wyposażone zostały w profesjonalny sprzęt podstawowy (np. nowe kotary w 
salach widowiskowych) jak i bardziej zaawansowany technologicznie (np. sprzęt audiowizualny czy 
wyposażenie studiów nagrań). Wszystko to pozwoliło wspartym ośrodkom kultury na podniesienie jakości 
świadczonych usług oraz poszerzenie oferty kulturalnej.  

Dzięki temu w widoczny sposób zwiększył się dostęp mieszkańców gmin do zasobów kultury. Wynika to 
przede wszystkim z lepszej fizycznej dostępności infrastruktury (większa przestrzeń funkcjonalna) ale również 
szerszej oferty kulturalno- edukacyjnej. Pozytywne efekty dotyczą także dostępu do kultury wysokiej. 
Przykładem tego jest stworzona w ośrodku kultury w Krzemienicy przestrzeń wystawowa spełniająca 
standardy techniczne umożliwiające długookresową (a tym samym bardziej dostępną) prezentację cennych 
dzieł sztuki o wysokich walorach artystycznych. Dzięki projektowi zaistniała m.in. możliwość zaprezentowania 
dzieł takich lokalnych twórców jak Franciszek Frączek „Słońcesław”, którego obrazy prezentowane są na 
wielu wystawach w kraju i za granicą (Nowy Jork, Paryż, Chicago itd.). Łączna liczba uczestników 
korzystających z dodatkowych zajęć we wszystkich jedenastu wspartych ośrodkach kultury wyniosła w 
drugim roku okresu trwałości około 3000 osób. Ponadto dzięki projektowi zwiększyła się także liczba 
uczestników w wydarzeniach i zajęciach, które zainicjowane i prowadzonych były jeszcze przez projektem.  

Projekt przekłada się także na widoczne efekty o charakterze jakościowym. Dzięki zmianom 
infrastrukturalnym i lepszemu wyposażeniu oferta może być świadczona na wyższym poziomie 
merytorycznym, także przez podmioty profesjonalne (np. możliwość zapraszania teatrów profesjonalnych 
spoza regionu dzięki stworzeniu odpowiednich warunków m.in. w postaci nieistniejącej wcześniej garderoby 
dla artystów). To także w konsekwencji wpływa na zwiększenie zainteresowania ofertą instytucji kultury 
wśród mieszkańców. Dodatkowa aktywność ośrodka kultury kreuje zatem w tym przypadku popyt 
dodatkowy w stosunku do istniejących wcześniej potrzeb mieszkańców w obszarze kultury. 

Nowa sytuacja społeczno- ekonomiczna, związana ze skutkami pandemii COVID-19, spowodowała znaczne 
ograniczenie aktywności wspartych ośrodków. Okresowo były one zamknięte lub działały w obowiązującym 
reżimie sanitarnym. Niemniej jednak, pomimo niesprzyjających okoliczności, zakładane na etapie 
wnioskowania wskaźniki dotyczące liczby osób korzystających ze wspartych obiektów kultury zostały 
dotrzymane także w drugim roku trwałości projektu tj. w okresie obejmującym już pandemię COVID-19. 
Zgodnie z deklaracjami respondentów (zarówno beneficjenta jak i przedstawicieli wspartych ośrodków 
kultury) to właśnie projekt ROF w znacznym stopniu przyczynił się do neutralizacji części negatywnych 
skutków pandemii. Po pierwsze dzięki wsparciu infrastrukturalnemu (m.in. większej liczbie i zwiększonej 
kubaturze pomieszczeń) ośrodki kultury miały możliwość funkcjonowania, w ogóle lub w szerszym 
zakresie, w warunkach reżimu sanitarnego. Po drugie uzyskane w ramach projektu wyposażenie obiektów, 
obejmujące m.in. profesjonalny sprzęt ICT i audiowizualny, pozwoliły na stworzenie lub rozszerzenie oferty 
online, która w okresie izolacji społecznej cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

 

Wyniki przeprowadzonych naborów wskazują na duże zapotrzebowanie na projekty służące 

wsparciu instytucji kultury. Lokalne instytucje kultury, w tym w szczególności domy kultury, 



80 | S t r o n a  

ze względu na swoją specyfikę i uwarunkowania, pełnią szereg funkcji społeczno-

ekonomicznych dla lokalnych społeczności. W szczególności w mniejszych miejscowościach 

stanowią one centra życia społeczno- kulturalnego. Wsparcie instytucji kultury sprzyja zatem 

integracji społeczności lokalnych oraz rozwojowi lokalnego kapitału społecznego i 

kulturowego, a tym samym w większym stopniu niż wsparcie obiektów zabytkowych 

zwiększa możliwości długoterminowego oddziaływania interwencji na zdefiniowany w 

programie wskaźnik rezultatu strategicznego mierzący poziom uczestnictwa mieszkańców 

w kulturze.  

Wyniki przeprowadzonego badania CAWI wskazują, że projekty wdrażane w ramach RPO WP 

2014-2020 w obszarze kultury zaspokaja dużą część potrzeb stanowiących uzasadnienie ich 

realizacji.  

WYKRES 39. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.4 I 4.6 NA PYTANIE „W JAKIM 

STOPNIU PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.4/46  ZASPOKAJA POTRZEBY/ROZWIĄZUJE 

PROBLEMY DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (W TYM: RENOWACJI LUB KONSERWACJI 

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH, RENOWACJI LUB KONSERWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH, ROZBUDOWY, 

MODERNIZACJI LUB DOPOSAŻENIA INFRASTRUKTURY INSTYTUCJI KULTURY) NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU (CZYLI NP. GMINY, MIASTA POWIATU, WOJEWÓDZTWA)? 

 
Źródło: CAWI, n=41  

22% respondentów deklaruje, że projekt w pełni rozwiązał wszystkie problemy i nie będzie 

konieczności realizacji działań dodatkowych. 49% beneficjentów planuje działania 

uzupełniające, zaś 17% respondentów deklaruje, że projekt rozwiązał problemy jedynie 

połowicznie. Wskazuje to na stosunkowo dużą użyteczność zarówno wsparcia 

oferowanego w ramach RPO WP 2014-2020, jak i realizowanych projektów. Jednocześnie 

jednak aż 90% beneficjentów zgłasza potrzebę realizacji kolejnych projektów z obszaru 

kultury w ramach programu regionalnego w następnym okresie programowania. 

Potwierdzają to wyniki wywiadów przeprowadzonych z beneficjentami oraz ostatecznymi 

odbiorcami wsparcia, które wskazują, że projekty z obszaru kultury, zarówno te służące 

rozwojowi lokalnych instytucji kultury, jak i ukierunkowane na ochronę obiektów 

zabytkowych, w większości nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia ze strony programów 

22% 49% 17% 5% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w pełni (po zakończeniu projektu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone, nie będzie konieczności podejmowania
dalszych działań)

w wysokim stopniu (po zakończeniu projektu większość potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania
dalszych działań, jednak w mniejszej skali lub o mniejszym zakresie

połowicznie (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych
działań o podobnej skali)

w niewielkim stopniu (po zakończeniu projektu tylko niewielka część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba
podejmowania dalszych działań, w większej skali lub o większym zakresie)

nie wiem/trudno powiedzieć
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unijnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu 

terytorialnego jako priorytetowe traktowane są bowiem projekty zaspokajające bieżące 

potrzeby podstawowe związane z rozwojem infrastruktury drogowej czy wodociągowej, 

kosztem przedsięwzięć z obszaru kultury.  

2.4.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Wyniki badań zrealizowanych w ramach niniejszej ewaluacji pokazują, że projekty 

realizowane w ramach działań 4.4 i 4.6 przekładają się przede wszystkim na widoczne 

efekty społeczne. Respondenci badania ankietowego wskazują głównie na duże przełożenie 

wsparcia na zwiększenie dostępności wspartej infrastruktury kultury dla mieszkańców 

regionu (88% respondentów) oraz na poprawę estetyki otoczenia (76%). 

WYKRES 40. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 4.4 I 4.6 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU” 

 
Źródło: CAWI, n=41  

Przedstawione powyżej kategorie efektów społecznych będące przedmiotem badania 

ankietowego mają charakter bezpośredni i krótkoterminowy. W perspektywie 

długoterminowej interwencje realizowane w obszarze kultury mają szanse generować 

szereg pozytywnych zmian społecznych, na co wskazują także respondenci wywiadów 

przeprowadzonych w ramach Studiów przypadku. Dzięki zwiększeniu dostępności do 

infrastruktury oraz poszerzaniu oferty i jakości wspartych instytucji zwiększa się poziom 

uczestnictwa mieszkańców w kulturze oraz działaniach edukacyjno - kulturalnych. W ujęciu 

długoterminowym sprzyja to rozwojowi postaw kreatywnych oraz zwiększaniu integracji 

lokalnych społeczności, a tym samym budowaniu kapitału społecznego, stanowiącego 

jeden z kluczowych czynników długofalowego i zrównoważonego rozwoju społeczno - 
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ekonomicznego. Interwencje ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturalnego, także 

między innymi dzięki deklarowanej przez respondentów poprawie estetyki otoczenia, 

wzmacniają również tożsamość lokalną mieszkańców regionu.  

Efekty ekonomiczne wsparcia w obszarze kultury mają głównie charakter pośredni - nie 

stanowią one bowiem głównych celów interwencji. Niemniej jednak respondenci badania 

ankietowego wskazują na liczne korzyści dla gospodarek lokalnych, wynikające z realizacji 

projektów w ramach działań 4.4 i 4.6. Dotyczy to w szczególności wzrostu atrakcyjności 

turystycznej obszarów objętych wsparciem (83% respondentów), ale także poprawy ładu 

przestrzennego (42%) oraz rozwoju nowych miejsc i obiektów wypoczynku i rekreacji 

(42%).  

WYKRES 41. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁAŃ 4.4 I 4.6 NA PYTANIE „JAKIE 

EFEKTY/WPŁYW GOSPODARCZY ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU?” 

 
Źródło: CAWI, n=41  

Zgodnie z teorią programu, projekty wdrażane w ramach RPO WP 2014-2020 w obszarze 

kultury (w szczególności te ukierunkowane na ochronę obiektów zabytkowych) powinny 

przekładać się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. W okresie wdrażania RPO 

WP 2014-2020 obserwowany był systematyczny wzrost ruchu turystycznego w 

województwie podkarpackim mierzony liczbą turystów korzystających z noclegów. 

Dynamika wzrostu była jednak niższa niż dynamika wzrostu ogólnie w całym kraju.  
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WYKRES 42. TURYŚCI KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW NA 1000 LUDNOŚCI W LATACH 2011-2019, W 

WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I W POLSCE 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Zmiany w ruchu turystycznym uwarunkowane są wieloma czynnikami pozostającymi poza 

zasięgiem oddziaływania programu, związanymi przede wszystkim z ogólną koniunkturą 

gospodarczą, ale także, w bieżącym okresie, ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto 

większość projektów z działania 4.4 i 4.6, mających potencjalne znaczenie dla zwiększania 

atrakcyjności turystycznej regionu (w szczególności wsparcie obiektów zabytkowych) 

zakończonych została w roku 2018. Wzrostu ruchu turystycznego w okresie wdrażania 

programu (2014-2019) nie można zatem wiązać z efektami wdrażania projektów w obszarze 

kultury (choć zrealizowane studia przypadku wskazują, że projekty już na obecnym etapie 

mogą mieć znaczenie dla rozwoju turystyki na poziomie lokalnym). 

Analiza rodzajów działań zrealizowanych w ramach wspartych projektów, jak też wyniki 

wywiadów przeprowadzonych w ramach badania, wskazują na dodatkowe efekty 

ekonomiczne związane z dofinansowanymi inwestycjami. Są to m.in. efekty popytowe w 

postaci dodatkowego zapotrzebowania na dobra i usługi na etapie inwestycyjnym (dotyczy 

to głównie branż budowlanych i architektonicznych, w szczególności firm 

wyspecjalizowanych w usługach modernizacyjnych i konserwatorskich), jak również wzrost 

zatrudnienia w instytucjach kultury związany z poszerzeniem oferty i wzrostem 

uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Wywiady przeprowadzane w ramach Studiów 

przypadku wskazują także na potencjalne oddziaływanie projektów na rozwój lokalnych 

rynków opartych na miejscowym dziedzictwie i turystyce oferujących produkty regionalne 

(branża rzemieślnicza i gastronomiczna, garncarstwo, agroturystyka itp.)  

2.5  DZIAŁANIE 4.5  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

2.5.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna przeprowadzono 3 konkursowe 

nabory wniosków, w wyniku których zawarto 21 umów o łącznej wartości dofinansowania 
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UE 29,9 mln zł, co odpowiada 90% alokacji środków UE przypisanej do PI 6d (33,1 mln zł31). 

Najwięcej zakontraktowanych w działaniu 4.5 środków UE (37%) przeznaczono na projekty 

mające na celu minimalizację zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków) oraz projekty mające na celu ochronę cennych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych (36%). Na koniec 2020 r. zakończonych było zaledwie 8 

projektów (38% liczby dofinansowanych projektów). 

TABELA 14. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 4.5 

TYP PROJEKTU32 
LICZBA 

UMÓW 
WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE (ZŁ) 

Ochrona gatunków i siedlisk, w tym ograniczenie presji turystyki, 
rekultywacja i rewaloryzacja 

7 10 697 412 

Infrastruktura ośrodków edukacji ekologicznej 6 4 073 584 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na obszarach Natura 2000 5 11 197 407 

Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody 

3 3 893 934 
 

SUMA 21 29 862 337 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

Ochrona gatunków i siedlisk 

Siedem dofinansowanych w działaniu 4.5 projektów dotyczących ochrony gatunków i siedlisk 

obejmuje szeroki wachlarz działań oraz wynikających z nich efektów. W efekcie realizacji 

dofinansowanych przedsięwzięć powinien zostać przywrócony dobry stan siedlisk objętych 

zabiegami w ramach projektów (w tym np. dla zbiornika w Ożannie dzięki likwidacji 

zakwitów sinic, bioremediacji mikrobiologicznej i zarybieniu; dla Parku Miejskiego w Nisku 

dzięki pracom pielęgnacyjnym, oczyszczeniu terenu, nasadzeniom i wycinkom) oraz 

stworzone warunki do zachowania ochrony gatunków roślin (in situ i ex situ) i zwierząt, w 

tym ograniczenia antropopresji (m.in. poprzez oznakowanie roślin chronionych tablicami, 

ogrodzenie, zamieszczenie budek lęgowych, hoteli dla owadów, skrzynek gniazdowych, 

tablice informacyjne, nasadzenia roślin, prace pielęgnacyjne, usuwanie roślin gatunków 

inwazyjnych). Istotnym efektem projektów będzie także udostępnienie lub poprawa 

warunków udostępniania zasobów przyrodniczych dla społeczeństwa na cele wypoczynku i 

rekreacji oraz edukacji ekologicznej (projekty obejmują m.in. utwardzenie ciągów pieszych, 

montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wiat rekreacyjnych, tablic 

informacyjnych, budowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej). Spodziewanymi efektami 

projektu realizowanego w Bieszczadzkim Parku Narodowym będzie ochrona otoczenia 

szlaków turystycznych przed penetracją turystów, zadeptywaniem stanowisk roślin 

chronionych i eutrofizacją siedlisk oraz lepsze egzekwowanie przestrzegania zasady 

poruszania się po wyznaczonych szlakach przez Straż Parku, a także eliminacja inwazyjnego 

gatunku obcego. Co bardzo istotne, projekt realizowany jest na Połoninie Wetlińskiej, w 

miejscu charakteryzującym się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi (teren parku 

                                                      
31 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł). 

32 W części inwestycji łączono różne typy projektów wyspecyfikowane w SzOOP RPO WP 2014-2020. W tabeli 
przedstawiono uproszczony podział na grupy projektów wg dominującej funkcji danego przedsięwzięcia. 
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narodowego) i jednocześnie największym poziomem ruchu turystycznego i wynikającej z 

niego antropopresji.  

Łączna powierzchnia siedlisk, na których w efekcie realizacji projektów powinien się 

poprawić stan ochrony zagrożonych gatunków, wynosi 303 ha (w tym 186 ha w 

Bieszczadzkim Parku Narodowym). Działaniami ochronnymi objęto 164 gatunki roślin i 

zwierząt (w tym 84 na terenie Arboretum w Bolestraszycach) i 217 siedlisk lub zbiorowisk 

roślinnych (w tym 116 w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz 86 w Arboretum w 

Bolestraszycach). Szacowany wzrost liczby odwiedzin w miejscach w objętych wsparciem 

ma wynieść blisko 212 tys./rok (w tym 151 tys. osób/rok w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym oraz blisko 57 tys. w Arboretum w Bolestraszycach).  

Dobra praktyka – działanie 4.5 

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego 
Arboretum w Bolestraszycach”, beneficjent: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 

Projekt obejmował budowę ogrodzenia i karczowanie terenów Arboretum w Cisowej; budowę systemu 
monitoringu; prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody; rozebranie budynku owczarni w Cisowej i 
rekultywację obszaru; ustawienie koszy z zabezpieczeniem przeciw zwierzętom; przebudowę alejek; 
ustawienie tablic edukacyjnych. 

Efekty projektu obejmują zabezpieczenie kolekcji gatunków chronionych przed kradzieżą i dewastacją ze 
strony człowieka, poprawę kondycji pomników przyrody, ograniczenie negatywnego odziaływania zwierząt 
na kolekcje roślin chronionych w warunkach in situ oraz wzrost świadomości ekologicznej okolicznych 
mieszkańców i odwiedzających Arboretum. 

Przewidywane efekty społeczno-ekonomiczne projektu obejmują: 

 zwiększanie atrakcyjności Arboretum dla zwiedzających, 

 udostępnienie w szerszym zakresie zasobów ogrodu botanicznego dla osób z 
niepełnosprawnościami; 

 poprawa walorów krajobrazowych oraz estetyczno – przestrzennych, 

 stworzenie nowego miejsca pracy, 

 zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej terenów sąsiadujących, 

 wzrost cen nieruchomości na terenach przylegających do Arboretum, 

 zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dzięki wykonaniu bezpiecznego przejścia dla zwierząt. 

Infrastruktura ośrodków edukacji ekologicznej 

Dofinansowane przedsięwzięcia obejmują rozbudowę lub doposażenie 6 istniejących 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. W zakres projektów 

wchodzą m.in. utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej, zakup pomocy 

dydaktycznych, utworzenie sal ekspozycyjnych i pracowni, wykonanie kontenerów 

laboratoryjnych, utworzenie ogrodu roślin energetycznych, warzywno-zielarskiego i 

kwiatowego, remont budynków i pomieszczeń, rozbudowa budynku, zakup samochodu 

elektrycznego do edukacji mobilnej („Ekomobil”), montaż paneli fotowoltaicznych, montaż 

pompy ciepła, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektami 

przeprowadzonych działań powinno być zwiększenie potencjału wspartych ośrodków do 

prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej 

i poprawie jakości informacji o środowisku, a w konsekwencji także zwiększenie zasięgu 

oddziaływania ośrodków i liczby odbiorców działań edukacyjnych. Łącznie formami 
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edukacji ekologicznej we wspartych ośrodkach ma zostać objętych 25,5 tys. osób33 (w tym 

14,3 tys. osób w Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie). Działania te 

powinny w dłuższej perspektywie czasowej przekładać się na poprawę świadomości 

ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych mieszkańców Podkarpacia oraz 

promocję walorów przyrodniczych regionu.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na obszarach Natura 2000 

W ramach 5 projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach 

Natura 2000 wybudowanych zostanie 567 przydomowych oczyszczalni ścieków na 

posesjach mieszkańców gmin: Ustrzyki Dolne, Cisna, Krzywcza, Dynów i Tyrawa Wołoska, 

dzięki czemu 4,3 tys. osób [RLM] ma korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków. Wsparte 

gminy, zlokalizowane na obszarach Natura 2000, charakteryzują się dużym rozproszeniem 

gospodarstw domowych oraz niską gęstością zaludnienia, dlatego budowa zbiorczych 

systemów oczyszczania ścieków komunalnych (sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni) byłaby 

nieefektywna kosztowo i ekonomicznie.  

Efekty ekologiczne dofinansowanych projektów obejmują ograniczenie ilości 

odprowadzanych w sposób niekontrolowany nieoczyszczonych ścieków bytowo-

gospodarczych z gospodarstw domowych do gleby i wód, a tym samym zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska, w tym zmniejszenie ryzyka eutrofizacji oraz skażenia cieków i 

zbiorników wodnych, co przekłada się wprost na ograniczenie zagrożeń dla różnorodności 

biologicznej. 

Obowiązkowy element projektów stanowią działania informacyjno-promocyjne (w formie 

szkoleń, prelekcji, filmów, plakatów) dotyczące walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

obszarów Natura 2000, powiązań między ochroną różnorodności biologicznej a rozwojem 

społeczno-gospodarczym regionu, zagrożeń środowiska, w tym związanych z ruchem 

turystycznym i zanieczyszczeniem gruntu i wód, a także sposobów ograniczania presji 

człowieka na środowisko. Działania te mają objąć ponad 23 tys. mieszkańców wspartych 

gmin oraz turystów. Efektem tego typu działań powinien być wzrost świadomości 

ekologicznej i związane z nim zmniejszenie presji mieszkańców i turystów na zasoby 

przyrody.  

Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody 

W efekcie realizacji 3 dofinansowanych w działaniu 4.5 projektów opracowana zostanie 

dokumentacja do planów ochrony dla wszystkich 10 Parków Krajobrazowych 

zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 283,7 tys. 

ha, a także dla 4 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 400 ha. Plany ochrony są 

instrumentami stanowiącymi podstawę skutecznej ochrony i skutecznego zarządzania 

obszarami chronionymi. Dokumentacja taka obejmuje po pierwsze inwentaryzację zasobów 

przyrody, krajobrazu i zasobów kulturowych wraz z ich charakterystyką, oceną stanu i 

                                                      
33 Efekt będzie mierzony 12 miesięcy po zakończeniu projektów. 
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prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania skutecznej ochrony - 

pierwszym z efektów projektów będzie więc wzbogacenie wiedzy o zasobach 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu. W kolejnym kroku opracowanie 

dokumentacji obejmuje wyznaczenie działań, których realizacja poprawi stopień 

zachowania i ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej (dla każdego z parków 

krajobrazowych zostaną opracowane operaty: ochrony środowiska abiotycznego i gleb, 

ochrony leśnych, nieleśnych, bagiennych i wodnych zbiorowisk roślinnych, ochrony roślin i 

grzybów, ochrony wód, ochrony zwierząt, ochrony walorów krajobrazowych, ochrony 

wartości kulturowych, uwarunkowań społecznych i gospodarczych parku oraz jego 

udostępnienia, zagospodarowania przestrzennego). Opracowana dokumentacja stanowić 

będzie podstawę do przyjęcia planów ochrony jako aktów prawa miejscowego, na mocy 

którego możliwe będzie wykonywanie odpowiednich dla danych gatunków i siedlisk działań 

ochronnych. Przyjęcie dokumentów planistycznych powinno mieć także wpływ na 

ograniczenie presji inwestycyjnej i osadniczej na terenach objętych planami. 

Zaangażowanie osób i podmiotów lokalnych w prace na rzecz opracowania dokumentacji 

powinno prowadzić do wzrostu ich świadomości oraz kształtowania postaw i zachowań 

opartych na poszanowaniu zasobów przyrodniczych. W efekcie realizacja projektów powinna 

przyczynić się do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych 

przyrodniczo oraz pozwolić na zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Przestrzenny wymiar wsparcia 

Analizując rozkład przestrzenny przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 4.5 można 

zauważyć wyraźną koncentrację działań finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 na 

obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych, tj. obszarach Natura 2000, rezerwatach 

przyrody oraz w parkach krajobrazowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jeden z 

projektów był również realizowany na obszarze parku narodowego, co jest ewenementem w 

przypadku regionalnych programów operacyjnych (projekty realizowane przez parki 

narodowe były finansowane przede wszystkim ze środków POIiŚ 2014-4020 i NFOŚiGW).  
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MAPA 7. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ I EDUKACJI PRZYRODNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 

2014-2020 (DZIAŁANIE 4.5) ORAZ POIIŚ 2014-2020 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM34 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE.  

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

75% beneficjentów ocenia realny lub prognozowany stopień wykorzystania jako raczej 

wysoki lub bardzo wysoki35. 

WYKRES 43. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.5 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=12  

Istotnym problemem związanym z możliwością pełnego wykorzystania wspartej 

infrastruktury są aktualne, przedłużające się ograniczenia związane z pandemią COVID-19, 

                                                      
34 Symbole graficzne przypisano do gmin, w których realizowano dane działania w ramach dofinansowanych projektów. W 
przypadku parków krajobrazowych symbole graficzne przypisano wszystkim parkom, dla których przygotowano 
dokumentację do planów ochrony. 

35Odpowiedź „nie wiem” wybrali respondenci realizujący projekty planistyczne (nieinfrastrukturalne). 

17% 58% 25%
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które będą wpływać na poziom realizacji zakładanych wskaźników rezultatu („Liczba osób 

objętych edukacją ekologiczną w ośrodkach edukacji ekologicznej”, „Wzrost oczekiwanej 

liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”) – na obecnym etapie można 

prognozować odroczenie w czasie momentu osiągnięcia zakładanych w projektach 

rezultatów.  

Efekty dodatkowe  

Ze względu na niezakończony proces realizacji większości projektów respondenci ankiety 

CAWI i wywiadów indywidualnych nie wskazali na wystąpienie nieplanowanych efektów 

dofinansowanych w działaniu 4.5 przedsięwzięć – być może uwidocznią się one w dłuższym 

czasie po zakończeniu projektów. Wśród efektów dodatkowych, zidentyfikowano 

następujące: 

 zwiększony potencjał generowania projektów i łatwiejszy dostęp do środków na 

działania z zakresu ochrony czynnej z uwagi na obowiązujący dokument planistyczny 

(efekt dodatkowy projektów z zakresu opracowania dokumentacji do planów 

ochrony); 

 przywrócenie świadomości znaczenia planowania przestrzennego jako efektywnego 

instrumentu w ochronie przyrody (efekt dodatkowy projektów z zakresu 

opracowania dokumentacji do planów ochrony); 

 zachowanie dotychczasowych form użytkowania terenu, utrzymanie kęp, zakrzaczeń i 

zadrzewień w krajobrazie rolniczym (projekt z zakresu ochrony czynnej); 

 umożliwienie obserwowania zasobów przyrodniczych online dzięki zakupionemu w 

ramach projektu sprzętowi do monitoringu (arboretum w Bolestraszycach). 

Na przykładzie projektu Arboretum, analizowanego w ramach Studium Przypadku można zaobserwować 
ciekawy, nieplanowany efekt dodatkowy. Związany jest on z obostrzeniami wprowadzanymi w Polsce w 
związku z pandemią COVID-19 (tzw. lockdownu), w wyniku których ogród został zamknięty w marcu 2020 r. 
W okresie zamknięcia ogrodu zamontowane w ramach projektu kamery monitoringowe zostały odwrócone 
w stronę kwitnących roślin, a na stronie internetowej Arboretum prowadzona jest do dziś transmisja online z 
7 kamer, dzięki której można obserwować, co się dzieje w ogrodzie. Pierwotnym celem montażu kamer 
miał wyłącznie monitoring na potrzeby ochrony obszaru parku. Dzięki nowemu zastosowaniu ogród jest cały 
czas dostępny dla „odwiedzających” w formie online. Możliwa jest obserwacja zmian pogodowych i 
przyrodniczych w Arboretum (obserwacja np. rozwoju wiosny). Strona jest licznie odwiedzana przez 
internautów. 

Pozostałe istotne efekty, mające charakter społeczno-gospodarczy, opisano szerzej w 

rozdziale 3.5.5 (Wpływ społeczno-gospodarczy). 

2.5.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 4.5. Na podstawie danych z umów zwartych do końca 2020 r. 

można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 4.5 jest skuteczne w odniesieniu do 
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realizacji celów wskaźnikowych. Znaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika 

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony jest związane 

z większym niż zakładano wkładem projektu realizowanego w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym (186 ha – a więc ten jeden projekt realizuje 93% wartości docelowej wskaźnika). 

TABELA 15. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU 4.5 (PI6D) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

Szt. 51 35 50 98% 

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w zakresie 
uzyskania lepszego statusu 
ochrony (CI 23) 

ha 200 76 303 152% 

Liczba ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem 

Szt. 6 5 6 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  

Warto zaznaczyć, że w pierwotnej wersji RPO WP 2014-2020 zakładano nieco inne wartości 

docelowe wskaźników produktu36, jednak zostały one zmienione po ocenie śródokresowej w 

zawiązku z innym niż pierwotnie planowano rozkładem wsparcia na poszczególne typy 

projektów, nieadekwatnością oszacowań wartości docelowych wskaźników na etapie 

programowania (ze względu na bardzo duży rozrzut poziomu kosztów jednostkowych w 

różnych typach przedsięwzięć) oraz w związku ze zmniejszeniem alokacji na PI 6d.  

W RPO WP 2014-2020 dla PI 6d przyjęto wskaźnik rezultatu Powierzchnia form ochrony 

przyrody objęta planami (parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody), z wartością bazową z 

2013 r. na poziomie 54,2% (łączna powierzchnia ww. form ochrony wynosiła 294,9 tys. ha, z 

czego dla 159,7 tys. ha plany ochrony były przyjęte lub w trakcie sporządzania37) oraz 

docelową na 2023 r. na poziomie 100%. Jak wynika z danych przedstawionych w 

sprawozdaniu rocznym z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2019, opartych o dane RDOŚ 

w Rzeszowie, w latach 2014-2018 wartość wskaźnika nie ulegała zmianom, natomiast w roku 

2019 nastąpił niewielki wzrost do poziomu 55,2%. W efekcie projektów dofinansowanych w 

działaniu 4.5 powstanie dokumentacja umożliwiająca przyjęcie planów ochrony dla 

wszystkich dziesięciu parków krajobrazowych, tj. 283,7 tys. ha, czyli 100% ich powierzchni, 

oraz dla 4 rezerwatów przyrody o powierzchni 400 ha, tj. 3,6% łącznej powierzchni 

rezerwatów. Wg informacji uzyskanych w trakcie badań terenowych, poza projektami 

                                                      
36 Liczba wspartych form ochrony przyrody – 101 szt., Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem – 13 szt. 

37 W tym dla 5 parków krajobrazowych opracowane były plany ochrony (powierzchnia: 194,5 tys. ha), jednak wymagały 
aktualizacji 
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dofinansowanymi w działaniu 4.5 nie trwają aktualnie prace nad opracowaniem planów 

ochrony dla pozostałych rezerwatów. Środki UE przekazane w ramach działania 4.5 będą 

więc miały kluczowy wpływ na zmianę wartości wskaźnika - łącznie dzięki wkładowi 

interwencji RPO WP 2014-2020 zakładana wartość docelowa powinna zostać wykonana na 

poziomie 96%, pod warunkiem, że procesy konsultacji społecznych i uchwalania planów 

ochrony zostaną zakończone do końca 2023 r. W toku wywiadów indywidualnych 

przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020 wyrazili obawy, że w zakładanym terminie będzie to 

trudne do osiągnięcia.  

2.5.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym wyznaczonym dla PI6d były wzmocnione mechanizmy ochrony 

różnorodności biologicznej w regionie. Przeprowadzone analizy dokumentacji projektowej 

oraz badania terenowe wskazują, że wsparcie udzielone w działaniu przyczyniało się do 

realizacji tego celu, jednak skala i zakres dofinansowanych przedsięwzięć, w szczególności 

w odniesieniu do skali potrzeb, nie pozwalają na osiągnięcie istotnej zmiany (zmiany będą 

miały wymiar głównie lokalny). 

Zakres dofinansowanych przedsięwzięć odznaczał się wymaganą dla skuteczności działań z 

zakresu ochrony różnorodności biologicznej kompleksowością. Dofinansowano zarówno 

działania nakierowane na podniesienie świadomości ekologicznej (działania informacyjno-

promocyjne w projektach dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków, infrastruktura i 

wyposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, elementy edukacyjne typu tablice i ścieżki w 

projektach z zakresu ochrony przyrody), jak i zmniejszenie antropopresji i zanieczyszczenia 

środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków na obszarach natura 2000, mała 

infrastruktura w BPN i w projektach dotyczących parków i zbiorników wodnych czy cieków), 

ochronę czynną in situ i ex situ zagrożonych gatunków oraz inwentaryzację i planowanie 

działań ochronnych na ternach chronionych (dokumentacja do planów ochrony dla parków 

krajobrazowych i rezerwatów).  

Największy potencjał wpływu na zauważalne w skali regionu zmiany mają projekty 

dotyczące opracowania dokumentacji dla planów ochrony parków krajobrazowych, które 

zajmują blisko 16% powierzchni województwa. Potencjalne efekty przyrodnicze tych 

działań będą jednak odsunięte w czasie - sam fakt opracowania dokumentacji nie generuje 

zmiany, jest jednak punktem wyjścia do realizacji właściwych działań, przygotowania 

projektów i podejmowania inicjatyw. Można oczekiwać, że opracowane dokumenty 

planistyczne będą stanowić katalizator przyszłych zmian. Weryfikacja tej tezy wymaga 

jednak znacznie dłuższego okresu obserwacji (minimum 5 lat po przyjęciu planów ochrony). 

Faktyczne wykorzystanie potencjału planów ochrony może także zależeć od tego, czy w 

ramach RPO WP 2021-2027 zostaną wdrożone skuteczne mechanizmy stymulujące realizację 

projektów wynikających z ustaleń dokumentów planistycznych. 

Na szczególną uwagę zasługują także przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w 

gminach zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. Projekty te znajdują się obecnie w 
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fazie realizacji i ocena ich efektów nie jest możliwa, jednak mają potencjał generowania 

istotnej zmiany w obszarze ograniczenia zagrożeń oraz poprawy jakości środowiska życia 

roślin i zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną, a tym samym ochrony różnorodności 

biologicznej. Oddziaływanie projektów należy ocenić jednak jako lokalne - do osiągnięcia 

pożądanego efektu w postaci istotnej poprawy jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych niezbędna będzie kontynuacja i zwiększenie skali tego typu działań w 

przyszłości. Warto podkreślić, że choć skala przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 4.5 

nie jest duża, to ich potencjalne znaczenie jest bardzo istotne - powinny posłużyć jako 

pilotaż, zebranie doświadczeń, a także potencjalnie demonstracja koncepcji rozwiązania 

problemu zanieczyszczeń komunalnych poza aglomeracjami, na obszarach cennych 

przyrodniczo. Tego typu doświadczenie powinno istotnie procentować w przyszłości. 

Omawiany model wsparcia należy uznać za przykład dobrej praktyki w obszarze ochrony 

różnorodności biologicznej, która powinna być kontynuowana i szeroko promowana jako 

wzorzec dla twórców innych regionalnych programów operacyjnych. 

Projekty z zakresu modernizacji infrastruktury i doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej, 

a także – w mniejszej skali - tworzenie ścieżek edukacyjnych i tablic informacyjnych w 

projektach z zakresu ochrony czynnej, mają potencjał generowania zmiany w świadomości i 

postawach mieszkańców i turystów, a tym samym wzmocnienia mechanizmów ochrony 

przyrody, dla której działalność człowieka stanowi jedno z największych zagrożeń. 

Potencjalny zasięg dofinansowanych przedsięwzięć jest jednak dość ograniczony – szacuje 

się go na ok. 1% liczby mieszkańców województwa. Mankamentem wsparcia w obszarze 

edukacji ekologicznej była jego koncentracja na działaniach infrastrukturalnych, bez 

komponentów „miękkich” w postaci kampanii i działań edukacyjnych. Samo wyposażenie 

obiektu lub jego modernizacja nie jest wystarczająca do osiągnięcia efektu w postaci 

zwiększenia świadomości ekologicznej. Możliwość wygenerowania zmiany będzie 

uzależniona od działań prowadzonych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury, które 

ośrodki mogą podjąć po zakończeniu realizacji projektów.  

Wpływ projektów z zakresu ochrony gatunków i siedlisk na wzmocnienie ochrony 

różnorodności biologicznej ma charakter lokalny i choć na terenach objętych pracami 

projektowymi wpływ ten może być istotny, to rozkład przestrzenny projektów jest 

rozproszony i w efekcie interwencja ma charakter punktowy. Dofinansowane w działaniu 4.5 

projekty obejmowały działania przyrodnicze, mające potencjał oddziaływania na 

wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej, w tym służące 

przywracaniu dobrego stanu i odtworzeniu siedlisk oraz poprawie warunków bytowania 

różnych gatunków zwierząt, w tym chronionych (. Weryfikacja wystąpienia pożądanych 

efektów przyrodniczych będzie jednak możliwa dopiero kilka lat po zakończeniu projektów. 

W opinii jednego z ekspertów, część dofinansowanych projektów koncentrowała się jednak 

nie na efektach przyrodniczych, a społeczno-gospodarczych w postaci uporządkowania i 

poprawy estetyki przestrzeni publicznej, udostępnienia zasobów przyrody dla społeczeństwa 

na cele wypoczynku i rekreacji oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej. W części projektów 
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działania infrastrukturalne były uzasadnione rzeczywistą potrzebą ograniczenia antropopresji 

na cenne siedliska i gatunki chronione (np. projekt realizowany w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym oraz projekt realizowany w Arboretum w Bolestraszycach), w innych jednak 

miały na celu stymulowanie ruchu turystycznego (a więc potencjalny wzrost antropopresji), 

co można uznać za aspekt odbiegający od głównego celu interwencji. W tym kontekście za 

dobrą praktykę zastosowaną w programie należy uznać przyjęte ograniczenie wydatków 

na infrastrukturę turystyczną do 30% wydatków kwalifikowalnych. 

Komplementarnym uzupełnieniem działań ukierunkowanych na ochronę różnorodności 

biologicznej i edukację ekologiczną, realizowanych przy udziale środków RPO WP 2014-2020, 

były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

Rzeszowie (bardziej szczegółowo zakres przedsięwzięć dofinansowanych z tych źródeł 

opisano w rozdziale 3.7). Łączna wartość wsparcia na działania z tego zakresu w ramach 

umów podpisanych w latach 2015-2020 w województwie podkarpackim wyniosła co 

najmniej 82 mln zł38, w tym największa kwota środków pochodziła z POIiŚ 2014-2020 (45 

mln zł), nieco mniej z RPO WP 2014-2020 (blisko 30 mln zł). Wkład finansowy w realizację 

działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej miał również 

WFOŚiGW w Rzeszowie, który w latach 2015-2020 przeznaczył na wsparcie tego rodzaju 

projektów 7 mln zł. 

WYKRES 44. ROZKŁAD WSPARCIA NA DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI  BIOLOGICZNEJ I 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W RAMACH UMÓW PODPISANYCH W LATACH 

2015-2020 W RPO WP 2014-2020, POIIŚ 2014-2020 ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH (NFOŚIGW 

ORAZ WFOŚIGW W RZESZOWIE) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE oraz danych przekazanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie  

Powyższe zestawienie nie obejmuje środków własnych parków narodowych, jednostek 

samorządowych, RDOŚ, jednostek samorządowych oraz innych podmiotów realizujących 

działania związane z ochroną różnorodności biologicznej i edukacją ekologiczną. Można 

jednak uznać, że środki RPO WP 2014-2020 miały istotny wkład w finansowanie działań 

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej na terenie 

województwa podkarpackiego w perspektywie finansowej 2014-2020. 

                                                      
38 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa podkarpackiego. Na obszarze 
województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane projekty ponadregionalne oraz ogólnopolskie 
związane z ochroną różnorodności biologicznej, jednak dane nt. kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań na 
obszarze województwa podkarpackiego nie są dostępne. 
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W toku badania zidentyfikowano pewne deficyty na poziomie przyjętych zasad wsparcia, 

mające wpływ na jego ostateczny wymiar i skuteczność. Dotyczą one w szczególności 

koncentracji na działaniach infrastrukturalnych (brak kwalifikowalności w większości typów 

projektów wydatków na działania „miękkie”, np. kampanie edukacyjne – były one wspierane 

tylko w projektach z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz warunków 

dofinansowania (brak kwalifikowalności wydatków na zarządzanie projektem, ograniczenie 

wysokości zaliczki do 60% wartości dofinansowania39), które praktycznie wyeliminowały 

organizacje pozarządowe z możliwości skorzystania ze wsparcia (tylko jedna tego typu 

organizacja jest beneficjentem działania 4.5). Wyniki badań terenowych wskazują na 

istnienie potencjału generowania wartościowych projektów z zakresu ochrony różnorodności 

biologicznej przez organizacje pozarządowe działające w regionie, jednak potrzebne byłoby 

zaoferowanie korzystniejszych warunków wsparcia (maksymalizacja poziomu 

dofinansowania, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych, zaliczkowanie do 100% 

wartości dofinansowania) lub/i zapewnienie możliwości współfinansowania projektów (np. 

ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie lub środków budżetu województwa). 

Żaden z beneficjentów działania 4.5, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, nie zadeklarował, 

że po zakończeniu realizacji projektu jego potrzeby w zakresie działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej będą w pełni zaspokojone, natomiast połowa respondentów 

stopień zaspokojenia potrzeb określiła jako wysoki, a kolejnych 42% jako połowiczny. 

Wskazywano m.in. na fakt, że samo opracowanie dokumentacji planistycznej jest dopiero 

pierwszym krokiem do uchwalenia planów ochrony - konieczne będą jeszcze m.in. 

konsultacje społeczne oraz przygotowanie odpowiednich uchwał na szczeblu sejmiku 

województwa, a następnie ich przyjęcie. Gminy realizujące przydomowe oczyszczalnie 

ścieków wskazywały z kolei na potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej oraz zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców. 

  

                                                      
39 Organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności dochodowej, aby zrealizować projekt w działaniu 4.5 musiałaby 
pozyskać znaczne środki z innych źródeł na pokrycie wkładu własnego do projektu oraz dodatkowo zaciągnąć kredyt 
komercyjny (i ponieść jego koszty) w celu pokrycia niepodlegających zaliczkowaniu wydatków projektowych. W opinii 
jednego z ekspertów, w tej sytuacji realny poziom oferowanego w działaniu 4.5 dofinansowania sięga zaledwie ok. 50% 
faktycznych kosztów realizacji przedsięwzięcia.  
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WYKRES 45. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.5 NA PYTANIE „W JAKIM STOPNIU 

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZASPOKAJA POTRZEBY/ROZWIĄZUJE PROBLEMY 

DOTYCZĄCE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (W TYM W ZAKRESIE: OCHRONY CZYNNEJ CENNYCH 

GATUNKÓW I SIEDLISK, OPRACOWANIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH, BUDOWY, MODERNIZACJI LUB 

DOPOSAŻENIA OŚRODKÓW  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ, OGRANICZANIA PRESJI TURYSTYCZNEJ 

NA CENNE SIEDLISKA I  GATUNKI, ZWALCZANIA INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH, BUDOWY 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU (CZYLI NP. GMINY, 

POWIATU, WOJEWÓDZTWA, FORMY OCHRONY PRZYRODY)? 

 
Źródło: CAWI, n=12 

Opisywane powyżej wyniki ankiety należy jednak traktować jako informację od wybranej 

wąskiej grupy, która nie jest w pełni reprezentatywna dla ogółu podmiotów mających 

wpływ na zasoby przyrodnicze regionu. Z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami oraz 

analizy dokumentów wynika, że w województwie podkarpackim skala potrzeb w zakresie 

działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej jest bardzo duża, szczególnie biorąc 

pod uwagę bardzo wysoki udział terenów cennych przyrodniczo (45% pokrycia terenu 

województwa formami ochrony przyrody), stosunkowo niski poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców i decydentów oraz dużą presję turystyczną (w szczególności na 

obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego). W opinii ekspertów niezbędne są przede 

wszystkim dalsze, zintensyfikowane działania z zakresu edukacji i komunikacji, w tym 

tworzenia strategii rozwoju w oparciu o zasoby przyrodnicze (tworzonych w procesie 

partycypacyjnym z udziałem mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych), a 

także promocja i wsparcie rozwoju rolnictwa ekstensywnego i tradycyjnych metod wypasu 

zwierząt (w celu ochrony cennych siedlisk) i produkcji żywności oraz wyrobów opierających 

się o zasoby regionu. Drugą grupę działań stanowią te dotyczące ochrony czynnej cennych 

gatunków i siedlisk, odpowiedniego kanalizowania ruchu turystycznego (np. 

przekierowanie strumienia turystów z obszaru BPN na tereny parków krajobrazowych, np. 

poprzez tworzenie w nich szlaków turystycznych i ich odpowiednia promocję) oraz 

ograniczania presji inwestycyjnej na zasoby przyrody (np. poprzez opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną ich 

oddziaływania na środowisko). Ostatnią, aczkolwiek bardzo istotną grupę potrzeb stanowią 

te odnoszące się do adaptacji do zmian klimatu – w szczególności potrzeba retencjonowania 

wody w celu ochrony siedlisk oraz rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury w miastach, a 

także ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleb przez ścieki komunalne. Potrzeby są więc 

szerokie i różnorodne, a interwencja RPO WP 2014-2020, ze względu na koncentrację na 

50% 42% 8%
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Połowicznie (po zakończeniu projektu część potrzeb zostanie zaspokojona - będzie potrzeba podejmowania dalszych działań o podobnej
skali)
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działaniach infrastrukturalnych, punktowy charakter realizowanych projektów oraz 

niewielką skalę finansową, nie mogła mieć istotnego wpływu na zaspokojenie potrzeb 

regionu w obszarze ochrony różnorodności biologicznej.  

2.5.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Efekty społeczno-ekonomiczne projektów dofinansowanych w działaniu 4.5 obejmują z 

jednej strony zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów, z 

drugiej zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych, przyrodniczych i poprawę ich 

jakości oraz tworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji, poprawę estetyki krajobrazu 

i ładu przestrzennego, a więc czynniki mające wpływ na poprawę warunków życia 

mieszkańców także na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i w konsekwencji wzrost 

ruchu turystycznego oraz potencjał rozwoju usług okołoturystycznych. Efekt ten stanowi 

potencjalne pole konfliktu między celami środowiskowymi realizowanymi przez 

dofinansowane w działaniu 4.5 przedsięwzięcia a rozwojem gospodarczym. Prognozowany 

i pożądany przez część beneficjentów wzrost ruchu turystycznego, w przypadku terenów 

przyrodniczo cennych, a zwłaszcza objętych ochroną, może bowiem powodować wzrost 

antropopresji na siedliska i gatunki. W definicji stosowanego w projektach wskaźnika 

wskazano, iż dotyczy on „wzrostu ilości osób odwiedzających dane miejsce/miejsca 

dziedzictwa naturalnego, które w wyniku bezpośredniej realizacji projektu zwiększyło swoją 

atrakcyjność”. Na obecnym etapie wdrażania nie ma jednak możliwości oceny, czy i w jakim 

stopniu wzrost ruchu turystycznego przynosi rzeczywiście negatywne skutki dla 

różnorodności biologicznej na terenach objętych działaniami projektowymi i na ile powstała 

w ramach projektów infrastruktura ogranicza te skutki. Zasadniczo jednak wsparcie 

infrastruktury służącej turystyce czy rekreacji w PI6d powinno być uzasadnione jedynie w 

przypadku, gdy służy ona zmniejszaniu antropopresji, a nie stymulowaniu ruchu 

turystycznego. Wątpliwości budzi więc sama zasadność ujęcia takiego wskaźnika w katalogu 

wskaźników kluczowych, charakteryzujących efekty interwencji w działaniu 4.5, a więc 

projektach dedykowanych ochronie przyrody i ograniczeniu antropopresji. 
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WYKRES 46. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.5 NA PYTANIE „JAKIE EFEKTY 

SPOŁECZNE ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU” 

 
Źródło: CAWI, n=12  

Projekty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków charakteryzują się istotnym 

wpływem na ograniczenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem środowiska i 

zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do kluczowych 

usług komunalnych. Beneficjenci wskazują także na poprawę wizerunku gminy jako miejsca 

przyjaznego środowisku. Projekty te odgrywają także bardzo istotną rolę w niwelowaniu 

różnic rozwojowych między mniej rozwiniętymi obszarami województwa, objętymi 

formami ochrony przyrody, często zagrożonymi marginalizacją, a bardziej rozwiniętymi 

infrastrukturalnie i urbanizacyjnie częściami regionu. 
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WYKRES 47. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 4.5 NA PYTANIE „JAKIE 

EFEKTY/WPŁYW GOSPODARCZY ZAOBSERWOWANO/OCZEKUJĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ W WYNIKU REALIZACJI 

PROJEKTU?” 

 

Źródło: CAWI, n=12 

2.6  DZIAŁANIE 6.1  ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU  

2.6.1 OSIĄGNIĘTE I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTÓW 

Do końca 2020 r. w działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 

przeprowadzono 2 konkursowe nabory wniosków (w 2017 i 2020 r.). W efekcie pierwszego 

naboru zawarto 22 umowy o łącznej wartości dofinansowania UE 71,7 mln zł, co odpowiada 

79% alokacji środków UE przypisanej do PI 8b (91,1 mln zł40). Na koniec 2020 r. 

zakończonych było 16 projektów (73% ogółu dofinansowanych projektów). W ramach 

drugiego naboru, którego wyniki ogłoszono w styczniu 2021 r., do dofinansowania wybrano 

7 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE 13,3 mln zł, co daje potencjał 

zakontraktowania ponad 93% dostępnej alokacji środków UE.  

  

                                                      
40 Przeliczenie kwoty alokacji na złotówki wg kursu INFOREURO ze stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5565 zł) 
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TABELA 16. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W UMOWACH ZAWARTYCH W DZIAŁANIU 6.1 

TYP PROJEKTU 
LICZBA 

UMÓW 
WARTOŚĆ 

DOFINANSOWANIA UE (ZŁ) 

Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury 
uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach 
uzdrowiskowych, tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina 

18 65 625 011 

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby 
przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami 
uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat 
uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, tj. Latoszyn-Zdrój (gmina wiejska Dębica41) 

4 6 074 092 

SUMA 22 71 699 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

  

                                                      
41 Stan w momencie realizacji pierwszego naboru wniosków. Do roku 2018 sołectwo Latoszyn i sołectwo Podgrodzie miały 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej. W 2018 wznowiono lecznictwo i eksploatację wód mineralnych, co wiązało się z 
przywróceniem statusu uzdrowiska. 
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MAPA 8. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU POTENCJAŁU 

UZDROWISKOWEGO REGIONU WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 (DZIAŁANIE 

6.1) W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnej bazy danych projektów dofinansowanych w 
perspektywie finansowanej 2014-2020 ze środków UE  
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Większość zakontraktowanych do końca 2020 r. środków (91,5%) przeznaczono na projekty 

realizowane we wszystkich gminach uzdrowiskowych ustanowionych w województwie 

podkarpackim: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój i Solina. Działania realizowane w 

tych gminach był ukierunkowane na wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego. Przykładem 

dobrze chrakteryzującym mechanizm oddziaływania na wzmocnienie potencjału 

uzdrowiskowego są projekty zrealizowane w gminie Horyniec-Zdrój. 

Dobra praktyka – działanie 6.1, Horyniec-Zdrój 

Gmina Horyniec-Zdrój uzyskała status uzdrowiska w 1974 roku, lecznicze właściwości tutejszych źródeł 
siarczkowych znane były jednak już od kilku stuleci, a początek rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej datuje 
się na koniec XIX wieku. Uzdrowisko to, mimo unikatowych uwarunkowań, cieszyło się mniejszą renomą i 
zainteresowaniem niż podobne ośrodki zlokalizowane w innych województwach. Decydowały o tym cztery 
kluczowe czynniki: niższa jakość i stan infrastruktury uzdrowiskowo-leczniczej, relatywnie wąski zakres 
świadczonych usług, wąska oferta dodatkowych atrakcji turystycznych, jak również utrudniona dostępność 
komunikacyjna. Dofinansowane w działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 projekty odpowiadają na trzy pierwsze 
deficyty. 

Projekt realizowany przez gminę Horyniec-Zdrój ukierunkowany został na podniesienie jakości oraz rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej. Obejmował budowę ścieżki 
zdrowia (ruchowej), nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw oraz przebudowę kładki nad 
potokiem Papiernia w Parku Zdrojowym, który stanowi główną atrakcję miejscowości, a także utworzenie 
ciągu spacerowego (m.in. budowa wiat i altan, poidełek, siłowni plenerowej, tężni solankowej, fontanny) 
oraz budowę Centrum Informacji Turystycznej. 

Uzupełnieniem tych działań były projekty realizowane przez przedsiębiorstwa: Uzdrowisko Horyniec Sp. 
z.o.o. (trzy projekty), Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka (po 
jednym projekcie), które dotyczyły podniesienia standardu infrastruktury uzdrowiskowej, zakupu 
nowoczesnego wyposażenia oraz sprzętu, rozwoju towarzyszącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 
zagospodarowania obszarów zielonych, jak również wprowadzenia nowych usług lecznictwa 
uzdrowiskowego. Efektem projektów jest m.in. powstanie klinicznego centrum diagnostyczno-
terapeutycznego schorzeń neurologicznych i kardiologicznych, klinicznego centrum diagnostyczno-
terapeutycznego narządów ruchu, jak również zakup urządzeń umożliwiających prowadzenie zabiegów 
krioterapeutycznych, które w znacznym stopniu rozszerzają zakres świadczonych usług, podnoszą 
atrakcyjność i konkurencyjność oferty uzdrowiskowo-leczniczej.  

Ze wsparcia skorzystała również gmina wiejska Dębica, w której do 2018 r. dwa sołectwa - 

Latoszyn i Podgrodzie - miały status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Działania realizowane 

w tych gminach były ukierunkowane na tworzenie, a raczej odtworzenie potencjału 

uzdrowiskowego (Latoszyn-Zdrój pełnił funkcję uzdrowiska do wybuchu II wojny światowej). 

Obecnie, ze względu na wznowienie lecznictwa uzdrowiskowego, gmina posiada status 

gminy uzdrowiskowej. 

Dobra praktyka – działanie 6.1, Latoszyn 

Cztery projekty realizowane przez gminę Dębica w działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 są elementem szerszej 
koncepcji odtworzenia potencjału uzdrowiskowego na obszarze gminy wiejskiej Dębica, w miejscowości 
Latoszyn. Lecznicze źródła uczyniły z Latoszyna w XIX w. znane kąpielisko. Wieś była znana z 
niekonwencjonalnych metod leczenia chorób stawów, kości, chorób skórnych: grzybicy, łuszczycy, chorób 
kobiecych, paraliżów i niedowładów, a nawet otyłości. Podczas II wojny światowej prężnie działający ośrodek 
uzdrowiskowy został prawie całkowicie zniszczony. 

Głównym celem projektów było stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia na 
terenie Gminy Dębica poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego w oparciu o endogeniczne zasoby wód leczniczych. Łączna wartość projektów wyniosła 
prawie 12,3 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków UE prawie 6,1 mln zł. Projekty obejmowały budowę 
basenu rehabilitacyjnego wykorzystującego wody siarczkowe, tężni i pijalni wód leczniczych, miejsca 
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muzykoterapii i ścieżek ruchowych. Wymienione działania są uzupełnieniem inwestycji własnej gminy, która 
w miejscu dawnego uzdrowiska wybudowała przychodnię rehabilitacyjno-leczniczą. W wyniku realizacji 
projektów powstanie 7 dodatkowych miejsc pracy (najwięcej związanych z obsługą basenu 
rehabilitacyjnego). Założono, że z wybudowanych obiektów będzie korzystało ponad 100 tys. osób w skali 
roku. Obiekty zostały oddane do użytku w IV kwartale 2020 roku, a więc w okresie pandemii COVID-19. Z 
informacji przekazanych przez przedstawiciela spółki zarządzającej infrastrukturą wynika, że osiągniecie 
założonych efektów nie jest zagrożone, przy założeniu złagodzenia obostrzeń związanych z COVID-19. 
Zainteresowanie obiektami i całym kompleksem jest bardzo duże. W okresie wrzesień-październik 2020, 
gdy obiekty działały bez ograniczeń związanych z COVID-19 kompleks odwiedzało około 3 tys. osób w ciągu 
jednego weekendu. Wśród odwiedzających byli zarówno mieszkańcy miasta i gminy Dębica, jak i mieszkańcy 
innych miast regionu oraz osoby z innych województw. W przypadku basenu rehabilitacyjnego, przed 
wdrożeniem ograniczeń wynikających z COVID-19, z usług korzystali nie tylko mieszkańcy miasta i gminy 
Dębica, ale również osoby spoza tych gmin stanowiąc około 50% odwiedzających.  

Warto również zwrócić uwagę na równoważący charakter podejmowanych działań – wpływ na 
zrównoważony rozwój gminy. Gmina, ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne ma charakter mocno 
przemysłowy. Ale posiada też tereny przyrodnicze z dużym potencjałem turystycznym. Realizacja projektów 
umożliwiła dywersyfikację kierunków rozwoju gminy (nowy segment aktywności gospodarczej - działalność 
uzdrowiskowo-lecznicza, turystyka, ekologia). Potwierdzeniem realnego wpływu w tym obszarze, jak również 
skuteczności i efektywności działań finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 jest przyznanie 
uzdrowisku Latoszyn-Zdrój nagrody Hestii – Najbardziej Ekologiczne Uzdrowisko w roku 2020. Jest to 
bardzo prestiżowe wyróżnienie. Poza tytułem gmina uzyskała 100 tysięcy złotych na dalszy rozwój terenów 
leśnych, parkowych i rekreacyjnych.  

Zrealizowane dotychczas działania były istotnym impulsem dla rozwoju nowego segmentu działalności 
gospodarczej na terenie gminy. Żeby jednak w pełni wykorzystać potencjał uzdrowiskowy i turystyczny 
konieczne są kolejne działania, przede wszystkim w rozwój bazy noclegowej oraz usług i infrastruktury 
okołoturystycznej. Szansą dla dalszego rozwoju uzdrowiska byłyby również kolejne odwierty geotermalne 
oraz budowa infrastruktury kąpieliskowej opartej o wody siarczkowe pochodzące z tych odwiertów. Gmina 
posiada teren, na którym istnieje możliwość budowy bazy noclegowej, ujęć wód geotermalnych oraz 

basenów termalnych (przez podmioty prywatne lub w partnerstwie publiczno-prywatnym42).  

Beneficjentami w większości dofinansowanych projektów (14 z 22) były podmioty 

(przedsiębiorstwa) świadczące usługi sanatoryjne lub uzdrowiskowe (62% ogólnej wartość 

środków UE przeznaczonych na realizację projektów w działaniu 6.1). Przedmiotem 

projektów realizowanych przez te podmioty była poprawa stanu infrastruktury 

uzdrowiskowej i wyposażenie w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt ukierunkowane na 

podniesienie jakości świadczonych usług. Elementem części projektów było również 

rozszerzenie zakresu prowadzonej dotychczas działalności poprzez wprowadzenie nowych 

usług lecznictwa sanatoryjnego lub uzdrowiskowego. Ze wsparcia korzystały zarówno duże 

podmioty, będące operatorami infrastruktury uzdrowiskowo-leczniczej (Uzdrowisko 

Horyniec Sp. z.o.o., Uzdrowisko Rymanów S.A., Uzdrowisko Iwonicz S.A.), jak i mniejsze 

przedsiębiorstwa świadczące tego rodzaju usługi.  

Pozostałych 7 projektów realizowały gminy, przy czym jeden projekt realizowany był w 

formule partnerskiej – działania inwestycyjne realizowane były zarówno przez gminę 

(Rymanów), jak i podmiot świadczący usługi sanatoryjne na jej obszarze43. Przedmiotem 

projektów realizowanych przez gminy był rozwój uzupełniającej, ogólnodostępnej 

                                                      
42 Przedstawiciel wskazał ten model (partnerstwo publiczno-prywatne) za optymalny i najbardziej pożądany, barierą są 
jednak niejasności formalno-prawne dla realizacji tego rodzaju inwestycji. 

43 Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „STOMIL”. 
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infrastruktury uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, np. ścieżek 

ruchowych, ścieżek spacerowych, tężni i pijalni wód leczniczych, basenów wykorzystujących 

wody lecznicze. Najwięcej środków trafiło do gmin Rymanów i Horyniec-Zdrój, nieco mniej 

do gminy Iwonicz-Zdrój, najmniej do gmin Dębica i Solina. 

TABELA 17. LICZBA I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE W DZIAŁANIU 6.1 W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH 

NAZWA GMINY 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ 

GMINY 

PROJEKTY REALIZOWANE 

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

REALIZOWANE PROJEKTY 

OGÓŁEM 

Dębica (Latoszyn-Zdrój) 4 projekty (6,1 mln zł) - 4 projekty (6,1 mln zł) 

Iwonicz-Zdrój 1 projekt (3,1 mln zł) 3 projekty (10,1 mln zł) 4 projekty (13,1 mln zł) 

Rymanów 1 projekt (7,1 mln zł) 3 projekty (18,4 mln zł) 4 projekty (25,6 mln zł) 

Solina 1 projekt (3,9 mln zł) 3 projekty (2,3 mln zł) 4 projekty (6,2 mln zł) 

Horyniec-Zdrój 1 projekt (7,1 mln zł) 5 projektów (13,6 mln zł) 6 projektów (20,7 mln zł) 

SUMA 8 projektów (27,3 mln zł) 14 projektów (44,4 mln zł) 22 projekty (71,7 mln zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020  

Powyższy rozkład wsparcia należy ocenić jako pozytywny – jego zakres i wysokość 

odpowiada specyfice poszczególnych gmin uzdrowiskowych. Najwięcej środków trafiło do 

gmin, w których funkcja uzdrowiskowo-lecznicza odgrywa kluczową rolę i jednocześnie 

występowały w nich największe potrzeby w obszarze podniesienia standardu infrastruktury 

oraz świadczonych usług. Najmniej środków trafiło do gminy Dębica, która dopiero buduje 

potencjał uzdrowiskowy, oraz gminy Solina, w której ze względu na uwarunkowania 

przestrzenne dominuje funkcja turystyczna, a baza podmiotów działających w branży 

uzdrowiskowo-leczniczej i turystycznej jest relatywnie dobrze rozwinięta. 

Poniżej przedstawiono kluczowe, zagregowane efekty ilościowe projektów dofinansowanych 

w działaniu 6.1, określone na podstawie wskaźników monitorowanych w projektach: 

 ze wsparcia skorzystało 10 podmiotów (przedsiębiorstw) świadczących 

kompleksowe usługi uzdrowiskowo-lecznicze, projektami objętych zostało 18 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego44; w wyniku realizacji projektów wdrożono 73 

nowe usługi lecznictwa uzdrowiskowego; 

 dodatkowo projekty realizowało 5 gmin, w projektach realizowanych przez gminy 

przewidziano m.in. realizację 37 imprez lub wydarzeń publicznych w oparciu o 

infrastrukturę objętą projektem; 

 wsparciem objęto 17 urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, wybudowano 35 i 

przebudowano 16 obiektów turystycznych i rekreacyjnych oraz powstało 25 

nowych usług turystyki uzdrowiskowej; 

 z infrastruktury objętej projektami skorzysta ponad 207 tys. osób; 

 wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach na poziomie 23 EPC oraz w 

podmiotach innych niż przedsiębiorstwa - na poziomie 12 EPC; 

                                                      
44 W jednym zakładzie (Szpital Uzdrowiskowy Ziemowit w Rymanowie) realizowano działania inwestycyjne w ramach dwóch 
projektów dofinansowanych ze środków działania 6.1 RPO WP 2014-2020. 
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 w 18 projektach sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami, do potrzeb tej grupy osób dostosowano 35 obiektów. 

Ocena stopnia wykorzystania infrastruktury 

Większość przedsięwzięć dofinasowanych w działaniu 6.1 w wyniku pierwszego naboru 

wniosków (12 projektów) zakończyła się dopiero w roku 2020, część (7 projektów) została 

zakończona w roku 2019, przewidywany termin zakończenia pozostałych (3 projekty) jest to 

rok 2021. Biorąc pod uwagę charakter wspieranej infrastruktury, czynnikiem istotnie 

wpływającym na aktualny poziom jej wykorzystania są ograniczenia związane z pandemią 

COVID-19. Niemniej jednak, 60% beneficjentów ocenia realny lub prognozowany stopień 

wykorzystania jako wysoki lub bardzo wysoki. 

WYKRES 48. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 6.1 NA PYTANIE „JAKI JEST 

RZECZYWISTY LUB PROGNOZOWANY STOPIEŃ  WYKORZYSTANIA POWSTAŁEJ/ZMODERNIZOWANEJ 

INFRASTRUKTURY LUB ZAKUPIONEGO W RAMACH PROJEKTU SPRZĘTU/WYPOSAŻENIA?” 

 
Źródło: CAWI, n=10  

Wyniki analizy prowadzonej w ramach Studium przypadku, dotyczącego odtworzenia 

potencjału uzdrowiska Latoszyn-Zdrój (gmina Dębica), wskazują, że wsparta infrastruktura 

cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Budowa kluczowych obiektów (tężnia, pijalnia, 

basen rehabilitacyjny, ścieżki rekreacyjne), została zakończona w czwartym kwartale 2020 

roku - obiekty zostały więc oddane do użytku już w okresie pandemii COVID-19. Z informacji 

przekazanych przez przedstawiciela spółki zarządzającej infrastrukturą wynika, że w okresie 

wrzesień-październik 2020, gdy obiekt działał bez ograniczeń związanych z COVID-19, 

kompleks uzdrowiskowy odwiedzało około 3 tys. osób w ciągu jednego weekendu. Wśród 

odwiedzających byli zarówno mieszkańcy miasta i gminy Dębica, jak i mieszkańcy innych 

miast regionu, jak również osoby z innych województw.  

Eksperci uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazywali na obserwowane w 2020 r. 

zjawisko większego zainteresowania wypoczynkiem w regionie z uwagi na ograniczoną 

możliwość wyjazdów zagranicznych. Od lat w gminach uzdrowiskowych regionu 

obserwowane jest również coraz większe zainteresowanie turystyką weekendową. Rosną 

jednocześnie oczekiwania kuracjuszy i pacjentów placówek świadczących usługi sanatoryjne i 

uzdrowiskowe co do standardu infrastruktury oraz zakresu świadczonych usług. Można 

spodziewać się, że powyższe czynniki, połączone z rosnącą dostępnością komunikacyjną 

gmin uzdrowiskowych, będą miały wpływ na wysoki stopień wykorzystania dofinansowanej 

infrastruktury.  

40% 20% 30% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bardzo wysoki Raczej wysoki Średni Nie wiem/trudno powiedzieć
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2.6.2 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW WSKAŹNIKOWYCH 

W tabeli poniżej zestawiono osiągnięte (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) 

i prognozowane (na podstawie zawartych umów o dofinansowanie) efekty projektów 

dofinasowanych w działaniu 6.1. Można oceniać, że wsparcie udzielone w działaniu 6.1 

będzie skuteczne w odniesieniu do realizacji celów wskaźnikowych, biorąc pod uwagę 

wartości wynikające z umów podpisanych do końca 2020 r. oraz perspektywę zwiększenia 

wkładu projektów w realizację wskaźnika Liczba wspartych podmiotów świadczących 

kompleksowe usługi w wyniku planowanego podpisania umów dla projektów wyłonionych w 

drugim naborze wniosków45. 

TABELA 18. STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU  6.1 (PI8B) 

WSKAŹNIK JEDNOSTKA 

ZAKŁADANA 

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

WG RPO 

WARTOŚĆ 

OSIĄGNIĘTA 
DO 

31.12.2020 

WARTOŚĆ 

PROGNOZOWANA 
NA PODSTAWIE 

UMÓW 

ZAWARTYCH DO 

31.12.2020 

PROGNOZOWANY 

POZIOM 

OSIĄGNIECIA 

WARTOŚCI 

DOCELOWEJ 

Liczba wspartych podmiotów 
świadczących kompleksowe 
usługi 

szt. 17 10 (8)46 15 (10)47 88% (59%) 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI 8) 

EPC 23 248 23 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 r.  

Należy podkreślić, że faktyczny zakres oddziaływania interwencji na podmioty świadczące 

usługi związane z działalnością sanatoryjno-uzdrowiskową oraz turystyczną, jak również na 

rynek pracy, będzie dużo szerszy. Powyższe wskaźniki odnoszą się jedynie do efektów 

bezpośrednich osiąganych w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa. Analogiczne 

efekty, w tym związane ze wzrostem zatrudnienia, będą generowane również w projektach 

realizowanych przez samorządy.  

Na poziomie RPO WP 2014-2020 dla PI 8b przyjęto wskaźnik rezultatu Wskaźnik 

zatrudnienia osób w wieku 20 – 64 lat w województwie podkarpackim, z wartością bazową 

z 2013 r. na poziomie 62,4% i docelową na 2023 r. – 67%. Do roku 2008 wartość tego 

                                                      
45 Na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 6.1 RPO WP 2014-2020 w naborze nr 
RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20) znalazło się 7 przedsięwzięć. W tej grupie 6 projektów będzie realizowanych przez 
podmioty świadczące kompleksowe usługi uzdrowiskowo-lecznicze, w tym 3 nowe podmioty, które nie korzystały wcześniej 
ze wsparcia.  

46 Na podstawie prostej agregacji wartości zadeklarowanych we wnioskach o płatność wartość wskaźnika wynosi 10. Po 
uwzględnieniu powtórzeń, tj. podmiotów, które zadeklarowały wskaźnik w przedłożonych wnioskach o płatność i 
realizowały więcej niż jeden projekt (Uzdrowisko Horyniec Sp. z.o.o., Uzdrowisko Rymanów S.A.) wartość wskaźnika jest 
niższa i wynosi 8. 

47 Na podstawie prostej agregacji wartości zadeklarowanych w umowach wartość wskaźnika wynosi 15. Po uwzględnieniu 
powtórzeń, tj. podmiotów, które realizowały więcej niż jeden projekt (AMER-POL S.A., Uzdrowisko Horyniec Sp. z.o.o., 
Uzdrowisko Rymanów S.A.) wartość wskaźnika jest niższa i wynosi 10. 

48 Wymóg osiągnięcia wartości docelowej dla tego wskaźnika jest przesunięty w czasie, tj. wartość docelowa powinna zostać 
osiągnięta do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. Część beneficjentów, który złożyli deklaracje dotyczące trwałości 
deklarowała problemy z osiągnięciem wartości wskaźnika założonej w umowie z powodu pandemii COVID-19. 
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wskaźnika dla województwa podkarpackiego była wyższa od średniej krajowej, natomiast od 

roku 2008 utrzymuje się wartość niższą od średniej dla kraju. W latach 2005-2020 

obserwowana jest tendencja wzrostowa wskaźnika zatrudnienia, przy czym po roku 2009, 

zarówno na poziomie całego kraju, jak i województwa podkarpackiego, wystąpił spadek 

wartości wskaźnika. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy z lat 2007-2009 miał jednak dużo 

większy i dłuższy negatywny wpływ na zatrudnienie w województwie podkarpackim niż w 

skali całego kraju. Powrót do tendencji wzrostowej w skali całego kraju widoczny jest po 

roku 2012, natomiast w województwie podkarpackim - dopiero po roku 2014. W skali kraju 

największy spadek w stosunku do roku 2009 wyniósł 0,7 p.p. i wystąpił w roku 2011, 

natomiast w przypadku województwa podkarpackiego spadek wyniósł aż 2,8% i był 

notowany w roku 2014. 

WYKRES 49. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA  OSÓB W WIEKU 20 – 64 LAT [%] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W 2020 r. wartość wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-40 lat wyniosła w 

województwie podkarpackim 70% i była wyższa od wartości docelowej założonej w RPO 

WP 2014-2020 o 3 punkty procentowe. Wyznaczona w RPO WP 2014-2020 wartość 

docelowa wskaźnika została osiągnięta już w roku 2017 i w roku 2023 nie powinna spaść 

poniżej poziomu 67%. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 będzie miał niewątpliwie 

wpływ na wskaźnik zatrudnienia i z dużym prawdopodobieństwem spowoduje spadek jego 

wartości, podobnie jak po kryzysie finansowym w latach 2007-2009. Pozytywnym 

zjawiskiem jest brak odnotowanego oddziaływania pandemii COVID-19 na wartość 

wskaźnika zatrudnienia w roku 2020, gdy skutki ograniczeń związanych z epidemią były już 

odczuwalne przez gospodarkę. 

Obserwowany w latach 2015-2020 wzrost wartości wskaźnika jest spowodowany ogólną 

dobrą koniunkturą gospodarki w ostatnich latach. Ze względu na okres realizacji (lata 2017-

2021), termin zakończenia projektów (większość w latach 2020-2021) i lokalną skalę 

oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w działaniu 6.1, ich wpływ na obserwowany 

do 2020 r. poziom wskaźnika na poziomie całego regionu należy ocenić jako marginalny. 

Można przyjąć, że wpływ projektów na zatrudnienie będzie obserwowany dopiero po roku 

2020 i będzie dotyczył przede wszystkim poziomu gmin uzdrowiskowych, stanowiąc jedną ze 

składowych przemian na rynku pracy występujących w skali całego regionu.  
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Biorąc pod uwagę tendencję obserwowaną na rynku turystycznym w ostatnich latach, 

szczególnie w 2020 r. (wzrost zainteresowania turystyką krajową, w tym weekendową, 

obejmującą również mniejsze ośrodki turystyczne), można wnioskować, że przedsięwzięcia 

realizowane w działaniu 6.1, które miały znaczący wpływ na zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej gmin uzdrowiskowych, mogą korzystnie oddziaływać na lokalne gospodarki w 

gminach uzdrowiskowych, przyczyniając się do odbudowy i zwiększenia odporności po 

pandemii COVID-19.  

Należy jednak zaznaczyć, że wskaźniki zdefiniowane w RPO WP 2014-2020 dla działania 6.1, 

w szczególności odnoszące się do zatrudnienia, nie są dobrym miernikiem stopnia realizacji 

założonego celu interwencji. Wskaźniki produktu odnoszą się do jednego, dość wąskiego 

wymiaru oddziaływania interwencji, natomiast wskaźnik rezultatu nie jest miernikiem 

efektów osiągniętych w wyniku realizacji dofinansowanych projektów (mają one marginalny 

wpływ na realizację tego wskaźnika). 

2.6.3 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 

Celem szczegółowym wyznaczonym dla 8b była poprawiona struktura zatrudnienia i 

przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

można stwierdzić, że wsparcie udzielone w działaniu 6.1 będzie miało istotny wkład w 

realizację wyznaczonego celu. Wskazują na to następujące przesłanki: 

1. Działania realizowane w ramach dofinansowanych projektów bezpośrednio przyczyniają 

się przede wszystkim do wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego i turystycznego 

gmin korzystających ze wsparcia oraz pośrednio całego regionu. W dłuższej 

perspektywie mogą wpływać na poprawę struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach uzdrowiskowych, jak również w gminach sąsiednich. Ośrodki uzdrowiskowe 

odgrywają istotną rolę na rynku pracy, generując nie tylko miejsca pracy w turystyce 

uzdrowiskowej, ale także w usługach towarzyszących (okołoturystycznych). Zwiększenie 

zakresu i standardu świadczonych usług sanatoryjno-uzdrowiskowych, jak również 

rozwój ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej, z 

dużym prawdopodobieństwem stanie się impulsem dla rozwoju usług towarzyszących 

związanych z obsługą kuracjuszy oraz turystów. Tendencje te są już widoczne w 

niektórych gminach uzdrowiskowych, w szczególności w gminie Solina49. 

2. Dofinansowane w działaniu 6.1 projekty realizują większość szczegółowych założeń 

przyjętych w RPO WP 2014-2020 dla PI 8b, jak i SzOOP RPO WP 2014-2020 dla działania 

6.1, m.in.: 

                                                      
49 W ramach I osi RPO WP 2014-2020 dofinansowano kilkanaście projektów przedsiębiorstw z gmin uzdrowiskowych 
(przede wszystkim z gminy Solina, pojedyncze projekty realizowane były w gminach Rymanów i Horyniec-Zdrój), które 
obejmowały rozwój usług okołoturystycznych, tj. rozwój i podniesienie standardu bazy noclegowej, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego, nowe usługi lecznicze, nowe lub udoskonalone usługi turystyczne. Z wywiadów prowadzonych z ekspertami 
wynika, że podobne przedsięwzięcia były również realizowane ze środków własnych podmiotów gospodarczych działających 
na obszarze gmin uzdrowiskowych. 
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 działania realizowano we wszystkich gminach uzdrowiskowych województwa 

podkarpackiego: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój i Solina, co miało wpływ 

na wzmocnienie ich endogenicznego potencjału zarówno w obszarze świadczenia 

usług uzdrowiskowo-leczniczych, jak i usług związanych z turystyką i rekreacją; 

ponadto środki RPO WP 2014-2020 przyczyniły się do wykreowania, a dokładniej 

odtworzenie potencjału uzdrowiskowego w nowym ośrodku – Latoszyn-Zdrój w 

gminie wiejskiej Dębica, który ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne (bliskość 

dużego ośrodka miejskiego) i komunikacyjne (autostrada A4) ma szansę stać się 

liczącym się celem wyjazdów turystycznych, jak i uzdrowiskowo-leczniczych; 

 przedsięwzięcia inwestycyjne realizowały zarówno przedsiębiorstwa świadczące 

usługi uzdrowiskowo-lecznicze, koncentrujące się na podniesieniu standardu oraz 

zakresu świadczonych usług, jak również gminy, które koncentrowały się na rozwoju 

ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej; 

 zakres przedsięwzięć był zróżnicowany w poszczególnych gminach i dostosowany 

do specyficznych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych; 

 na obszarze gmin uzdrowiskowych realizowano także komplementarne 

przedsięwzięcia, finansowane przede wszystkim ze środków RPO WP 2014-2020, 

które będą miały wpływ na wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego i 

turystycznego; szczególne znaczenie miały działania związane z poprawą jakości 

środowiska (w tym wód i powietrza), rewitalizacją oraz renowacją obiektów 

zabytkowych, rozszerzeniem bazy usług okołoturystycznych oferowanych przez 

przedsiębiorstwa, jak również podniesienia jakości kształcenia w obszarze usług 

turystycznych50; ponadto na obszarze regionu realizowane są działania 

(finansowane z różnych źródeł, w tym ze środków RPO WP 2014-2020), które będą 

miały bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej gmin 

uzdrowiskowych (budowa drogi S19, modernizacja dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych). 

3. Działania realizowane przez przedsiębiorstwa i gminy stanowiły komplementarnie 

uzupełniający się pakiet działań podnoszących jakość i atrakcyjność oferty 

uzdrowiskowej i sanatoryjnej, jak również zwiększających jakość, stopień zróżnicowania i 

atrakcyjność turystyczną gmin. Komplementarne projekty przedsiębiorstw i gmin były 

realizowane w Iwoniczu-Zdroju, Rymanowie, Horyńcu-Zdroju i Solinie (mapa 8). W 

przypadku uzdrowiska Latoszyn-Zdrój projekty realizowała wyłącznie gmina Dębica, ze 

względu na odmienny status w okresie realizacji naboru (obszar ochrony uzdrowiskowej) 

i charakter wsparcia (odtworzenie i kreowanie funkcji uzdrowiskowych). Beneficjentami 

ostatecznymi działań będą zarówno kuracjusze i pacjenci placówek świadczących usługi 

sanatoryjne i uzdrowiskowe, jak i turyści odwiedzający gminy uzdrowiskowe. Tu również 

można mówić o komplementarności oddziaływania. W przypadku kuracjuszy i 

                                                      
50 Szerzej ten aspekt został opisany w rozdziale 3.7 dotyczącym komplementarności. 
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pacjentów wpływ na decyzje o wyborze miejsca świadczenia usług uzdrowiskowych w 

coraz większym stopniu ma nie tylko zakres i jakość oferty placówek uzdrowiskowo-

leczniczych, ale również jakość, stopień zróżnicowania i atrakcyjność ogólnej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej gmin. 

4. Czynnikiem mającym wpływ na skuteczność interwencji jest koncentracja środków na 

wybranych gminach oraz typach inwestycji, które mają największy potencjał w zakresie 

poprawy struktury zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych. 

Dotychczas nie prowadzono badań dotyczących wpływu programów ukierunkowanych 

na wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości 

pod tym kątem działanie 6.1 należy uznać za instrument nowatorski. Wyniki analiz 

wpływu środków publicznych na wzmocnienie potencjału turystycznego wskazują, że w 

obszarze wzmocnienia potencjału turystycznego korzystne efekty ekonomiczne 

występują w przypadku koncentracji środków na obszarach o największym potencjale, 

jak również w przypadku realizacji kompleksowych programów o relatywnie dużej 

skali obejmujących uzupełniające się wzajemnie przedsięwzięcia. Rozproszone 

działania na małą skalę na rzecz wzmocnienia wybranych aspektów branży turystycznej 

mają jedynie ograniczony potencjał zmiany sytuacji na lokalnym rynku pracy51. 

5. W opinii ekspertów biorących udział w badaniu, uzdrowiska zlokalizowane w 

województwie podkarpackim były postrzegane jako mniej atrakcyjne od placówek o 

podobnym profilu działających w sąsiednich województwach (np. Rabka Zdrój, Busko-

Zdrój). Kluczową przyczyną był niższy standard infrastruktury, jak również słabiej 

rozwinięta infrastruktura towarzysząca, w tym infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. 

Realizowane projekty odpowiadają na te deficyty, wzmacniając konkurencyjność 

podkarpackich uzdrowisk względem podobnych placówek działających w sąsiednich 

województwach i są odpowiedzią na obserwowany trend wzrostu zainteresowania 

usługami sanatoryjno-uzdrowiskowymi, który wynika z jednej strony ze starzenia się 

społeczeństwa, z drugiej ze wzrostu jego zamożności. 

Potwierdzeniem powyższej tezy są dane dotyczące zmiany liczby kuracjuszy i pacjentów 

placówek świadczących usługi sanatoryjno-uzdrowiskowe w latach 2010-2019. W skali kraju 

obserwowana jest stała tendencja wzrostowa, natomiast w województwie podkarpackim do 

roku 2017 obserwowana była stagnacja z okresowymi spadkami liczby kuracjuszy i 

pacjentów placówek świadczących usługi sanatoryjno-uzdrowiskowe. W roku 2018 

notowany jest wzrost liczby kuracjuszy i pacjentów, którego przyczyn nie udało się ustalić w 

ramach badania52. Biorąc pod uwagę okres realizacji projektów, zmiany nie należy wiązać 

wyłącznie z ich efektami, chociaż wpływ ten jest możliwy. Prezentowany trend jest bardzo 

pozytywnym zjawiskiem, gdyż interwencja RPO WP 2014-2020 w obszarze wzmocnienia 

potencjału uzdrowiskowego pokrywa się ze zwiększonym zainteresowaniem 

                                                      
51 M.in. „Evidence- based conclusions on the role of Cohesion Policy in achieving Europe 2020 objectives”, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Czerwiec 2011 

52 GUS publikuje dane dla całego regionu, dlatego szersze wnioskowanie na temat przyczyn zmian jest utrudnione. 
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podkarpackimi uzdrowiskami i sanatoriami, co jest kolejną przesłanką 

uprawdopodabniającą realizację założonych celów. 

WYKRES 50. LICZBA KURACJUSZY I PACJENTÓW LECZONYCH STACJONARNIE I AMBULATORYJNIE W 

SZPITALACH UZDROWISKOWYCH, SANATORIACH UZDROWISKOWYCH, STACJONARNYCH ZAKŁADACH 

REHABILITACJI LECZNICZEJ ORAZ UZDROWISKOWYCH ZAKŁADACH PRZYRODOLECZNICZYCH 

A. POLSKA 

 
B. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Respondenci ankiety CAWI jako główne efekty realizowanych projektów wskazywali przede 

wszystkim na powstanie nowych miejsc pracy oraz poprawę warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także rozwój nowych miejsc i obiektów wypoczynku i rekreacji.  

Należy podkreślić, że w przypadku gmin uzdrowiskowych środki RPO WP 2014-2020 były 

głównym źródłem finansowania działań powiązanych ze wzmocnieniem potencjału 

uzdrowiskowego. Podmioty działające na obszarze tych gmin (poza gminą wiejską Dębica) 

korzystały z innych programów i funduszy finansowanych ze środków publicznych, głównie 

ze środków PROW 2014-2020 i WFOŚiGW w Rzeszowie (przedsięwzięcia związane z ochroną 

środowiska), jednak były to projekty o relatywnie niewielkiej wartości i skali podejmowanych 

działań. Przedsiębiorstwa działające na terenie gminy wiejskiej Dębica (w niewielkim stopniu 

również gminu Iwonicz-Zdrój) korzystały ze środków POIR 2014-2020 oraz PO RPW 2014-

2020, jednak profil działalności tych podmiotów nie był związany ze świadczeniem usług 

leczniczo-uzdrowiskowych oraz turystycznych. W ramach innych programów finansowanych 

ze środków publicznych nie zidentyfikowano projektów dotyczących bezpośrednio 

wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego. Środki RPO WP 2014-2020 były więc kluczowym 

źródłem finansowania tego rodzaju działań, jak również projektów komplementarnych 

mających pośredni wpływ na wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego. 

Na potrzeby badania zestawiono podstawowe wskaźniki gromadzone przez GUS, odnoszące 

się do zatrudnienia i przedsiębiorczości. Wnioski z analizy danych potwierdzają 

przedstawione wcześniej tezy – na obecnym etapie nie mam możliwości wnioskowania na 
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temat ilościowego wpływu dofinansowanych w działaniu 6.1 projektów na strukturę 

zatrudnienia i przedsiębiorczości w regionie. Zestawione dane potwierdzają jednak 

celowość interwencji realizowanej w działaniu 6.1, dlatego poniżej zostały krótko omówione. 

W gminach uzdrowiskowych województwa podkarpackiego od roku 2013 notowany jest 

stały wzrost liczby osób pracujących, przy czym dynamika tego procesu jest zróżnicowana w 

poszczególnych gminach. Największa zmiana liczby zatrudnionych w stosunku do roku 2013, 

który przyjęto jako bazowy, wystąpiła w gminie wiejskiej Dębica, jednak wpływ na to miały 

przede wszystkim czynniki związane z lokalizacją na obszarze gminy dwóch węzłów 

autostrady A4 oraz bliskości miasta Dębica, która jest prężnym ośrodkiem przemysłowym i 

usługowym. W gminach Rymanów i Solina dynamika wzrostu liczby zatrudnionych była 

zbliżona do średniej dla województwa, natomiast w gminach Horyniec-Zdrój i Iwonicz-Zdrój 

była dużo niższa od średniej dla województwa, co wskazuje na ryzyko marginalizacji tych 

gmin. 

WYKRES 51. PRACUJĄCY W GMINACH UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (LICZBA OSÓB 

PRACUJĄCYCH) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

TABELA 19. ZMIANA LICZBY PRACUJĄCYCH W GMINACH UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ W SKALI KRAJU I W SKALI CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

(PROCENTOWA ZMIANA W STOSUNKU DO ROKU 2013) 

JEDNOSTKA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

POLSKA 2,1% 2,9% 6,3% 9,1% 11,1% 12,8% 

PODKARPACKIE 0,9% 0,3% 4,0% 7,0% 9,4% 10,8% 

GMINY UZDROWISKOWE 2,8% 4,1% 10,2% 14,2% 21,1% 24,2% 

Dębica (wiejska) 7,0% 8,5% 18,6% 28,0% 42,3% 49,9% 

Iwonicz-Zdrój 3,7% 1,7% 1,3% -0,3% -3,7% -6,5% 

Rymanów -6,4% -2,7% 3,8% 5,5% 9,9% 11,2% 

Horyniec-Zdrój 1,3% 3,9% 9,7% 3,7% 0,3% 0,5% 

Solina 6,7% 5,3% 2,0% 3,8% 8,6% 7,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Podobne tendencje występują w przypadku zmiany liczby podmiotów gospodarczych. 

Największa zmiana w stosunku do roku 2013 wystąpiła w gminie wiejskiej Dębica i Solina, 

przy czym w przypadku tego wskaźnika liderem jest Solina. Dynamiczny wzrost w przypadku 

gminy Solina związany jest z rozwojem sektora usług turystycznych i okołoturystycznych – 

dzięki uwarunkowaniom przyrodniczym i dużemu nasyceniu infrastruktury i usług 

okołoturystycznych Solina jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych ośrodków turystycznych 
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w regionie. W pozostałych gminach dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych była 

dużo niższa od średniej dla województwa. 

WYKRES 52. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINACH UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO (PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON)  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

TABELA 20. ZMIANA LICZBY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINACH UZDROWISKOWYCH 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ W SKALI KRAJU I W SKALI CAŁEGO WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO (PROCENTOWA ZMIANA W STOSUNKU DO ROKU 2013) 

JEDNOSTKA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 1% 3% 4% 6% 7% 11% 15% 

PODKARPACKIE 2% 3% 5% 7% 10% 13% 18% 

GMINY UZDROWISKOWE 3% 3% 3% 5% 8% 13% 19% 

Dębica (wiejska) 4% 5% 6% 7% 12% 18% 24% 

Iwonicz-Zdrój 3% 2% 1% 3% 5% 9% 13% 

Rymanów 1% 2% 1% 2% 4% 6% 11% 

Horyniec-Zdrój -2% -6% -7% -2% 2% 4% 8% 

Solina 3% 4% 6% 11% 15% 23% 33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Powyższe dane potwierdzają ryzyko marginalizacji części gmin uzdrowiskowych (Horyniec-

Zdrój, Iwonicz-Zdrój, w mniejszym stopniu Rymanów) bez interwencji publicznej 

ukierunkowanej na wzmocnienie endogenicznego potencjału tych obszarów. Przedstawiają 

również zróżnicowane uwarunkowania występujące w poszczególnych gminach, co wskazuje 

na konieczność indywidualnego podejścia – silniejszej interwencji w gminach najbardziej 

zagrożonych marginalizacją. Zmiany zachodzące w gminie Solina stanowią również 

potwierdzenie, że przekroczenie progu nasycenia infrastruktury i usług okołoturystycznych, 

który w ostatnich latach był wynikiem podmiotów prywatnych oraz inwestycji realizowanych 

przez samorząd, przekłada się zarówno na wzrost zatrudnienia, jak i liczby podmiotów 

gospodarczych działających na obszarze gminy. 

Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

potrzeby gmin w zakresie wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego nie zostały 

wyczerpane. Większość respondentów biorących udział w badaniu CAWI oceniła stopień 

zaspokojenia potrzeb jako wysoki, wskazując jednocześnie na potrzebę podejmowania 

dalszych działań. Gmina Dębica, objęta Studium przypadku, zdając sobie sprawę z 

konieczności dalszego rozwoju infrastruktury w celu pełnego wykorzystania potencjału 

uzdrowiskowego i turystycznego, podjęła szereg konkretnych działań. Zabezpieczono działki 
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inwestycyjne, na których planowana jest budowa bazy noclegowej oraz nowych odwiertów 

wód geotermalnych wraz z kąpieliskami (optymalnie przez inwestorów prywatnych lub w 

partnerstwie publiczno-prywatnym). Opracowano także koncepcję rozwoju kolejnych 

obiektów i usług stymulujących turystykę i zatrudnienie (rynek produktów lokalnych, osiedle 

domów regionalnych stanowiących bazę noclegową, wieża widokowa, ścieżki rowerowe i 

piesze). 

Warto zwrócić uwagę, że w latach 2014-2020 dynamika pożądanych procesów związanych 

ze wzmocnieniem potencjału uzdrowiskowego i turystycznego była zróżnicowana w 

poszczególnych gminach. W szczególności dotyczy to działań podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi turystyczne i okołoturystyczne. Zgodnie z 

założeniami przyjętymi na etapie programowania RPO WP 2014-2020, efektem rozwoju 

turystyki uzdrowiskowej powinien być wzrost usług powiązanych z działalnością uzdrowisk 

(gastronomia, hotelarstwo, handel), ewentualna produkcja wyrobów stworzonych na bazie 

wód mineralnych (kosmetyki), rozwój infrastruktury około turystycznej, jak również rozwój 

usług związanych z turystyką uzdrowiskową (handel, gastronomia, budownictwo, transport). 

Tendencja rozwoju usług okołoturystycznych przez lokalne przedsiębiorstwa przy udziale 

środków UE była identyfikowana przede wszystkim w gminie Solina, w niewielkim stopniu w 

gminach Iwonicz-Zdrój oraz Rymanów. Można spodziewać się, że skala i rozkład 

analogicznych inwestycji realizowanych ze środków prywatnych były podobne. W przypadku 

Latoszyna-Zdrój, obserwowane jest zainteresowanie inwestorów prywatnych oraz 

mieszkańców rozwojem bazy noclegowej w sąsiedztwie infrastruktury uzdrowiskowej, 

jednak tego rodzaju inwestycje nie zostały dotychczas zrealizowane. W Latoszynie-Zdroju 

działaniem towarzyszącym było uruchomienie linii kosmetyków opartych o wody siarczkowe, 

które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Kosmetyki są produkowane 

przez polską firmę kosmetyczną, co również pośrednio wpływa korzystnie na zatrudnienie. 

W innych gminach, w ramach badania, nie zidentyfikowano tego rodzaju działań. 

W gminach uzdrowiskowych objętych analizą zróżnicowana była również intensywność 

działań komplementarnych, związanych z poprawą jakości środowiska – a jest to czynnik 

kluczowy z punktu widzenia wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego i turystycznego, jak 

również zwiększenia konkurencyjności podkarpackich uzdrowisk (więcej na ten temat w 

rozdziale 3.7) 

W opinii eksperta biorącego udział w badaniu, reprezentującego branżę turystyczną, 

działania realizowane przez gminy uzdrowiskowe idą w dobrym kierunku, nie są jednak 

wystarczająco promowane. Zmianom dotyczącym infrastruktury (podniesienie standardu i 

zakresu świadczonych usług) nie towarzyszą zmiany modeli biznesowych. W opinii eksperta 

ośrodki prowadzące działalność uzdrowiskowo-sanatoryjną, poza ofertą dla pacjentów i 

kuracjuszy finansowanych z NFZ, powinny tworzyć również ofertę dla turystów 

zainteresowanych skorzystaniem z zabiegów uzdrowiskowo-leczniczych.  
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2.6.4 WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Działanie 6.1 ma odmienny charakter niż pozostałe działania analizowane w ramach 

obecnego badania. Cele interwencji odnoszą się bezpośrednio do sfery społeczno-

gospodarczej, w tym wpływu na zatrudnienie i przedsiębiorczość. Aspekty te zostały 

omówione w podrozdziałach 3.6.2 i 3.6.3. Realizacja projektów generuje jednak szerszy 

wachlarz efektów społeczno-gospodarczych.  

Interwencja będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności gmin uzdrowiskowych w 

wielu wymiarach - ogólnej atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i osadniczej. Dzięki 

realizacji projektów w działaniu 6.1, w powiązaniu z komplementarnymi projektami 

ukierunkowanymi na wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego wspieranymi m. in. w innych 

osiach priorytetowych RPO WP 2014-2020, gminy objęte wsparciem staną się bardziej 

atrakcyjne dla turystów, inwestorów oraz mieszkańców (obecnych i przyszłych). Ma to 

szczególne znaczenie w kontekście obserwowanych trendów zmiany liczby ludności w 

gminach uzdrowiskowych. W większości gmin uzdrowiskowych w okresie 2014-2019 

występowało ujemne saldo migracji. 

WYKRES 53. ZMIANA LICZBY LUDNOŚCI W GMINACH UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

(SALDO MIGRACJI - OSOBY) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Według respondentów ankiety CAWI, realizacja projektów będzie miała wpływ na poprawę 

jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez działania na rzecz wyższej jakości oraz zwiększenie 

dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, jak również tworzenie warunków dla 

znalezienia zatrudnienia na terenie gminy.  

Interwencja realizowana w działaniu 6.1 będzie miała również wpływ na wyrównywanie 

dysproporcji oraz szans rozwojowych wewnątrz regionu, zmniejszenie ryzyka 

marginalizacji gmin uzdrowiskowych (w szczególności Horyniec-Zdrój, Rymanów i Iwonicz-

Zdrój), które ze względu na status prawny mają ograniczone możliwości rozwoju 

gospodarczego w innym kierunku niż działalność sanatoryjno-uzdrowiskowa i turystyczna. 

Dodatkowym efektem finansowanych działań będzie również poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej oraz walorów krajobrazowych, co wiąże się z poprawą atrakcyjności oraz jakości 

życia mieszkańców. 

Eksperci wskazali również na wpływ na bardziej zrównoważony rozwój gmin (oddziaływanie 

równoważące lokalną politykę rozwoju). Efekt ten będzie szczególnie istotny w przypadku 
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gminy wiejskiej Dębica, która ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne zagrożona jest 

intensywną urbanizacją i industrializacją, które mogą wpływać negatywnie na stan 

środowiska i jakość życia mieszkańców. Stworzenie nowego bieguna rozwoju, który 

uzależniony jest od dobrego stanu środowiska, krajobrazu i wysokiej jakości przestrzenie 

publicznej, wiąże się z koniecznością przyjęcia i konsekwentnego wdrażania 

zrównoważonego modelu rozwoju gminy.  

Realizowane projekty powinny również przełożyć się na wzrost dochodów własnych gmin 

uzdrowiskowych. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w przypadku gmin Iwonicz-Zdrój, 

Rymanów i przede wszystkim Horyniec-Zdrój, w których dynamika wzrostu tego wskaźnika 

jest niższa od średniej dla województwa. W gminie Horyniec-Zdrój dynamika wzrostu 

dochodów własnych jest kilkukrotnie niższa niż średnia dla województwa.  

WYKRES 54. DOCHODY WŁASNE GMIN UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM (MLN ZŁ) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

TABELA 21. ZMIANA POZIOMU DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN W GMINACH UZDROWISKOWYCH 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ W SKALI KRAJU I W SKALI CAŁEGO WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO (PROCENTOWA ZMIANA W STOSUNKU DO ROKU 2013) 

JEDNOSTKA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 8% 12% 16% 23% 34% 44% 

Podkarpackie 10% 13% 16% 24% 40% 56% 

Gminy uzdrowiskowe 18% 21% 21% 44% 39% 63% 

Dębica (wiejska) 25% 36% 43% 57% 58% 95% 

Iwonicz-Zdrój 8% 13% 20% 25% 29% 43% 

Rymanów 10% 21% 12% 24% 21% 48% 

Horyniec-Zdrój 12% 12% -2% -4% 19% 14% 

Solina 23% 6% 5% 77% 46% 63% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

2.7  KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTÓW 

2.7.1 WSTĘP 

Komplementarność stanowi jedną z podstawowych zasad realizacji polityki wspólnotowej. 

Pojęcie to jest różnie definiowane w zależności od kontekstu prowadzonych analiz. W 2012 r. 

Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013 zatwierdził wspólną dla wszystkich instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich definicję komplementarności, którą 

przyjęto jako punkt odniesienia w niniejszej analizie. Komplementarność polityk, strategii, 
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programów, działań, projektów oznacza ich dopełnianie się, prowadzące do realizacji 

określonego celu. 

Komplementarność może być rozpatrywana w bardzo wielu wymiarach, w zależności od 

rodzaju i stopnia szczegółowości prowadzonych analiz oraz przyjętej rozdzielczości czasowej i 

przestrzennej. W niniejszym badaniu skupiono się na następujących wymiarach:  

 Komplementarność zewnętrzna – rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się działań 

oraz projektów finansowanych z różnych programów. W analizie skoncentrowano się 

na działaniach oraz projektach realizowanych w programach operacyjnych 

finansowanych ze środków UE oraz krajowych funduszach ekologicznych (NFOŚiGW 

i WFOŚiGW w Rzeszowie)53. 

 Komplementarność wewnętrzna - rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się działań 

oraz projektów finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. W analizie wzięto pod 

uwagę wszystkie działania oraz projekty realizowane w RPO WP 2014-2020. 

 Komplementarność funkcjonalna - rozumiana jako oddziaływanie na ten sam 

problem środowiskowy lub społeczno-ekonomiczny, tj. wzajemne uzupełnianie się 

działań oraz projektów ukierunkowanych na osiągnięcie tego samego celu lub celów 

związanych z główną funkcją finansowanych przedsięwzięć. 

 Komplementarność przestrzenna - rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się 

działań oraz projektów ukierunkowanych na te same tereny. Punktem odniesienia był 

obszar województwa oraz wybrane obszary funkcjonalne (gminy uzdrowiskowe, 

miejskie obszary funkcjonalne oraz obszary objęte PSRB oraz PSBS). 

 Komplementarność międzyokresowa, tj. powiązania działań realizowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 z działaniami finansowanymi w perspektywie 

2007-2013. W analizie skoncentrowano się na identyfikacji obszarów, w których 

szczególne znaczenie ma zachowanie ciągłości finansowania. 

W analizie komplementarności kluczowe znaczenie ma sposób zdefiniowania celu lub 

celów. Im szerzej zdefiniowane są cele stanowiące punkt odniesienia dla analizy, tym szerszy 

zbiór działań lub projektów oraz interakcji między nimi powinien być brany pod uwagę. W 

analizie komplementarności zewnętrznej skoncentrowano się na działaniach oraz projektach, 

które mogą mieć wpływ na realizację celów szczegółowych zdefiniowanych dla 

poszczególnych działań RPO WP 2014-2020 objętych badaniem (4.1-4.6 i 6.1). W przypadku 

komplementarności wewnętrznej analiza została przeprowadzona dwukierunkowo. Z jednej 

                                                      
53 Czynnikiem limitującym zakres analizy była dostępność do danych o odpowiedniej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. 
W przypadku programów finansowanych ze środków UE, wzięto pod uwagę kluczowe programy finansujące działania w 
obszarze ochrony środowiska, kultury i rozwoju gmin uzdrowiskowych: POIiŚ 2014-2020, PROW 2014-2020, programy EWT 
2014-2020. Uwzględniono także programy LIFE oraz PO RPW 2014-2020, jednak w ramach tych programów nie 
zidentyfikowano komplementarnych projektów. W przypadku MF NMF 2014-2021 przedmiotem analizy był jedynie zakres 
oferowanego wsparcia, ponieważ zgodnie z informacją przekazaną przez NFOŚiGW, program jest na wczesnym etapie 
wdrażania i dla województwa podkarpackiego w momencie rozpoczęcia badania nie podpisano jeszcze umów o 
dofinansowanie.  
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strony podjęto próbę identyfikacji działań oraz projektów realizowanych poza działaniami 

4.1-4.6 i 6.1, które mogą mieć wpływ na realizację celów szczegółowych zdefiniowanych dla 

poszczególnych działań RPO WP 2014-2020 objętych badaniem (4.1-4.6 i 6.1). Z drugiej 

strony podjęto próbę identyfikacji działań oraz projektów realizowanych w działaniach 4.1-

4.6 i 6.1, które mogą mieć wpływ na realizację celów szczegółowych zdefiniowanych dla 

innych działań niż 4.1-4.6 i 6.1. 

2.7.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ ZEWNĘTRZNA 

Działania oraz projekty realizowane w OP IV RPO WP 2014-2020 są silnie powiązane z 

działaniami oraz projektami finansowanymi z innych programów operacyjnych oraz 

funduszy, w szczególności POIiŚ 2014-2020, PROW 2014-2020, programów EWT 2014-2020, 

oraz krajowych funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie). Dla wszystkich 

działań finansowanych OP IV można mówić przede wszystkim o silnej komplementarności 

zewnętrznej na poziomie całego regionu oraz na poziomie obszarów funkcjonalnych54. 

Wynika to z przyjętego podejścia do finansowania przedsięwzięć w obszarze ochrony 

środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przejętego modelu demarkacji. Potrzeby 

finansowe w tych obszarach były na tyle duże, że realizacja celów z założenia powinna być 

wypadkową działań finansowanych z różnych programów oraz funduszy. Analizując 

faktycznie dofinansowane przedsięwzięcia można wnioskować, że opisane założenie udało 

się osiągnąć – RPO WP 2014-2020 jest istotnym źródłem finansowania działań w obszarze 

ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego, jednak wpływ na realizację celów 

założonych w działaniach 4.1 - 4.6 miały również przedsięwzięcia finansowane z innych 

źródeł. 

                                                      
54 Zjawisko komplementarności zewnętrznej wystąpiło również na poziomie części gmin, w szczególności w działaniach 4.3, 
4.4 i 4.5. W działaniu 4.3 komplementarność na poziomie gmin dotyczyła przede wszystkim projektów realizowanych w RPO 
WP 2014-2020 i PROW 2014-2020. W przypadku poddziałania 4.3.1 w 38 gminach realizowano projekty dotyczące 
oczyszczania ścieków komunalnych zarówno w ramach RPO WP 2014-2020 (na obszarze aglomeracji 2-10 tys. RLM), jak i 
PROW 2014-2020 (poza aglomeracjami). W przypadku poddziałania 4.3.2 w 27 gminach realizowano projekty dotyczące 
zaopatrzenia w wodę zarówno w ramach RPO WP 2014-2020, jak i PROW 2014-2020. W przypadku działania 4.4 i 4.5 
komplementarność na poziomie gmin dotyczyła przede wszystkim projektów realizowanych w RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 
2014-2020. W działaniu 4.4 w 6 gminach realizowano projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach RPO 
WP 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020. W działaniu 4.5 taka sytuacja wystąpiła w przypadku kilku gmin. 
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TABELA 22. KLUCZOWE DZIAŁANIA KOMPLEMENTARNE W STOSUNKU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ  REALIZOWANYCH W OP IV I DZIAŁANIU 6.1 RPO WP 2014-2020, 

FINANSOWANE W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ FUNDUSZY EKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 

DZIAŁANIE/CEL POIIŚ 2014-2020 PROW 2014-2020 EWT 2014-2020 FUNDUSZE EKOLOGICZNE 

Działanie 4.1 Zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń 
Cel: Zwiększona odporność na 
zagrożenia wynikające ze 
zmian klimatu występujące na 
terenie województwa 
podkarpackiego 

TAK 
co najmniej 88 mln zł55 
mała retencja leśna; poprawa 
stanu ekologicznego wód; 
zagospodarowanie wód 
opadowych na obszarach 
miejskich; doposażenie 
jednostek PSP w nowoczesny 
sprzęt; wzmocnienie systemu 
ochrony przeciwpożarowej na 
obszarach zarządzanych przez 
Lasy Państwowe 

  TAK 
82 mln zł 
zakup sprzętu, w tym 
samochodów ratowniczo-
gaśniczych, na potrzeby 
jednostek OSP, w mniejszym 
stopniu jednostek PSP 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 
Cel: Zwiększony udział 
odpadów zebranych 
selektywnie w województwie 
podkarpackim 

TAK 
85 mln zł 
budowa i rozbudowa PSZOK 
obsługujących większe ośrodki 
miejskie; rozbudowa i 
doposażenie zakładów 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

  TAK 
27 mln zł 
usuwanie wyrobów 
zawierających azbest; 
racjonalne gospodarowanie 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa 
Cel:  

 Zwiększony odsetek ludności 
korzystającej z systemu 
oczyszczania ścieków; 

TAK 
287 mln zł 
budowa, rozbudowa, 
modernizacja sieci 
kanalizacyjnych i 
wodociągowych oraz 
oczyszczalni ścieków w 

TAK 
158 mln zł 
oczyszczanie ścieków 
komunalnych i zaopatrzenie w 
wodę na obszarach poza 
aglomeracjami 

 TAK 
299 mln zł 
oczyszczanie ścieków 
komunalnych i zaopatrzenie w 
wodę (wsparcie przede 
wszystkim w formie pożyczek) 

                                                      
55 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa podkarpackiego. Na obszarze województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane 
projekty ponadregionalne oraz ogólnopolskie związane z adaptacją do zmian klimatu oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym. Dane nt. środków przeznaczonych na realizację działań 
na obszarze województwa podkarpackiego nie są dostępne. 



119 | S t r o n a  

DZIAŁANIE/CEL POIIŚ 2014-2020 PROW 2014-2020 EWT 2014-2020 FUNDUSZE EKOLOGICZNE 

 Zwiększony odsetek ludności 
korzystającej z systemu 
zaopatrzenia w wodę. 

aglomeracjach powyżej 10 tys. 
RLM 

Działanie 4.4 Kultura 
Działanie 4.6 Kultura - ZIT 
Cel: Podniesiona atrakcyjność 
kulturalna regionu i 
zwiększona dostępność dóbr 
kultury 

TAK 
139 mln zł 
renowacja obiektów 
zabytkowych (projekty o 
relatywnie wysokiej wartości i 
skali podejmowanych działań) 

TAK 
7 mln zł 
niewielkie projekty dotyczące 
budowy, rozbudowy lub 
modernizacji obiektów kultury 
(domy kultury, świetlice), jak 
również, jednak w mniejszym 
wymiarze, obiektów 
zabytkowych zlokalizowanych 
w gminach wiejskich 

TAK56 
rozwój współpracy kulturalnej, 
w tym organizacja wydarzeń 
kulturalnych, rozwój szlaków 
historyczno-kulturowych i 
przyrodniczo-kulturowych; 
wsparcie projektów 
parasolowych 
ukierunkowanych na 
finansowanie mikroprojektów 
w obszarze kultury 

 

Działanie 4.5 Różnorodność 
biologiczna 
Cel: Wzmocnione mechanizmy 
ochrony różnorodności 
biologicznej w regionie 

TAK 
co najmniej 45 mln zł57 
ochrona zagrożonych 
gatunków i siedlisk 
przyrodniczych oraz 
przywracanie ciągłości 
korytarzy ekologicznych w 
parkach narodowych i na 

TAK 
płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne58 

 TAK 
co najmniej 7 mln zł59 
niewielkie projekty związane z 
ochroną różnorodności 
biologicznej i edukacją 
ekologiczną 
współfinansowanie projektów 
przyrodniczych realizowanych 

                                                      
56 Wartość wsparcia UE na rzecz projektów związanych ze zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej realizowanych na obszarze województwa podkarpackiego wyniosła ponad 44 mln euro. 
Wszystkie projekty były jednak realizowane na obszarze dwóch lub więcej regionów (polskich, ukraińskich lub słowackich), dlatego nie ma możliwości określenia wartości środków 
przeznaczonych na realizację działań wyłącznie w województwie podkarpackim. 

57 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane w całości na obszarze województwa podkarpackiego. Na obszarze województwa ze środków POIiŚ 2014-2020 były również realizowane 
projekty ponadregionalne i ogólnopolskie, związane z ochroną różnorodności biologicznej. Dane nt. środków przeznaczonych na realizację w ramach tych projektów działań na obszarze 
województwa podkarpackiego nie są jednak dostępne. 

58 W ramach PROW 2014-2020 instrumentem ukierunkowanym m.in. na ochronę różnorodności biologicznej są płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, przy czym mechanizm finansowania 
jest odmienny (dopłaty do ha użytków rolnych spełniających określone warunki). W okresie realizacji badania nie udało się pozyskać danych finansowych dotyczących środków wypłaconych w 
województwie podkarpackim na działania związane bezpośrednio z ochroną różnorodności biologicznej w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych. 

59 Wartość ta obejmuje wyłącznie projekty realizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Rzeszowie. W okresie realizacji badania nie udało się uzyskać danych nt. wartości środków NFOŚiGW 
na współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020. 
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DZIAŁANIE/CEL POIIŚ 2014-2020 PROW 2014-2020 EWT 2014-2020 FUNDUSZE EKOLOGICZNE 

obszarach Natura 2000; rozwój 
i modernizacja ośrodków 
edukacji ekologicznej w 
parkach narodowych; rozwój 
terenów zieleni na obszarach 
zurbanizowanych 

w działaniu 2.4 POIiŚ 2014-
2020 
 
 

Działanie 6.1 Rozwój 
potencjału endogenicznego 
regionu 
Cel: Poprawiona struktura 
zatrudnienia i 
przedsiębiorczości na 
obszarach uzdrowiskowych (w 
związku z pełnieniem funkcji 
uzdrowiskowo-leczniczych i 
turystycznych)60 

NIE NIE NIE NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych baz danych oraz informacji  przekazanych przez instytucje obsługujące programy operacyjne oraz fundusze 
ekologiczne. 

                                                      
60 Ze względu na charakter wsparcia oferowanego w działaniu 6.1 na potrzeby analizy komplementarności skoncentrowano się na działaniach, które mogą mieć wpływ na poprawę struktury 
zatrudnienia i przedsiębiorczości w związku z pełnieniem funkcji uzdrowiskowych. 



 

 

Dla projektów z działania 6.1 nie zidentyfikowano przedsięwzięć realizowanych w ramach 

innych programów operacyjnych, które miały bezpośredni wpływ na poprawę struktury 

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych w powiązaniu z pełnieniem 

funkcji uzdrowiskowo-leczniczych i turystycznych.  

2.7.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ WEWNĘTRZNA 

Działania oraz projekty realizowane w OP IV RPO WP 2014-2020 były w niewielkim stopniu 

powiązane z działaniami oraz projektami realizowanymi w innych osiach RPO WP 2014-

2020. Wynika to ze specyfiki tego obszaru oraz sposobu zdefiniowania celów szczegółowych. 

Projekty realizowane w innych osiach nie miały bezpośredniego wpływu na poprawę 

odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, zwiększenie efektywności 

procesów gospodarowania odpadami, oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę, 

podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenia dostępności dóbr kultury, jak 

również wzmocnienia mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej. Część projektów 

dofinansowanych w OP IV RPO WP 2014-2020 miała natomiast wpływ na realizację celów 

założonych w OP VI. Projekty realizowane w działaniach 4.1-4.5 mogą potencjalnie 

oddziaływać na wzmocnienie potencjału gmin uzdrowiskowych, uzupełniając projekty 

dofinansowane w działaniu 6.1, natomiast projekty z działania 4.3 (w szczególności w 

poddziałań 4.3.1 i 4.3.3) mogą przyczyniać się do realizacji celów związanych z rewitalizacją 

przestrzeni regionalnej, uzupełniając projekty dofinansowane w działaniach 6.3 i 6.5. W 

ramach analizy zidentyfikowano faktyczne powiązania pomiędzy projektami dotyczącymi 

wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego (działanie 6.1), a projektami realizowanymi w 

działaniach: 4.1 (w gminach: Dębica wiejska i Solina), 4.3 (w gminach: Dębica wiejska, Solina i 

Rymanów) oraz 4.4 (w gminach Rymanów, Solina i Horyniec), jak również pomiędzy 

projektami rewitalizacyjnymi realizowanymi w działaniu 6.3 a projektami związanymi z 

zagospodarowaniem ścieków komunalnych, realizowanymi w poddziałaniu 4.3.1 (w gminach 

Jawornik Polski oraz Solina61). 

Dla projektów realizowanych w OP IV RPO WP 2014-2020 można identyfikować 

komplementarność wewnętrzną pomiędzy działaniami oraz w obrębie danych działań na 

poziomie poszczególnych gmin. O najistotniejszym powiązaniu można mówić w przypadku 

poddziałania 4.3.1 oraz działania 4.5. Projekty dotyczące uporządkowania gospodarki 

ściekowej (poddziałanie 4.3.1) mają wpływ na wzmocnienie mechanizmów ochrony 

różnorodności biologicznej w regionie, natomiast projekty dotyczące budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków (działanie 4.5) przyczyniają się do zwiększenia udziału ludności 

korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Przy czym w RPO WP 2014-2020, ta forma 

                                                      
61 W Jaworniku Polskim przedmiotem projektu realizowanego w działaniu 6.3 była rewitalizacja obiektów i otoczenia Zespołu 
Dworsko-Parkowego w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych, natomiast 
elementem projektu realizowanego w poddziałaniu 4.3.1 była m.in. budowa sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. W Solinie 
przedmiotem projektu realizowanego w działaniu 6.3 była rewitalizacja obiektów oraz przestrzeni publicznej w Myczkowie, 
natomiast elementem projektu realizowanego w poddziałaniu 4.3.1 była m.in. budowa sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości.  
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komplementarności dotyczy poziomu regionalnego62. O powiązaniu prowadzącym do 

realizacji wspólnych celów można mówić również w przypadku działań 4.2 oraz 4.3.1 i 4.5. 

Projekty związane z rozwojem systemów umożliwiających bardziej efektywne zbieranie i 

zagospodarowanie odpadów w długiej perspektywie czasu będą miały wpływ na poprawę 

jakości wód oraz ograniczenie zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Zjawisko 

komplementarności wewnętrznej projektów z tego samego działania realizowanych w 

obrębie poszczególnych gmin wystąpiło przede wszystkim w ramach działania 4.3, w 

mniejszym stopniu w działaniach 4.1 i 4.4. W każdym z wymienionych działań 

zidentyfikowano gminy, w których realizowano dwa lub więcej projektów przyczyniających 

się do realizacji zbieżnych celów. 

Warto również zaznaczyć, że dla poddziałań 4.3.2 oraz 4.3.1 i 4.3.3 może wystąpić 

potencjalny konflikt na poziomie realizacji celów horyzontalnych związanych z poprawą 

jakości wód. Realizacja projektów związanych ze zbiorczym zaopatrzeniem w wodę (w 

poddziałaniu 4.3.2), bez towarzyszących działań związanych z odbiorem i oczyszczaniem 

ścieków stwarza potencjalne ryzyko większej produkcji ścieków, które częściowo mogą być 

odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych. Co prawda w poddziałaniu 4.3.2 

beneficjenci zostali zobowiązani do realizacji projektów kompleksowych (sieć wodociągowa 

powstająca razem z kanalizacją sanitarną w ramach projektu, przy braku kwalifikowalności 

kosztów kanalizacji sanitarnej) lub przedstawienia oświadczenia o zapewnieniu na danym 

terenie gospodarki ściekowej zgodnej z przepisami krajowymi i unijnymi (instalacje 

kanalizacyjne budynków podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe). Przy odprowadzaniu ścieków do zbiorników 

bezodpływowych kluczowe znaczenie ma stan i szczelność tych zbiorników, która jest trudna 

do obiektywnej weryfikacji. Można jednak minimalizować to ryzyko prowadząc ewidencję 

zużycia wody oraz częstości opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

ZALECENIE: Dla projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę pożądane jest wzmocnienie 

mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym przedostawaniem się ścieków do 

wód i gruntu, poprzez: a. dopuszczenie finansowania działań związanych z budową sieci 

kanalizacyjnych na obszarach, na których jest to ekonomicznie uzasadnione, b. dopuszczenie 

finansowania działań związanych z indywidualnym oczyszczaniem ścieków, c. wprowadzenie 

wymogu weryfikacji szczelności zbiorników bezodpływowych, np. poprzez prowadzenia ewidencji 

zużycia wody oraz częstości opróżniania zbiorników bezodpływowych na obszarach, na których 

ścieki będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych. 

Projekty realizowane w działaniu 6.1 są silnie powiązane z działaniami oraz projektami 

finansowanymi w ramach innych osi priorytetowych RPO WP 2014-2020. W przypadku tego 

działania można mówić o silnej komplementarności wewnętrznej na poziomie 

poszczególnych gmin uzdrowiskowych. Zidentyfikowano faktyczne powiązania pomiędzy 

przedsięwzięciami dotyczącymi wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego realizowanymi w 

                                                      
62 W ramach prowadzonych analiz nie zidentyfikowano bezpośredniego powiązania przestrzennego projektów 
realizowanych w tych działaniach.  
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działaniu 6.1 oraz w działaniach 1.3, 1.4, 3.1-3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 6.3, 9.2 oraz 9.4 RPO WP 

2014-202063. Gminy, w których realizowano komplementarne projekty, zestawiono w tabeli 

29. Najwięcej projektów komplementarnych zrealizowano w gminie Solina i są to zarówno 

projekty gminne, jak i realizowane przez lokalne przedsiębiorstwa. W pozostałych gminach 

kluczowym podmiotem realizującym projekty były gminy lub podmioty od nich zależne. 

Najmniej projektów zrealizowano w gminach Iwonicz-Zdrój i Horyniec. Realizowane projekty 

zostały szerzej scharakteryzowane w kolejnym podrozdziale. 

TABELA 23. LICZBA KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ KOMPLEMENTARNYCH W STOSUNKU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ 

DOFINANSOWANYCH W DZIAŁANIU 6.1 RPO WP 2014-2020, REALIZOWANYCH NA OBSZARZE 

POSZCZEGÓLNYCH GMIN UZDROWISKOWYCH  

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA DĘBICA RYMANÓW SOLINA 
IWONICZ-
ZDRÓJ 

HORYNIEC 

Działanie 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości 
Działanie 1.4 Wsparcie mśp 

 1 13 2  

Działanie 3.1 Rozwój oze 
Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków 
Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza 
Działanie 3.4 Rozwój oze – 
zintegrowane inwestycje 
terytorialne 

2 4 2 1 2 

Działanie 4.1 Zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń 

1  1   

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa 

4 1 3   

Działanie 4.4 Kultura  2 1  1 

Działanie 4.5 Różnorodność 
biologiczna 

     

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa 

1  1   

Działanie 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

 1 1   

Działanie 9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego 
Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego 

  2   

Suma 8 9 24 3 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych baz danych oraz informacji przekazanych przez 
instytucje obsługujące programy operacyjne oraz fundusze ekologiczne   

                                                      
63 Na obszarze gmin uzdrowiskowych realizowano również projekty w ramach innych działań, jednak nie były one 
powiązane ze wzmocnienie potencjału uzdrowiskowego. 
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2.7.4 KOMPLEMENTARNOŚĆ FUNKCJONALNA 

Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 

Komplementarnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WP 

2014-2020, które miały wpływ na zwiększenie odporności na zagrożenia związane z 

powodzią oraz suszą, były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020. Pierwszy z 

nich dotyczył rozwoju systemu małej retencji leśnej na obszarach zarządzanych przez Lasy 

Państwowe i był realizowany w województwach południowej Polski, w tym w województwie 

podkarpackim. Drugi projekt dotyczył poprawy stanu ekologicznego wód rzeki Wisłoki oraz 

jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez likwidację barier migracyjnych dla 

organizmów wodnych. Dwa kolejne projekty, realizowane w Rzeszowie i Mielcu, dotyczyły 

zagospodarowania wód opadowych na obszarach miejskich, w tym: budowy systemu 

retencyjnego wód opadowych i roztopowych, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz 

budowy pompowni wód opadowych i roztopowych. Uzupełnieniem działań finansowanych 

przy udziale środków RPO WP 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020 są również przedsięwzięcia 

inwestycyjne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej i retencjonowania wód realizowane 

na obszarze województwa podkarpackiego przy udziale środków Banku Światowego, 

budżetu państwa oraz środków własnych PGW Wody Polskie.  

Na szczególną uwagę zasługuje projekt dotyczący budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
„Kańczuga” w celu ochrony miasta Przeworska, dofinansowany w RPO WP 2007-2013. Przed realizacją 
inwestycji Przeworsk wielokrotnie ponosił znaczne straty powodziowe w wyniku zalania wodami 
przepływającej przez miasto rzeki Mleczki. Obiekt o powierzchni 62,4 ha został wybudowany w 2015 r. i 
dysponuje rezerwą powodziową 3 mln m3. W trakcie powodzi błyskawicznej w 2020 r. obiekt został 
wypełniony wodą w bardzo krótkim czasie (około 1,5 godziny). Umożliwił obniżenie do bezpiecznego poziomu 
wody w dolnym biegu rzeki Mleczki i miał wpływ na znaczne ograniczenia strat powodziowych poniżej 
zbiornika (jedynie podtopienia). Kluczowe znaczenie miał trafny dobór technologii (zbiornik suchy). Zbiornik 
mokry, w sytuacji tak gwałtownego opadu i szybkiego wezbrania, miałby znacznie mniejszy wpływ na 
ograniczenie zagrożenia powodziowego. 

Realizacja tak zróżnicowanych, a jednocześnie złożonych projektów dowodzi, że na terenie 

województwa działają podmioty, które posiadają potencjał do realizacji dojrzałych 

przedsięwzięć dotyczących nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej, retencjonowania 

wód opadowych oraz poprawy stanu ekologicznego wód, w oparciu o proekologiczne 

i preadaptacyjne metody zagospodarowania i ochrony wód. Możliwość wykorzystania tego 

potencjału w przyszłości będzie zależna od wielu czynników. W opinii ekspertów 

uczestniczących w badaniu, bardzo istotnym ograniczeniem dla realizacji skutecznych działań 

w obszarze ochrony przeciwpowodziowej, retencjonowania wód i poprawy stanu 
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ekologicznego wód jest brak świadomości, brak skutecznych mechanizmów społecznego 

dialogu oraz współpracy64, jak również brak systemu transferu wiedzy65.  

ZALECENIE: Poza dostępnością środków finansowych na działania inwestycyjne, kluczowe 

znaczenie ma stworzenie mechanizmów transferu wiedzy, dialogu społecznego i współpracy oraz 

budowa świadomości społecznej na temat skutecznych metod adaptacji do zmian klimatu, w 

tym ochrony przeciwpowodziowej. Wskazane jest również szersze zaangażowanie samorządów 

oraz innych interesariuszy, m.in. organizacji pozarządowych oraz związków i kół wędkarskich, w 

cały proces obejmujący zarówno działania nieinwestycyjne (transfer wiedzy, współpraca, budowa 

świadomości), jak i inwestycyjne (naturalna retencja terenowa, ochrona i porowa stanu 

ekologicznego wód) na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, retencjonowania wód i poprawy stanu 

ekologicznego wód. 

Realizacja w województwie podkarpackim opisanych powyżej, wzajemnie uzupełniających 

się przedsięwzięć dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, zagospodarowania i 

retencjonowania wód opadowych (blisko miejsca wystąpienia opadu), przy jednoczesnej 

dbałości o poprawę stanu ekologicznego wód, jest przykładem dobrej praktyki. 

Wpracowane na poziomie regionu podejście powinno być popularyzowane i rozwijane w 

perspektywie 2021-2027 jako jedna ze specjalizacji województwa podkarpackiego w 

obszarze ochrony środowiska i klimatu. Wypracowane wzorce powinny zostać wdrożone w 

innych regionalnych programach operacyjnych w perspektywie 2021-2027. 

RPO WP 2014-2020 miał również istotny wpływ na wzmocnienie potencjału służb 

ratowniczych, w szczególności reagowania na zagrożenia związane z pożarami. W tym 

obszarze istotnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WP 2014-

2020 były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020. Pierwszy z nich dotyczył 

doposażenia jednostek PSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, drugi - wzmocnienia 

systemu ochrony przeciwpożarowej na obszarach zarządzanych przez Lasy Państwowe. 

Działania były ukierunkowane na zakup nowoczesnego sprzętu umożlwiającego obserwację i 

identyfikację pożarów oraz sprzętu i samochodów umożliwiających szybkie reagowanie w 

sytuacji identyfikacji pożaru. Oba projekty miały charakter ogólnopolski i obejmowały m.in. 

województwo podkarpackie. Istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć dotyczących 

doposażenie jednostek straży pożarnej były również środki NFOŚiGW i WFOŚiGW. W latach 

2015-2020 podpisano ponad 900 umów dotyczących zakupu sprzętu, w tym samochodów 

ratowniczo-gaśniczych, na potrzeby jednostek OSP, w mniejszym stopniu jednostek PSP. 

                                                      
64 Przedsięwzięcia dotyczące bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej terenów zurbanizowanych, obejmujące inne 
rozwiązania niż budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, np. tworzenie polderów zalewowych, budowa 
suchych zbiorników, realizowane są zwykle poza obszarami bezpośrednio zagrożonymi powodzią, tj. na terenach 
użytkowanych rolniczo, położonych częste w innych gminach niż chronione tereny. Barierą dla realizacji tego rodzaju 
projektów jest zazwyczaj sprzeciw mieszkańców. Z drugiej strony realizacja skutecznych projektów w obszarze gospodarki 
wodnej wymaga zaangażowania wielu podmiotów, tj. przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, organizacji 
społecznych oraz prywatnych właścicieli gruntów. 

65 Grono podmiotów, które dysponują wiedzą nt. nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej, adaptacji do zmian 
klimatu i ochrony wód jest bardzo ograniczone. Na realizację tego rodzaju działań decydują się nieliczne samorządy, nie 
tylko na poziomie województwa podkarpackiego, ale w skali całego kraju. 



126 | S t r o n a  

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Komplementarnym uzupełnieniem działań realizowanych przy udziale środków RPO WP 

2014-2020 były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020. Pierwsza grupa 

dotyczyła budowy lub rozbudowy PSZOK w Jaśle, Jarosławiu oraz gminie wiejskiej Dębica. 

Druga grupa dotyczyła rozbudowy i doposażenia zakładów zagospodarowania odpadów 

komunalnych w Stalowej Woli, Krośnie i Leżajsku, przy czym elementem projektów 

realizowanych w Stalowej Woli i Krośnie była również rozbudowa i budowa PSZOK.  

Istotną rolę, uzupełniającą w stosunku do wymienionych powyżej programów, odegrały 

także środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie. W latach 2015-2020 podpisano łącznie 22 

umowy na realizację projektów dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami i 

ochrony powierzchni ziemi (głównie pożyczki) oraz 722 umowy dotyczące usuwania 

wyrobów zawierających azbest (głównie dotacje). Beneficjentami były zwykłe gminy oraz 

spółki komunalne, wsparto także kilka projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Komplementarnym uzupełnieniem projektów dotyczących odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych, realizowanych w ramach działania 4.3, były projekty finansowane w ramach 

działania 4.5, dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach cennych 

przyrodniczo, jak również projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020, PROW 2014-

2020 i funduszy ekologicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie). Ze środków POIiŚ 2014-

2020 dofinansowano 21 projektów dotyczących budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci 

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM, a ze 

środków PROW 2014-2020 dofinansowano 103 projekty obejmujące zadania inwestycyjne 

dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych na obszarach poza aglomeracjami. W latach 

2015-2020 w ramach funduszy ekologicznych podpisano także łącznie 166 umów na 

realizację projektów dotyczących gospodarki ściekowej, przy czym dominującą formą 

wsparcia były pożyczki.  

Komplementarnym uzupełnieniem działań dotyczących zaopatrzenia w wodę, realizowanych 

przy udziale środków RPO WP 2014-2020, były projekty finansowane na terenie 

województwa podkarpackiego ze środków PROW 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020. W PROW 

2014-2020 działania związane z zaopatrzeniem w wodę były elementem 82 projektów, 

natomiast w przypadku POIiŚ 2014-2020 - 12 projektów. Istotną rolę, uzupełniającą w 

stosunku do wymienionych powyżej programów, odegrały również środki WFOŚiGW w 

Rzeszowie - latach 2015-2020 podpisano łącznie 50 umów na realizację projektów 

dotyczących zaopatrzenia w wodę (głównie pożyczki). 
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Działanie 4.4 Kultura oraz działanie 4.6 Kultura - ZIT 

Komplementarnym uzupełnieniem działań ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności 

kulturalnej regionu oraz dostępność dóbr kultury, realizowanych przy udziale środków RPO 

WP 2014-2020, były projekty dofinansowane ze środków PROW 2014-2020 i POIiŚ 2014-

2020. W POIiŚ 2014-2020 dofinansowano 8 projektów dotyczących renowacji obiektów 

zabytkowych na o relatywnie wysokiej wartości i skali podejmowanych działań. W PROW 

2014-2020 dofinansowano 22 niewielkie projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub 

modernizacji obiektów kultury (domy kultury, świetlice), a także, jednak w mniejszym 

wymiarze, obiektów zabytkowych zlokalizowanych w gminach wiejskich.  

Komplementarnym i bardzo istotnym uzupełnieniem działań wspieranych ze środków UE, 

które miały w główniej mierze charakter infrastrukturalny, były projekty realizowane w 

ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Polska-Słowacja oraz Polska-

Ukraina-Białoruś. Na obszarze województwa podkarpackiego dofinansowano łącznie 34 

projekty transgraniczne, które dotyczyły: rozwoju współpracy kulturalnej, w tym organizacji 

wydarzeń kulturalnych (16 projektów), rozwoju szlaków historyczno-kulturowych i 

przyrodniczo-kulturowych (12 projektów) oraz wsparcia projektów parasolowych 

ukierunkowanych na finansowanie mikroprojektów w obszarze kultury (6 projektów). 

Szczególnie interesująca jest ostania z wymienionych kategorii. Projekty parasolowe 

umożliwiały beneficjentom łatwy i bezpośredni dostęp do realizacji mikroprojektów, które w 

innowacyjny sposób przyczyniały się do ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturalnego 

obszarów pogranicza, większego zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz kultury 

oraz wzbogacenia oferty kulturalnej gmin. Ten model wsparcia wydaje się szczególnie 

użyteczny w kontekście zdiagnozowanego w RPO WP 2014-2020 większego niż zakładano 

zapotrzebowania na realizację mniejszych projektów służących wsparciu lokalnych 

instytucji kultury oraz ochronie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w 

województwie podkarpackim.  

ZALECENIE: Wskazane jest wykorzystanie koncepcji mikroprojektów w ramach RPO WP 2021-

2027. Model ten może być wykorzystywany w obszarach kultury, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i bioróżnorodności, rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, edukacji 

ekologicznej. 

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna 

Komplementarnym uzupełnieniem działań ukierunkowanych na ochronę różnorodności 

biologicznej i edukację ekologiczną, realizowanych przy udziale środków RPO WP 2014-2020, 

były projekty finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020 i funduszy ekologicznych (NFOŚiGW 

i WFOŚiGW w Rzeszowie). W POIiŚ 2014-2020 na obszarze województwa podkarpackiego 

realizowano 8 projektów66 dotyczących ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych oraz przywracania ciągłości korytarzy ekologicznych w parkach narodowych i 

                                                      
66 Część projektów miała charakter ponadlokalny i była realizowana na obszarze kilku gmin. 
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na obszarach Natura 2000. Ponadto przy udziale środków POIiŚ 2014-2020 w sześciu 

miastach województwa podkarpackiego realizowano projekty dotyczące rewaloryzacji i 

rozwoju terenów zielonych na obszarach zurbanizowanych, dofinansowano również projekty 

dotyczące rozwoju i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej. Warto podkreślić, że 

źródłem sukcesu POIiŚ w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020 (którego miarą 

jest duża liczba ambitnych projektów w obszarze ochrony przyrody i edukacji ekologicznej) 

jest dostępność środków NFOŚiGW na współfinansowanie projektów. W obu 

perspektywach finansowych NFOŚiGW ukierunkował część środków na współfinansowanie 

projektów POIiŚ w obszarze ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz 

edukacji ekologicznej, wychodząc założenia, że tego rodzaju projekty mają charakter 

niedochodowy i w wielu przypadkach dotyczą realizacji zadań Państwa. Beneficjenci, którzy 

otrzymali wsparcie w POIiŚ w perspektywie finansowej 2007-2013 mogli aplikować o środki 

na pokrycie wkładu własnego do wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych, natomiast w 

perspektywie 2014-2020 do wysokości 95% wydatków kwalifikowalnych. 

ZALECENIE: Wskazane jest wypracowanie mechanizmu współfinansowania projektów 

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej, optymalnie we 

współpracy z WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Istotną rolę, uzupełniającą w stosunku do wymienionych powyżej programów, odegrały 

również środki WFOŚiGW w Rzeszowie. W latach 2015-2020 podpisano łącznie 99 umów na 

realizację projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 

oraz 248 umów na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną o łącznej wartości 

17,7 mln zł, w tym udzielone wsparcie wyniosło 7,2 mln zł (dotacje lub przekazania środków 

PJB). Beneficjentem środków były zwykłe jednostki samorządowe, ale również inne 

podmioty (organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, RDOŚ, związki wędkarskie i koła 

łowieckie). WFOŚiGW koncentrował się przede wszystkim na wsparciu projektów o 

niewielkiej wartości (od kilku do kilkunastu tys. zł), w przypadku edukacji ekologicznej były to 

najczęściej działania miękkie. 

ZALECENIE: Pożądane jest ścisła koordynacja wsparcia w obszarze ochrony różnorodności 

biologicznej i edukacji ekologicznej oferowanego w ramach RPO WP 2021-2027 oraz WFOŚiGW 

w Rzeszowie. 

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 

Każda z gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego ma swoją specyfikę, jednak 

można zidentyfikować pewne wspólne elementy, które mają wpływ na atrakcyjność oferty 

uzdrowiskowo-leczniczej oraz atrakcyjność turystyczną (funkcje te uzupełniają się 

wzajemnie). Pierwszym elementem z nich jest standard infrastruktury uzdrowiskowo-

leczniczej oraz zakres i jakość oferowanych usług. Drugim elementem jest standard 

infrastruktury turystycznej oraz zakres, stopień zróżnicowania jakości oferty związanej z 

turystyką i rekreacją. Na tych obszarach koncentrowało się wsparcie oferowane w działaniu 

6.1 RPO WP 2014-2020. Komplementarny charakter miały również działania realizowane 
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przez przedsiębiorstwa z branży medycznej i turystycznej, prowadzące działalność na 

obszarze gmin uzdrowiskowych. Część z tych działań była realizowana przy udziale środków 

RPO WP 2014-2020. W OP I RPO WP 2014-2020 dofinansowano kilkanaście projektów 

przedsiębiorstw z gmin uzdrowiskowych (przede wszystkim z gminy Solina), które 

obejmowały rozwój usług okołoturystycznych, tj. rozwój i podniesienie standardu bazy 

noclegowej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, nowe usługi lecznicze, nowe lub 

udoskonalone usługi turystyczne. Część gmin (Horyniec, Solina, Rymanów) w działaniach 4.4 

i 6.3 RPO WP 2014-2020 realizowało również projekty mające wpływ na poprawę oferty 

kulturalnej (rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów kultury) oraz poprawy jakości 

przestrzeni publicznej (rewitalizacja oraz renowacja obiektów zabytkowych).  

Gminy uzdrowiskowe, podmioty zarządzające infrastrukturą uzdrowiskowo-leczniczą, i 

przedsiębiorcy angażują również środki własne w realizację działań związanych z 

podniesieniem standardu świadczonych usług uzdrowiskowo-leczniczych oraz poprawy 

atrakcyjności turystycznej gmin uzdrowiskowych. W opinii eksperta biorącego udział w 

badaniu, skala inwestycji realizowanych przez podmioty prywatne działające w branży 

turystycznej w gminach uzdrowiskowych (poza gminą Solina) była relatywnie niewielka w 

stosunku do potrzeb i potencjału. 

ZALECENIE: Pożądane jest podjęcie działań aktywizujących przedsiębiorców prywatnych z branży 

turystycznej (rozszerzenie skali i zakresu świadczonych usług), np. poprzez ukierunkowanie części 

środków RPO WP 2021-2027 na działania związane z rozwojem usług okołoturystycznych w 

gminach uzdrowiskowych, jak również uruchomienie wsparcia doradczego (np. poprzez IOB). 

Kolejnym, bardzo istotnym elementem, mającym wpływ na atrakcyjność oferty 

uzdrowiskowo-leczniczej oraz atrakcyjność turystyczną gmin uzdrowiskowych, jest jakość 

środowiska oraz poziom bezpieczeństwa. Istotny wkład w poprawę stanu środowiska i 

bezpieczeństwa na obszarze gmin uzdrowiskowych miały środki RPO WP 2014-2020. W 

ramach OP III i IV RPO WP 2014-2020 w gminach uzdrowiskowych dofinansowano ponad 20 

projektów mających wpływ na poprawę jakości powietrza (termomodernizacja budynków 

publicznych, zastosowanie OZE, rozwój sieci ciepłowniczych), odbiór i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, jak również doposażenie jednostek OSP 

w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Realizowane działania nie wyczerpały jednak 

podstawowych potrzeb, w szczególności w obszarze poprawy jakości powietrza oraz ochrony 

wód przed zanieczyszczeniami. 

ZALECENIE: Pożądane jest uruchomienie kompleksowego, interdyscyplinarnego instrumentu 

wsparcia działań związanych z poprawą jakości środowiska w gminach uzdrowiskowych, w 

szczególności w obszarze poprawy jakości powietrza i ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia faktycznego zwiększenia liczby turystów 

odwiedzających gminy uzdrowiskowe ma także ich dostępność komunikacyjna. Istotne 

znaczenie miały tutaj działania dotyczące modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych. 

Dwie gminy (Solina i gmina wiejska Dębica) skorzystały ze środków działania 5.1 RPO WP 
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2014-2020, realizując projekty dotyczące budowy i przebudowy dróg gminnych. Bardzo 

istotny wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej całego regionu, w tym gmin 

uzdrowiskowych, ma budowa drogi ekspresowej S19. Będzie ona miała największy, 

bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępności gmin Rymanów i Iwonicz-Zdrój, które leżą w 

pobliżu jej przebiegu. Po jej ukończeniu wymienione gminy uzdrowiskowe oraz gminę 

wiejską Dębica, która leży w pobliżu autostrady A4, będzie można zaliczyć do grupy gmin o 

bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej. 

Wpływ na podniesienie jakości usług związanych z obsługą kuracjuszy i turystów w gminie 

Solina, ale również w innych gminach uzdrowiskowych regionu, mogą mieć również dwa 

projekty zrealizowane w ramach działań 9.2 i 9.4 RPO WP 2014-2020 w Zespole Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Polańczyku, dotyczące podniesienia jakości kształcenia 

ogólnego i zawodowego w tej placówce. 

Duże znaczenie z punktu widzenia podniesienia atrakcyjności turystycznej podkarpackich 

uzdrowisk mają również działania podejmowane przez Lasy Państwowe i PTTK (ścieżki i szlaki 

turystyczne, miejsca biwakowe) na obszarze gmin uzdrowiskowych, a także działania 

podejmowane w gminach sąsiednich.  

2.7.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 

W niniejszym podrozdziale skoncentrowano się na dwóch rodzajach obszarów 

funkcjonalnych - miejskich obszarach funkcjonalnych 67 oraz gminach objętych PSRB oraz 

PSBS)68. Zapisy SZOOP dla OP IV RPO WP 2014-2020 wskazują, że obszary te były 

przedmiotem szczególnego zainteresowania – w konkursach przewidziano dla nich 

szczególne preferencje69, które miały na celu koncentrację wsparcia na tych obszarach. W 

celu weryfikacji tego efektu przeprowadzono analizę udziału gmin z wymienionych obszarów 

funkcjonalnych, które skorzystały ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach działań, w 

których przewidziano preferencje dla obszarów funkcjonalnych.  

TABELA 24. UDZIAŁ GMIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 2014-2020 NA WYBRANYCH 

OBSZARACH FUNKCJONALNYCH ORAZ POZA TYMI OBSZARAMI 

A. MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE 

RODZAJ GMIN 
LICZBA 

GMIN 

UDZIAŁ GMIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 20140-2020 

DZIAŁANIE 4.2 

(PSZOK) 
PODDZIAŁANIE 4.3.1 DZIAŁANIE 4.470 

Gminy objęte MOF 38 29% 32% 61% 

Gminy poza MOF 122 21% 39% 25% 

                                                      
67 W skład MOF weszło łącznie 28 gmin. 

68 Programami Strategicznymi zostało objętych łącznie 50 gmin. 

69 W działaniu 4.2 (wsparcie PSZOK), 4.3 (gospodarka ściekowa) oraz 4.4 (wszystkie typy projektów) przewidziano realizację 
dedykowanych konkursów dla obszarów funkcjonalnych regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, 
Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. W działaniu 4.1, 4.2, 4.3 (poddziałanie 4.3.1 
i 4.3.2), 4.4 i 4.5 (typ projektu 4) przewidziano z kolei preferencje na etapie oceny dla gmin objętych PSRB i PSBS. 

70 Ze względu na podobny zakres finansowanych działań w analizie uwzględniono również gminy, które skorzystały ze 
wsparcia w ramach działania 4.6. 
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B. GMINY OBJĘTE PROGRAMAMI STRATEGICZNYMI ROZWOJU BIESZCZAD I BŁĘKITNY SAN 

RODZAJ GMIN 
LICZBA 

GMIN 

UDZIAŁ GMIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW RPO WP 20140-2020 

Działanie 4.1 
DZIAŁANIE 

4.2 
PODDZIAŁANIE 

4.3.1 
PODDZIAŁANIE 

4.3.2 
DZIAŁANIE 

4.4 

Gminy objęte PSRB 
oraz PSBS 

50 46% 26% 40% 20% 28% 

Pozostałe gminy 110 42% 31% 35% 25% 36% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych baz danych projektów finansowanych ze 
środków UE w perspektywie finansowej 2014 -2020 

Przedstawione w tabelach dane wskazują, że efekt koncentracji wsparcia na obszarach 

funkcjonalnych nie wystąpił, mimo zastosowania mechanizmów wspomagających. Różnice 

w wartościach wskaźnika udziału jednostek, które korzystały ze środków RPO WP 2014-2020, 

dla gmin tworzących obszary funkcjonalne oraz gmin znajdujących się poza tymi obszarami, 

nie są znaczące. Wyjątkiem jest działanie 4.4 w przypadku MOF, jednak i tu obserwowane 

różnice mogą wynikać ze specyfiki tego działania – na obszarach miejskich objętych MOF 

oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie występuje koncentracja obiektów kultury, w 

szczególności obiektów zabytkowych, które były przedmiotem wsparcia w działaniu 4.4. 

ZALECENIE: Opracowanie programów strategicznych dla kluczowych obszarów funkcjonalnych, jak 

również wdrożenie mechanizmu preferencji przedsięwzięć realizowanych na tych obszarach, które 

mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ich rozwoju, należy uznać za dobrą praktykę. 

Wskazane jest jednak wzmocnienie mechanizmów stymulujących realizację komplementarnych 

przedsięwzięć na obszarach funkcjonalnych, np. poprzez zwiększenie wagi właściwych kryteriów 

oraz wdrożenie systemu bezpośredniego wsparcia gmin na etapie koncepcyjnym oraz etapie 

przygotowania przedsięwzięć (system wsparcia doradczego).  

2.7.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 

Wszystkie działania realizowane w OP IV RPO WP 2014-2020 stanowią kontynuację 

analogicznych działań realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach RPO 

WP 2007-2013. Dla wszystkich działań realizowanych w OP IV RPO WP 2014-2020 można 

więc mówić o komplementarności międzyokresowej na poziomie całego regionu. Procesy 

zachodzące w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, zagospodarowania 

odpadów, oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę, ochrony dóbr kultury oraz ochrony 

różnorodności biologicznej mają charakter wieloletni – osiąganie celów strategicznych wiąże 

się często z koniecznością realizacji wielu powiązanych ze sobą przedsięwzięć. Dlatego 

zjawisko komplementarności międzyokresowej identyfikowane jest również na poziomie 

obszarów funkcjonalnych71. Najczęściej zjawisko powiązania oraz kontynuacji projektów 

realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej występowało w dziedzinie gospodarki 

ściekowej, ale występowało również w innych działaniach, dotyczących np. renowacji 

                                                      
71 M.in.: zlewnie, zwarte kompleksy leśne, regiony gospodarki odpadami, aglomeracje ustanowione w związku z gospodarką 
ściekową, miejskie obszary funkcjonalne, obszary chronione ze względu na występowanie cennych zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych, gminy. 
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obiektów zabytkowych, w szczególności dużych obiektów lub kompleksów obiektów 

zabytkowych.  

Bardzo istotne wydaje się tutaj zachowanie ciągłości finansowania, gdyż plany i procesy 

inwestycyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, ochrony środowiska i 

ochrony zasobów kultury mają charakter złożony i długookresowy. 

2.7.7 NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE SPÓJNOŚĆ REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

Bardzo istotny wpływ na spójność realizowanych projektów oraz trafność podejmowanych 

decyzji inwestycyjnych w obszarze adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska mają 

również działania nieinwestycyjne dotyczące opracowania różnego rodzaju planów i 

programów sektorowych, które w perspektywie finansowej 2014-2020 były realizowane i 

rozwijane przy udziale środków UE (głównie POIiŚ 2014-2020, ale również RPO WP 2014-

2020), budżetu państwa i środków samorządów. Obejmowały one m.in. opracowanie i 

aktualizację: map zagrożenia i ryzyka powodziowego, planów gospodarowania wodami, 

planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, planów adaptacji do zmian 

klimatu dla największych miast, planów gospodarki odpadami, programu oczyszczania 

ścieków komunalnych, planów ochrony dla parków narodowych, obszarów Natura 2000, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Widoczna jest sukcesywna poprawa stopnia 

szczegółowości oraz jakości założeń zawartych w tych dokumentach. Jest to szczególnie 

istotny aspekt, gdyż podstawą trafnych i skutecznych działań inwestycyjnych jest szeroka i 

aktualna baza wiedzy oraz trafne założenia koncepcyjne. Wymienione działania mają 

również wpływ na budowanie wiedzy i świadomości społecznej na temat skutecznych 

metod adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska.  

Bardzo istotnym elementem zwiększającym spójność działań podejmowanych zarówno w 

obecnej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej, były kryteria wyboru projektów, które 

w większości działań realizowanych w OP IV RPO WP 2014-2020 kładły nacisk na spójność 

finansowanych projektów ze zrealizowanymi lub realizowanymi równolegle 

przedsięwzięciami lub spójność z założeniami dokumentów strategicznych. W działaniu 4.2 i 

poddziałaniu 4.3.1 wymóg spójności z założeniami WPGO i KPOŚK był obligatoryjny. 

ZALECENIE: Wskazane jest utrzymanie podejścia do egzekwowania lub premiowania 

komplementarności na etapie oceny projektów. Na etapie konstruowania zakresu finansowanych 

działań i kryteriów wyboru projektów należy uwzględnić nowe dokumenty strategiczne 

opracowane w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności: plany przeciwdziałania 

skutkom suszy na obszarach dorzeczy, plany adaptacji do zmian klimatu dla największych miast, 

jak również plany ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, w szczególności plany ochrony 

parków krajobrazowych opracowane przy udziale środków RPO WP 2014-2020. 

2.8  TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW 

W toku badania nie zidentyfikowano istotnego zagrożenia trwałości efektów uzyskanych w 

wyniku realizacji projektów w OP IV i działaniu 6.1. W oparciu o wyniki ankiety CAWI, 
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studiów przypadku i wywiadów indywidualnych, można stwierdzić, że na obecnym etapie 

główne zagrożenie związane jest z pandemią COVID-19 (dotyczy to w szczególności 

projektów z działań realizowanych w obszarze kultury i edukacji ekologicznej), która 

powoduje problemy lub opóźnienia w osiąganiu i utrzymaniu rezultatów związanych z 

zasięgiem czy poziomem wykorzystania wspartej infrastruktury (wskaźniki: Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin (…) w działaniu 4.4, Liczba osób objętych edukacją ekologiczną 

(…) w działaniu 4.5, Liczba osób korzystających z infrastruktury (…) w działaniu 6.1).  

WYKRES 55. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 NA PYTANIE „CZY 

UZYSKANE/PROGNOZOWANE EFEKTY PROJEKTU OCENIAJĄ PAŃSTWO JAKO TRWAŁE?” 

 
Źródło: CAWI, N=182  

Bazując na doświadczeniach z innych programów finansujących działania na rzecz ochrony 

przyrody, można oceniać, że pewne zagrożenie trwałości może wystąpić w działaniu 4.5 w 

przypadku efektów stricte przyrodniczych, których utrzymanie wymaga cyklicznych zabiegów 

pielęgnacyjnych (np. likwidacji gatunków inwazyjnych, pielęgnacji, w tym koszenia,), a także 

w przypadku małej infrastruktury służącej kanalizacji ruchu turystycznego (ze względu na 

często spotykane akty wandalizmu oraz nieumyślne niszczenie, przy niedoborze środków na 

remonty, konserwację czy odtworzenie) oraz utrzymania funkcji przez doposażone ośrodki 

edukacji ekologicznej, szczególnie po zakończeniu obowiązkowego 5-letniego okresu 

trwałości (część tego typu obiektów, wybudowanych czy zmodernizowanych w perspektywie 

finansowej 2007-2013, natychmiast po zakończeniu okresu trwałości zostało przeznaczonych 

na zupełnie inne cele).  

Podsumowanie wyników badań terenowych, a także analiz przeprowadzonych w ramach 

studiów przypadku, badania dokumentacji konkursowej i projektowej oraz oceny eksperckiej 

członków zespołu badawczego w zakresie oceny trwałości wsparcia przedstawiono w tabeli 

poniżej. Wskazano w niej m.in. zidentyfikowane czynniki stanowiące potencjalne zagrożenie 

dla trwałości efektów oraz czynniki i działania sprzyjające utrzymaniu trwałości.  
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TABELA 25. OCENA TRWAŁOŚCI EFEKTÓW WSPARCIA W OP IV I DZIAŁANIU 6.1 RPO WP 2014-2020 

DZIAŁ

ANIE 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

CZYNNIKI I DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE UTRZYMANIU TRWAŁOŚCI 

EFEKTÓW 

4.1 Niskie Nie zidentyfikowano Infrastruktura przeciwpowodziowa: 

 Stabilność instytucjonalna i finansowa beneficjentów (PGW 
Wody Polskie, KZGW) 

 Zastosowanie rozwiązań budowlanych, materiałowych i 
technologicznych zgodnych z kryteriami i normami z 
obowiązującymi w UE i Polsce 

 Przyjęte procedury w zakresie utrzymania wałów i przeglądów 
okresowych ich stanu technicznego 

Sprzęt dla OSP: 

 Zakup wysokiej jakości pojazdów i wyposażenia (utrzymanie 
trwałości technicznej) 

 Ubezpieczenie sprzętu 

 Odpowiednie szkolenie członków OSP w zakresie obsługi sprzętu 

 Przeglądy okresowe stanu technicznego zakupionego sprzętu 

 Zabezpieczenie w budżetach samorządów środków na pokrycie 
kosztów utrzymania, serwisowania, eksploatacji pojazdów i 
urządzeń 

4.2  Niskie Zmiany przepisów prawnych 
określających warunki 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami. 
Wprowadzone w latach 2018 i 
2019 zmiany mogące wykluczyć 
lub zmienić rentowność 
funkcjonowania istniejących ZZO, 
a nawet wpłynąć na strumień 
odpadów w ZZO72. 

Koniunktura oraz zmienne 
warunki gospodarcze, mające 
istotny wpływ rentowność 
zakładów i PSZOK-ów (zmienność 
cen surowców). 

Trudna do przewidzenia sytuacja 
epidemiczna. 

 Konieczność wypełnienia wymogów Dyrektywy odpadowej i 
przepisów krajowych w zakresie gospodarowania odpadami 

 Zapewnienie środków na funkcjonowania PSZOK w budżecie 
gminy 

 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych wśród mieszkańców 
gminy, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych technologii w 
ZZO i ZPO 

 

4.3 Niskie Utrzymujące się ograniczenia 
związane z pandemią COVID-19 -
zagrożenie dla osiągnięcia 
efektów związanych z 
podłączaniem nowych 
użytkowników do sieci 
kanalizacyjnej.  

 Zagwarantowanie w budżetach beneficjentów (jst) środków na 
utrzymanie infrastruktury 

 Wybór optymalnych rozwiązań technicznych (ograniczenie 
awaryjności) 

 Dalsza modernizacja i rozbudowa oczyszczalni i sieci 
kanalizacyjnej oraz wodociągowej w celu utrzymania standardów 
lub dostosowania do nowych standardów 

 Systematyczne działania w zakresie monitoringu, konserwacji i 
ewentualnej naprawy infrastruktury 

4.4, 4.6 Średnie  Ograniczenia związane z 
pandemią COVID-19, które 
uniemożliwiają normalne 
funkcjonowanie instytucji 
kultury. 

 Przeniesienie część aktywności do Internetu 

 W instytucjach, które dzięki projektom zyskały większą 
przestrzeń, możliwość realizacji działań kulturalnych z 
zachowaniem reżimu sanitarnego 

 Zapewnienie środków na działanie instytucji przez organy 
prowadzące (jst) 

                                                      
72 Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. zobowiązała wszystkich przedsiębiorców z branży odpadowej do 
zaktualizowania swoich pozwoleń o operat przeciwpożarowy, który jest dokumentem określającym warunki ochrony 
przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Ponadto ustawa z dnia 19 
lipca 2019 roku zmieniła organizację systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w regionach - w miejsce 
istniejących dotychczas RIPOK wprowadzono instalacje komunalne. 
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DZIAŁ

ANIE 
 

RYZYKO 

WYSTĄPIENIA 

PROBLEMÓW Z 

TRWAŁOŚCIĄ 

EFEKTÓW 

CZYNNIKI STANOWIĄCE 

POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA 

TRWAŁOŚCI EFEKTÓW 

CZYNNIKI I DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE UTRZYMANIU TRWAŁOŚCI 

EFEKTÓW 

 poszukiwanie źródeł na realizację przedsięwzięć uzupełniających, 
rozwijających ofertę kulturalną  

4.5  Średnie Akty wandalizmu oraz 
nieumyślne zniszczenia 
infrastruktury. 

Konieczność cyklicznego 
powtarzania zabiegów 
pielęgnacyjnych na roślinności 
(koszenie, oczyszczanie z 
gatunków inwazyjnych) w celu 
utrzymania efektów. 

Problemy z zapewnieniem w 
środków wystarczających na 
utrzymanie infrastruktury i 
powtarzanie zabiegów 
przyrodniczych 

 Wykonanie infrastruktury z wysokiej jakości, trwałych 
materiałów 

 Zabezpieczenie środków na okresowe naprawy i konserwację 
wytworzonej infrastruktury 

 Utrzymanie pielęgnacji i możliwe cykliczne powtarzanie takich 
czynności jak: nasadzenia oraz likwidacji inwazyjnych gatunków 
obcych (także po okresie trwałości) 

 Kontynuacja działań promujących efekty po zakończeniu 
projektów (w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia 
wykorzystania powstałej infrastruktury, np. ośrodków edukacji) 

 Ocena i weryfikacja potencjału edukacyjnego i potencjału 
utrzymania funkcji edukacyjnych po okresie trwałości projektu 
przez wspierany ośrodek edukacji ekologicznej na etapie oceny 
projektu 

 Przeprowadzenie działań edukacyjnych i szkoleń dla 
użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków 

6.1 Średnie Ograniczenia związane z 
pandemią COVID-19, mające 
wpływ na możliwość świadczenia 
usług uzdrowiskowo-leczniczych. 

Akty wandalizmu oraz 
nieumyślne zniszczenia 
ogólnodostępnej infrastruktury 
uzdrowiskowej, rekreacyjnej i 
turystycznej. 

 

 Wykorzystanie środków z rządowych programów wsparcia 

 Wprowadzenie zaostrzonych reżimów bezpieczeństwa 

 Zapewnienie środków na działanie przedsiębiorstw przez 
właścicieli i udziałowców 

 Wdrożenie programów oszczędnościowych 

 Rozwój nowych form działalności, która może być prowadzona w 
okresie pandemii COVID-19 (np. sprzedaż kosmetyków i 
produktów leczniczych) 

 Dozór wybudowanej infrastruktury ogólnodostępnej 

 Zabezpieczenie środków na okresowe naprawy i konserwację 
ogólnodostępnej infrastruktury 

 Bieżące utrzymanie, pielęgnacja i możliwe cykliczne powtarzanie 
takich czynności 

 Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych dotyczących 
rozszerzonego zakresu świadczonych usług uzdrowiskowo-
leczniczych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych, studiów przypadku 
i wiedzy eksperckiej 

2.9  EFEKTYWNOŚĆ WSPARCIA 

Aspekt efektywności wsparcia można rozpatrywać w różnych wymiarach. W wąskim ujęciu 

pojęcie efektywności odnosi się do relacji nakładów finansowych do kluczowych efektów 

interwencji reprezentowanych przez wskaźniki produktu i rezultatu. W szerszym ujęciu 

pojęcie efektywności odnosi się całego spektrum efektów społeczno-ekonomicznych 

(zarówno mierzalnych, jak i niemierzalnych) oraz nakładów i środków (finansowych, 

organizacyjnych, czasowych, technicznych) ponoszonych na poziomie poszczególnych 

projektów oraz ogółu dofinansowanych przedsięwzięć. W najszerszym ujęciu aspekt 

efektywności można rozpatrywać w wymiarze całej interwencji, uwzględniając zarówno 

poziom dofinansowanych przedsięwzięć, jak i aspekty związane z wdrażaniem interwencji 

(rozwiązania systemowe). 
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W niniejszym rozdziale skupiono się na ocenie relacji nakładów finansowych do kluczowych 

efektów interwencji generowanych przez dofinansowane projekty. Przedmiotem 

zainteresowania były również kryteria odnoszące się do efektywności dofinansowanych 

przedsięwzięć. Przeanalizowano również aspekt ryzyka krańcowo malejącej efektywności 

podejmowanych działań. Taki zakres oraz podejście warunkowane są dostępnością danych 

oraz etapem wdrażania analizowanych projektów. Przykłady działań (projektów), które 

uznane zostały za najbardziej efektywne, zostały przytoczone w rozdziale 3.9. 

2.9.1 OCENA RELACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH DO KLUCZOWYCH EFEKTÓW INTERWENCJI 

Punktem wyjścia była analiza wybranych danych wskaźnikowych i finansowych na poziomie 

projektów i poszczególnych działań. W tym celu z całego zbioru dofinansowanych projektów 

wyselekcjonowano projekty jednorodne pod względem charakteru podejmowanych działań 

oraz rodzaju generowanych efektów (np. projekty dotyczące wyłącznie budowy nowych 

odcinków kanalizacji sanitarnej73). Następnie obliczono relację nakładu środków UE oraz 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych na jednostkę kluczowych efektów (wybranych 

wskaźników produktu i rezultatu) oraz zakres zmienności tych relacji w obrębie 

poszczególnych typów projektów (wartość średnia, minimalna i maksymalna).  

W poniższej tabeli zestawiono wartości (średnie, minimalne i maksymalne) wskaźników 

chrakteryzujących relację nakładów (wydatki kwalifikowane/środki UE) oraz efektów 

(wybrane wskaźniki), koncentrując się na wskaźnikach, które były wykorzystywane na etapie 

oceny wniosków w zakresie efektywności kosztowej w RPO WP 2014-2020 lub w innych 

programach. 

TABELA 26. RELACJA NAKŁADÓW I WYBRANYCH EFEKTÓW W OP IV I DZIAŁANIU 6.1 RPO WP 2014-2020  

WARTOŚĆ 
LICZBA PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH ANALIZĄ (N) 
WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU) 
WKŁAD UE  
(ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU) 

Działanie 4.1 

Wskaźnik: liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej [osoby] 

ŚREDNIA 6 18,2 (tys. zł/osobę) 10,2 (tys. zł/osobę) 

MINIMALNA 6,2 (tys. zł/osobę) 5,2 (tys. zł/osobę) 

MAKSYMALNA 56,3 (tys. zł/osobę) 22,9 (tys. zł/osobę) 

Wskaźnik: liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów [osoby] 

ŚREDNIA 50 54 (zł/osobę) 29 (zł/osobę) 

MINIMALNA 11 (zł/osobę) 5 (zł/osobę) 

MAKSYMALNA 331 (zł/osobę) 123 (zł/osobę) 

Działanie 4.2 

Wskaźnik: liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów [osoby] 

ŚREDNIA 6 119,2 (zł/osobę) 71,4 (zł/osobę) 

MINIMALNA 15,9 (zł/osobę) 11,0 (zł/osobę) 

MAKSYMALNA 497,0 (zł/osobę) 343,2 (zł/osobę) 

Działanie 4.3 

Wskaźnik: długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] 

ŚREDNIA 14 451,6 (tys. zł/km) 243,1 (tys. zł/km) 

MINIMALNA 180,1 (tys. zł/km) 107,4 (tys. zł/km) 

MAKSYMALNA 818,6 (tys. zł/km) 459,5 (tys. zł/km) 

                                                      
73 Z analizy wykluczono projekty, które zawierały również inne komponenty niż budowa kanalizacji, np. działania związane z 
budową oczyszczalni ścieków. 
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WARTOŚĆ 
LICZBA PROJEKTÓW 

OBJĘTYCH ANALIZĄ (N) 
WARTOŚĆ OGÓŁEM 

(ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU) 
WKŁAD UE  
(ZŁ/JEDNOSTKĘ EFEKTU) 

Wskaźnik: długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej [km] 

ŚREDNIA 14 428,4 (tys. zł/km) 229,5 (tys. zł/km) 

MINIMALNA 159,4 (tys. zł/km) 80,2 (tys. zł/km) 

MAKSYMALNA 1 057,3 (tys. zł/km) 578,0 (tys. zł/km) 

Działanie 4.4 

Wskaźnik: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 

ŚREDNIA 70 5,5 (tys. zł/osobę) 4,1 (tys. zł/osobę) 

MINIMALNA 0,4 (tys. zł/osobę) 0,3 (tys. zł/osobę) 

MAKSYMALNA 54,6 (tys. zł/osobę) 37,6 (tys. zł/osobę) 

Działanie 4.5 

Wskaźnik: liczba osób objętych edukacją ekologiczną w ośrodkach edukacji ekologicznej [osoby] 

ŚREDNIA 7 793 (zł/osobę) 376 (zł/osobę) 

MINIMALNA 71 (zł/osobę) 57 (zł/osobę) 

MAKSYMALNA 2 374 (zł/osobę) 1 098 (zł/osobę) 

Działanie 6.1 

Wskaźnik: liczba osób korzystających z infrastruktury objętej projektem [osoby] 

ŚREDNIA 22 2 169 (zł/osobę) 1 193 (zł/osobę) 

MINIMALNA 18 (zł/osobę) 8 (zł/osobę) 

MAKSYMALNA 7 585 (zł/osobę) 4 927 (zł/osobę) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, stan na 31.12.2020 . 

Zmienność nakładów jednostkowych w działaniu 4.1 wynika z wielu czynników. W 

przypadku ochrony przeciwpowodziowej, kluczowe znaczenie mają uwarunkowania 

przestrzenno-przyrodnicze, które mają bezpośrednie przełożenie na zakres prowadzonych 

prac oraz przyjęte parametry techniczne urządzeń przeciwpowodziowych. Dofinansowane 

projekty dotyczą ochrony przed zagrożeniami ze strony różnych rzek: Trześniówki (wały 

cofkowe od Wisły), Wisłoki i Ropy. Obszary chronione przez infrastrukturę różnią się też pod 

względem liczby mieszkańców. W przypadku ochrony przeciwpożarowej, istotne znaczenie 

ma zakres wydatków inwestycyjnych, który mógł obejmować zarówno zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych, jak i sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 

różny był również poziom dofinansowania projektów (z tego wynika częściowo mniejsze 

zróżnicowanie nakładów jednostkowych w przypadku wkładu UE). Kluczowe znaczenie miało 

jednak duże zróżnicowane deklarowanej liczby osób odnoszących korzyści ze środków 

ochrony przed pożarami lasów. 

Pierwszy wskaźnik można uznać za dobry miernik wspomagający ocenę efektywności 

projektów, gdyż odnosi się do kluczowych, oczekiwanych efektów, które można obiektywnie 

zweryfikować74. Drugi wskaźnik należy uznać za mało przydatny, ponieważ odnosi się do 

wartości, której nie można jednoznacznie i obiektywnie zweryfikować. Ponadto jest on w 

niewielkim stopniu skorelowany z oczekiwanymi efektami i oddziaływaniem wspieranych 

projektów. Gminy z dużym udziałem obszarów leśnych charakteryzują się zwykle mniejszą 

gęstością zaludnienia, a co za tym idzie mniejszą liczbą ludności, a jednocześnie większymi 

potrzebami inwestycyjnymi związanym z wyposażeniem w środki ochrony przeciwpożarowej 

                                                      
74 Wskaźnik był wykorzystywany w ocenie wniosków - stanowił punkt odniesienia na etapie oceny merytorycznej, w ramach 
kryterium odnoszącego się do efektywności kosztowej projektu. 
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oraz większym zużyciem sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 

ramach RPO WP 2014-2020 wskaźnik nie był wykorzystywany w ocenie na etapie 

efektywności kosztowej projektu, co należy uznać za decyzję trafną. 

W działaniu 4.2 z zmienność nakładów jednostkowych wynika przede wszystkim z 

uwarunkowań technicznych, tj. stanu i stopnia wyposażenia PSZOK przed rozpoczęciem 

projektu, a co za tym idzie zakresu realizowanych działań inwestycyjnych. Najwyższym 

poziomem nakładów jednostkowych charakteryzowały się projekty dotyczące budowy 

nowych PSZOK, najniższym te dotyczące doposażenia istniejących obiektów. W przypadku 

omawianego kryterium efektywność kosztowa nie była przedmiotem oceny na poziomie 

kryteriów merytorycznych. Analizowany wskaźnik potencjalnie mógłby być miernikiem 

wspomagającym ocenę efektywności projektów, gdyż odnosi się do kluczowych, 

oczekiwanych efektów, które można obiektywnie zweryfikować. Jednak włączenie 

wskaźnika do katalogu kryteriów skutkowałaby dyskryminacją projektów dotyczących 

budowy nowych PSZOK, a więc projektów najbardziej pożądanych i efektywnych w 

szerszym, społeczno-ekonomicznym ujęciu. Decyzja o pominięciu kryterium dotyczącego 

efektywności kosztowej na etapie oceny merytorycznej projektów dotyczących PSZOK była 

więc trafna.  

W działaniu 4.3 duża obserwowana zmienność nakładów jednostkowych wynika przede 

wszystkim z faktu, że projekty wodno-ściekowe w województwie podkarpackim są 

realizowane w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowo-terenowo-przestrzennych. 

Najwyższe koszty są notowane w lokalizacjach, gdzie występują trudne warunki gruntowe 

(np. wysoki poziom wód gruntowych), duże zróżnicowanie ukształtowania terenu (co wiąże 

się z koniecznością stosowania dodatkowej infrastruktury wspomagającej, np. 

przepompowni), jak również w przypadku konieczności prac w zwartej tkance miejskiej, 

uzbrojonej w inną infrastrukturę (m.in. drogową i teletechniczną). Nie ma podstaw do 

twierdzenia, że tego rodzaju projekty są mniej efektywne. Wszystkie realizowane działania 

dotyczą kluczowych potrzeb inwestycyjnych określonych w KPOŚK, a wyższe nakłady 

jednostkowe są wypadkową specyficznych uwarunkowań. Dla projektów dotyczących 

budowy sieci kanalizacyjnej, czynnikiem decydującym o efektywności kosztowej, ale 

również ekonomicznej danej inwestycji, jest wskaźnik koncentracji. Nie powinien on być 

niższy niż 120 osób/km sieci (w określonych warunkach nie niższy niż 90 osób/km sieci). 

Tymczasem w większości analizowanych projektów, dla których była możliwość wyliczenia 

wskaźnika na podstawie ogólnodostępnych danych75, wskaźnik ten jest niższy od 90 osób/km 

sieci, a w żadnym projekcie objętym analizą76 nie przekracza wartości 120 osób/km sieci. 

Zakładając, że w projektach koncentrujących się na budowie sieci kanalizacyjnej wskaźnik 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, jest tożsamy z 

liczbą osób planowanych do podłączenia, nie jest to stan optymalny. Może wynikać z 

                                                      
75 Grupa ta obejmuje 12 projektów, które obejmowały wyłącznie budowę sieci kanalizacyjnej. 

76 Zbiór ten obejmuje 14 projektów, dla których na podstawie ogólnodostępnych danych było możliwe wyliczenie wartości 
wskaźnika koncentracji. 
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ostrożnościowego szacowania wartości wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków, ale również z błędnego wyznaczenia granic aglomeracji.  

W obszarze gospodarki wodno-ściekowej oba omawiane wskaźniki dotyczące efektywności 

kosztowej mogą być wykorzystywany w ocenie efektywności projektów, konieczna jest 

jednak równoległa ocena wielu aspektów77. Dla projektów dotyczących budowy kanalizacji 

sanitarnej podstawowym wyznacznikiem efektywności, który powinien być weryfikowany 

na etapie oceny, powinna być docelowa liczba osób planowanych do podłączenia 

przypadających na km nowobudowanej sieci. 

W działaniu 4.4 zmienność nakładów jednostkowych wynika przede wszystkim z 

potencjału poszczególnych obiektów dotyczącego wzrostu liczby osób odwiedzających, jak 

również z uwarunkowań technicznych, tj. stanu infrastruktury i potrzeb związanych z 

renowacją oraz zakupem dodatkowego wyposażenia, a co za tym idzie zakresu 

realizowanych działań inwestycyjnych. Najwyższym poziomem nakładów jednostkowych 

charakteryzowały się projekty dotyczące renowacji obiektów zabytkowych, w tym obiektów 

sakralnych w mniejszych miejscowościach, które miały jednocześnie ograniczony potencjał 

wpływu na zwiększenie liczby osób odwiedzających. Dla omawianego typu projektu 

efektywność kosztowa nie była jednak przedmiotem oceny na poziomie kryteriów 

merytorycznych. Wskaźnik potencjalnie mógłby być miernikiem wspomagającym ocenę 

efektywności projektów, gdyż odnosi się do kluczowych, oczekiwanych efektów, jednak 

efektów tych nie można obiektywnie zweryfikować. Włączenie wskaźnika do katalogu 

kryteriów skutkowałoby prawdopodobnie sztucznym zawyżaniem wartości wskaźnika, co z 

kolei mógłby generować problemy z jego realizacją oraz utrzymaniem w okresie trwałości 

projektu. Decyzja o pominięciu kryterium dotyczącego efektywności kosztowej na etapie 

oceny merytorycznej projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego była więc 

trafna. Można rozważyć wprowadzenie wskaźnika odnoszącego się do efektywności 

kosztowej w tym obszarze jednak pod warunkiem, że punktem odniesienia będzie wskaźnik 

obiektywnie weryfikowalny, np. dotyczący liczby osób faktycznie odwiedzających obiekt w 

okresie przed realizacją projektu.  

W działaniu 4.5 zmienność nakładów jednostkowych wynika przede wszystkim z przyjętych 

założeń dotyczących osób objętych edukacją ekologiczną, jak również uwarunkowań 

technicznych, tj. zakresu realizowanych działań inwestycyjnych. Najwyższym poziomem 

nakładów jednostkowych charakteryzowały się projekty obejmujące rozbudowę 

infrastruktury. W przypadku omawianego typu projektu efektywność kosztowa była 

przedmiotem oceny na poziomie kryteriów merytorycznych z dość wysoką wagą (30% 

możliwych do uzyskania punktów). Wskaźnik odnosi się do kluczowych, oczekiwanych 

efektów, jednak efektów tych nie można obiektywnie zweryfikować. Włączenie wskaźnika do 

katalogu kryteriów wiąże się z ryzykiem sztucznego zawyżania wartości wskaźnika, co może 

skutkować problemami z jego realizacją. W przypadku identyfikacji takich problemów należy 

                                                      
77 Wyższe nakłady jednostkowe nie są głównym wyznacznikiem efektywności rozumianej w szerszym, społeczno-
ekonomicznym ujęciu. 
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rozważyć pominięcie kryterium dotyczącego efektywności kosztowej na etapie oceny 

merytorycznej projektów dotyczących wsparcia infrastruktury edukacyjnej. Można też 

rozważyć zmianę wskaźnika stanowiącego punkt odniesienia w procesie oceny na wskaźnik 

obiektywnie weryfikowalny, np. dotyczący liczby osób faktycznie korzystających z oferty 

edukacyjnej ośrodka przed realizacją projektu. W pozostałych typach projektów 

finansowanych w działaniu 4.5 nie stosowano kryteriów efektywności kosztowej, z 

wyjątkiem działań dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 

2000. Wyniki analiz prowadzonych w innych badaniach wskazują, że była to decyzja trafna. 

W obszarze czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk zmienność finansowanych 

działań jest tak duża, że trudno jest dobrać miarodajne wskaźniki kontekstowe. Wyjątkiem są 

bardzo jednorodne typy przedsięwzięć, których przykładem jest wsparcie działań związanych 

z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach Natura 2020, gdzie wskaźnik 

efektywności kosztowej jest jednym z kluczowych mierników efektywności przedsięwzięć. 

W działaniu 6.1 zmienność nakładów jednostkowych wynika przede wszystkim z 

charakteru i funkcji infrastruktury, która ma wpływ na liczbę potencjalnych użytkowników, 

jak również zakresu realizowanych działań inwestycyjnych. Najwyższym poziomem 

nakładów jednostkowych charakteryzowały się kompleksowe projekty realizowane przez 

podmioty sanatoryjno-uzdrowiskowe, które obejmowały rozszerzenie zakresu świadczonych 

usług, a najniższym projekty realizowane przez gminy, obejmujące budowę ogólnodostępnej 

infrastruktury uzdrowiskowej. W przypadku omawianego kryterium efektywność kosztowa 

nie była przedmiotem oceny na poziomie kryteriów merytorycznych i jest to rozwiązanie 

trafne. Wskaźnik potencjalnie mógłby być miernikiem wspomagającym ocenę efektywności 

projektów, gdyż odnosi się do kluczowych, oczekiwanych efektów, których jednak nie można 

obiektywnie zweryfikować. Włączenie wskaźnika do katalogu kryteriów skutkowałaby 

dyskryminacją projektów kompleksowych obejmujących wdrożenie nowych usług 

uzdrowiskowo-leczniczych, a więc projektów najbardziej pożądanych i efektywnych w 

szerszym, społeczno-ekonomicznym ujęciu. Mogłoby również prowadzić do sztucznego 

zawyżania wartości omawianego wskaźnika, co mogłoby skutkować problemami z jego 

realizacją.  

Podsumowując powyższą analizę należy stwierdzić, że wskaźniki dotyczące efektywności 

kosztowej mogą być wykorzystywane pomocniczo w ocenie efektywności projektów w 

części obszarów i typów projektów (ochrona przeciwpowodziowa, oczyszczanie ścieków 

komunalnych, zaopatrzenie w wodę). Decyzje dotyczące włączenia do katalogu kryteriów lub 

rezygnacji z oceny efektywności kosztowej w OP IV i działaniu 6.1 w większości typów 

projektów były trafne. W przypadku niektórych typów (gospodarka ściekowa, wsparcie 

ośrodków edukacji ekologicznej) należałoby jednak rozważyć możliwość modyfikacji 

podejścia do oceny efektywności kosztowej. Konieczna jest równoległa ocena wielu 

aspektów wpływających na efektywność ekonomiczną realizowanych przedsięwzięć78.  

                                                      
78 Wyższe nakłady jednostkowe nie są głównym wyznacznikiem efektywności rozumianej w szerszym, społeczno-
ekonomicznym ujęciu. 
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Beneficjenci uczestniczący w wywiadach przeprowadzanych w ramach studiów przypadku 

zwracali uwagę, że wpływ na ogólne koszty realizacji projektów mają rozbudowane 

wymogi dotyczące etapu realizacji i rozliczenia projektu, które wymagają zaangażowania 

dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych, zarówno po stronie beneficjentów, jak i 

instytucji wdrażających program. Ścieżką do zwiększenia efektywności wdrażanych 

interwencji byłoby więc uproszczenie procedur związanych z aplikowaniem, realizacją oraz 

rozliczeniem projektów, w szczególności w przypadku projektów o mniejszej wartości. W 

ocenie zespołu badawczego, w przyszłej perspektywie finansowej należy rozważyć możliwość 

zróżnicowania wymogów związanych z aplikowaniem i rozliczeniem projektów dla projektów 

o różnej skali oraz wartości. Dla projektów o niewielkiej wartości, pożądane byłoby 

wprowadzenie uproszczeń na etapie aplikowania (m.in. ograniczony zakres informacji w 

dokumentacji aplikacyjnej, uproszczona analiza finansowa, udostępnianie większej liczby 

gotowych narzędzi wspomagających przygotowanie wniosku), jak również realizacji i 

rozliczenia projektów (m.in. rozliczenie części kosztów w formie ryczałtu, uelastycznienie 

zasad modyfikacji projektów, np. poprzez opracowanie katalogów zmian nieistotnych, 

uproszczenie wniosku o płatność pośrednią w części sprawozdawczej). 

2.9.2 OCENA MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI 

Co do zasady efektywność przedsięwzięć jest weryfikowana na etapie oceny merytorycznej 

projektów. Właściwie dobrane, opisane i stosowne kryteria umożliwiają wybór projektów 

najbardziej efektywnych i jednocześnie odrzucenie projektów nieefektywnych kosztowo 

lub ekonomicznie. 

Jedną ze składowych oceny efektywności ekonomicznej są kryteria odnoszące się do 

efektywności kosztowej. Analiza przeprowadzona w poprzednim podrozdziale potwierdziła, 

że zastosowane podejście do oceny efektywności kosztowej w OP IV i działaniu 6.1 RPO 

WP 2014-2020 było trafne. Trafny był również sposób punktacji, która nie opierała się na 

sztywnych przedziałach wartościowych dla nakładów jednostkowych79, tylko na rankingu 

opartego o faktyczne koszty i efekty deklarowane w projektach. Takie podejście należy uznać 

za przykład dobrej praktyki, gdyż ogranicza ryzyko sztucznego zaniżania kosztów 

jednostkowych, co mogłoby mieć negatywne konsekwencje na etapie realizacji i rozliczenia 

projektów. Za trafne należy uznać również odniesienie do wartości całkowitej projektu - 

odniesienie do wkładu UE rodzi ryzyko preferowania beneficjentów znajdujących się w 

lepszej sytuacji finansowej, którzy mogą pozwolić sobie na wniesienie wyższego wkładu 

własnego. 

W niniejszym rozdziale skupiono się na aspekcie efektywności ekonomicznej. Tu również 

kluczowe znaczenie mają kryteria wyboru projektów. Można przyjąć, że odpowiednio 

dobrane kryteria, którym przypisano odpowiednio wysoką wagę, są gwarantem wysokiej 

                                                      
79 Takie rozwiązanie było stosowane w wielu innych programach operacyjnych. 
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efektywności ekonomicznej wspieranych przedsięwzięć. W poniższej tabeli zestawiono 

aspekty, które miały kluczowe znaczenie na etapie wyboru projektów do dofinansowania80.  

TABELA 27. KLUCZOWE ASPEKTY BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE OCENY MERYTORYCZNEJ W OP IV I 

DZIAŁANIU 6.1 RPO WP 2014-202081 

DZIAŁANIE TYP PROJEKTU KLUCZOWE ASPEKTY OCENY 

4.1 Realizacja inwestycji 
mających na celu ochronę 
obszarów ze średnim 
ryzykiem powodziowym 

 Gęstość zaludnienia na obszarach objętych efektami 
inwestycji 

 Planowana efektywność kosztowa projektu 

 Komplementarność z dotychczasowymi działaniami 

 Planowana liczba osób do objęcia ochroną 

Zakup pojazdów 
specjalnych ochrony 
przeciwpożarowej, sprzętu 
i/lub wyposażenia do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof lub 
poważnych awarii 

 Stan techniczny wyposażenia jednostki 

 Liczba wyjazdów jednostki ratowniczej w ciągu roku 

 Liczba mieszkańców gminy przypadająca na jeden samochód 
ratowniczo-gaśniczy 

 Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu 

4.2 Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z 
Planem inwestycyjnym w 
zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi w 
województwie 
podkarpackim (PSZOK) 

 Liczba wspartych punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

 Przygotowanie do ponownego użycia 

 Kompleksowość działalności w gospodarce odpadowej 

 Planowana liczba frakcji odpadów komunalnych objętych 
selektywną zbiórką w punktach 

Kompleksowe projekty 
skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z 
Planem inwestycyjnym w 
zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi w 
województwie 
podkarpackim (inne niż 
PSZOK) 

 Planowane podniesienie efektywności lub ograniczenie 
uciążliwości 

 Planowany odsetek odpadów wytworzonych w wyniku 
przetwarzania odpadów komunalnych skierowanych lub 
przeznaczonych do składowania 

 Planowany odsetek odpadów komunalnych, które zostaną 
przygotowane do ponownego użycia lub recyklingu 

 Kompleksowość działalności w gospodarce odpadowej 

Rekultywacja składowisk 
odpadów, zgodnie z Planem 
inwestycyjnym w zakresie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi w 
województwie 
podkarpackim 

 Planowana efektywność kosztowa projektu 

 Planowana powierzchnia zrekultywowanego składowiska 
odpadów 

 Wpływ planowanego do rekultywacji składowiska odpadów 
na stan środowiska 

 

4.3 Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie 
infrastruktury oczyszczalni 
ścieków oraz kanalizacji 
ściekowej - projekty w 

 Planowana efektywność kosztowa 

 Poziom skanalizowania gminy 

 Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu 
w infrastrukturę pomiędzy miastami, a obszarami wiejskimi 

                                                      
80 Zestawionym aspektom przypisano najwyższą wagę (najwyższa liczba możliwych do uzyskania punktów) na etapie oceny 
merytorycznej projektów. 

81 Zestawienie obejmuje wybrane typ projektów, w szczególności te, które reprezentują największą liczbę projektów. 
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DZIAŁANIE TYP PROJEKTU KLUCZOWE ASPEKTY OCENY 

obrębie aglomeracji z 
przedziału 2-10 tys. RLM. 

Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia w zakresie 
sieci wodociągowych, ujęć, 
stacji uzdatniania wody 

 Planowana efektywność kosztowa 

 Poziom zwodociągowania gminy 

 Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu 
w infrastrukturę pomiędzy miastami, a obszarami wiejskimi 

4.4 Wszystkie typy  Znaczenie projektu dla ochrony dziedzictwa kulturowego 

 Kompleksowość projektu 

 Nowoczesne formy uczestnictwa w kulturze 

 Wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej 

 Planowane działania edukacyjne 

 Gotowość do realizacji 

4.5 Ochrona in-situ i ex-situ 
zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych na 
obszarach parków 
krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody 

 Liczba gatunków zagrożonych wyginięciem i zanikających 
objętych działaniami ochronnymi 

 Ukierunkowanie na gatunki inwazyjne 

 Planowana powierzchnia do objęcia ochroną 

 Rodzaj formy ochrony przyrody 

 Działania na rzecz uregulowania ruchu turystycznego 

 Komplementarność działań 

Budowa, rozbudowa, 
przebudowa i/lub zakup 
wyposażenia na potrzeby 
centrów ochrony 
różnorodności biologicznej 
w oparciu o gatunki 
rodzime, ginące, wypierane 
lub zagrożone 

 Kompleksowość rozwiązań 

 Badania i użyteczność naukowa 

 Ukierunkowanie na gatunki chronione 

 Rodzaj inwestycji 

 Posiadana infrastruktura i doświadczenie 

Rozbudowa, przebudowa 
i/lub zakup wyposażenia w 
zakresie infrastruktury 
istniejących ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji 
ekologicznej 

 Planowana efektywność kosztowa 

 Posiadanie bazy rzeczowej oraz zasobów ludzkich 
niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych 

 Doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie 
edukacji ekologicznej 

 Zastosowane formy edukacji ekologicznej 

Minimalizacja 
zanieczyszczeń wód i gleb 
na obszarach Natura 2000 
w celu ograniczenia 
zagrożeń dla 
bioróżnorodności 

 Planowana efektywność kosztowa 

 Udział obszarów chronionych 

 Wysokość podstawowych dochodów podatkowych gminy 

6.1 Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie dotyczące 
infrastruktury 
uzdrowiskowej i 
turystyczno-rekreacyjnej w 
gminach uzdrowiskowych. 
Projekty w tym zakresie 
mogą być realizowane na 
terenie gmin 
uzdrowiskowych tj. Iwonicz-
Zdrój, Rymanów, Horyniec-
Zdrój, Solina 

 Lokalizacja projektu na terenie strefy uzdrowiskowej A, B lub 
C 

 Poprawa stanu (jakości) zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego 

 Odnowienie zabytkowej infrastruktury uzdrowiskowej 

 Przewidywany wpływ projektu na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gminy, w której realizowany jest projekt 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3a do SzOOP RPO WP 2014 -2020 
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W RPO WP 2014-2020 nie zdecydowano się na zastosowanie horyzontalnych kryteriów 

odnoszących się do efektywności ekonomicznej projektów. Takie podejście było stosowane 

w niektórych regionalnych programach operacyjnych82. Główną przesłanką jego 

zastosowania było zapewnienie w procesie oceny odpowiedniej rangi dla aspektu 

efektywności ekonomicznej. Z uwagi na horyzontalny charakter kryteria tego rodzaju miały 

charakter ekspercki. W praktyce identyfikowano problem niskiej selektywności tego rodzaju 

kryteriów. Większość projektów uzyskiwało ocenę maksymalną, co mogło wynikać z ich 

wysokiej jakości, ale również braku precyzyjnego punktu odniesienia oraz trudności z 

właściwym uzasadnieniem niższej oceny przez ekspertów.  

W RPO WP 2014-2020 zastosowano odmienne podejście – efektywność ekonomiczna 

weryfikowana była poprzez szczegółowe kryteria merytoryczne, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni odnosiły się do tego aspektu. Zestawy kryteriów były zróżnicowane 

i ściśle dostosowane do specyfiki poszczególnych typów projektów. Można jednak wysnuć 

pewne ogólne wnioski na temat najistotniejszych aspektów uwzględnianych w procesie 

oceny. W grupie kluczowych kryteriów zestawionych w tabeli 33 większość odnosi się do: a. 

planowanej efektywności kosztowej, b. wpływu projektów na rozwiązanie najistotniejszych 

problemów lub zaspokojenie kluczowych potrzeb, c. skali lub zasięgu oddziaływania, d. 

kompleksowości i komplementarności podejmowanych działań; e. istności obiektów 

objętych projektem. Powyższe aspekty są powiązane z efektywnością ekonomiczną 

ocenianych przedsięwzięć. Większość kryteriów, które miały kluczowe znaczenie w 

procesie oceny, stymuluje beneficjentów do stosowania rozwiązań zwiększających 

efektywności planowanych działań. 

Ponadto wszystkie projekty na etapie oceny merytorycznej były szczegółowo weryfikowane 

pod względem prawidłowości metodologicznej i rachunkowej analizy finansowej, spełnienia 

kryteriów progowych wskaźników finansowych, trwałości finansowej projektu i 

prawidłowości analizy ekonomicznej. Dla części typów projektów (ochrona 

przeciwpowodziowa, retencjonowanie wód, infrastruktura ściekowa, gospodarka odpadami) 

warunkiem uzyskania dofinansowania była zgodność z krajowymi lub regionalnymi 

dokumentami strategicznymi (zgodność z WPGO, KPOŚK, Master Planem dla wdrażania 

dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, Strategicznym 

Planem Adaptacji 2020), wymogami określonymi w legislacji unijnej (zgodność z Ramową 

Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Siedliskową oraz Dyrektywą Powodziową) lub wytycznymi 

dziedzinowymi (Zgodność z Wytycznymi do realizacji obiektów małej retencji w 

Nadleśnictwach i/lub Wytycznymi do realizacji małej retencji w górach). Aspekty te były 

przedmiotem weryfikacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej (kryteria 

merytoryczne specyficzne) i były dodatkowym gwarantem wysokiej efektywności 

ekonomicznej finansowych projektów. 

                                                      
82 np. RPO WŚ 2014-2020 
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Również w opinii ekspertów oceniających wnioski, system oceny zastosowany w OP IV oraz 

działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 był skutecznym narzędziem weryfikacji efektywności 

kosztowej i ekonomicznej projektów. 

2.9.3 RYZYKO KRAŃCOWO MALEJĄCEJ EFEKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

Zjawisko krańcowo malejącej efektywności podejmowanych działań występuje w przypadku 

zbliżania się do pełnego nasycenia infrastrukturą lub pełnego zaspokojenia potrzeb. Takie 

zjawisko nie zostało zidentyfikowane w żadnym z analizowanych obszarów. Wyniki analiz 

dotyczących innych programów operacyjnych wskazują, że zjawisko to może wystąpić w 

perspektywie finansowej 2021-2027 w przypadku wsparcia gospodarki ściekowej na 

obszarze aglomeracji wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie 

91/271/EWG. Pewne symptomy tego zjawiska były obserwowane w perspektywie 

finansowej 2014-2020, również w przypadku RPO WP 2014-2020. Pierwszym z nich jest 

relatywnie niski i malejący wskaźnik koncentracji83 w przypadku budowy nowych odcinków 

sieci kanalizacyjnej (obserwowany m.in. w działaniu 4.3), który może wynikać z kanalizacji 

obszarów chrakteryzujących się mniejszą gęstością zabudowy. Ma to niekorzystny wpływ 

zarówno na efektywność kosztową, jak i ekonomiczną, gdyż przekłada się na wyższe koszty 

ponoszone przez podmioty zarządzające oraz użytkowników infrastruktury w przeliczeniu 

na jednostkę odebranych i oczyszczonych ścieków. Drugim symptomem 

(nieobserwowanym w RPO WP 2014-2020, ale identyfikowanym w POIiŚ 2014-2020) jest 

rosnący udział działań związanych z przebudową sieci kanalizacyjnych, jak również rosnący 

udział działań koncentrujących się na modernizacji procesów technologicznych w 

oczyszczalniach ścieków, które spełniają wymogi wynikające z dyrektywy 91/271/EWG84, w 

celu podniesienia efektywności ekonomicznej procesów oczyszczania ścieków lub wdrożenia 

alternatywnych procesów technologicznych będących przejawem dostosowania do 

zmieniających się uwarunkowań rynkowych (np. popytu na produkty procesu 

zagospodarowania osadów ściekowych). W ujęciu poszczególnych instalacji te działania 

należy uznać za efektywne, jednak ich finansowanie, przy jednoczesnym dużym udziale 

aglomeracji, które nie spełniają podstawowych wymogów określonych w dyrektywie 

91/271/EWG, budzi pewne wątpliwości co do efektywności całego procesu wydatkowania 

środków publicznych ukierunkowanych na spełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG. 

2.9.4 PODSUMOWANIE 

Ocena efektywności kosztowej i ekonomicznej wsparcia wymaga zejścia na poziom 

poszczególnych projektów. Analizy prowadzone w ramach studiów przypadku wskazują, że 

wszystkie projekty objęte pogłębioną analizą w OP IV oraz działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 

były efektywne zarówno w ujęciu kosztowym, jak i ekonomicznym. Studia przypadków 

dotyczą jednak wybranych projektów i nie pozwalają formułować wniosków na temat 

efektywności ogółu dofinansowanych przedsięwzięć. Dlatego analiza została poszerzona o 

                                                      
83 Definiowany jako liczba osób podłączonych przypadających na 1 km budowanej sieci kanalizacyjnej. 

84 W VAKPOŚK były ujęte tego rodzaju inwestycje.  
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dodatkowe aspekty - przeanalizowano relację nakładów do wybranych efektów oraz 

zweryfikowano kryteria wyboru projektów pod kątem wpływu na efektywności kosztową i 

ekonomiczną. 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że relacja nakładów do efektów (efektywność kosztowa) w 

obszarze środowiska, kultury i wzmacniania potencjału uzdrowiskowego jest bardzo 

zróżnicowana, a w przypadku niektórych typów działań zupełnie niemiarodajna. W 

niektórych obszarach projekty, które charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową 

mogą jednocześnie cechować się mniejszą efektywnością ekonomiczną. Uzyskane wyniki 

potwierdzają, że efektywność kosztowa nie powinna być traktowana jako uniwersalny 

miernik efektywności interwencji, stosowany w przypadku wszystkich typów 

dofinansowanych projektów.  

Podejście zastosowane w OP IV i działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 należy uznać za trafne z 

punktu widzenia zapewnienia efektywności kosztowej i ekonomicznej projektów oraz 

wsparcia. Kryteria odnoszące się do efektywności kosztowej i ekonomicznej były właściwie 

dobrane, opisane i stosowane. Podobne wnioski płyną z przeprowadzonych wywiadów 

pogłębionych z ekspertami dziedzinowymi oraz ekspertami oceniającymi wnioski.  

Zastosowany model oceny merytorycznej projektów nie miał charakteru schematycznego i 

uwzględniał specyfikę poszczególnych typów projektów. Kryteria dotyczące efektywności 

kosztowej były stosowane w przypadku wybranych typów projektów, w których dostępne 

były wskaźniki odnoszące się do kluczowych efektów, które można obiektywnie 

zweryfikować. W części typów projektów na etapie oceny merytorycznej zrezygnowano z 

kryteriów dotyczących efektywności kosztowej mimo potencjalnej dostępności 

odpowiednich wskaźników. Decyzje te były jednak trafne, gdyż zastosowanie kryteriów 

odnoszących się do efektywności kosztowej w przypadku typów projektów objętych analizą 

prowadziłoby do dyskryminacji projektów najbardziej efektywnych w ujęciu ekonomicznym. 

Kryteria odnoszące się do efektywności kosztowej miały prawidłowo dobrane wagi i były 

równoważone przez kryteria odnoszące się do efektywności ekonomicznej stosowanych 

rozwiązań. 

W OP IV i działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 kryteria oraz przyjęty model oceny wniosków 

można uznać za narzędzie gwarantujące wysoką efektywność kosztową i ekonomiczną 

dofinansowanych przedsięwzięć. 

W ramach analizy nie zidentyfikowano zjawiska krańcowo malejącej efektywności 

podejmowanych działań. Zjawisko takie może wystąpić w perspektywie finansowej 2021-

2027 w obszarze gospodarki ściekowej i należy się do tego odpowiednio przygotować.  
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ZALECENIA: 

 Wskazane jest utrzymanie stosowanego w OP IV i działaniu 6.1 RPO WP 2014-2020 

modelu oceny projektów, który jest skutecznym narzędziem weryfikacji efektywności 

kosztowej i ekonomicznej przedsięwzięć; 

 Można rozważyć wprowadzenie niewielkich modyfikacji, np. dla projektów dotyczących 

gospodarki ściekowej należy rozważyć rezygnację z kryterium dotyczącego efektywności 

kosztowej przedsięwzięć dotyczących sieci kanalizacyjnych w obecnym kształcie lub 

zmniejszenie wagi kryterium i wprowadzenie dodatkowego kryterium (formalnego lub 

punktowego) odnoszącego się do wskaźnika koncentracji, tj. liczby osób planowanych do 

przyłączenia do nowo budowanych odcinków sieci; 

 Można rozważyć wprowadzenie wskaźnika odnoszącego się do efektywności kosztowej w 

obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego (jeżeli obszar ten będzie objęty 

finansowaniem), jednak pod warunkiem, że punktem odniesienia będzie wskaźnik 

obiektywnie weryfikowalny, np. dotyczący liczby osób faktycznie odwiedzających obiekt w 

okresie przed realizacją projektu. W ocenie efektywności kosztowej i ekonomicznej należy 

unikać stosowania wskaźników, które odnoszą się do planowanych efektów, których nie 

można w sposób jednoznaczny przewidzieć i obiektywnie weryfikować.  

 W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zjawiska krańcowo malejącej efektywności 

podejmowanych działań, w obszarze gospodarki ściekowej wskazane jest wdrożenie 

mechanizmów zapobiegawczych, np. wprowadzenie preferencji dla działań, które w 

sposób bezpośredni przyczyniają się do realizacji wymogów określonych w dyrektywie 

91/271/EWG, tj. budowy sieci kanalizacyjnych; budowy, rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków, które w momencie rozpoczęcia projektu nie spełniają wymogów 

określonych w dyrektywie 91/271/EWG. 

2.10  REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH 

2.10.1 ZASADY HORYZONTALNE – UWARUNKOWANIA PRAWNE I PROGRAMOWE 

Zasada zrównoważonego rozwoju wynika bezpośrednio z zapisów strategii UE Europa 2020 

– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, a także wymogów traktatowych85 i przepisów rozporządzeń unijnych 

dotyczących polityki spójności. Nakładają one na państwa członkowskie obowiązek 

promowania na etapie przygotowania i wdrażania programów wymogów: ochrony 

środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowania do zmian klimatu i 

łagodzenia jej skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem86. Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020, rozwój 

zrównoważony ma zmierzać w kierunku budowania konkurencyjnej gospodarki 

niskoemisyjnej, która w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby 

                                                      
85 Art. 11 TFUE. 

86 Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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naturalne. Ten wymiar rozwoju jest podkreślony już na etapie wyznaczania celu głównego 

programu. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest 

zapisana w przepisach traktatowych UE87, w przepisach rozporządzeń dotyczących polityki 

spójności88 oraz w unijnych dokumentach strategicznych89. Zobowiązuje ona zarówno KE jak 

i państwa członkowskie do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd 

lub orientację seksualną przy określaniu i realizacji polityk unijnych, w tym przy tworzeniu i 

wdrażaniu programów współfinansowanych z funduszy europejskich. Zobowiązują również 

państwa członkowskie do promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnienia 

perspektywy płci w procesie przygotowywania i wdrażania poszczególnych programów, w 

tym na etapie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Na poziomie krajowym 

zastosowanie znajduje tu również Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji 

w ramach funduszy unijnych 2014-2020, którą przygotowano w 2015 r. w ówczesnym 

Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Agenda skupia się na propozycjach konkretnych działań i 

rozwiązań skierowanych do podmiotów zaangażowanych w system wdrażania polityki 

spójności, tj. instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających 

oraz wnioskodawców. Realizację zapisów Agendy (…) stanowi poradnik „Jak realizować 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy 

europejskich 2014-2020”. Jest on skierowany do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i 

wdrażanie programów operacyjnych oraz osób oceniających projekty i aplikujących o 

fundusze. 

Katalog dokumentów kluczowych dla definiowania kwestii równości szans kobiet i mężczyzn 

zamykają Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-202090 zgodnie z którymi wszystkie programy 

powinny zapewniać zgodność z koncepcją uniwersalnego projektowania. Oznacza to co 

najmniej zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-202091.  

RPO WP 2014-2020 zakłada wdrażanie zasady równości szans i niedyskryminacji na 

każdym etapie realizacji programu. Na poziomie programu regionalnego założono dążenie 

do ograniczania działań dyskryminacyjnych w odniesieniu do różnych grup społecznych. W 

szczególności dotyczy to osób najbardziej narażonych na dyskryminację i nierówne 

                                                      
87 Art. 8, 10 i 19 TFUE. 

88 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

89 Komisja Europejska, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do 
budowania Europy bez barier, Bruksela 2010, KOM (2010) 636 wersja ostateczna. 

90 Link do wytycznych 

91Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, Załącznik nr 2. do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans
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traktowanie, głównie na rynku pracy, tj. kobiet, osób po 50 roku życia, osób długotrwale 

bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Oczekiwanym efektem wsparcia ma być 

zwiększenie udziału tych grup na rynku pracy oraz zwiększenie ich aktywności i integracji 

społecznej92. Zrealizowana w ramach badania dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w 

RPO WP 2014-2020 ocena zgodności zapisów dokumentów programowych oraz 

strategicznych dokumentów województwa podkarpackiego z zasadami horyzontalnymi 

wykazała, że w dużym stopniu są one ze sobą spójne93. 

2.10.2 ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Analiza wykonana na podstawie dokumentacji projektowej, próby studiów wykonalności 

oraz wyników badania CAWI wskazuje na istotny pozytywny wpływ projektów 

realizowanych w OP IV i działaniu 6.1 na wypełnianie zasady zrównoważonego rozwoju.  

W ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń zasada zrównoważonego 

rozwoju realizowana jest przez projekty, które w swoim założeniu dążą do osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, gospodarczym oraz 

środowiskiem życia ludności. Projekty dotyczące infrastruktury przeciwpowodziowej 

zwiększają odporność na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, 

m.in. minimalizując skutki powodzi, w tym nieodwracalne zniszczenia i degradację 

środowiska naturalnego. Projekty dotyczące zakupu sprzętu dla OSP zwiększają z kolei 

potencjał służb ratowniczych w zakresie usuwania skutków zagrożeń naturalnych, również 

wynikających ze zmian klimatu. Nie bez znaczenie jest też nowoczesność nabywanego 

sprzętu, np. pojazdów dla OSP, które spełniają wyższe normy spalin od dotychczas 

użytkowanych. Na poziomie studiów wykonalności deklarowane było też takie użytkowanie 

pojazdów, które będzie ograniczało ich wpływ na środowisko naturalne, w tym dbanie o ich 

właściwy stan techniczny. 

W działaniu 4.2 Gospodarka odpadami projekty przyczyniają się do realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę efektywności gospodarki odpadami, zwiększając 

udział odpadów zebranych selektywnie. Tym samym ograniczane jest negatywne 

oddziaływanie odpadów komunalnych na środowisko naturalne. Z kolei rekultywacja 

składowisk odpadów ma wpływ na ograniczenie degradacji środowiska gruntowo – 

wodnego. W realizację zasady wpisują się też działania informacyjno-edukacyjne mające 

zwiększać świadomość społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa ma przełożenie na poprawę stanu środowiska 

naturalnego dzięki poprawie efektywności oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty 

przyczyniają się do ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony ziemi 

poprzez zapewnienie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych. W 

                                                      
92 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

93 EU-Consult, Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020, Gdańsk 2020. 
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konsekwencji oznacza to m.in. lepsze warunki do rozwoju fauny i flory i pozytywnie wpływa 

na poprawę bioróżnorodności. 

W przypadku działania 4.4 Kultura projekty z założenia nie wywierają znaczącej presji na 

środowisko. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju następuje tutaj np. poprzez 

poprawę efektywności energetycznej obiektów będących przedmiotem działań 

projektowych. W zakresie, w jakim projekty dotyczyły zmian w otoczeniu niektórych 

obiektów, przyczyniały się one do ochrony dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego. 

Również jedyny projekt realizowany w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego w formule 

ZIT (działanie 4.6) wpisuje się w priorytet rozwoju zrównoważonego. Zrealizowane w jego 

ramach działania przełożyły się m.in. na poprawę efektywności energetycznej oraz 

zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiektach objętych projektem. 

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna wpływa na realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju poprzez projekty mające na celu zachowanie i ochronę różnorodności biologicznej. 

Do jej realizacji przyczyniają się również działania edukacyjne w zakresie ochrony i 

przywrócenia różnorodności biologicznej, które mają przełożenie na wzrost świadomości 

ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych.  

W działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu projekty zakładały ograniczenie 

presji na środowisko dzięki zakupowi energooszczędnego wyposażenia lub realizację prac 

mających umożliwić zmniejszenie poboru energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszanie 

emisji spalin związanych z ogrzewaniem budynku. Przejawem realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju miał być też odpowiedni sposób zarządzania projektami, biorący 

pod uwagę aspekty środowiskowe. 

W tabeli poniżej przedstawiono przykłady maksymalizacji wpływu na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju w dofinansowanych projektach. 

TABELA 28. PRZYKŁADY MAKSYMALIZACJI WPŁYWU NA REALIZACJĘ  ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH W OP IV RPO WP 2014-2020 

DZIAŁANIE Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 

TYP PROJEKTU Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony 
przed pożarami lasów 

TYTUŁ/KRÓTKI OPIS 

PROJEKTU/BENEFICJENT 
System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk [RPPK.04.01.00-
18-0002/17] 
Projekt realizowany przez Nadleśnictwo Leżajsk miał na celu wykonanie systemu 
monitoringu wizyjnego z funkcją wykrywania dymu obejmującego swoim 
zasięgiem obszar całego nadleśnictwa. Na system składa się 5 aluminiowych 
masztów służących jako konstrukcje wsporcze do urządzeń monitorujących. W 
celu prowadzenia obserwacji obrazu z kamer zamontowanych na masztach, 
przystosowano i wyposażono pomieszczenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego 
(PAD) w budynku administracyjnym Nadleśnictwa. 

WDRAŻANE ROZWIĄZANIA 

W projekcie wykorzystano panele fotowoltaiczne do zasilania masztów służących jako konstrukcje wsporcze 

do urządzeń monitorujących. 
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DZIAŁANIE Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna  

TYP PROJEKTU Infrastruktura edukacyjna 

TYTUŁ/KRÓTKI OPIS 

PROJEKTU/BENEFICJENT 
Zielona Edukacja - Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie 
[RPPK.04.05.00-18-0016/18] 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „EKOSKOP”. Jego celem była ochrona 
środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej dla zwiększenia 
atrakcyjności regionu. Projekt objął inwestycje w infrastrukturę prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej (PCEE) 
znajdującego się w Rzeszowie, a także zakupu nowoczesnego wyposażenia i 
pomocy dydaktycznych pozwalającego zwiększyć potencjał edukacyjny i ofertę 
zajęć przyrodniczych PCEE. Projekt zakłada umożliwienie dotarcia z zakupionym 
sprzętem, do szkół i odbiorców w małych miejscowościach. 

WDRAŻANE ROZWIĄZANIA 

W projekcie przewidziano m.in. zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, a co za tym idzie zwiększenie 

efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze centrum. 

Przewidziano również zakup samochodu elektrycznego - EKOMOBILA, służącego mobilnej edukacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej  

2.10.3 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI 

Analiza zapisów wniosków projektowych, próby studiów wykonalności oraz wyników 

badania CAWI wskazuje, że projekty realizowane w ramach osi IV i Działania 6.1 mają 

pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji. W dokumentacji 

projektowej podkreślana jest często ich zgodność z koncepcją uniwersalnego 

projektowania. Beneficjenci deklarują też dostęp do obiektów będących przedmiotem 

działań projektowych dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich płci, 

narodowości, rasy, wyznania, wieku czy orientacji seksualnej. Projektodawcy deklarują 

również stosowanie w projektach rozwiązań niwelujących bariery dla osób z 

niepełnosprawnościami. Działania te realizowane są m.in. w obiektach zabytkowych w 

ramach projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, pomimo ograniczeń 

związanych z wymogami konserwatora zabytków. 

Analiza wartości wskaźników w projektach z IV OP oraz Działania 6.1 wskazuje, że łącznie 

planuje się dostosowanie 160 obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz 

tego zaplanowano sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. Katalog tych usprawnień obejmuje m.in.: montaż systemu 

wzmacniającego dźwięk dla osób niedosłyszących, montaż „pasa prowadzącego” na 

posadzkach. Projektodawcy zakładali również uwzględnianie w planowanych działaniach 

informacyjno-promocyjnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Największa skala 

efektów związanych z dostosowaniem obiektów i wprowadzeniem usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami spodziewana jest w działaniu 4.4. Kultura.  
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TABELA 29. WARTOŚCI DOCELOWE WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW DO POTRZEB I 

WPROWADZENIA USPRAWNIEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

WSKAŹNIK DZIAŁANIE WARTOŚĆ 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(szt.) 

4.2 Gospodarka odpadami 26 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1 

4.4 Kultura 80 

4.5 Różnorodność biologiczna 8 

4.6 Kultura - ZIT 10 

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 35 

SUMA 160 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami (szt.) 

4.2 Gospodarka odpadami 14 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1 

4.4 Kultura 66 

4.5 Różnorodność biologiczna 4 

4.6 Kultura - ZIT 194 

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 18 

SUMA 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej  

2.10.4 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

Analiza zapisów dokumentacji projektowej wskazuje, że projekty dofinansowane w ramach 

OP IV oraz Działania 6.1 są realizowane z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Jak pokazują wyniki badania dotyczącego realizacji zasad horyzontalnych w 

programie95, większość projektów realizowanych w ramach osi IV oraz Działania 6.1 była 

neutralna względem zasady równości płci. Pozostałe odnosiły się do tej zasady pozytywnie96. 

Beneficjenci deklarują przestrzeganie ww. zasady na wszystkich etapach realizacji projektów. 

Począwszy od doboru wykonawców robót w oparciu o kryteria kwalifikacji i umiejętności, 

bez względu na ich płeć, poprzez realizację projektu. Podstawowy wymiar realizacji tej 

zasady to dostępność infrastruktury oraz wytworzonej w ramach projektów infrastruktury 

(dotyczy głównie obiektów kulturalnych) bez względu na płeć. Respektowanie polityki 

równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy tu również struktury zarządzania projektem. W 

projektach deklarowany jest również m.in. równy dostęp do stanowisk, równość 

wynagrodzeń, równość w dostępie do warunków pracy i form doskonalenia, różnopłciowość 

zespołów projektowych oraz równy wpływ na podejmowane decyzje.  

2.11  CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW  NA SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI 

2.11.1 ZAKRES I WARUNKI WSPARCIA 

Wyniki badań terenowych oraz analiza poziomu wykorzystania alokacji środków UE 

wskazują, że zakres oraz warunki wsparcia w OP IV oraz działaniu 6.1 były dobrze 

                                                      
94 Wartość skorygowana – wg danych SL2014 wartość wskaźnika wynosi 3, jednak skorygowano ją ze względu na fakt, że w 
działaniu 4.6 realizowany jest tylko 1 projekt.  

95 EU-Consult, Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020, Gdańsk 2020. 

96 Biorąc pod uwagę, że ww. badanie zostało zrealizowane stosunkowo niedawno, dane nt. udziału projektów neutralnych 
powinny zachować swoją aktualność. 
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dostosowane do potrzeb i możliwości beneficjentów (głównie samorządów). Istotnym 

czynnikiem zwiększającym trafność wsparcia było włączanie kluczowych partnerów w 

konsultacje na etapie programowania i definiowania zakresu poszczególnych typów 

projektów (np. w ramach działań 4.1 i 4.6). 

WYKRES 56. OCENA STOPNIA DOSTOSOWANIA ZAKRESU I WARUNKÓW WSPARCIA W RAMACH OP IV I 

DZIAŁANIA 6.1 DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI BENEFICJENTÓW 

 
Źródło: CAWI, N=182  

Zgłaszane przez respondentów CAWI i wywiadów indywidualnych uwagi do zakresu lub 

warunków wsparcia dotyczyły: 

 w działaniu 4.1 – zbyt niskiej maksymalnej kwoty dofinansowania (250 tys. zł w 

projektach z zakresu doposażenia jednostek OSP), co w praktyce powodowało 

konieczność ograniczenia projektu (np. do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego w 

miejsce potrzebnego pojazdu średniego lub ciężkiego) lub obniżenia poziomu 

dofinansowania nawet do 30% wartości projektu; 

 w działaniu 4.2 – braku możliwości dofinansowania innych niż służące do załadunku 

i/lub przeładunku odpadów na terenie zakładu środków transportu (np. pojazdów do 

odbioru i przewozu odpadów od osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, w 

tym również do odbioru odpadów wielkogabarytowych) oraz braku kwalifikowalności 

wydatków związanych z ulepszeniem dojazdu do punktu PSZOK; 

 w działaniu 4.3 – braku możliwości dofinansowania infrastruktury służącej 

oczyszczaniu ścieków poza obszarami aglomeracji (w tym odcinków sieci 

kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków)97; ograniczenia projektu 

do zakresu rzeczowego wpisanego w KPOŚK98; metodologii wyliczania luki 

                                                      
97 Przykładowo w jednym z projektów aglomeracja podzielona na dwie części przez przepływającą przez miejscowość rzekę, 
a połączenie obu części miejscowości kolektorami przechodzącymi przez rzekę (poza aglomeracją) było już wydatkiem 
niekwalifikowanym. 

98 Zakres nie określony w KPOŚK był niekwalifikowany  

7%

3%

15%

16%

84%

71%

65%

75%

5%

9%

9%

5%

1%

4%

8%

1%

4%

13%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

katalog kosztów kwalifikowanych

zdefiniowane w regulaminie konkursu limity i
ograniczenia

wysokość dofinansowania projektu

zakres działań, na które można było uzyskać
dofinansowanie

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/trudno powiedzieć



154 | S t r o n a  

finansowej, implikującej w niektórych przypadkach ograniczenie wysokości 

dofinansowania; limitu kwoty dofinansowania dla projektów z zakresu infrastruktury 

oczyszczania ścieków (15 mln zł w konkursie ogólnym, 30 mln zł w konkursie dla 

MOF) i zaopatrzenia w wodę (2 mln zł); braku możliwości przesuwania wydatków 

pomiędzy zadaniami; braku kwalifikowalności kosztów menadżera projektu; 

wykluczenia z dofinansowania budowy sieci wodociągowej terenach inwestycyjnych 

(przeznaczonych pod przyszłą zabudowę); 

 w działaniach 4.4 i 4.6 - zbyt niskiej maksymalnej kwoty dofinansowania (3 mln zł w 

konkursie ogólnym, 6 mln zł w konkursie dla MOF, 18 mln zł dla projektu 

pozakonkursowego w działaniu 4.6), co niejednokrotnie skutkowało znacznym 

obniżeniem poziomu dofinansowania (w tym m.in. w ramach projektu analizowanego 

w studium przypadku dla działania 4.6, w którym zapotrzebowanie na środki wśród 

partnerów projektu było znacznie wyższe niż przewidziana alokacja); zbyt niskiego 

limitu kosztów na zagospodarowanie terenu wokół zabytku (nie więcej niż 20 % 

wydatków kwalifikowanych projektu i nie więcej niż 800 tys. zł w konkursie dla MOF, 

a 200 tys. w konkursie ogólnym); braku możliwości finansowania wydarzeń 

kulturalnych, które pozwoliłyby wykorzystać potencjał infrastruktury wspartej w 

ramach projektu; 

 w działaniu 4.5 – ograniczenie dofinansowania wyłącznie do wydatków 

inwestycyjnych, bez możliwości dofinansowania działań edukacyjnych przy 

jednoczesnym wymogu osiągniecia wskaźnika rezultatu Liczba osób objętych 

edukacją ekologiczną w ośrodkach edukacji ekologicznej; brak kwalifikowalności 

kosztów zarządzania projektem; ograniczenie zaliczkowania do 60% wartości 

dofinansowania; 

 w działaniu 6.1 – ograniczenie wartości pojedynczego projektu uwzględniającego 

infrastrukturę turystyczną do 2 mln EUR (8,4 mln zł), a w przypadku typu projektu 2 

ograniczenie maksymalnej kwoty dofinansowania dla jednego projektu do 2 mln zł - 

konieczność ograniczenia zakresu projektu lub podziału kompleksowych 

przedsięwzięć na mniejsze projekty. 

2.11.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

Ocena działań informacyjno-promocyjnych, przeprowadzonych w OP IV i działaniu 6.1, jest 

pozytywna. IZ RPO WP 2014-2020 zorganizowała dla wnioskodawców w poszczególnych 

naborach spotkania informacyjne, funkcjonował także punkt konsultacyjny i infolinia. Na 

stronie www publikowane były w sposób czytelny wszystkie niezbędne informacje o 

naborach, w tym regulaminy, instrukcje, listy wskaźników wraz z definicjami, wzory list 

sprawdzających i kart oceny, opisy kryteriów oceny, wzory umów, a także pytania i 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zakres, liczba i sposób prowadzenia spotkań 

był w ocenie beneficjentów i przedstawicieli IZ RPO WP 2014-2020 odpowiedni i 

wystarczający. Beneficjenci zasadniczo pozytywnie ocenili sposób udzielania informacji 
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przez infolinię – jako rzetelny i rzeczowy. Jedyny postulat, który pojawił się podczas 

wywiadów, a można go uznać za uzasadniony, to zróżnicowanie poziomu zaawansowania 

szkoleń. W opinii rozmówców udział w spotkaniu, które w dużej mierze opiera się na 

literalnym odczytaniu i omówieniu dokumentacji konkursowej, nie stanowi wartości dodanej 

dla osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich. W 

ocenie 85% respondentów CAWI, informacja o możliwości uzyskania wsparcia była łatwo 

lub bardzo łatwo dostępna. 

WYKRES 57. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 NA PYTANIE „JAK 

OCENIAJĄ PAŃSTWO W SKALI OD 1 DO 5 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA Z 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020?” 

 
Źródło: CAWI, N=182  

2.11.3 NABORY I OCENA WNIOSKÓW 

Większość respondentów ankiety CAWI oceniła jako odpowiedni zarówno czas na 

przygotowanie wniosków o dofinansowanie, jak i czas oceny wniosków przez IZ RPO WP 

2014-2020. Czas trwania naborów w OP IV był bardzo zróżnicowany i wynosił od 8 do nawet 

128 dni kalendarzowych, średnio 43 dni (średnia dla 22 naborów wniosków, w tym 4 

pozakonkursowych99), a w działaniu 6.1 – średnio 56 dni (średnia dla 2 naborów 

konkursowych). Na największe problemy z harmonogramem naborów wskazywali 

beneficjenci poddziałania 4.3.1 (łącznie 51% oceniła czas na przygotowanie wniosku jako 

nieco lub zdecydowanie za krótki, a 48% czas oceny jako nieco lub zdecydowanie zbyt długi) i 

4.3.2 (łącznie 35% oceniła czas na przygotowanie wniosku jako nieco lub zdecydowanie za 

krótki, a 50% czas oceny jako nieco lub zdecydowanie zbyt długi). Sytuacja ta wynika z jednej 

strony z wysokiej złożoności typów wspieranych w działaniu 4.3 inwestycji, a z drugiej dużej 

strony z bardzo dużej podaży projektów (w niektórych naborach wnioskowana kwota 

finansowania kilkukrotnie przekraczała budżet naboru), co przełożyło się na wydłużenie 

procesu oceny wniosków.  

  

                                                      
99 Nabory pozakonkursowe zostały przeprowadzone w poddziałaniu 4.3.3 i działaniu 4.6, wdrażanych w formule ZIT 
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WYKRES 58. OCENA CZASU NA PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ORAZ CZASU OCENY 

WNIOSKÓW PRZEZ BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 

 
Źródło: CAWI, N=182  

Beneficjenci nie odnotowali istotnych problemów na etapie oceny formalnej i 

merytorycznej wniosków, a także z doborem i szacowaniem wskaźników czy analizą 

finansową, aczkolwiek w części przypadków respondenci CAWI nie pamiętali szczegółów 

etapu wnioskowania o dofinansowanie. Pojedyncze zgłoszone przez beneficjentów problemy 

dotyczyły niejasności niektórych pojęć, trudności z montażem finansowym, nadmiernie 

rozbudowanej dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie (działanie 4.1), 

rozbieżności między kosztami inwestycji przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie a 

kosztami ujętymi w Planie Inwestycyjnym do WPGO czy problem z właściwą kalkulacją 

rekompensaty (działanie 4.2), problem z udowodnieniem granic aglomeracji (działanie 4.3), 

konieczność wniesienia odwołania od przyznanej punktacji, problem z definicją i sposobem 

szacowania wskaźnika rezultatu „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9)” (działanie 4.4.), brak weryfikacji kwestii vat na 

etapie oceny wniosku aplikacyjnego przez IZ RPO WP 2014-2020 (działanie 4.5), problem z 

oszacowaniem wartości wskaźnika "Liczby osób korzystającej z infrastruktury objętej 

projektem" z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 (działanie 6.1). 

WYKRES 59. PROBLEMY ODNOTOWANE NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE PRZEZ 

BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 

 
Źródło: CAWI, N=182  
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Beneficjenci i eksperci, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych, a także członkowie 

zespołu badawczego pozytywnie ocenili zestawy kryteriów służących ocenie i wyborowi 

projektów. Kryteria pozwalały na eliminację projektów odbiegających od celu interwencji 

(np. w działaniu 4.5 – projektów skoncentrowanych na infrastrukturze turystyczno-

rekreacyjnej, a nie ochronie różnorodności biologicznej), a także na premiowanie projektów 

najbardziej wartościowych w kontekście osiąganych efektów i wpływu oraz najbardziej 

efektywnych kosztowo i ekonomicznie. Eksperci zwrócili jednak uwagę na kilka 

mankamentów procesu oceny wniosków: 

- ocena efektywności kosztowej opierała się na kosztorysie inwestorskim, który w 

praktyce odbiegał (niekiedy istotnie) od rzeczywistych kosztów realizacji projektu; 

- ocena wieku sprzętu jednostek OSP opierała się na oświadczeniach beneficjentów, 

podczas gdy istnieje rejestr sprzętu prowadzony przez KW PSP (w ramach systemu 

SWD) i właściwsze byłoby włączenie KW PSP w proces oceny wniosków w zakresie 

doboru sprzętu i wyposażenia (ze względu na lepszy ogląd potrzeb i braków 

sprzętowych, a także w celu maksymalizacji wpływu na wyrównywanie różnic w 

wyposażeniu w skali całego regionu), pożądane byłoby także zawężenie katalogu 

sprzętu, którego wiek podlega ocenie; 

- na etapie oceny wniosków nie weryfikowano rzeczywistej skali działalności 

ubiegających się o wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej oraz jakości 

merytorycznej oferty edukacyjnej tych ośrodków; 

- próg pozytywnej oceny merytorycznej był ustalony dość nisko - dofinansowanie 

mogły uzyskać projekty które otrzymały zaledwie 20% punktów na ocenie 

merytorycznej.  

Z punktu widzenia IZ RPO WP 2014-2020, najbardziej problematyczne były kryteria 

dotyczące dysponowania nieruchomościami, w ramach których przyznawano najwięcej 

negatywnych ocen. W związku z odnotowywanymi deficytami w toku wdrażania 

uelastyczniono zasady weryfikacji tego kryterium, m.in. dla inwestycji liniowych (sieci 

kanalizacyjne i wodociągowe). 

Pozytywnie ocenić należy zastosowane w OP IV elastyczne podejście do przydziału alokacji i 

organizacji naborów ogólnych i dedykowanych MOF w działaniach 4.2, 4.3 i 4.4. Nabory 

ogólne miały charakter otwarty, natomiast dedykowane MOF dotyczyły projektów o 

charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikających z zapisów 

właściwej dla danego obszaru funkcjonalnego strategii. Również zastosowanie procedury 

pozakonkursowej dla kompleksowych projektów realizowanych w ramach ZIT ROF w 

obszarach gospodarki wodno-ściekowej i kultury należy uznać za właściwe.  

ZALECENIA:  

 W przypadku kontynuacji wsparcia na doposażenie jednostek OSP wskazane jest włączenie 

struktur PSP w proces oceny wniosków, w tym w szczególności w zakresie weryfikacji 

wieku posiadanego sprzętu oraz potrzeb sprzętowych, a także w celu maksymalizacji 

wpływu interwencji na wyrównywanie różnic w wyposażeniu w skali całego regionu.  
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 Na etapie oceny projektów z zakresu edukacji ekologicznej (infrastruktura ośrodków 

edukacji, działania edukacyjne) należałby wprowadzić kryteria merytoryczne pozwalające 

na weryfikację rzeczywistej skali prowadzonej przez dany ośrodek działalności w zakresie 

edukacji ekologicznej oraz jakości merytorycznej oferty edukacyjnej tych ośrodków. 

2.11.4 OBSZARY NIEDOSTATECZNIE DOFINANSOWANE 

W toku wdrażania odnotowano popyt na środki przekraczający zaplanowane alokacje 

środków UE na następujące typy inwestycji: 

- sieci wodociągowe - w jedynym naborze wniosków na ten typ projektu, 

przeprowadzonym w 2018 r., kwota wnioskowanego dofinansowania czterokrotnie 

przekroczyła dostępną alokację. Przyczyn tak dużego zainteresowania infrastrukturą 

zaopatrzenia w wodę należy upatrywać przede wszystkim w skutkach zmian klimatu, 

w wyniku których coraz częściej obserwowane jest w regionie zjawisko suszy, mające 

istotny wpływ na ograniczenie możliwości poboru wody z dotychczas 

wykorzystywanych źródeł powierzchniowych i podziemnych. Ostatecznie alokacja na 

poddziałanie 4.3.2 została zwiększona i udało się dofinansować wszystkie projekty, 

które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, aczkolwiek beneficjenci 

wskazywali, że limit kwoty dofinansowania powodował niejednokrotnie brak 

możliwości zaspokojenia wszystkich ich potrzeb; 

- kultura - alokacja środków UE została wyczerpana już po pierwszych naborach – 

ogólnym i MOF, przeprowadzonych w 2016 r., w tym w konkursie ogólnym 

wnioskowana kwota dofinansowania dwukrotnie przekroczyła budżet naboru. W 

związku z brakiem możliwości zwiększenia alokacji nie udało się dofinansować 

wszystkich projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej w 

działaniu 4.4. Także w przypadku działania 4.6 zapotrzebowanie na środki było 

wyższe niż dostępna alokacja; 

- doposażenie jednostek OSP - w jedynym naborze na ten typ projektu, 

przeprowadzonym w 2018 r., kwota wnioskowanego dofinansowania dwukrotnie 

przekroczyła dostępną alokację. Ostatecznie alokacja została zwiększona i udało się 

dofinansować wszystkie projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny 

merytorycznej, jednak beneficjenci wskazywali, że ograniczenie do 1 projektu i limit 

kwoty dofinansowania powodowały niejednokrotnie brak możliwości zaspokojenia 

wszystkich ich potrzeb; 

- inwestycje przeciwpowodziowe - beneficjent (PGW Wody Polskie, RZGW w 

Rzeszowie) ma przygotowane projekty kwalifikujące się do wsparcia, jednak ze 

względów na brak środków nie ogłaszano kolejnych naborów na ten typ projektu po 

2018 r. 

2.11.5 SYSTEM WSKAŹNIKÓW 

W oparciu o analizę dokumentacji i wyniki badań terenowych można ocenić, że przyjęty w 

poszczególnych działaniach OP IV i działaniu 6.1 system wskaźników produktu i rezultatu 
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bezpośredniego należy ocenić jako prawidłowy. Przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020 oraz 

beneficjenci nie zgłosili istotnych zastrzeżeń co do katalogów, definicji czy szacowania 

wskaźników.  

Za dobrą praktykę należy uznać publikowanie listy i definicji wskaźników w dokumentacji 

konkursowej. Przegląd definicji wskaźników zawartych w regulaminach konkursów 

wskazuje jednak, że choć są zasadniczo one poprawne, mają jednak charakter dość ogólny, 

co może skutkować różnicami w interpretacji znaczenia wskaźników i w sposobie szacowania 

ich wartości przez beneficjentów. Brakowało również precyzyjnego określenia, w jakich 

typach projektów dane wskaźniki powinny być deklarowane obligatoryjnie. Część 

wskaźników miała charakter fakultatywny, a wnioskodawcy byli zobowiązani do wyboru 

jednego wskaźnika z grupy kilku odnoszących się do efektów, które mogły wystąpić w wyniku 

realizacji danego typu projektu. Podejście takie jest wystarczające w przypadku 

monitorowania efektów na poziomie poszczególnych projektów, natomiast przydatność 

wskaźników deklarowanych tylko w wybranych projektach do monitowania efektów na 

poziomie całego programu jest ograniczona. 

W toku badania zidentyfikowano tego typu niespójności. Najwięcej problemów 

interpretacyjnych przysporzył wskaźnik rezultatu zastosowany w działaniach 4.4 i 4.6: Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9). 

Zgodnie z definicją oznacza on „wzrost liczby odwiedzin w ciągu roku od zakończenia 

projektu”, jednak część beneficjentów podawała błędnie docelową całkowitą liczbę 

odwiedzających (a nie jej przyrost), część beneficjentów w przypadku, przed realizacją 

projektu nie był odwiedzany, nie podawała w ogóle wartości wzrostu liczby odwiedzin, a 

część nie wybierała wskaźnika ze względu na to, że obiekt, którego dotyczy projekt, nie 

stanowił w ich ocenie „miejsca należącego do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowionego atrakcję turystyczną”. Opisana sytuacja skutkowała bardzo dużymi 

niespójnościami i niską wiarygodnością informacji wskaźnikowej i wymagała podjęcia działań 

naprawczych - przeliczenia wskaźników zgodnie z ujednoliconym podejściem i aneksowania 

umów (jednak zmiany tego typu nie były możliwe w projektach już zakończonych). 

Kolejny problem definicyjny dotyczy również wskaźnika rezultatu zastosowanego w 

działaniach 4.4 i 4.6, a mianowicie Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem. Zgodnie z definicją i przyjętą przez IZ RPO WP 2014-2020 interpretacją, 

oznacza on „liczbę osób, które uczestniczyły w wydarzeniach odbywających się w danym 

obiekcie będącym przedmiotem projektu i stanowiących ofertę programową danej 

instytucji”, a więc wyjściową (sprzed realizacji projektu) liczbę odwiedzających – de facto 

byłaby więc to wartość bazowa wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin… Wskaźnik 

rezultatu co do zasady jednak powinien jednak mierzyć rezultaty występujące w efekcie 

realizacji projektu. Niektórzy beneficjenci faktycznie mylili omawiane dwa wskaźniki i błędnie 

przypisywali ich wartości w projektach. 
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Innym przykładem zbyt ogólnej definicji jest stosowany w działaniu 4.5 wskaźnik Liczba 

wspartych form ochrony przyrody, który obejmuje zarówno takie formy, jak pomnik 

przyrody, jak i formy obszarowe, takie jak park krajobrazowy, rezerwat przyrody czy obszar 

Natura 2000. Różne było też podejście beneficjentów do wyznaczania wartości wskaźnika: 

przykładowo w projekcie realizowanym w Bieszczadzkim Parku Narodowym jego wartość 

ustalono na poziomie 1 (za formę ochrony uznano tylko park narodowy, nie uwzględniono 

natomiast przynależności do obszaru Natura 2000), natomiast w projekcie realizowanym w 

Arboretum w Bolestraszycach jego wartość ustalono na poziomie 30, uwzględniając 27 szt. 

pomników przyrody, park krajobrazowy oraz 2 obszary Natura 2000. W efekcie wartość 

informacyjna tego wskaźnika jest bardzo ograniczona i jego interpretacja wymaga 

zapoznania się z dokumentacją projektową. 

ZALECENIE: Mając na uwadze obserwowane problemy, w przyszłej perspektywie finansowej 

wskazane byłoby dążenie do jak największej precyzji w definiowaniu wskaźników, w 

szczególności wskaźników wspólnych (CI) i kluczowych, przypisanie konkretnych katalogów 

wskaźników do danej kategorii interwencji, ilustrowaniu definicji przykładami. O ile to możliwe 

wskazane jest także podawanie do wiadomości beneficjentów, poza definicją, także pożądanego 

(lub wymaganego) sposobu pomiaru wskaźnika rezultatu po zakończeniu realizacji projektu. 

Pomoże to wnioskodawcom zweryfikować założenia odnośnie przyjmowanych wartości 

docelowych wskaźników w projektach, a jednocześnie przedstawicielom IZ RPO WP 2014-2020 na 

właściwą weryfikację podawanych przez wnioskodawców wartości. Mając na uwadze, że w 

różnych programach operacyjnych wskaźniki są często w różny sposób definiowane i 

interpretowane, pożądane byłoby stworzenie tego typu precyzyjnych definicji spójnych dla 

wszystkich programów, które wykorzystują EFRR i FS, przynajmniej dla wskaźników wspólnych (a 

więc byłoby to zadanie dla Komisji Europejskiej lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). 

Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że projekt rozporządzenia nt. EFRR i FS na 

perspektywę 2021-2027 wprowadza daleko idące zmiany w systemie wskaźników100 i potrzebne 

będą wspólne ramy interpretacyjne, by zachować spójność i porównywalność danych z różnych 

programów.  

Można rozważyć również podział wskaźników na kluczowe oraz informacyjne. Wskaźniki 

kluczowe powinny obejmować ograniczony zbiór mierników, które byłby elementem umowy i 

służyły do weryfikacji stopnia realizacji celów i założeń przyjętych w projekcie. Wskaźniki 

informacyjne powinny obejmować szerszy zbiór, mieć charakter obligatoryjny (ścisłe przypisanie do 

typu projektu). Podstawową ich funkcją powinna być kompleksowa ocena efektów interwencji. 

2.11.6 PROBLEMY NA ETAPIE WDRAŻANIA 

Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli IZ RPO WP 2014-2020 oraz analizy 

dokumentacji programowej, do najważniejszych problemów odnotowanych na etapie 

wdrażania OP IV i działania 6.1 należały: 

                                                      
100 M.in. wg propozycji zawartej w aneksie 1 do projektu rozporządzenia nt. EFRR i FS na perspektywę 2021-2027 
wyznaczono dwa wskaźniki rezultatu odnoszące się do liczby odwiedzin, mogłyby zastąpić wskaźnik Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin... prowadząc do rezygnacji z jego stosowania. Dotyczy to propozycji wskaźników: RCR 77 – Turyści 
odwiedzający wspierane obiekty oraz RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem.  
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- znacznie większe niż przewidywano zainteresowanie wsparciem w poddziałaniu 

4.3.2 Zaopatrzenie w wodę; 

- zmiany wynikające z aktualizacji KPOŚK, rzutujące na kwalifikowalność zakresów 

poszczególnych projektów do wsparcia w poddziałaniu 4.3.1 Gospodarka ściekowa; 

- problemy z absorpcją środków w działaniu 4.2 Gospodarka odpadami, wynikające 

m.in. z przyjętej demarkacji wsparcia UE między poziomem regionalnym a krajowym 

(POIiŚ 2014-2020), w szczególności dotyczącej PSZOK101, a także z wymogu zgodności 

projektów z Planem Inwestycyjnym do WPGO (plan powstawał kilka lat wcześniej i 

potrzeby części samorządów uległy modyfikacjom); 

- brak kwalifikujących się do wsparcia projektów z zakresu retencjonowania wody w 

działaniu 4.1, związany z koniecznością ujęcia inwestycji w Masterplanie dla dorzecza 

Wisły. Konieczne było usunięcie z RPO WP 2014-2020 wskaźnika produktu i 

specyficznego dla programu wskaźnika rezultatu „Pojemność obiektów małej 

retencji”; 

- znacznie większe niż przewidywano zainteresowanie wsparciem w działaniu 4.1 

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w zakresie doposażenia jednostek OSP; 

- problemy z absorpcją środków w działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna, 

wynikające m.in. z faktu, że gminy koncentrowały się na działaniach 

infrastrukturalnych zabezpieczających podstawowe potrzeby (np. kanalizacja, 

wodociągi, termomodernizacja), a jednocześnie oferowane warunki wsparcia nie były 

wystarczająco korzystne dla organizacji pozarządowych. Jako działanie zaradcze 

wprowadzono dodatkowy typ projektu dotyczący budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na obszarach Natura 2000 (projekty parasolowe realizowane 

przez samorządy na rzecz mieszkańców), dzięki czemu udało się znacząco zwiększyć 

absorpcję środków. Niemniej jednak pierwotnie planowana na to działanie alokacja 

środków UE musiała zostać zmniejszona. 

W ocenie IZ RPO WP 2014-2020 sam proces kontraktacji i rozliczania projektów przebiegał 

zasadniczo sprawnie i bez większych zakłóceń, na co pozytywny wpływ miało między innymi 

zastosowanie systemu informatycznego.  

Do najczęstszych problemów odnotowanych przez beneficjentów na etapie realizacji 

projektów należą te związane z opóźnieniami w realizacji (26% respondentów), na co wpływ 

miała głównie pandemia COVID-19. Część beneficjentów zgłaszała także problem z 

przekroczeniem zakładanego budżetu (18% ogólnej liczby respondentów, w tym największy 

odsetek wśród beneficjentów działania 6.1 – 30%), a także z wyłonieniem wykonawców i 

                                                      
101 W ramach działania 4.2 mogły być dofinansowane projekty związane z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punkty 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowanych i obsługujące do 
20 000 mieszkańców. Limit nie dotyczył projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych dla MOF w przypadku 
których maksymalna kwota dofinansowania projektów dotyczących PSZOK wynosiła 4 mln z l (limit dotyczył wyłącznie 
projektów w ramach, których powstanie więcej niż jeden PSZOK). 
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współpracą z nimi (odpowiednio 10% i 6% ogólnej liczby respondentów, w tym największy 

odsetek wśród beneficjentów działania 6.1 – po 20%). 39% respondentów nie odnotowało 

problemów na etapie realizacji projektów.  

WYKRES 60. PROBLEMY ODNOTOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 NA ETAPIE 

REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
Źródło: CAWI, N=182 

Opisywane powyżej problemy skutkowały niejednokrotnie potrzebą wprowadzenia zmian w 

zakresie rzeczowym projektów oraz ich harmonogramie. Beneficjenci bardzo pozytywnie 

ocenili współpracę i pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego na etapie realizacji projektu, w tym przy rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów.  

WYKRES 61. OCENA WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 

ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1  
A. OCENA OGÓLNA 
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B. OCENA SZCZEGÓŁOWA 

 
Źródło: CAWI, N=182  

Pomimo występowania opisanych problemów, 80% respondentów CAWI uważa, że 

zakładane efekty zostaną w pełni osiągnięte, a kolejne 2% - że zostaną przekroczone, a 13% 

respondentów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie (prawdopodobnie ze względu na 

wczesny etap realizacji inwestycji). Tylko 5% (11 respondentów) zgłosiło obawę o możliwość 

osiągnięcia efektów na zakładanym poziomie, a najczęściej wskazywaną przyczyną była 

sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz niechęć lub opór mieszkańców/ostatecznych 

odbiorców. Warto podkreślić, że w odpowiedzi na ograniczenia wynikające z pandemii 

COVID-19 niektórzy beneficjenci działań 4.4 i 4.5 przenieśli części aktywności do sieci, m.in. 

dzięki wyposażeniu zakupionemu w ramach projektów. W niektórych instytucjach, które w 

efekcie realizacji projektów zyskały większą przestrzeń, powstała możliwość realizacji działań 

kulturalnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

2.11.7 PODSUMOWANIE 

Wpływ na skuteczność interwencji w OP IV i działaniu 6.1 miały przede wszystkim przyjęte na 

etapie programowania trafne założenia odnośnie zakresu wsparcia, odpowiadającego w 

sposób kompleksowy na potrzeby regionu i poszczególnych beneficjentów. Wdrażanie OP 

IV i działania 6.1 przebiegało dotąd sprawnie, a przyjęte rozwiązania organizacyjno-

techniczne (nabory i ocena projektów, kryteria oceny, działania informacyjno-promocyjne) 

sprzyjały realizacji założonych celów. Należy podkreślić także dużą elastyczność i 

konstruktywne podejście IZ RPO WP 2014-2020 do rozwiązywania problemów 

pojawiających się na etapie wdrażania, co doceniają beneficjenci programu. 

W tabeli poniżej podsumowano najważniejsze wnioski z badania dotyczące czynników 

mających wpływ na realizację celów OP IV i działania 6.1, w tym także wnioski w tym zakresie 

wynikające z oceny efektów i wpływu interwencji.  
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TABELA 30. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW  NA REALIZACJĘ CELÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 

DZIAŁANIE 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA ZARADCZE 

4.1 Programowe: Kompleksowy zakres 
wsparcia (typy projektów), dobrze 
dostosowany do potrzeb regionu 

Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

Programowe: Ograniczona alokacja 
środków UE oraz limit liczby 
projektów i kwoty dofinansowania w 
projektach z zakresu doposażenia 
OSP. 

Zewnętrzne: Opóźnienia we 
wdrażaniu RDW i wynikający z 
Umowy Partnerstwa wymóg wpisania 
projektu do Masterplanu dla dorzecza 
Wisły (brak możliwości 
dofinansowania projektów z zakresu 
małej retencji). 

Podjęte: Zwiększenie alokacji na 
projekty z zakresu doposażenia OSP 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

4.2 Programowe: Dobre dostosowanie 
zakresu wsparcia do potrzeb regionu 

Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

Programowe: wymóg wpisania 
wspieranych inwestycji do planu 
inwestycyjnego WPGO; demarkacja 
między RPO a POIiŚ (organicznie 
zasięgu PSZOK wspieranych w RPO do 
20 000 mieszkańców).  

Zewnętrzne: Czas przyjęcia (2017 r.) i 
zakres inwestycji wpisanych do PI 
WPGO oraz częste i istotne zmiany w 
krajowym prawie odpadowym, które 
mogły być przyczyną małej ilości 
wniosków dotyczących ZZO (w latach 
2014-2020 został przemodelowany 
cały system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym w 
2019 r. zlikwidowano regionalizację 
dot. RIPOK). 

Podjęte: Zmniejszenie alokacji na 
działanie 4.2 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

4.3 Programowe: Dobre dostosowanie 
zakresu i warunków wsparcia do 
potrzeb regionu i możliwości 
beneficjentów. Odrębne poddziałanie 
dla projektów polegających na 
budowie i modernizacji sieci 
wodociągowej łącznie z kanalizacją 
lub na terenach, gdzie zapewniona 
jest gospodarka ściekowa zgodna z 
przepisami krajowymi i unijnymi  

Zewnętrzne: Korzystne zmiany EUR, 
dzięki czemu (alokacja w zł jest 
większa niż pierwotnie zakładano) 

Programowe: nie zidentyfikowano 

Zewnętrzne: Aktualizacja KPOŚK w 
początkowym okresie wdrażania 
(utrudnienia oraz opóźnienia w 
ocenie wniosków); obawy 
mieszkańców przed wysokimi 
kosztami odbioru ścieków (niechęć do 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej); 
niski poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców; pandemia 
COVID-19. 

Podjęte: Zwiększenie alokacji na 
projekty z zakresu gospodarki wodnej; 
wydłużanie czasu na osiągnięcie 
zakładanych wartości wskaźników 
rezultatu; działania informacyjno-
promocyjne, podnoszące świadomość 
korzyści środowiskowych. 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

4.4 Programowe: Dobre dostosowanie 
zakresu wsparcia do potrzeb 
beneficjentów. 

Zewnętrzne: Brak alternatywnych 
źródeł finansowania inwestycji o 
takiej skali  

Programowe: Harmonogram 
konkursów, powodujący nadpodaż w 
jednym czasie projektów 
obejmujących prace o zbliżonym 
charakterze, wymagających 
specyficznych umiejętności w 
odniesieniu do np. renowacji 
zabytków, co skutkowało problemami 
z wyłanianiem wykonawców robot 
budowlanych oraz wzrostem cen na 
rynku usług budowlanych. 

Zewnętrzne: Pandemia COVID-19 
utrudnienie prowadzenie działań 
kulturalnych i wpływ na problemy z 
uczestnictwem w kulturze, w tym 
możliwość osiągnięcia wskaźników 
rezultatu. W przypadku prac przy 
obiektach zabytkowych - konieczność 
uwzględnienia ograniczeń 
konserwatorskich i dostosowywania 

Podjęte: W odpowiedzi na 
ograniczenia wynikające z pandemii 
COVID-19 - przeniesienie przez 
beneficjentów części aktywności do 
sieci, m.in. dzięki wyposażeniu 
zakupionemu w ramach projektów. W 
niektórych instytucjach, które w 
efekcie realizacji projektów zyskały 
większą przestrzeń, powstała 
możliwość realizacji działań 
kulturalnych z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Ze strony IZ RPO WP 
2014-2020 - wydłużenie czasu na 
osiągnięcie zakładanych wartości 
wskaźników rezultatu. 

Rekomendowane na przyszłość: 
Bardziej rozłożona w czasie 
organizacja konkursów na projekty o 
zbliżonym charakterze. 
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DZIAŁANIE 
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI 

CELÓW 
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE 

REALIZACJĘ CELÓW 
DZIAŁANIA ZARADCZE 

do nich rozwiązań przewidzianych w 
projekcie. 

4.5 Programowe: Kompleksowy zakres 
wsparcia, dobrze dostosowany do 
potrzeb regionu 

Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

Programowe: Koncentracja na 
działaniach infrastrukturalnych - brak 
kwalifikowalności kampanii 
edukacyjnych w projektach 
dotyczących ośrodków edukacji 
ekologicznej, przy jednoczesnym 
wymogu osiągnięcia wskaźnika 
rezultatu: Liczba osób objętych 
edukacją ekologiczną w ośrodkach 
edukacji ekologicznej. Warunki 
dofinansowania ograniczające 
możliwość skorzystania ze wsparcia 
przez organizacje pozarządowe (brak 
kwalifikowalności wydatków na 
zarządzanie projektem, ograniczenie 
wysokości zaliczki do 60% wartości 
dofinansowania). 

Zewnętrzne: Pandemia COVID, 
mająca wpływ na ograniczenie 
możliwości realizacji części działań z 
zakresu edukacji (w tym ograniczenie 
możliwości osiągnięcia wskaźnika 
rezultatu) oraz na zmniejszenie 
zainteresowania mieszkańców i 
pensjonatów inwestycjami w 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Podjęte: Wprowadzenie 
dodatkowego typu projektu 
dotyczącego budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na obszarach 
Natura 2000 (projekty parasolowe 
realizowane przez samorządy na rzecz 
mieszkańców). Wydłużenie czasu na 
osiągnięcie zakładanych wartości 
wskaźników rezultatu. 

Rekomendowane na przyszłość: 
Uatrakcyjnienie warunków wsparcia 
dla ngo, w tym ew. zapewnienie 
możliwości współfinansowania 
projektów ze środków WFOŚiGW; 
zwiększenie możliwości realizacji 
działań „miękkich” z zakresu edukacji 
ekologicznej (np. na zasadzie cross-
financingu). 

4.6 Programowe: Procedura 
pozakonkursowa i możliwość 
konsultacji potrzeb z gminami ROF. 
Dobra współpraca w ramach 
Partnerstwa, dobra współpraca z IZ. 

Zewnętrzne: nie zidentyfikowano 

 

Programowe: Przy warunkach 
dofinansowania (sztywna alokacja 
ustalona na poziomie uchwały 
Zarządu, przyjęty poziom 
dofinansowania i wysokość kosztów 
kwalifikowanych) konieczność 
zaangażowania dużych środków w 
ramach wkładu własnego przez 
partnerów projektu. 

Zewnętrzne: Konieczność 
uwzględnienia ograniczeń 
konserwatorskich i dostosowywania 
do nich rozwiązań przewidzianych w 
projekcie w obiekcie zabytkowym. 

Podjęte: Bieżąca współpraca 
beneficjenta z partnerami, by 
zapewnić wkład własny realizację ich 
zakresu projektu. W odpowiedzi na 
ograniczenia wynikające z pandemii 
COVID-19 - bieżące dostosowywanie 
działań do okoliczności. 

Rekomendowane na przyszłość: nie 
zidentyfikowano 

6.1 Programowe: Kompleksowy zakres 
wsparcia odpowiadający na kluczowe 
potrzeby i deficyty, dobrze 
dostosowany do potrzeb gmin 
uzdrowiskowych i podmiotów 
świadczących usługi uzdrowiskowo-
lecznicze 

Zewnętrzne: zwiększone 
zainteresowanie regionalnymi i 
lokalnymi atrakcjami turystycznymi w 
okresie pandemii COVID-19 

Programowe: Limit wartości projektu 
uwzględniającego infrastrukturę 
turystyczną oraz projektów 
realizowanych w typie 2. 

Zewnętrzne: Pandemia COVID-19, 
mająca wpływ na ograniczenie 
możliwości realizacji części usług i 
pełnego wykorzystania infrastruktury. 

W części gmin - niewielka aktywność 
podmiotów prywatnych w zakresie 
rozwoju oferty usług towarzyszących 
(około uzdrowiskowych i około 
turystycznych) oraz ograniczona skala 
działań w obszarach istotnych z 
punktu widzenia zachowania lub 
wzmocnienia potencjału 
uzdrowiskowego (ochrona 
środowiska, ochrana dziedzictwa 
kulturowego). 

Podjęte: Elastyczne podejście do 
podziału projektów 

Rekomendowane na przyszłość: 
Rozszerzenie zakresu wsparcia o inne 
działania kluczowe z punktu widzenia 
wzmocnienia potencjału 
uzdrowiskowego, związane np. z 
poprawą jakości środowiska na 
obszarze gmin uzdrowiskowych (w 
szczególności poprawą jakości wód i 
powietrza), ochroną dziedzictwa 
kulturowego; rozwojem zielono-
błękitnej infrastruktury oraz 
wsparciem doradczym 
ukierunkowanym na doskonalenie 
modeli biznesowych i promocję oraz 
rozwój nowych usług towarzyszących 
przez lokalnych przedsiębiorców, 
lokalne organizacje i samorządy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych, badań terenowych (IDI, CAWI), studiów 
przypadku  
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3. Rekomendacje i zalecenia na perspektywę finansową 2021-2027 w 

zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz 

wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego 

Wyniki badania wskazują na to, że interwencja RPO WP 2014-2020 w ramach OP IV 

i działania 6.1 została dobrze zaplanowana. Przyjęta na etapie programowania logika 

interwencji była trafna - zakres wsparcia w sposób kompleksowy odpowiadał na kluczowe 

potrzeby województwa, a dofinansowane przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem 

będą miały wpływ na realizację wyznaczonych celów, przy czym skala wpływu na 

zachodzące w regionie zmiany będzie zróżnicowana, w zależności od obszaru. 

Dofinansowane projekty wpisywały się w szersze spektrum kompleksowych i 

wielokierunkowych działań realizowanych na terenie województwa w obszarze ochrony 

środowiska, adaptacji do zmian klimatu, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju 

potencjału endogenicznego, współfinansowanych z różnych źródeł publicznych (POIiŚ 2014-

2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie, PROW 2014-2020, EWT 2014-2020), stanowiąc ich 

komplementarne uzupełnienie.  

Pomimo znacznej skali inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, potrzeby regionu nie 

zostały w pełni zaspokojone, a skutki zmian klimatu generują nowe potrzeby. 95% 

respondentów ankiety CAWI wyraziła zainteresowanie uzyskaniem wsparcia ze środków 

UE w perspektywie finansowej 2021-2027 na planowane inwestycje związane z ochroną 

środowiska, adaptacją do zmian klimatu, ochroną dziedzictwa kulturowego lub rozwojem 

potencjału endogenicznego. Najczęściej wskazywanymi typami przedsięwzięć są te z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej i ochrony dziedzictwa kulturowego, potrzeby obejmują także 

inwestycje z zakresu adaptacji do zmian klimatu (mała retencja, ochrona 

przeciwpowodziowa, zielono-błękitna infrastruktura), gospodarki odpadami i ochrony 

przyrody, jak również dalszego wspierania potencjału endogenicznego gmin 

uzdrowiskowych. 
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WYKRES 62. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW OP IV I DZIAŁANIA 6.1 NA PYTANIE 

„DOFINANSOWANIEM JAKIEGO TYPU PRZEDSIĘWZIĘĆ BYLIBY PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W KOLEJNEJ 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ?” 

 
Źródło: CAWI, n=182  

Badanie wykazało również, że przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne (w tym system 

naborów, kryteria oceny, działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały skutecznej i 

efektywnej realizacji założonych celów. Zastosowane rozwiązania powinny być w 

podobnej formie kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej. Zastosowanie 

formuły ZIT działaniu 4.6 przyniosło wartość dodaną w postaci realizacji kompleksowego, 

partnerskiego projektu na obszarze ROF. Wnioski z analizy tego projektu wskazują na 

zasadność kontynuacji formuły ZIT dla działań z zakresu kultury w perspektywie finansowej 
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2021-2027. Nie zidentyfikowano natomiast istotnej wartości dodanej płynącej z 

zastosowania formuły ZIT w obszarze gospodarki ściekowej (poddziałaniu 4.3.3). 

W toku badania zidentyfikowano czynniki, które mogą wpływać na poprawę skuteczności, 

efektywności i użyteczności interwencji i we wcześniejszych rozdziałach sformułowano 

szereg wskazówek, które mogą pomóc odpowiednio ukształtować przyszłe zasady wsparcia 

(m.in. w odniesieniu do systemu wskaźników, kryteriów oceny, warunków wsparcia). 

Beneficjenci zgłaszają postulaty dotyczące zmniejszenia ilości wymaganej dokumentacji na 

etapie oceny wniosków o dofinansowanie, przyspieszenia procesu oceny wniosków, 

uproszczenia procedur rozliczeniowych oraz zniesienia limitów dotyczących wartości 

projektu czy maksymalnej kwoty dofinansowania. 

Obecny rozdział koncentrować się będzie głównie na kierunkach i zakresie przyszłej 

interwencji. Przedstawione wnioski i rekomendacje bazują na wynikach całego badania, w 

szczególności na wynikach oceny stopnia zaspokojenia kluczowych potrzeb województwa 

oraz oceny wpływu interwencji na realizację celów strategicznych. Pod uwagę wzięto także 

aktualne kierunki polityki Unii Europejskiej, krajowe i wojewódzkie priorytety i wyzwania 

rozwojowe, przede wszystkim zapisy „Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030” 

oraz projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. 

3.1  ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

Jak wskazano w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030, specyficzne 

uwarunkowania geograficzne i hydrologiczne występujące w województwie determinują 

m.in. wysokie ryzyko powodziowe (obszary zagrożenia powodziowego obejmują aż 

7,9% powierzchni województwa). W celu ograniczenia ryzyka powodziowego oraz 

przeciwdziałania suszy konieczny będzie dalszy rozwój nowoczesnej infrastruktury 

przeciwpowodziowej, ale również działania z zakresu retencjonowania wody, zahamowania 

odpływu wód powierzchniowych i zwiększenia dopływu wód opadowych do warstw 

wodonośnych. Planowane w Strategii działania obejmują także m.in. budowę i modernizację 

zbiorników magazynujących wodę, udoskonalenie systemów ostrzegania oraz wyposażenie 

jednostek systemu ratowniczego i interwencyjnego. Podkreślana jest przy tym potrzeba 

zwiększania świadomości społeczeństwa nt. przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 

reagowania na jego skutki.  

Wnioski z obecnego badania, opierające się w szczególności na opiniach ekspertów 

wyrażonych w toku wywiadów indywidualnych, a także na wiedzy eksperckiej i 

doświadczeniu członków zespołu badawczego, są zbieżne z kierunkami rozwoju 

województwa przestawionymi w Strategii Rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. 

Priorytetowym kierunkiem wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027 powinny być 

działania nakierowane na zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych w obrębie 

zlewni – w miejscu opadu, gdyż tego rodzaju działania mają największy potencjał w zakresie 

retencjonowania wód i przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym (powodziom i suszom), 

mają też korzystny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. Jak pokazują 
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doświadczenia z perspektywy 2014-2020, są to trudne działania, jednak możliwe do 

realizacji pod warunkiem wdrożenia efektywnych narzędzi wsparcia projektów oraz 

potencjalnych beneficjentów102. Podobnie jak w innych obszarach, województwo 

podkarpackie mogłoby i powinno być pionierem w we wdrażaniu najbardziej skutecznych 

działań ukierunkowanych na zatrzymanie wody i zagospodarowanie wód opadowych w 

obrębie zlewni. Warto w związku z tym zaplanować wsparcie dla inwestycji 

ukierunkowanych na zatrzymanie wody w zlewniach na terenach rolniczych, na obszarach 

leśnych, na obszarach zurbanizowanych oraz na obszarach chronionych. 

Największy potencjał w tym zakresie związany jest z odtworzeniem retencji na terenach 

zmeliorowanych (rolniczych, leśnych oraz objętych różnymi formami ochrony). Przedmiotem 

wsparcia powinno być odtworzenie, modernizacja oraz budowa urządzeń piętrzących na 

rowach melioracyjnych, wraz z systemem sterowania oraz opracowaniem programu 

zarządzania tego rodzaju infrastrukturą (retencyjno-nawodnieniową)103. Beneficjentem tego 

rodzaju projektów mogłyby być spółki wodne lub gminy, które niekiedy przejmują zadania 

spółek wodnych, w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwach104, PGW 

Wody Polskie, Parkami Krajobrazowymi, RDOŚ oraz organizacjami non-profit. Do rozważenia 

jest również wsparcie projektów parasolowych, obejmujących niewielkie działania związane 

z małą retencją realizowane przez samorząd, rolników oraz mieszkańców. 

Duży potencjał w zakresie retencjonowania wód dotyczy również retencji krajobrazowej, w 

tym renaturalizacji obszarów meliorowanych, w szczególności siedlisk podmokłych, a także 

działań spowalniających spływ powierzchniowy oraz ułatwiających infiltrację wód 

opadowych do głębszych warstw gleby. Projekty tego rodzaju mogłyby być realizowane 

przez podmioty zarządzające obszarami chronionymi (parki narodowe, parki krajobrazowe, 

Lasy Państwowe105), jednak pod warunkiem zapewnienia odpowiednio wysokiego 

dofinansowania i współfinansowania ze środków samorządu wojewódzkiego lub WFOŚiGW. 

                                                      
102 W ramach POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020 realizowane były z powodzeniem projekty dotyczące małej retencji na obszarach 
leśnych, również na obszarze województwa podkarpackiego. Realizacja tego rodzaju projektów w tak dużej skali wynika nie 
tylko z potencjału organizacyjnego i finansowego beneficjenta (PGL LP), ale również szeregu działań wspomagających, które 
zostały przeprowadzone przed rozpoczęciem projektów, które obejmowały m.in.: opracowanie podręczników dobrych 
praktyk, wytycznych technicznych, szkoleń i warsztatów dla nadleśnictw oraz projektantów, jak również szerokiej 
współpracy, m.in. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zarządów gospodarki wodnej oraz dyrekcji ochrony 
środowiska. Podobne projekty odnoszące się do obiektów cennych przyrodniczo (torfowiska i inne obszary wodno-błotne) 
były realizowane także przez organizacje pozarządowe. Tu również u podstaw sukcesu leżą odpowiednio przeprowadzone 
działania przygotowawcze. U podstaw wielu innych projektów dotyczących nowoczesnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej oraz przywracania dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód leżą również kompleksowe działania 
przygotowawcze, oparte na współpracy wielu interesariuszy – przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz 
sektora non-profit.  

103 O ile tego typu przedsięwzięcia nie będą wspierane w ramach PROW.  

104 W zestawieniu proponowanych beneficjentów nie ujęto jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zakładając, że 
projekty dotyczące rozwoju małej retencji leśnej będą kontunuowanie w programie centralnym. Biorąc pod uwagę 
doświadczenia PGL LP w realizacji tego rodzaju projektów oraz uwarunkowania związane ze strukturą własnościową, 
jednostki PGL LP powinny być jednak aktywnymi partnerami na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć 
retencyjnych. 

105 O ile będzie możliwość dofinansowania tego typu podmiotów na poziomie regionalnym. Zgodnie z informacjami nt. 
planowanej demarkacji, wsparcie projektów z zakresu małej retencji, realizowanych projektów realizowanych przez 
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Potencjał w zakresie retencjonowania wód mają także obszary miejskie. W ramach POIiŚ 

2014-2020 dużym zainteresowanie cieszyły się działania dotyczące rozwoju systemu 

zagospodarowania wód opadowych, połączonych z systemami retencjonowania wód na 

obszarach miejskich. Ze wsparcia w POIiŚ 2014-2020 mogły korzystać większe ośrodki 

miejskie, natomiast w ramach programu regionalnego przedmiotem wsparcia powinno być 

finansowanie analogicznych rozwiązań w mniejszych ośrodkach miejskich106. Można 

rozważyć również finansowanie małych projektów edukacyjno-inwestycyjnych (o 

charakterze demonstracyjnym), dotyczących rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury oraz 

innych działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na obszarach zurbanizowanych, w 

połączeniu z działaniami edukacyjnymi. Realizatorami tego rodzaju projektów mogłyby być 

np. szkoły (jednak również pod warunkiem zapewnienia odpowiednio wysokiego 

dofinansowania i współfinansowania ze środków samorządu wojewódzkiego lub 

WFOŚiGW)107. 

Kluczowe znaczenie w obszarze adaptacji do zmian klimatu ma edukacja, planowanie i 

doradztwo. Bez tego rodzaju działań wspomagających mało prawdopodobne jest 

wygenerowanie dojrzałych projektów dotyczących retencjonowania wód. W pierwszej fazie 

wdrażania instrumentów wsparcia ukierunkowanego na retencjonowanie wód, 

finansowanych ze środków RPO WP 2021-2027, samorządu województwa lub innych źródeł, 

powinny być realizowane działania edukacyjno-doradczo-planistyczne (np. w formie 

warsztatowej z udziałem ekspertów oraz różnych interesariuszy, m.in.: PGW Wody Polskie, 

samorządów, organizacji ekologicznych, Lasów Państwowych, związków wędkarskich, 

podmiotów zarządzające obszarami chronionymi oraz ekspertów), ukierunkowane na 

prezentację i promocję najbardziej efektywnych rozwiązań, wypracowanie planów i 

programów działań, budowanie partnerstw oraz opracowanie konkretnych projektów, które 

mogłyby zostać sfinansowane w drugiej fazie wdrażania ze środków RPO WP 2021-2027. 

Pożądane byłoby także stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz konkretnych działań w 

                                                      
podmioty takie jak PGW Wody Polskie i Lasy Państwowe (tj. podlegających władzom centralnym), przewidziane jest na 
poziomie krajowym. 

106 Biorąc za wzór model wsparcia wypracowanego w ramach działania 2.1.5 POIiŚ 2014-2020, do wsparcia powinny się 
kwalifikować wyłącznie takie inwestycje, w wyniku których wody opadowe są: a. zatrzymywane i retencjonowane w miejscu 
ich powstania (opóźnienie odpływu poprzez budowę np. zbiorników retencyjnych podziemnych i powierzchniowych, 
szczelnych i chłonnych, drenaży rozsączających, nawierzchni chłonnych, zielonych tarasów, likwidację uszczelnienia lub 
zasklepienia gruntu itp.); b. zagospodarowane (wykorzystywane) na miejscu (np. do podlewania terenów zielonych, 
zasilania zbiorników przeciwpożarowych, szaletów, chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic). 
Projekty powinny opierać się także na rzetelnych wyliczeniach, w tym na wynikach numerycznych modeli opadowych. 
Szczególnie preferowane powinny być rozwiązania oparte na naturze lub semi-naturalne (np. wykorzystujące naturalną 
zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych danego terenu /środowiska, 
w tym rowy odwadniające w terenie podmokłym, muldy, zbiorniki odparowujące i sedymentacyjne, dopuszczalne w tym 
zakresie są również rozwiązania). 

107 Przy formułowaniu zasad wsparcia dla błękitno-zielonej infrastruktury w miastach należałoby uwzględnić doświadczenia 
z dotychczasowych konkursów przeprowadzonych w tym zakresie w ramach Funduszy Norweskich (MF EOG i NMF) oraz 
przez Ministerstwo Klimatu („Miasto z klimatem”), m.in. zdefiniowanie zamkniętego katalogu działań, na które można 
uzyskać dofinansowanie (w celu uniknięcia sytuacji, w której nasadzenia drzew i krzewów w parkach byłyby jedynymi 
pojawiającymi się w projektach elementami zielonej infrastruktury). 
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obszarze retencjonowania wód, wynikających np. z opracowanych dokumentów 

planistycznych (PZO, plany ochrony PN, plany ochrony PK).  

Z Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynikają także potrzeby infrastrukturalne w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym kontynuacji procesu budowy i modernizacji 

obwałowań przeciwpowodziowych oraz budowy zbiorników suchych i polderów 

zalewowych. Część tego typu inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia na poziomie 

regionalnym, jest już przygotowana przez PGW Wody Polskie i tylko brak środków 

finansowych powstrzymuje ich realizację.  

Zgodnie z zapisami Strategii „Podkarpackie 2030” oraz wynikami badań terenowych, 

wskazana byłaby także kontynuacja wsparcia w zakresie doposażenia służb ratowniczych 

oraz wdrażania systemów monitorowania i szybkiego reagowania na zagrożenia.  

Wskazane jest ujęcie w nowym programie regionalnym działań związanych z utrzymaniem 

dobrego stanu wód, obejmującego m.in. renaturyzację cieków wodnych, poprawę ciągłości 

wodnych korytarzy ekologicznych, usuwanie barier migracyjnych, odtwarzanie tarlisk, itp. 

Beneficjentem tego rodzaju projektów mogłyby być Wody Polskie (przykładem jest projekt 

realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020), a także mniejsze podmioty – organizacje 

pozarządowe i związki wędkarskie. Tu również proces wdrażania powinien być dwuetapowy 

(pierwszą fazę powinny stanowić działania edukacyjno-doradczo-planistyczne). 

3.2  ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA 

W perspektywach finansowych UE 2007-2013 i 2014-2020, w województwie podkarpackim 

podobnie jak w całym kraju, w obszarze ochrony środowiska największy strumień wsparcia 

skierowany został na dostosowanie aglomeracji do wymogów dyrektywy 91/271/EWG 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki środkom UE przekazanym w ramach 

RPO i POIiŚ, znaczna część potrzeb infrastrukturalnych wymienionych w KPOŚK zostanie 

zaspokojona w perspektywie roku 2023, choć kolejna, VI już aktualizacja KPOŚK wskazuje na 

potrzeby dalszej realizacji przedsięwzięć w aglomeracjach z przedziału 2-10 tys. RLM i 

powyżej 10 tys. RLM (te ostatnie jednak przewidziane są do wsparcia na poziomie 

krajowym), obejmujących rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych, a także wdrażanie inteligentnych 

systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Warto jednak zaznaczyć, że ramach 

przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 4.3 w aglomeracjach z przedziału 2-10 tys. RLM 

odnotowano symptomy zbliżania się do nasycenia tego typu infrastrukturą (relatywnie niski i 

malejący wskaźnik koncentracji w przypadku budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej), 

co może wskazywać na malejącą efektywność kosztową tego typu przedsięwzięć w ramach 

wyznaczonych granic aglomeracji. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zjawiska 

krańcowo malejącej efektywności podejmowanych działań w obszarze gospodarki ściekowej, 

wskazane jest wdrożenie w perspektywie finansowej 2021-2027 mechanizmów 

zapobiegawczych, np. wprowadzenie preferencji dla działań, które w sposób bezpośredni 

przyczyniają się do realizacji wymogów określonych w dyrektywie 91/271/EWG, tj. budowy 

sieci kanalizacyjnych; budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, które w 
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momencie rozpoczęcia projektu nie spełniają wymogów określonych w dyrektywy 

91/271/EWG, jak również działań związanych z efektywnym zagospodarowaniem osadów 

ściekowych, z naciskiem na instalacje, które obsługują większą grupę oczyszczalni z 

aglomeracji 2-10 tys. RLM108. W przypadku zagospodarowania osadów ściekowych wskazane 

jest opracowanie regionalnego planu zagospodarowania osadów ściekowych, w 

szczególności dla aglomeracji 2-10 tys. RLM. 

Z opinii przedstawicieli UM WP oraz ekspertów uczestniczących w badaniu, jak i z analizy 

danych zastanych wynika, że w przypadku województwa podkarpackiego uregulowanie 

gospodarki ściekowej na obszarach aglomeracji nie oznacza rozwiązania problemu 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł komunalnych. Niski 

stopień urbanizacji i duże rozproszenie zabudowy oraz ukształtowanie terenu (pogórze i 

góry), nie pozwalają na zaplanowanie i realizację efektywnych systemów kanalizacji 

zbiorczej, szczególnie w południowej części województwa, która jednocześnie charakteryzuje 

się wysokimi walorami przyrodniczymi. Z sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 r. korzystało 

70,4% mieszkańców województwa i w rankingu województw Podkarpacie zajmowało 

dopiero 10. miejsce pod tym względem w kraju109. Na podstawie danych z V AKPOŚK można 

szacować, że poza obszarami aglomeracji zamieszkuje około 17,5% populacji województwa 

(udział ten będzie prawdopodobnie wyższy po ostatniej, VI aktualizacji KPOŚK, w ramach 

której ograniczono zasięg aglomeracji). Dalszy postęp w zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń 

oraz poprawie stanu wód wymagać będzie zaadresowania problemów obszarów 

znajdujących się poza aglomeracjami, na których często występuje niekontrolowany zrzut 

ścieków komunalnych do wód powierzchniowych i podziemnych. Większość gospodarstw 

domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej korzysta za zbiorników bezodpływowych 

na ścieki, jednak szczelność tego rodzaju obiektów, szczególnie wybudowanych w latach 80 i 

90-tych oraz wcześniejszych, budzi poważne wątpliwości110. W działaniu 4.5 dofinansowano 

5 pilotażowych projektów parasolowych z zakresu przydomowych oczyszczalni ścieków na 

obszarach Natura 2000 i wskazana jest kontynuacja tego kierunku wsparcia, w oparciu o 

doświadczenia zebrane w ramach pilotażu, przy czym wskazane byłoby rozszerzenie zasięgu 

geograficznego wspieranych przedsięwzięć na wszystkie powierzchniowe formy ochrony 

przyrody. Warto także rozszerzyć zakres wsparcia o lokalne, autonomiczne systemy 

oczyszczania ścieków (lokalna sieć kanalizacyjna i małą oczyszczalnia ścieków) na obszarach, 

na których występuje zabudowa rozproszona (niski wskaźnik koncentracji). Tego rodzaju 

rozwiązania mogą być najbardziej efektywnym kosztowo, ekonomicznie i ekologicznie 

                                                      
108 W przypadku mniejszych oczyszczalni ścieków budowa indywidualnych systemów zagospodarowania i przetwarzania 
osadów ściekowych może być nieuzasadniona ekonomicznie i generować nadmierne koszty na etapie eksploatacji, które 
będą przekładały się wzrost opłat ponoszonych przez użytkowników systemów kanalizacyjnych.  

109 „Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030”, Rzeszów, wrzesień 2020 r. 

110 Częstą praktyką jest wykonywanie otworów w ścianach zbiorników. Identyfikowaną praktyką na obszarach 
zwodociągowanych jest również zamiana studni na bezodpływowe zbiorniki na ścieki, bez zachowania odpowiednich 
parametrów szczelności, co ma bardzo negatywny wpływ na stan wód podpowierzchniowych. Skala tego zjawiska, ze 
względu na obiektywne ograniczenia techniczne związane z weryfikacją szczelności użytkowanych zbiorników, nie jest 
znana. Jednak należy zakładać, że problem braku szczelności dotyczy większości gospodarstw domowych podłączonych do 
zbiorników bezodpływowych, w szczególności w latach 80 i 90-tych oraz wcześniejszych. 
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wariantem, który ogranicza ryzyko niekontrolowanego przedostawania się substancji 

biogennych do środowiska na skutek awarii przydomowych instalacji oczyszczania ścieków 

wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji oczyszczalni. Ryzyko to należy brać 

pod uwagę w przypadku finansowania indywidualnych, przydomowych oczyszczani ścieków, 

wdrażając odpowiednie środki zapobiegawcze, np. zobowiązanie gmin do nadzoru na 

przydomowymi oczyszczalniami (stan techniczny, częstość usuwania osadów). 

W okresie wdrażania RPO WP 2014-2020 uwidoczniły się pilne i większe niż się spodziewano 

potrzeby dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz 

zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej wody. Jest to przede wszystkim 

konsekwencja zmian klimatu, w wyniku których w ostatnich latach w regionie nasiliło się 

zjawisko suszy, mające istotny wpływ na ograniczenie możliwości poboru wody z dotychczas 

wykorzystywanych źródeł powierzchniowych i podziemnych. Biorąc pod uwagę potrzeby 

województwa, wskazane jest więc wsparcie inwestycji w budowę i modernizację ujęć wody 

oraz budowę i modernizację sieci wodociągowych. Inwestycje takie należy postrzegać jako 

jedną z form adaptacji do zmian klimatu111. W przypadku podjęcia decyzji o wspieraniu tego 

kierunku działań wskazane byłoby wprowadzenie wymogu zastosowania w projektach 

inteligentnych systemów zarządzania siecią wodociągową, zapewniających funkcjonalności 

pozwalające na analizowanie i sterowanie parametrami pracy sieci i pozwalające w 

konsekwencji na ograniczenie strat wody. Konieczne jest również zaostrzenie środków 

ograniczających ryzyko zanieczyszczenia wód – w przypadku przyłączenia do sieci 

wodociągowej obiektów odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych, 

beneficjent powinien zostać zobowiązany do wdrożenia na terenie gminy systemu 

weryfikacji szczelności zbiorników bezodpływowych na ścieki, np. poprzez szczegółową 

inwentaryzację tego rodzaju obiektów, jak również weryfikację częstości i objętości 

odbieranych ścieków, w powiązaniu z ilością dostarczanej wody112. 

3.3  GOSPODARKA ODPADAMI  

Interwencja RPO WP 2014-2020 w obszarze gospodarki odpadami nakierowana była przede 

wszystkim na uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), modernizację 

zakładów zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych oraz rekultywację 

składowisk. Pomimo znacznych postępów infrastrukturalnych w tym obszarze, potrzeby 

województwa ujęte w WPGO nie zostały w pełni zaspokojone. Jednocześnie z Dyrektywy PE i 

Rady (UE) 2018/850 i 2018/851 wprowadzają ambitne cele w zakresie przygotowania do 

ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych (do2025 r.-55% (50%), do 2030r.-60% 

                                                      
111 Z projektu „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” wynika, że wsparcie na budowę i 
modernizację infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody w uzasadnionych 
adaptacją do zmian klimatu przypadkach będzie mogło być realizowane także w ramach celu szczegółowego (iv) Wspieranie 
działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe. 

112 Wskazane jest również wdrożenie rozwiązań (odrębne liczniki) dla wody wykorzystywanej na cele bytowo-gospodarcze, 
wymagającej oczyszczania ścieków, oraz wody niewymagającej oczyszczania (np. wykorzystywanej do celów podlewania 
roślin). 



174 | S t r o n a  

(55%), do 2035 r. -65% (60%)113, ograniczenia składowania wytwarzanych odpadów 

komunalnych do 10% (25%) do 2035 r., segregacji i poddawania recyklingowi bioodpadów u 

źródła od 1 grudnia 2023 r. (lub selektywnego zbierania i niemieszania z innymi rodzajami 

odpadów) oraz wprowadzenia selektywnej zbiórki tekstyliów od 1 stycznia 2025 r. 

Z zakresu wskazanych powyżej celów wynika, że dominującym kierunkiem wsparcia w 

perspektywie finansowej 2021-2027 powinny być inwestycje umiejscowione najwyżej w 

hierarchii postępowania z odpadami, tj. zapobieganie powstawaniu odpadów, tworzenie 

warunków do selektywnego zbierania odpadów (w tym budowa i modernizacja PSZOK), 

instalacje służące przygotowaniu odpadów do odzysku poprzez doczyszczanie zebranych 

selektywnie frakcji, instalacje do przetwarzania odpadów zielonych lub/i innych 

bioodpadów oraz instalacje do recyklingu odpadów. Potrzeby regionu obejmują także 

rekultywację zamkniętych składowisk odpadów, stanowiących zagrożenie dla środowiska - 

bez wsparcia publicznego tego typu działania nie są podejmowane przez gminy. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na istotne ograniczenie dla absorpcji środków w 

działaniu 4.2 RPO WP 2014-2020, jakie stanowiła przyjęta demarkacja wsparcia UE między 

poziomem regionalnym a krajowym (POIiŚ 2014-2020) w zakresie PSZOK, z godnie z którą 

na poziomie regionalnym mogły być dofinansowane projekty związane z selektywnym 

zbieraniem odpadów, w tym PSZOK, o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowanych i 

obsługujące do 20 000 mieszkańców114. W ramach POIiŚ 2014-2020 występowała natomiast 

duża konkurencja o środki i nie wszystkie projekty dotyczące PSZOK, w tym z terenu 

województwa podkarpackiego, uzyskały wsparcie. W celu umożliwienia zaspokojenia 

potrzeb regionu, w perspektywie finansowej 2021-2027 należałoby dążyć do 

wynegocjowania zmiany lub odstępstw od zasad demarkacji, tj. zniesienia lub podwyższenia 

przyjętych limitów (aktualny projekt linii demarkacyjnej na lata 2020-2021 utrzymuje takie 

same jak w latach 2014-2020 limity dla projektów dotyczących PSZOK).   

W kolejnej perspektywie większy nacisk powinien zostać także położony na realizację idei 

gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W tym kontekście można rozważyć stworzenie 

instrumentu wspierającego przedsiębiorców na działania ukierunkowane na ograniczenie 

ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych, wykorzystanie odpadów oraz 

surowców pochodzących z recyklingu w procesach produkcyjnych, projektowanie dla 

recyklingu, działania ukierunkowane ograniczenie oddziaływania na środowiskowa w całym 

cyklu życia produktów. Wdrożenie tego rodzaju instrumentu wsparcia będzie jednak bardzo 

trudne, z jednej strony ze względu na nowatorskich charakter, z drugiej ze względu na 

konieczność zmiany świadomości przedsiębiorców oraz stosowanych modeli biznesowych. 

Problem stanowić mogą także skutki pandemii COVID-19 dla sektora mśp. Co prawda 

                                                      
113 Możliwość przesunięcia maks. o 5 lat ww. terminów dot. Państw UE, które w 2013 r. przygotowały do ponownego użycia 
i poddały recyklingowi mniej niż 20% swoich odpadów komunalnych lub poddały składowaniu ponad 60% swoich odpadów 
komunalnych. 

114 Limit nie dotyczył projektów składanych w ramach konkursów dedykowanych dla MOF w przypadku których maksymalna 
kwota dofinansowania projektów dotyczących PSZOK wynosiła 4 mln z l (limit dotyczył wyłącznie projektów w ramach, 
których powstanie więcej niż jeden PSZOK). 
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strategii UE zakłada, że odbudowa gospodarki po pandemii będzie opierała się na przejściu 

na bardziej zrównoważony, prośrodowiskowy i proklimatyczny model działalności we 

wszystkich obszarach działalności gospodarczej, jednak większość przedsiębiorstw, które 

ucierpiały na w efekcie pandemii COVID-19 może mieć zupełnie inne priorytety 

inwestycyjne. Bez wdrożenia odpowiedniego systemu zachęt oraz działań wspomagających 

wdrożenie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w przedsiębiorstwach może okazać 

się trudne lub może być bardzo ograniczone. Planowany instrument wsparcia powinien w 

związku z tym obejmować zarówno wsparcie działań inwestycyjnych związanych z 

wdrożeniem modelu GOZ w przedsiębiorstwach, jak również profesjonalne wsparcie 

doradczo-szkoleniowe oraz szeroką promocję dobrych praktyk115. 

3.4  OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI  BIOLOGICZNEJ 

Z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami oraz analizy dokumentów wynika, że w 

województwie podkarpackim skala potrzeb w zakresie działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej jest bardzo duża, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo wysoki 

udział terenów cennych przyrodniczo (45% pokrycia terenu województwa formami ochrony 

przyrody), stosunkowo niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców i decydentów 

oraz dużą presję turystyczną (w szczególności na obszarze Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego).  

W opinii ekspertów uczestniczących w badaniu, niezbędne są przede wszystkim dalsze, 

zintensyfikowane działania z zakresu edukacji ekologiczno-klimatycznej i komunikacji, w 

tym tworzenia strategii rozwoju w oparciu o zasoby przyrodnicze (tworzonych w procesie 

partycypacyjnym z udziałem mieszkańców, samorządów i organizacji pozarządowych). 

Możliwość finansowania działań „miękkich” może wymagać dopuszczenia cross-

financingu116. Jednocześnie wskazywana była potrzeba mocniejszej weryfikacji kompetencji 

merytorycznych podmiotów ubiegających się o wsparcie w obszarze edukacji ekologicznej. 

W ramach badan terenowych zasygnalizowane zostały znaczące problemy z utrzymaniem 

trwałości licznych ośrodków edukacji ekologicznej, które powstały w regionie przy wsparciu 

                                                      
115 Kluczowe znaczenie dla skuteczności instrumentu wsparcia procesu przejścia na model GOZ może mieć wsparcie prac 
przedinwestycyjnych. Należy rozważyć wprowadzenie sprzężonych instrumentów wsparcia: a. działań przedinwestycyjnych 
(np. analizy techniczne i ekonomiczne, prace koncepcyjne związane z ekoprojektowaniem lub wykorzystaniem odpadów w 
procesie produkcyjnym); b. działań inwestycyjnych (np. związanych z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych 
ukierunkowanych na ograniczenie ilości odpadów powstających w procesach produkcyjnych lub na etapie użytkowania 
produktów). Tego rodzaju instrumenty wsparcia mogą funkcjonować łącznie lub rozdzielnie - beneficjenci, którzy posiadają 
wymaganą dokumentację powinni mieć możliwość aplikowania wyłącznie o środki na etap inwestycyjny. Beneficjenci 
korzystający z wsparcia działań przedinwestycyjnych, w przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań, 
powinni mieć zapewniony ułatwiony dostęp do środków na realizację prac inwestycyjnych. Wzorcem może być model 
zastosowany w działaniu 1.4-4.1 POIG 2007-2013. Inspirację można czerpać również z instrumentu wsparcia zastosowanego 
w osi IV POIiŚ 2007-2013, który obejmował elementy idei GOZ. 

Można rozważyć również powołanie regionalnego centrum kompetencji GOZ, np. we współpracy z regionalnymi uczelniami 
lub jednostkami naukowo-badawczymi, którego zadaniem byłaby promocja idei GOZ, w szczególności identyfikacja i 
promocja dobrych praktyk w obszarze GOZ oraz korzyści wynikających z ich wdrożenia, jak również kompleksowe wsparcie 
doradczo-szkoleniowe przedsiębiorców, a także administracji rządowej i samorządowej, w tym instytucji zarządzającej RPO 
WP, w obszarach związanych z gospodarką odpadami, GOZ oraz wsparciem przedsiębiorstw. 

116 Model taki w odniesieniu do edukacji ekologicznej był stosowany zarówno w POIiŚ 2007-2013, POIiŚ 2014-2020, jak 
również w części regionalnych programów operacyjnych finansowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020. 
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RPO WP 2007-2013. W tym kontekście jako dobre rozwiązanie należy ocenić wprowadzone 

w RPO 2014-2020 ograniczenia wsparcia do rozbudowy, modernizacji lub doposażenia tego 

typu obiektów. Podobne podejście powinno być kontynuowane w przyszłej perspektywie 

finansowej, przy czym działania infrastrukturalne powinny stanowić element uzupełniający 

planowanych do realizacji w ramach projektu działań edukacyjno-informacyjnych, a nie 

odwrotnie. Konieczna jest także weryfikacja rzeczywistej skali działalności w zakresie 

edukacji ekologicznej, prowadzonej przez ośrodek ubiegający się o wsparcie na rozbudowę 

lub doposażenie.  

Kluczową grupę wspieranych działań powinny stanowić projekty dotyczące ochrony czynnej 

cennych gatunków i siedlisk, w tym odpowiedniego kanalizowania ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo, jak również inne formy ograniczania presji na zasoby 

przyrody, np. poprzez opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wraz ze strategiczną oceną ich oddziaływania na środowisko. Projekty dotyczące 

kanalizowania ruchu turystycznego lub obejmujące tego rodzaju elementy powinny być 

realizowane wyłącznie na obszarach, na których problem nadmiernej i niekontrolowanej 

antropopresji rzeczywiście występuje. Beneficjenci powinni być zobligowani do 

przedstawienia danych oraz analiz, które potwierdzają problem wysokiej antropopresji na 

obszarze planowanym do realizacji projektu, jak również faktyczną wrażliwość chronionych 

siedlisk i gatunków na antropopresję. Bardzo istotną rolę w utrzymaniu cennych 

przyrodniczo siedlisk na terenie województwa podkarpackiego będzie miało utrzymanie i 

promocja tradycyjnych metod wypasu zwierząt i rozwoju rolnictwa ekstensywnego. 

Inicjatywy tego typu były już realizowane przy wsparciu ze środków Samorządu 

Województwa („Podkarpacki Wypas Naturalny”), jednak wskazane byłoby zwiększenie ich 

skali i zasięgu przy wparciu ze środków UE117. 

W przyszłym programie należy uwzględnić również potrzebę adaptacji ekosystemów, w tym 

ekosystemów występujących na obszarach zurbanizowanych, do zmian klimatu – w 

szczególności potrzebę retencjonowania wody w celu ochrony siedlisk oraz tworzenie 

zielono-błękitnej infrastruktury w miastach, a także ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleb 

przez ścieki komunalne na obszarach cennych przyrodniczo. Model wsparcia dotyczący 

finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach Natura 2020, wypracowany 

i wdrożony w działaniu 4.5, należy uznać za przykład dobrej praktyki w obszarze ochrony 

różnorodności biologicznej. Powinien być on kontynuowany i szeroko promowany jako 

wzorzec dla twórców innych regionalnych programów operacyjnych. 

Można rozważyć również finansowanie małych projektów edukacyjno-inwestycyjnych, np. w 

formule parasolowej, dotyczących ochrony różnorodności biologiczne w połączeniu z 

działaniami edukacyjnymi. Podobnie jak w przypadku zielono-niebieskiej infrastruktury 

                                                      
117 Na możliwość finansowania tego typu działań w ramach RPO wskazuje przykład województwa małopolskiego, gdzie w 
działaniu 6.2 dofinansowano projekt „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie 
gospodarki pasterskiej”, mający na celu powstrzymaniu zjawiska wtórnej sukcesji na cennych przyrodniczo obszarach 
małopolskich Karpat poprzez prowadzenie wypasu owiec na ok. 3 tys. ha. (w 80 lokalizacjach). Kwota dofinansowania 
projektu ze środków UE wynosi 6,1 mln zł. 
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służącej adaptacji do zmian klimatu, realizatorami tego rodzaju projektów mogłyby być np. 

szkoły, samorządy i organizacje non-profit, jednak również pod warunkiem zapewnienia 

odpowiednio wysokiego dofinansowania i współfinansowania ze środków samorządu 

wojewódzkiego lub WFOŚiGW118,119.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia dotyczące finansowania czynnej ochrony gatunków i 

siedlisk przyrodniczych w obecnej perspektywie finansowej w województwie podkarpackim 

oraz w innych województwach, zarówno w POIiŚ 2014-2020, jak i w regionalnych 

programach operacyjnych, należy założyć, że realizacja dużej liczby dojrzałych projektów nie 

będzie możliwe bez wdrożenia dodatkowych działań wspomagających. Bezwzględnie 

należy dążyć do wykorzystania potencjału dokumentacji dla planów ochrony parków 

krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, opracowanej przy wsparciu ze środków RPO WP 

2014-2020. Regionalny program operacyjny powinien koncentrować się na realizacji działań 

ochronnych wynikających z opracowanych dokumentów planistycznych.  

Przy planowaniu wsparcia w obszarze ochrony różnorodności biologicznej należy uwzględnić 

sytuację finansową potencjalnych beneficjentów, w tym jednostek zarządzających obszarami 

objętymi ochroną i organizacji pozarządowych, a także całkowicie niedochodowy charakter 

większości przedsięwzięć, które są realizowane w interesie publicznym. Należy dążyć do 

zwiększenia dostępności wsparcia, poprzez uproszczenie warunków wsparcia120, 

maksymalizację poziomu dofinansowania, a przede wszystkim stworzenie możliwości 

pozyskania środków na współfinansowanie wybranych typów projektów (WFOŚiGW, 

środki samorządowe). Podjęcie współpracy pomiędzy RPO a WFOŚiGW, wzorem POIiŚ i 

NFOŚiGW, mogłoby przynieść obopólne korzyści, przyczyniając się do zwiększenia skali 

finansowanych działań służących ochranie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej, 

jak również zwiększenia zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego w ich 

realizację. 

Bardzo istotne znaczenie w obszarze ochrony różnorodności biologicznej ma również 

edukacja i doradztwo. Bez tego rodzaju działań wspomagających mało prawdopodobne jest 

wygenerowanie dojrzałych projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej w 

perspektywie finansowej 20121-2027. Podobnie jak w przypadku adaptacji do zmian klimatu 

w pierwszej fazie wdrażania instrumentu wsparcia ukierunkowanego na ochronę 

różnorodności biologicznej powinny być realizowane działania edukacyjno-doradczo-

                                                      
118 WFOŚiGW zajmuję się m.in. finansowaniem małych projektów dotyczących ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, 
przy czym całkowity wymiar finansowy wsparcia jest relatywnie niewielki.  

119 Tu również można kierować się modelem wypracowanym w ramach Funduszy Norweskich (MF EOG i NMF). 

120 Ścieżką do zwiększenia liczby projektów, ale również efektywności interwencji, jest uproszczenie procedur związanych z 
aplikowaniem, realizacją oraz rozliczeniem projektów, w szczególności w przypadku projektów o mniejszej wartości. W 
ocenie zespołu badawczego, w przyszłej perspektywie finansowej należy rozważyć możliwość zróżnicowania wymogów 
związanych z aplikowaniem i rozliczeniem projektów dla projektów o różnej skali oraz wartości. Dla projektów o niewielkiej 
wartości pożądane byłoby wprowadzenie uproszczeń na etapie aplikowania (m.in. ograniczony zakres informacji w 
dokumentacji aplikacyjnej, uproszczona analiza finansowa, udostępnianie większej liczby gotowych narzędzi 
wspomagających przygotowanie wniosku), jak również realizacji i rozliczenia projektów (m.in. rozliczenie części kosztów w 
formie ryczałtu, uelastycznienie zasad modyfikacji projektów, np. poprzez opracowanie katalogów zmian nieistotnych, 
uproszczenie wniosku o płatność pośrednią w części sprawozdawczej). 
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planistyczne (np. w formie warsztatowej z udziałem ekspertów oraz różnych interesariuszy, 

m.in.: podmiotów zarządzające obszarami chronionymi, organizacji ekologicznych, Lasów 

Państwowych, samorządów, PGW Wody Polskie), ukierunkowane na prezentację i promocję 

najbardziej efektywnych rozwiązań, budowanie partnerstw oraz opracowanie konkretnych 

projektów, które mogłyby zostać sfinansowane w drugiej fazie wdrażania. Pożądane byłoby 

także stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz priorytetowych działań w obszarze ochrony 

różnorodności biologicznej, wynikających np. z opracowanych dokumentów planistycznych 

(plany ochrony PK oraz rezerwatów przyrody).  

3.5  KULTURA 

Przeprowadzone analizy wskazują, że choć potrzeby województwa podkarpackiego w 

zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zostały w pewnym stopniu zaspokojone, to w 

dalszym ciągu występują potrzeby w tym zakresie. Inspiracje dla przyszłych kierunków 

wsparcia dla rozwoju kultury wskazuje Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 

2030, która w ramach priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” wyznacza następujące 

kierunki działań:  

 Tworzenie warunków dla upowszechniania kultury, rozwijania form działalności 

kulturalnej i interpretacji dziedzictwa wraz ze zwiększeniem kompetencji kulturowych 

mieszkańców; 

 Wzmacnianie współpracy i partnerstwa na rzecz wykorzystania regionalnych zasobów 

dziedzictwa i kultury współczesnej jako potencjału rozwojowego; 

 Infrastruktura kultury i zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego. 

Biorąc pod uwagę skutki pandemii COVID-19 dla sektora kultury, w przyszłej perspektywie 

finansowej rekomenduje się utrzymanie wsparcia dotacyjnego oraz w miarę możliwości 

zwiększenie alokacji na ten obszar, a przynajmniej utrzymanie jej na obecnym poziomie. 

W latach 2021-2027 wskazane jest położenie większego nacisku na upowszechnianie 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze kultury. Innowacyjność ta może polegać na szerszym 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii do digitalizacji zasobów kultury. Brak cyfryzacji 

oferty kulturalnej ogranicza dostęp do tej oferty, co było szczególnie widoczne w trakcie 

pandemii COVID-19 i jest ważne również w kontekście możliwości osiągania wskaźników 

projektowych. Upowszechnienie oferty kulturalnej w formie cyfrowej zwiększyłoby również 

możliwość sięgania po dorobek kulturalny przez osoby z niepełnosprawnościami, dla których 

fizyczne odwiedzenie instytucji kultury jest niemożliwe. Nowoczesne technologie 

umożliwiłyby też włączenie się instytucji kultury w edukację pozaformalną (oba aspekty 

innowacyjności są zresztą podkreślane w projekcie umowy partnerstwa na lata 2021-2027).  

Inny wymiar innowacyjności sektora kultury, który został zidentyfikowany w trakcie badania, 

obejmuje prezentację dziedzictwa w innowacyjny sposób, który umożliwia jego otwarte 

wykorzystanie, nawet do celów komercyjnych. Przykładem może być projekt „Wzór 

Podkarpacki”, realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Podkarpackiego 

w ramach konkursu „Mecenat kultury” 2020. Ma on popularyzować dziedzictwo kulturowe 
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regionu. We współpracy z etnografami badającymi kulturę ludową Podkarpacia powstała 

wizualna mapa zawierająca charakterystyczne wzory podkarpackie. Są one udostępnione w 

wersji cyfrowej, w technologii 2D jako pliki wektorowe i opisane przez etnografów i 

historyków sztuki na stronie internetowej projektu. Dzięki temu projektanci, twórcy i artyści 

mogą sięgnąć po tradycyjne ludowe wzornictwo i wykorzystać je w swoich pracach również 

komercyjnie.  

W odniesieniu do modelu wsparcia proponuje się wykorzystanie doświadczeń z realizacji 

programów EWT, obejmujących koncepcję mikroprojektów. Ten model wsparcia wydaje się 

szczególnie użyteczny w kontekście zdiagnozowanego w RPO WP 2014-2020 większego niż 

zakładano zapotrzebowania na realizację mniejszych projektów służących wsparciu lokalnych 

instytucji kultury oraz ochronie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w 

województwie podkarpackim. 

3.6  ROZWÓJ POTENCJAŁU UZDROWISKOWEGO 

Działanie 6.1 należy uznać za jeden z najciekawszych instrumentów wspierających 

wykorzystanie i rozwój endogenicznych potencjałów obszarów zagrożonych 

marginalizacją, który nie tylko został dobrze zaprojektowany, ale również zrealizowany 

zgodnie z przyjętymi założeniami. Czynnikiem wyróżniającym jest m.in. połączenie działań 

nakierowanych na wzmocnienie potencjału istniejących uzdrowisk z działaniami służącymi 

kreowaniu nowych funkcji, a także koncentracja środków na wybranych terenach. Warto 

podkreślić, że podejmowane działania generują korzyści w bardzo wielu obszarach. Będą 

miały wpływ na wzmacnianie konkurencyjności podkarpackich uzdrowisk względem 

podobnych placówek działających w sąsiednich województwach i są odpowiedzią na 

obserwowany trend wzrostu zainteresowania usługami sanatoryjno-uzdrowiskowymi. 

Realizacja projektów będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności gmin 

uzdrowiskowych w wielu wymiarach (atrakcyjność turystyczna, inwestycyjna, osadnicza), 

poprawę jakości życia mieszkańców, jak również wyrównywanie dysproporcji oraz szans 

rozwojowych wewnątrz regionu i ograniczenie ryzyka marginalizacji gmin uzdrowiskowych 

(w szczególności Horyniec-Zdrój, Rymanów i Iwonicz-Zdrój), które ze względu na status 

prawny mają ograniczone możliwości rozwoju gospodarczego w innym kierunku niż 

działalność sanatoryjno-uzdrowiskowa i turystyczna. 

Z uwagi na powyższe, podejście wypracowane w działaniu 6.1 należy uznać za przykład 

dobrej praktyki w obszarze wykorzystania i rozwoju endogenicznych potencjałów 

obszarów zagrożonych marginalizacją. Wpracowane podejście powinno być 

kontynuowane121 i szeroko promowane jako wzorzec dla twórców innych programów 

wsparcia122. 

                                                      
121 Mimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w perspektywie finansowej 2014-2020, potrzeby podkarpackich gmin 
w zakresie wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego nie zostały wyczerpane.  

122 Wg aktualnego na moment realizacji badania projektu linii demarkacyjnej, finansowanie uzdrowisk w perspektywie 
2021-2027 nie będzie możliwe w ramach regionalnego programu operacyjnego. 
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Należy rozważyć również dalszy rozwój podejścia poprzez: 

 rozszerzenie zakresu wsparcia o inne działania kluczowe z punktu widzenia 

wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego, związane np. z: a. poprawą jakości 

środowiska na obszarze gmin uzdrowiskowych (w szczególności poprawą jakości wód 

i powietrza); b. ochroną dziedzictwa kulturowego i rewitalizacją tkanki zabytkowej; c. 

rozwojem zielono-błękitnej infrastruktury; d. wsparciem doradczym ukierunkowanym 

na: i. doskonalenie modeli biznesowych123 podmiotów zarządzających infrastrukturą 

uzdrowiskowo-sanatoryjną, ii. promocję oraz rozwój nowych usług towarzyszących 

przez lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje i samorządy124; 

 wypracowanie analogicznego instrumentu wsparcia, ukierunkowanego na rozwój 

innych, wybranych) obszarów województwa podkarpackiego w oparciu o walory 

przyrodnicze i krajobrazowe (obszary o największym potencjale rozwoju), 

obejmującego np. : a. czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych; b. wzmocnienie potencjału turystycznego przy jednoczesnym 

zachowaniu walorów przyrodniczych, np. poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury 

ukierunkowanej na kanalizację ruchu turystycznego; c. poprawę jakości środowiska 

(w szczególności poprawą jakości wód i powietrza); d. wsparcie rozwoju społeczno-

gospodarczego, m.in. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnych 

przedsiębiorstw w oparciu o zasoby przyrodnicze; e. rozwój zielono-błękitnej 

infrastruktury; f. wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, m.in. poprzez różne 

działania na rzecz profesjonalizacji pracowników administracji lokalnej. 

Puntem odniesienia dla projektowania instrumentu wsparcia w oparciu o walory 

przyrodnicze i krajobrazowe może być opisane poniżej podejście zastosowane w Hiszpanii. 

Dobra praktyka - Ochrona obszarów przyrodniczych i ich rozwój społeczno-gospodarczy w Hiszpanii na 
przykładzie instrumentu wdrożonego w regionie Castilla y Leon 

Aby zapobiec degradacji społecznej i gospodarczej obszarów peryferyjnych z dużym udziałem terenów o 
wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, niektóre rządy regionalne opracowują programy mające 
na celu ochronę zasobów przyrodniczych oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego na obszarach Natura 
2000. W wyniku realizacji tego rodzaju programów niektóre obszary z dużym udziałem Natury 2000 
zaczęły rozwijać się szybciej niż inne obszary peryferyjne. Wynika to głównie z inwestycji w potencjał 
obszarów przyrodniczych, z uwzględnieniem ich unikalnych walorów przyrodniczych. Oprócz działań na rzecz 
poprawy stanu środowiska (ochrona flory i fauny) programy oferują różne formy działań stymulujących 
rozwój społeczno-gospodarczy, w tym: 

a. wzmocnienie potencjału turystycznego przy zachowaniu walorów przyrodniczych, np. poprzez rozwój 
niezbędnej infrastruktury ukierunkowanej na kanalizację ruchu turystycznego; 

b. wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego, np. poprzez tworzenie warunków dla rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw w oparciu o zasoby przyrodnicze, np. produkcji lokalnych wyrobów, rozwoju usług 
związanych z edukacją ekologiczną i okołoturystycznych, tworzenia nowych przedsiębiorstw, tworzenia 

                                                      
123 M.in.: Tworzenie oferty dla turystów odwiedzających gminy uzdrowiskowe, zainteresowanych skorzystaniem z zabiegów 
uzdrowiskowo-leczniczych w ośrodkach uzdrowiskowo-sanatoryjnych, w tym turystów zagranicznych (innych niż pacjenci i 
kuracjusze finansowani z NFZ); rozwój uzupełniających gałęzi działalności (kosmetyki, regionalne produkty lecznicze). 

124 Warto odwołać się do doświadczeń austriackich i niemieckich związanych z wspieraniem turystyki na obszarach o 
szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, gdzie samorządy i lokalne organizacje społeczne 
biorą aktywny udział w kreowaniu i promowaniu nowych usług i atrakcji turystycznych (np. lokalnych produktów, wydarzeń 
kulturalnych), m.in. poprzez wdrożenie systemu lokalnych kart rabatowych dla turystów, które są elementem promocji 
lokalnych atrakcji oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne i okołoturystyczne. 
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warunków dla samozatrudnienia (zielone miejsca pracy), promowania walorów przyrodniczych oraz 
lokalnych produktów; 

c. bezpośrednia poprawa jakości życia, np. poprzez rozwój infrastruktury środowiskowej oraz ciągów 
komunikacyjnych; 

d. wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, np. poprzez różne działania na rzecz profesjonalizacji 
pracowników administracji lokalnej. 

Dobrym przykładem sprawnie prowadzonego programu jest region Kastylia i León. W opracowaniu 
podsumowującym wdrażanie programu oszacowano, że istnienie obszarów naturalnych przyczyniło się 
bezpośrednio do powstania ponad 1,7 tys. miejsc pracy (np. w hotelach, hostelach, kempingach, 
organizacjach rozrywkowych i rekreacyjnych, restauracjach, muzeach, produkcji i sprzedaży produktów 
regionalnych). Oszacowano również, że każde 100 bezpośrednio utworzonych miejsc pracy prowadzi do 
stworzenia kolejnych 50 miejsc pracy, które obsługują miejsca pracy utworzone bezpośrednio. Większa 
kontrola i nacisk na minimalizację wpływu na środowisko doprowadziły również do maksymalizacji 
wydajności i oszczędności kosztów w lokalnych firmach125. 

                                                      
125 “Evidence-based conclusions on the role of Cohesion Policy in achieving Europe 2020 objectives”, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Czerwiec 2011 
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4. Tabela rekomendacji 

LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

1 Pomimo znacznej skali inwestycji przeprowadzonych w 

perspektywie finansowej 2014-2020, potrzeby regionu w 

zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń związanych 

ze zmianami klimatu nie zostały w pełni zaspokojone, a 

obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja 

występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz 

ich konsekwencje (nawalne deszcze i burze - powodzie i 

podtopienia; susze, fale upałów – pożary; huragany i 

silne wiatry – zniszczenia mienia i zasobów środowiska) 

generują nowe potrzeby. 

Specyficzne uwarunkowania geograficzne i 

hydrologiczne występujące w województwie 

determinują m.in. wysokie ryzyko powodziowe (obszary 

zagrożenia powodziowego obejmują aż 

7,9% powierzchni województwa). (str. 31-32, 168) 

W obszarze adaptacji do zmian klimatu 

priorytetowym kierunkiem wsparcia w 

perspektywie finansowej 2021-2027 

powinny być działania nakierowane na 

zatrzymanie i zagospodarowanie wód 

opadowych w obrębie zlewni – w 

miejscu opadu, w szczególności na 

ternach rolniczych i leśnych, 

przyrodniczo cennych, a także na 

obszarach miejskich (zrównoważone 

systemy zagospodarowania wód 

opadowych i rozwój zielono-błękitnej 

infrastruktury). Wskazana jest też 

kontynuacja procesu budowy i 

modernizacji obwałowań 

przeciwpowodziowych, zbiorników 

suchych i polderów zalewowych, a także 

doposażenia służb ratowniczych oraz 

wdrażania systemów monitorowania i 

szybkiego reagowania na zagrożenia. 

Kluczowe znaczenie w obszarze 

adaptacji do zmian klimatu będą miały 

także działania edukacyjno-doradczo-

planistyczne. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 2 (Cel 

szczegółowy IV 

Wspieranie działań w 

zakresie 

dostosowania do 

zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i 

odporności na klęski 

żywiołowe) w 

programie Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-

2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia 

wymienionych w 

rekomendacji typów 

przedsięwzięć. 

II kwartał 

2022 r. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

Podkarpacia 

2021-2027 

2 Choć dzięki środkom UE przekazanym w ramach RPO i 

POIiŚ w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020 znaczna 

część potrzeb infrastrukturalnych wymienionych w 

KPOŚK została zaspokojona, to kolejna, VI już 

aktualizacja KPOŚK wskazuje na potrzeby dalszej 

realizacji przedsięwzięć w aglomeracjach z przedziału 2-

10 tys. RLM. 

W przypadku województwa podkarpackiego 

uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarach 

aglomeracji nie oznacza jednak rozwiązania problemu 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

ze źródeł komunalnych. Poza obszarami aglomeracji 

zamieszkuje około 17,5% populacji województwa i dalszy 

postęp w zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń oraz 

poprawie stanu wód wymagać będzie zaadresowania 

problemów obszarów znajdujących się poza 

aglomeracjami, na których często występuje 

niekontrolowany zrzut ścieków komunalnych do wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

W okresie wdrażania RPO WP 2014-2020 uwidoczniły się 

pilne i większe niż się spodziewano potrzeby dotyczące 

budowy i modernizacji infrastruktury służącej 

zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu odpowiedniej 

jakości dostarczanej wody. Jest to przede wszystkim 

konsekwencja zmian klimatu, w wyniku których w 

ostatnich latach w regionie nasiliło się zjawisko suszy, 

mające istotny wpływ na ograniczenie możliwości 

poboru wody z dotychczas wykorzystywanych źródeł 

powierzchniowych i podziemnych. (str. 61, 171-173) 

W obszarze gospodarki wodno-

ściekowej niezbędna jest kontynuacja 

wsparcia dla rozbudowy i modernizacji 

sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, zagospodarowania osadów 

ściekowych, a także wdrażania 

inteligentnych systemów zarządzania 

sieciami wodno-kanalizacyjnymi w 

aglomeracjach 2-10 tys. RLM, a także 

rozwoju przydomowych oczyszczalni 

ścieków i lokalnych, autonomicznych 

systemów oczyszczania ścieków poza 

aglomeracjami, na obszarach, na których 

występuje rozproszona zabudowa (niski 

wskaźnik koncentracji). Wskazana jest 

też kontynuacja wsparcia inwestycji w 

budowę i modernizację ujęć wody oraz 

budowę i modernizację sieci 

wodociągowych, wraz z inteligentnymi 

systemami zarządzania siecią 

wodociągową. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 2 (Cel 

szczegółowy V 

Wspieranie 

zrównoważonej 

gospodarki wodnej) 

w programie 

Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 

2021-2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia 

wymienionych w 

rekomendacji typów 

przedsięwzięć 

II kwartał 

2022 r. 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

3 Pomimo znacznych postępów infrastrukturalnych w 

obszarze gospodarki odpadami, potrzeby województwa 

ujęte w WPGO nie zostały w pełni zaspokojone. 

Jednocześnie z Dyrektywy PE i Rady (UE) 2018/850 i 

2018/851 wprowadzają ambitne cele w zakresie 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych. Potrzeby regionu obejmują 

także rekultywację zamkniętych składowisk odpadów, 

stanowiących zagrożenie dla środowiska - bez wsparcia 

publicznego tego typu działania nie są podejmowane 

przez gminy. 

Polityka UE wskazuje też na potrzebę realizacji idei 

gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Jednak bez 

wdrożenia odpowiedniego systemu zachęt oraz działań 

wspomagających wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwach 

może okazać się trudne lub może być bardzo 

ograniczone. (str. 47-48, 173-174) 

W obszarze gospodarki odpadami w 

perspektywie finansowej 2021-2027 

wspierane powinny być inwestycje 

umiejscowione najwyżej w hierarchii 

postępowania z odpadami, tj. 

zapobieganie powstawaniu odpadów, 

tworzenie warunków do selektywnego 

zbierania odpadów (w tym budowa i 

modernizacja PSZOK), instalacje służące 

przygotowaniu odpadów do odzysku 

poprzez doczyszczanie zebranych 

selektywnie frakcji, instalacje do 

przetwarzania odpadów zielonych lub/i 

innych bioodpadów oraz instalacje do 

recyklingu odpadów. Warto rozważyć 

także stworzenie instrumentu 

wspierającego przedsiębiorców w 

przechodzeniu na model gospodarki 

obiegu zamkniętego (GOZ), przy czym 

typu instrument wsparcia powinien 

obejmować, obok wsparcia działań 

inwestycyjnych, także wsparcie 

doradczo-szkoleniowe i promocję 

dobrych praktyk. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 2 (Cel 

szczegółowy VI 

Wspieranie 

przechodzenia na 

gospodarkę o obiegu 

zamkniętym) w 

programie Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-

2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia 

wymienionych w 

rekomendacji typów 

przedsięwzięć. 

II kwartał 

2022 r. 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

4 Z badania wynika, że w województwie podkarpackim 

skala potrzeb w zakresie działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej jest bardzo duża, szczególnie 

biorąc pod uwagę bardzo wysoki udział terenów cennych 

przyrodniczo (45% pokrycia terenu województwa 

formami ochrony przyrody), stosunkowo niski poziom 

świadomości ekologicznej mieszkańców i decydentów 

oraz dużą presję turystyczną (w szczególności na 

obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i 

Magurskiego Parku Narodowego). 

W badaniu zidentyfikowano możliwości zaistnienia 

istotnych efektów pośrednich, związanych z 

opracowaniem dokumentacji do planów ochrony dla 

parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, które 

powinny stanowić punkt wyjścia, a nawet „katalizator” 

realizacji w przyszłości wartościowych działań 

związanych z ochroną różnorodności biologicznej i 

krajobrazu. (str. 94-96, 175-178) 

W obszarze ochrony różnorodności 

biologicznej wsparcie powinno zostać 

skierowane na ochronę czynną 

gatunków i siedlisk, ograniczanie 

antropopresji, a także promocję 

tradycyjnych metod wypasu zwierząt i 

rozwoju rolnictwa ekstensywnego oraz 

rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w 

miastach. Ponadto należy ukierunkować 

wsparcie na działania z zakresu edukacji 

ekologiczno-klimatycznej i komunikacji 

(działania „miękkie”), w tym tworzenie 

strategii rozwoju w oparciu o zasoby 

przyrodnicze.  

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 2 (Cel 

szczegółowy VII 

Wzmocnienie 

ochrony przyrody i 

bioróżnorodności, 

zielonej 

infrastruktury) w 

programie Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-

2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia 

wymienionych w 

rekomendacji typów 

przedsięwzięć. 

II kwartał 

2022 r. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

Podkarpacia 

2021-2027 

5 Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminach 

zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, 

dofinansowane w działaniu 4.5, mają potencjał 

generowania istotnej zmiany w zakresie ograniczania 

zagrożeń oraz poprawy jakości środowiska życia roślin i 

zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną, a tym 

samym ochrony różnorodności biologicznej. 

Oddziaływanie dofinansowanych projektów należy 

ocenić jednak jako lokalne - do osiągnięcia pożądanego 

efektu w postaci istotnej poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych niezbędna będzie 

kontynuacja i zwiększenie skali tego typu działań w 

przyszłości. Warto podkreślić, że choć skala 

przedsięwzięć dofinansowanych w działaniu 4.5 nie jest 

duża, to ich potencjalne znaczenie jest bardzo istotne - 

powinny posłużyć jako pilotaż, zebranie doświadczeń, a 

także potencjalnie demonstracja koncepcji rozwiązania 

problemu zanieczyszczeń komunalnych poza 

aglomeracjami, na obszarach cennych przyrodniczo. 

Omawiany model wsparcia należy uznać za przykład 

dobrej praktyki w obszarze ochrony różnorodności 

biologicznej. (str. 86, 91, 176) 

W perspektywie finansowej 2021-2027 

należy kontynuować wsparcie dla 

budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenach chronionych. Zasięg 

terytorialny wspieranych działań nie 

powinien ograniczać się tylko do 

obszarów Natura 2000, ale obejmować 

wszystkie obszarowe formy ochrony 

przyrody. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 2 (Cel 

szczegółowy VII 

Wzmocnienie 

ochrony przyrody i 

bioróżnorodności, 

zielonej 

infrastruktury) w 

programie Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-

2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

na terenach 

chronionych.  

II kwartał 

2022 r. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

6 W toku badania zidentyfikowano pewne deficyty na 

poziomie przyjętych zasad wsparcia, mające wpływ na 

jego ostateczny wymiar i skuteczność. Dotyczą one w 

szczególności koncentracji na działaniach 

infrastrukturalnych (brak kwalifikowalności w większości 

typów projektów wydatków na działania „miękkie”, np. 

kampanie edukacyjne – były one wspierane tylko w 

projektach z zakresu przydomowych oczyszczalni 

ścieków) oraz warunków dofinansowania (brak 

kwalifikowalności wydatków na zarządzanie projektem, 

ograniczenie wysokości zaliczki do 60% wartości 

dofinansowania ), które praktycznie wyeliminowały 

organizacje pozarządowe z możliwości skorzystania ze 

wsparcia (tylko jedna tego typu organizacja jest 

beneficjentem działania 4.5). Wyniki badań terenowych 

wskazują jednocześnie na istnienie potencjału 

generowania wartościowych projektów z zakresu 

ochrony różnorodności biologicznej przez organizacje 

pozarządowe i podmioty zarządzające obszarami 

chronionymi. (str. 94, 177) 

Przy planowaniu wsparcia w obszarze 

ochrony różnorodności biologicznej 

należy uwzględnić sytuację finansową 

potencjalnych beneficjentów, w tym 

jednostek zarządzających obszarami 

objętymi ochroną i organizacji 

pozarządowych, a także całkowicie 

niedochodowy charakter większości 

przedsięwzięć, które są realizowane w 

interesie publicznym. Należy dążyć do 

zwiększenia dostępności wsparcia dla 

projektów z zakresu ochrony czynnej i 

edukacji ekologicznej, poprzez 

uproszczenie warunków wsparcia i 

maksymalizację poziomu 

dofinansowania.  

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Przyjęcie dla 

projektów z zakresu 

ochrony czynnej i 

edukacji ekologicznej 

zapisów w SzOOP 

programu Fundusze 

Europejskie dla 

Podkarpacia 2021-

2027, regulaminach 

konkursów, 

dopuszczających 

maksymalny poziom 

dofinansowania w 

formie dotacji na 

maksymalnym 

dopuszczalnym 

poziomie oraz 

uproszczeń 

warunków wsparcia.  

II kwartał 

2022 r. 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Środowisko Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

7 Wyniki badania wskazują na widoczne pozytywne efekty 

wsparcia w obszarze kultury przy jednoczesnym dużym 

poziomie niezaspokojonych potrzeb w tym zakresie w 

województwie podkarpackim. Znaczna część projektów 

Utrzymanie wsparcia dotacyjnego w 

przyszłej pespektywie w obszarze 

kultury oraz w miarę możliwości 

zwiększenie alokacji na ten obszar (w 

tym w szczególności na projekty służące 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

Rozważenie 

wprowadzenia do 

opisu zakresu 

wsparcia w ramach 

CP 5 w programie 

II kwartał 

2022 r. 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

nie zostałaby zrealizowana bez uzyskania wsparcia 

zewnętrznego. (str. 80, 178) 

rozwojowi potencjału instytucji kultury), 

a przynajmniej utrzymanie jej na 

obecnym poziomie. 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 

2021-2027 i SzOOP 

zapisów dotyczących 

wsparcia obszaru 

kultury, w tym typu 

przedsięwzięcia 

dotyczącego rozwoju 

potencjału instytucji 

kultury 

Klasa rekomendacji  Programowa 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 

Obszar tematyczny  Kultura Program operacyjny  

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

8 Przegląd definicji wskaźników zawartych w regulaminach 

konkursów wskazuje jednak, że choć są zasadniczo one 

poprawne, mają jednak charakter dość ogólny, co w 

niektórych przypadkach skutkowało różnicami w 

interpretacji znaczenia wskaźników i w sposobie 

szacowania ich wartości przez beneficjentów. Brakowało 

również precyzyjnego określenia, w jakich typach 

projektów dane wskaźniki powinny być deklarowane 

obligatoryjnie. (str. 159-160) 

Dążenie do jak największej precyzji w 

definiowaniu wskaźników, w 

szczególności wskaźników wspólnych 

(CI) i kluczowych, przypisanie 

konkretnych katalogów wskaźników do 

danej kategorii interwencji.  

Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki 

Regionalnej 

Opracowanie 

katalogu wskaźników 

produktu i rezultatu, 

służących 

monitorowaniu 

projektów, wraz z 

precyzyjnymi 

definicjami i 

przypisaniem 

poszczególnych 

wskaźników do 

kategorii interwencji. 

II kwartał 

2022 r. 

Klasa rekomendacji  Horyzontalna 
Podklasa 

rekomendacji  
Operacyjna 
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LP.  TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB WDROŻENIA  

TERMIN 

WDROŻENIA  

Obszar tematyczny  System realizacji polityki spójności Program operacyjny  

Więcej niż 

jeden 

program 
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RECIPIENT OF 

RECOMMENDA

TIONS  

IMPLEMENTATION 

METHOD  

DATE OF 

IMPLEMENTATI

ON  

1 Despite the significant scale of investments carried out 

in the 2014-2020 financial perspective, the region's 

needs in the area of preventing and combating threats 

related to climate change have not been fully met, and 

the intensification of extreme weather phenomena 

observed in recent years and their consequences 

(torrential rains and storms – floods; droughts, heat 

waves – fires; hurricanes and strong winds – damage to 

property and environmental resources) generate new 

needs. 

The specific geographic and hydrological conditions in 

the voivodeship determine, inter alia, high flood risk (the 

flood risk areas cover as much as 7.9% of the 

voivodeship area). (pages 31-32, 168) 

In the area of adaptation to climate 

change, measures aimed at the retention 

and management of rainwater within the 

drainage basins (in the place of 

precipitation) should be the priority 

direction of support in the 2021-2027 

financial perspective, in particular in 

agricultural and forest areas, which are 

naturally valuable, as well as in urban 

areas (sustainable rainwater management 

systems and the development of green 

and blue infrastructure). It is also 

advisable to continue the process of 

building and modernizing flood 

embankments, dry reservoirs and flood 

plains polders, as well as equipping rescue 

services and implementing monitoring 

systems and systems of rapid response to 

threats. Educational, consulting and 

planning activities will also be of key 

importance in the area of adaptation to 

climate change. 

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under PO 2 (Specific 

Objective IV 

Promoting climate 

change adaptation, 

risk prevention and 

disaster resilience in 

the European Funds 

for Podkarpacie 

Region 2021-2027 

programme and the 

Detailed Description 

of Priority Axes 

(SzOOP in Polish), 

provisions on support 

for the types of 

projects listed in the 

recommendation. 

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 

Thematic area  Environment 
Operational 

Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 
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RECOMMENDA
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ON  

2 Although thanks to the EU funds provided under ROP 

and OP I&E in the 2007-2013 and 2014-2020 

perspectives, a significant part of the infrastructural 

needs listed in The National Programme for Municipal 

Waste Water Treatment (NPMWWT) was satisfied, yet 

another, VI update of the NPMWWT indicates the need 

for further implementation of projects in agglomerations 

in the range of 2-10 thousand P.E. 

In case of the Podkarpackie Voivodeship, regulating the 

sewage management in the agglomeration areas does 

not, however, solve the problem of surface and 

groundwater pollution from municipal sources. About 

17.5% of the Voivodeship population lives outside the 

agglomeration, and further progress in reducing the 

pollution load and improving water status will require 

addressing the problems of areas outside 

agglomerations, where uncontrolled discharge of 

municipal waste water to surface and ground waters 

often occurs. 

During the implementation period of the Podkarpackie 

ROP 2014-2020, some urgent needs, greater than 

expected, have become apparent, i.e. the necessity to 

construct and modernize the infrastructure for water 

supply and ensure the appropriate quality of the 

supplied water. This is primarily a consequence of 

climate change, which has recently resulted in 

intensified occurrences of drought in the region, having 

a significant impact on limiting the possibility of water 

abstraction from the surface and underground sources 

used so far. (pages 61, 171-173) 

In the area of water and sewage 

management, it is necessary to continue 

support for the expansion and 

modernization of the sewage network 

and sewage treatment plant, the 

management of sewage sludge, as well as 

the implementation of intelligent 

management systems for water and 

sewage networks in agglomerations of 2 

to 10 thousand P.E,  as well as the 

development of household sewage 

treatment plants and local, autonomous 

sewage treatment systems outside 

agglomerations in areas with scattered 

development (low concentration index). It 

is also advisable to continue support for 

investments in the construction and 

modernization of water intakes as well as 

the construction and modernisation of 

water supply networks, along with 

intelligent water network management 

systems. 

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under PO 2 (Specific 

Objective V 

Promoting 

sustainable water 

management) in the 

European Funds 

program for 

Podkarpacie Region 

2021-2027 and the 

detailed description 

of Priority Axes the 

provisions regarding 

the support listed in 

the recommendation 

of the types of 

projects. 

the 2nd 

quarter of 

2022 



 

 

193 | S t r o n a  

NO.  CONCLUSIONS  RECOMMENDATIONS  

RECIPIENT OF 

RECOMMENDA
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Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 

Thematic area  Environment 
Operational 

Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

3 Despite significant infrastructural progress in the area of 

waste management, the Voivodeship's needs included in 

the Provincial Waste Management Plan  (PWMP) have 

not been fully met. At the same time, Directives of the 

European Parliament and of the Council (EU) 2018/850 

and 2018/851 introduce ambitious goals in the field of 

preparation for re-use and recycling of municipal waste. 

The region's needs also include the rehabilitation of 

closed storage sites, which pose a threat to the 

environment – without public support, municipalities do 

not undertake such activities. 

The EU policy also indicates the need to implement the 

idea of a circular economy (in Polish GOZ). However, 

without implementing an appropriate system of 

incentives and activities supporting the implementation 

of a circular economy in enterprises, it may be difficult 

or very limited. (pages 47-48, 173-174) 

In the area of waste management in the 

2021-2027 financial perspective, support 

should be given to investments located at 

the highest level in the waste 

management hierarchy, i.e. waste 

prevention, creating conditions for 

separate waste collection (including 

construction and modernization of 

Municipal Separate Waste Collection 

Points), installations for the preparation 

of waste for recovery through cleaning of 

separately collected fractions, 

installations for the treatment of green 

waste and/or other bio-waste, and waste 

recycling installations. The creation of an 

instrument supporting entrepreneurs in 

the transition to the circular economy 

model is also worth considering, whereas 

the instrument should include the 

support to investment activities along 

with advisory and training support and 

promotion of good practices. 

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under PO 2 (Specific 

Objective VI 

Promoting the 

transition to a circular 

economy) in the 

European Funds 

Programme for 

Podkarpacie Region 

2021-2027 and the 

detailed description 

of Priority Axes, the 

provisions regarding 

the support listed in 

the recommendation 

of the types of 

projects. 

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 
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4 The study has shown that the scale of needs in the 

Podkarpackie Voivodeship, in terms of activities for the 

protection of biodiversity, is very large, especially taking 

into account the very high share of naturally valuable 

areas (forms of nature protection cover 45% of the 

Voivodeship's areas), relatively low level of 

environmental awareness of the inhabitants decision-

makers and a lot of tourist pressure (in particular in the 

area of Bieszczady National Park and Magura National 

Park). 

In the course of the study, the possibility of significant 

indirect effects, that are related to the development of 

documentation for protection plans for landscape parks 

and nature reserves, has been identified, which should 

constitute a starting point or even an "accelerator" for 

the implementation of valuable activities related to the 

protection of biological diversity and landscape in the 

future. (pages 94-96, 175-178) 

In the area of biodiversity protection, the 

support should be directed towards the 

active protection of species and habitats, 

limiting human pressure, as well as 

promoting traditional methods of animal 

grazing and the development of extensive 

agriculture, and the growth of green and 

blue infrastructure in cities. In addition, 

the support should be targeted at 

activities in the field of ecological and 

climate education and communication 

("soft" measures), including the creation 

of a development strategy based on 

natural resources.  

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under PO 2 (Specific 

Objective VII 

Enhancing 

biodiversity, green 

infrastructure in the 

urban environment, 

and reducing 

pollution) in the 

European Funds 

Programme for 

Podkarpacie Region 

2021-2027 and the 

detailed description 

of Priority Axes, 

provisions regarding 

the support listed in 

the recommendation 

of the types of 

projects. 

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 
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Thematic area  Environment 
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Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

5 Household sewage treatment plants in municipalities 

located in Natura 2000 areas, co-financed under 

Measure 4.5, have the potential to generate a significant 

change in the reduction of threats and improvement of 

the quality of plants and animals’ living environment, 

including protected species, and thus the protection of 

biodiversity. However, the impact of the co-financed 

projects should be assessed as local – to achieve the 

desired effect in the form of a significant improvement 

in the quality of surface and groundwater, it will be 

necessary to continue and increase the scale of such 

activities in the future. It is worth emphasizing that 

although the scale of projects co-financed under 

Measure 4.5 is not large, their potential significance is 

very important – they should serve as a pilot, gathering 

experience, and potentially demonstrating the concept 

of solving the problem of municipal pollution outside 

agglomerations, in naturally valuable areas. The 

discussed model of support should be considered an 

example of good practice in the area of biodiversity 

protection. (pages 86, 91, 176) 

In the financial perspective 2021-2027, 

support for the construction of household 

sewage treatment plants in protected 

areas should be continued. The territorial 

scope of the supported activities should 

not be limited only to Natura 2000 sites 

but should cover all forms of nature 

protection areas. 

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under PO 2 (Specific 

Objective VII 

Enhancing 

biodiversity, green 

infrastructure in the 

urban environment, 

and reducing 

pollution) in the 

European Funds 

Programme for 

Podkarpacie Region 

2021-2027 and the 

detailed description 

of Priority Axes, 

provisions regarding 

support for 

household sewage 

treatment plants in 

protected areas.  

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 
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Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

6 In the course of the study, some deficits affecting the 

final size and effectiveness of the support have been 

identified at the level of the adopted support principles. 

They relate in particular to the focus on infrastructure 

activities (non-eligibility in most types of projects for 

expenditure on "soft" measures, e.g. educational 

campaigns – they were supported only in projects in the 

field of household sewage treatment plants) and the 

conditions of co-financing (non-eligibility of expenditure 

on project management, limiting the amount of the 

advance payment to 60% of the grant value), which 

practically eliminated non-governmental organizations 

from the possibility to benefit from the support (only 

one organization of this type is a beneficiary of measure 

4.5). The results of the field studies have also shown the 

potential for generating valuable projects in the field of 

biodiversity protection by non-governmental 

organizations and entities managing protected areas. 

(pages 94, 177) 

When planning support in the area of 

biodiversity protection, one should take 

into account the financial situation of 

potential beneficiaries, including 

management units of protected areas and 

non-governmental organizations, as well 

as the completely non-profitable nature 

of most projects implemented in the 

public interest. Efforts should be made to 

increase the availability of support for 

projects in the field of active protection 

and environmental education by 

simplifying the conditions for support and 

maximizing the level of co-financing.  

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

The provisions for 

projects in the 

detailed description 

of Priority Axes of the 

European Funds 

Programme for 

Podkarpacie Region 

2021-2027  as well as 

in competition 

regulations in the 

field of active 

protection and 

ecological education 

should be adopted to 

allow the maximum 

level of funding in the 

form of grants at the 

maximum permissible 

level and 

simplification of the 

conditions of support.  

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 

Thematic area  Environment 
Operational 

Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 
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7 The results of the study have shown visible positive 

effects of support in the area of culture in the 

Podkarpackie Voivodeship, while at the same time 

maintaining a high level of unmet needs in this area. A 

significant part of the projects would not have been 

implemented without obtaining external support. (pages 

80, 178) 

Maintaining the grant-based support in 

the future perspective in the field of 

culture and, if possible, increasing the 

allocation for this area (including in 

particular for projects aimed at 

developing the potential of cultural 

institutions), or at least maintaining it at 

the current level. 

The 

Managing 

Authority of 

the 

European 

Funds 

Programme 

for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

Consideration of 

introducing into the 

description of the 

scope of support 

under CP 5 in the 

European Funds 

Programme for 

Podkarpacie Region 

2021-2027 and the 

detailed description 

of priority axes 

provisions regarding 

support for the area 

of culture, including 

the type of 

undertaking related 

to the development 

of cultural institutions 

potential. 

the 2nd 

quarter of 

2022 

Class of recommendation  Programming 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 

Thematic area  Culture 
Operational 

Programme  

European 

Funds for 

Podkarpacie 

Region 

2021-2027 

8 The review of the definitions of indicators included in 

the competition regulations shows that although they 

are generally correct, they are quite general, which in 

Striving for the highest precision in 

defining indicators, in particular common 

(CI) and core indicators, assigning specific 

Ministry of 

Funds and 

Development of a 

catalogue of product 

and result indicators 

The 2nd 

quarter of 

2022 
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some cases resulted in differences in interpretation of 

the meaning of indicators and the manner of estimating 

their value by beneficiaries. There was also no precise 

definition of the types of projects in which given 

indicators should be obligatorily declared. (pages 159 -

160) 

indexes catalogues to a given category of 

intervention.  

Regional 

Policy 

for project 

monitoring, along 

with precise 

definitions and 

assignment of 

individual indicators 

to the intervention 

category. 

Class of recommendation  Horizontal 
Sub-class of 

recommendation  
Operational 

Thematic area  Cohesion Policy implementation system 
Operational 

Programme  

More than 

one 

programme 
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