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Opis
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Bank Danych Lokalnych GUS

B+R

Badania i rozwój

BUR

Baza Usług Rozwojowych
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ang. Computer Assisted Telephone Interview (wywiad telefoniczny
wspomagany komputerowo)

CAWI

ang. Computer Assisted Web Interview (wspomagany komputerowo wywiad
przy pomocy strony WWW)
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Instrument Łącząc Europę
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Cel tematyczny
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Systemy Informacji Geograficznej
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Główny Urząd Statystyczny
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(ang. In-Depth Interview) indywidualny wywiad pogłębiony
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Instytucje otoczenia biznesu

IP

Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020
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Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji

IZ

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020

JST
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Komisja Europejska
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Krajowy plan gospodarki odpadami
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Priorytet Inwestycyjny
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PO KL
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Program Operacyjny Polska Wschodnia
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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Program Ochrony Powietrza
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Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

ROPS
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RPO

Regionalny Program Operacyjny
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20072007-2013 2013
RPO WP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20142014-2020 2020
RW

Ramy wykonania

SIP

System Informacji Przestrzennej

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SL 2014

Centralny system teleinformatyczny

SOPZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SZOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne

TBE

Ewaluacji oparta na teorii

TBS

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

UE

Unia Europejska

UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

UoD

Umowa o dofinansowanie

UP

Umowa Partnerstwa

WF

Wskaźnik finansowy

WLWK

Wielka Lista Wskaźników Kluczowych

WoD

Wniosek o dofinasowanie

WoP

Wniosek o płatność

WP

Wskaźnik produktu

WTZ

Warsztaty terapii zajęciowej

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

WWRP

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacj

Źródło: opracowanie własne.
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STRESZCZENIE
Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzonej pomiędzy wrześniem 2018 a
kwietniem 2019 ewaluacji midterm Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wykonawcą badania było konsorcjum firm Ecorys Polska
Sp. z o.o. oraz Evalu Sp. z o.o.
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena postępu rzeczowego
RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, a także realizacji zapisów ram i
rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych
Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020. Zgodnie z
założeniami koncepcja badania realizowała podejście ewaluacji opartej na teorii (TBE). W
trakcie badaniu wykorzystano szereg technik badawczych, w tym analizę danych zastanych,
wywiady pogłębione, badanie ilościowe z beneficjentami i potencjalnymi wnioskodawcami,
analizy ekonometryczne i statystyczne, benchmarking oraz panel ekspertów. [-> Rozdział 1]
Zakres badania objął wsparcie i interwencje, które są realizowane w ramach poszczególnych
osi priorytetowych RPO WP 2014-2020. Zakres oceny odnosił się do dotychczasowej
implementacji Programu, zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i prognoz w tym zakresie,
jak również potrzeb rozwojowych oraz zdolności administracyjnych i absorpcyjnych.
Kluczowa dla oceny postępu rzeczowego jest analiz osiągniętych dotychczas wartości
wskaźników programowych, w tym wskaźników Ram Wykonania. Zaprezentowany w
niniejszym raporcie poziom wydatkowania dostępnych środków oraz stan realizacji
wskaźników obejmuje okres od początku wdrażania RPO WP 2014-2020 do 31.12.2018 roku.
[-> Rozdział 1]
Postęp kontraktacji i wydatkowania środków jest, na etapie przeglądu śródokresowego,
zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi. Największym postępem pod
względem kontraktacji charakteryzuje się OP 4 Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego (77,3%). Pod względem wydatkowania, najbardziej zaawansowany
jest postęp OP 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie (35%). Relatywnie najmniej
środków, w stosunku do wysokości alokacji, zakontraktowano w OP 8 Integracja społeczna
(52%). Oś ta jest także najmniej zaawansowana jeśli chodzi o wydatkowanie (19,2%). [->
Rozdział 2.1]
Najistotniejszym wnioskiem z punktu oceny śródokresowej Programu jest fakt, że udało się
osiągnąć cele pośrednie wyrażone we wskaźnikach ram wykonania. Dotyczy to zarówno
wskaźników postępu finansowego, jak i postępu rzeczowego. W związku z tym województwo
podkarpackie jest jednym z regionów, w których możliwe jest wykorzystanie pełnej puli
środków z rezerwy wykonania. [-> Rozdział 2.2]
Na postęp we wdrażaniu Programu wpływ miał szereg czynników odnoszących się zarówno
do uwarunkowań systemowych na poziomie krajowym oraz trendów ogólnopolskich
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związanych z sytuacją w poszczególnych obszarach wsparcia, jak i uwarunkowań
specyficznych dla regionu, w tym związanych z zapisami samego RPO. Warto zwrócić uwagę,
że pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 zostały ogłoszone w drugiej
połowie 2015 roku, co było spowodowane przede wszystkim przedłużającym się procesem
programowania perspektywy finansowej 2014-2020 na poziomie krajowym. Wśród
czynników zewnętrznych warto zwrócić uwagę także na akty prawne determinujące
wdrażania poszczególnych Osi Priorytetowych współfinansowanych ze środków EFRR, nt.
Ustawę Prawo Wodne lub Ustawę o OZE. Innym czynnikiem, który warto podkreślić była
zdecydowana poprawa sytuacji na rynku pracy, która sprawiła, że istotnie spadła stopa
bezrobocia. Ma to wpływ zarówno na obszar objęty interwencją EFS (m.in. trudności przy
rekrutacji uczestników projektów), jak i EFRR. Spadek bezrobocia wpłynął na wzrost kosztów
pracy, a tym samym na zwiększenie wynagrodzeń wykonawców usług, w szczególności robót
budowlanych. Spowodowało to, że realizacja wielu projektów infrastrukturalnych napotyka
na poważne problemy związane z brakiem możliwości znalezienia wykonawców prac, co
sprawia, że konieczna jest weryfikacja budżetów projektów. Tym niemniej, jak już
zaznaczono, udało się osiągnąć cele pośrednie Programu, a na etapie przeglądu
śródokresowego ocenia się, że realna jest realizacja celów końcowych. Wymaga to jednak
pewnych modyfikacji Programu, wśród których najistotniejszymi są realokacje środków
pomiędzy poszczególnymi Działaniami oraz zmiany wartości docelowych wskaźników.
OP 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
W ramach OP 1 zawarto 504 umowy o dofinansowanie o łącznej kwocie dofinanowania UE
równej 966,7 mln zł. Oznacza to kontraktację na poziomie 60%. Wydatki w dotychczas
zatwierdzonych wnioskach o płatność wynoszą 30,2%. Ramy Wykonania dla OP 1 zostały
osiągnięte, głównie dzięki projektom realizującym PI 3c.
W przypadku PI 1a obecny stan realizacji wskaźników produktu jest zróżnicowany. Jako
realne należy ocenić osiągnięcie założonej wartości docelowej dla jednego wskaźnika (Liczba
jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R), zaś realizacja
pozostałych dwóch wskaźników produktu jest niepewna. W dotychczas przeprowadzonym
jednym naborze wniosków zakontraktowano jeden projekt, co wyczerpuje alokację na
poziomie 14%. Biorąc pod uwagę potencjalnie duże ryzyko nie wykorzystania alokacji z uwagi
na barierę popytu występuje uzasadniona potrzeba realokacji tych środków na inne PI
(rekomenduje się przeniesienie środków do PI 3c). [-> Rozdział 2.4.1]
W przypadku PI 1b stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego należy ocenić jako
dobry. W oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie można przewidywać, że trzy
spośród czterech wskaźników produktu powinny osiągnąć wartości docelowe. Pomimo dość
wysokiego dotychczasowego poziomu osiągnięcia wskaźników (co w dużej mierze można
zawdzięczać włączeniu typu projektów „Bony na innowacje”), potencjał absorpcyjny dla PI
1b można ocenić jako nie najwyższy. Skala zainteresowania podmiotów uprawnionych do
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aplikowania nie jest wystarczająco duża, by być przekonanym o możliwości absorpcji całej
kwoty alokacji przewidzianej na PI 1b, na co ma wpływ m.in. niski potencjał przedsiębiorstw
do prowadzenia prac B+R wymagających profesjonalnego zaplecza techniczno–badawczego
oraz wyspecjalizowanych kadr, większy stopień złożoności projektów w obszarze B+R
realizowanych w obecnej perspektywie finansowej w porównaniu z poprzednią, jak również
obostrzenia w zakresie możliwości wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych tylko na
poziomie CT1 w ramach pierwszej produkcji wynikające z zapisów Umowy Partnerstwa.
Rekomenduje się przeniesienie części środków na inne PI (rekomendowanym kierunkiem
realokacji jest PI 3c). [-> Rozdział 2.4.2]
W przypadku PI 3a stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego należy ocenić jako
umiarkowanie zadowalający. Aż trzy z pięciu wskaźników są w całości zależne od realizacji
projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. Choć na ten moment nie dostrzega
się znaczących zagrożeń w tym zakresie, to jednak sama sytuacja braku dywersyfikacji
projektów wpływających na osiągane wartości wskaźników w Programie jest oceniana jako
ryzykowna. Przewiduje się również, iż zmniejszenia wymagają wartości docelowe dwóch
pozostałych wskaźników dla PI 3a. [-> Rozdział 2.4.3]
Jeśli chodzi o PI 3c, tutaj skala zainteresowania podmiotów uprawnionych do aplikowania
przekracza dostępną pulę wsparcia, zaś koszty jednostkowe wskaźników okazały się często
niższe od zakładanych na etapie programowania - co świadczy o znacznej efektywności
wdrażania. Z uwagi na prognozowane przekroczenia wartości docelowych wskaźników - tym
silniejsze, jeśli urzeczywistni się realokacja środków do PI 3c - zalecane jest podwyższenie
celów na 2023 r. dla większości z nich. [-> Rozdział 2.4.4]
OP 2. Cyfrowe podkarpackie
W OP 2 zawarto dotychczas 45 umów o wartości dofinansowania unijnego 238,3 mln zł.
Umowy te wykorzystują 68,3% dostępnej alokacji, zaś wydatki w zatwierdzonych wnioskach
o płatność wynoszą 27,7%. Ramy Wykonania zostały osiągnięte, co zapewnia możliwość
przyznania rezerwy wykonania. Postęp rzeczowy OP 2 znacząco przekracza postęp
finansowy.
Odnotowano znaczące przekroczenie wartości docelowych wskaźników produktów na
podstawie WoP, a podpisane umowy oraz pozostała alokacja umożliwią dalszy ich przyrost.
W przypadku wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3 szacuje się, że będzie to prawie 3800%. Przekroczenie wartości
docelowych wynika ze znacznie niższych kosztów jednostkowych, niż planowano. Bazowano
bowiem na doświadczeniach perspektywy 2007-2013, kiedy znaczącym elementem
budżetów był zakup sprzętu komputerowego. W aktualnej perspektywie finansowej
ograniczono zaś możliwość finansowania zakupu takiego sprzętu jedynie do sytuacji, gdy jest
to niezbędne do realizacji głównych celów projektu. Potencjał absorpcyjny w OP 2 jest
wysoki. Przewidywać można, że zaplanowany nabór na e-zdrowie spotka się z dużym
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zainteresowaniem. Ze względu na wysoki stopień osiągnięcia celów końcowych oraz
pozostałą alokację wystarczającą na przeprowadzenie planowanego naboru w obszarze ezdrowia (około 89,5 mln zł bez rezerwy wykonania), zasadne jest planowane przez IZ
przeniesienie całej rezerwy wykonania z OP 2 do OP 4, na PI 6b, Poddziałanie 4.3.1
Gospodarka ściekowa. W tym Działaniu istnieje duża grupa projektów rezerwowych z
wysokim potencjałem do absorpcji środków. [-> Rozdział 2.5.1]
OP 3. Czysta energia
W OP 3 zakontraktowano 274 projekty o łącznej wartości dofinansowania UE wynoszącej
815,2 mln zł, co stanowi 74,7% dostępnej alokacji. Dotychczas zatwierdzono wnioski o
płatność o wartości dofinansowania UE stanowiącej 25,6% alokacji. Ramy Wykonania w
przypadku każdego ze wskaźników zostały osiągnięte powyżej 85%, co zapewnia możliwość
przyznania rezerwy wykonania.
W przypadku PI 4a polegającego na wsparciu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
(Działanie 3.1 oraz Działanie 3.4) podpisane umowy wykorzystują ponad 90% dostępnej
alokacji. Wśród realizowanych projektów dominują inwestycje dotyczące wytwarzania
energii przy pomocy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Zwiększone
zainteresowanie tego rodzaju instalacjami wynika głównie z rosnącej ceny energii
elektrycznej, spadających kosztów zakupu instalacji OZE, wzrostu świadomości na temat
korzyści ekonomicznych i zdrowotnych związanych z wykorzystywaniem energii odnawialnej
oraz regulacji prawnych promujących system prosumencki. Z uwagi na znaczący potencjał
absorpcyjny, dotyczący zwłaszcza inwestycji związanych z wykorzystaniem energii
słonecznej, zaleca się przesuniecie całości środków rezerwy wykonania dla OP 3 w kwocie 10
mln euro do Działania 3.1 na realizację projektów dotyczących fotowoltaiki. Oczekiwanym
efektem udzielonego wsparcia będzie wzrost udziału energii produkowanej z OZE w miksie
energetycznym województwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa poprzez dywersyfikację
źródeł wytwarzania energii w generacji rozproszonej. [-> Rozdział 2.6.1]
Ocenia się, że potrzeby zdiagnozowane na etapie programowania RPO, związane ze zużyciem
energii oraz niezadowalającą efektywnością energetyczną budownictwa mieszkaniowego i
budynków użyteczności publicznej pozostają aktualne. Na koniec 2018 roku w PI 4c
zakontraktowano 88,73% alokacji przewidzianej na priorytet. Środki te pozwolą na realizację
celów końcowych w przypadku większości wskaźników. Osiągnięcie wartości docelowej nie
będzie możliwe dla wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, czego
wynikiem jest przyjęta metodologia jego oszacowania. Wobec tego niezbędne staje się
urealnienie wartości docelowej tego miernika. Na interwencję oddziałują uwarunkowania
panujące na rynku usług budowlanych, przyczyniające się do wydłużania harmonogramów
projektów. Z uwagi na brak dalszego potencjału absorpcyjnego, możliwe jest przesunięcie
środków z PI 4c na zadania wymagające pilniejszej interwencji. [-> Rozdział 2.6.2]
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W regionie podkarpackim wciąż istotna jest potrzeba ograniczania niskiej emisji, co związane
jest z wysokim stężeniem szkodliwych pyłów obserwowanym głównie w sezonie grzewczym.
Na koniec 2018 roku w PI 4e zakontraktowano 22,96% przewidzianej alokacji. Realizacja
zobowiązań na lata 2014-2020 dla większości wskaźników będzie możliwa po pozytywnym
rozstrzygnięciu zakończonych oraz planowanych naborów. Problematyczny okazuje się
wskaźnik Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (przyłącza), którego
osiągnięcie jest uzależnione od pozytywnej notyfikacji Komisji Europejskiej, związanej z
możliwością finansowania projektów dotyczących sieci należących do efektywnego systemu
ciepłowniczego. Rezerwa Wykonania dotychczas przeznaczona na PI 4e może zostać
skierowana na rzecz PI 4a, charakteryzującego się znacznie wyższym potencjałem
absorpcyjnym. [-> Rozdział 2.6.3]
Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 6e związanego z redukcją emisji wyniósł 0%,
gdyż do tego momentu nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Dotychczas w
ramach tego Priorytetu przeprowadzono jeden nabór wniosków (zakończony 27 września
2018 r.). Dostępna alokacja na PI 6e wynosi 30 504 425 zł. W przypadku, gdyby udało się
podpisać umowy o dofinansowanie ze wszystkimi podmiotami, które złożyły wnioski w
ramach naboru pozostała alokacja w ramach działania wyniosłaby ok. 13,7 mln zł. Zgodnie z
aktualnym harmonogramem, nie planuje się ogłaszania kolejnego naboru w ramach tego PI.
Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie podpisana została żadna umowa o dofinansowanie postęp
realizacji założonych wartości wskaźników w momencie prowadzenia badania był zerowy.
Prognozy realizacji docelowych wartości wskaźników przedstawiono z uwzględnieniem
informacji przygotowanych przez IZ. Dane te dotyczą deklarowanych do osiągnięcia przez
wnioskodawców zakończonego naboru wartości wskaźników. W wyniku przeprowadzenia
jednego naboru w ramach PI 6e nie możliwe będzie osiągnięcie dwóch wskaźników produktu
w założonej wartości: Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła (oraz
Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła. Prognozuje się, iż nie będzie problemu z
osiągnięciem założonej wartości wskaźnika pn. Szacowany spadek emisji gazów
cieplarnianych. Dostępna rezerwa wykonania z PI 6e w kwocie 3,2 mln euro powinna zostać
przesunięta na PI 4a (kategoria interwencji 010 - Energia odnawialna: słoneczna). W tym
Priorytecie na listach rezerwowych znajduje się wiele projektów gotowych do realizacji (w
tym tzw. projekty parasolowe), ponadto zaplanowano konkurs na wsparcie klastrów energii.
[-> Rozdział 2.6.4]
OP 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
W przypadku OP 4 zawarto dotychczas 170 UoD o wartości dofinansowania UE
przekraczającej 618,8 mln zł, co oznacza kontraktację na poziomie 77,3%. Łączna wartość
zatwierdzonych wydatków stanowi 34,5%. Ramy Wykonania zostały osiągnięte, co zapewnia
możliwość przyznania rezerwy wykonania. Postęp rzeczowy OP 4 odpowiada postępowi
finansowemu.
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Wsparcie realizowane w ramach PI 5b napotkało na istotne opóźnienia związane z
czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od IZ. Należą do nich przedłużający się proces
zatwierdzenia w KE dokumentów strategicznych przedstawianych przez Polskę oraz
zastrzeżenia ze strony KE wobec projektów wynikające z ramowej Dyrektywy Wodnej oraz
Dyrektywy Siedliskowej. Duży wpływ miały także zmiany Prawa Wodnego, w tym utworzenie
spółki Wody Polskie i przedłużające się przejmowanie przez spółkę zadań związanych z
gospodarką wodną. W związku z rekomendacją dotyczącą usunięcia z Programu wskaźnik
rezultatu bezpośredniego Pojemność obiektów małej retencji proponuje się również
usunięcie z Programu analizowanego wskaźnika i zastąpienie go wskaźnikiem Łączne wydatki
gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca. [->
Rozdział 2.7.1]
Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 6a wyniósł 13,02%, a wydatkowania 7,15%
alokacji. Niskie postępy wynikają w głównej mierze z późnego przyjęcia Krajowego Planu
Gospodarowania Opadami. Prace nad nim opóźniały możliwość przygotowania planów
wojewódzkich. W pierwszych ogłoszonych w ramach RPO WP 2014-2020 naborach
wspierano PSZOK i już w podpisanych umowach stopień realizacji wskaźnika związany z tymi
inwestycjami został przekroczony. Skuteczność osiągania wskaźników monitorujących
pozostałe typy projektów (zakłady przetwarzania odpadów, zrekultywowane składowiska,
dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów) zależą od powodzenia
jeszcze nie rozstrzygniętego naboru. W wyniku złożonych projektów można, zakładając, iż
wszystkie złożone projekty otrzymają dofinansowanie, możliwe jest osiągnięcie celów
końcowych PI, a nawet ich przekroczenie. W takiej sytuacji, z uwagi na aktualnie występujący
niski potencjał do kontynuowania wsparcia w ramach tego Priorytetu, zaleca się
niewykorzystaną alokację przenieść do PI 6b (Działanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa), na
dofinansowanie projektów z listy rezerwowej. [-> Rozdział 2.7.2]
Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 6b wyniósł 92,07%, a wydatkowania 34,73%
alokacji. Skuteczna realizacja już wybranych projektów powinna pozwolić na przekroczenie
celów końcowych związanych z inwestycjami w kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnie
ścieków komunalnych. Rozstrzygnięty w styczniu 2019 roku konkurs powinien z kolei
pozwolić na osiągnięcie a nawet przekroczenie wskaźnika związanego z długością sieci
wodociągowej. Prognozuje się jedynie wystąpienie problemów z osiągnięciem docelowej
wartości wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w
wodę. Zarówno przeszacowanie wartości docelowych tego ostatniego wskaźnika, jak i
niedoszacowanie pozostałych wynika z przyczyn obiektywnych. W momencie prognozowania
brak było pełnej i aktualnej identyfikacji potrzeb realizacji inwestycji (te zostały dopiero
zgromadzone w momencie V aktualizacji KPOŚK). W przypadku zagrożonego wskaźnika jest
on osiągany w momencie, gdy zwiększana jest liczba osób korzystających z ulepszonego
zaopatrzenia w wodę. Zatem np. projekty odtworzeniowe w momencie, gdy liczba
obsługiwanych osób nie wzrasta, nie są w stanie przyczynić się do realizacji wskaźnika (co w
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żaden sposób nie świadczy o np. niższej jakości czy braku potrzeb realizacji takich
projektów). W PI 6b istnieje duże zapotrzebowanie na dodatkowe środki, ze względu na
projekty znajdujące się na listach rezerwowych (w Poddziałaniu 4.3.1 - 15 projektów, gdzie
wnioskowana kwota dotacji UE to 69,7 mln zł praz w Poddziałaniu 4.3.2 - 37 projektów, gdzie
wnioskowana kwota dofinansowania UE 58,4 mln zł). [-> Rozdział 2.7.3]
Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 6c wyniósł 101,76%, a wydatkowania 34,73%
alokacji. W związku z nadkontraktacją planowana jest realokacja środków do PI 6c - około
600 tys. euro na Działanie 4.4 i około 138 tys. euro na Działanie 4.6. Cele końcowe zostały już
osiągnięte we wnioskach o płatność. Podpisane umowy spowodują ich znaczące
przekroczenie. W przypadku wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem będzie to
nawet 1 160%. Tak znaczące przekroczenie wynika z innej niż planowano specyfiki projektów
i skali wsparcia. Przewidziano wsparcie 5 instytucji kultury przy wysokich kosztach
jednostkowych. Popyt na wsparcie okazał się być jednak znacznie wyższy. Mniejsze średnie
wartości projektu tłumaczyć należy tym, że ów zwiększony popyt na wsparcie kreowały nie
tyle największe instytucje i gestorzy największych obiektów zabytkowych, ile instytucje z
mniejszym potencjałem finansowym i o mniejszych potrzebach. [-> Rozdział 2.7.4]
Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 6d wyniósł 32,91%, a wydatkowania 1,28%
alokacji. Postępy rzeczowe nie odzwierciedlają postępów finansowych. Identyfikuje się
ryzyko nieosiągnięcia celów końcowych wskaźników Liczba wspartych form ochrony
przyrody oraz Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
objętych wsparciem. Przeszacowanie wynika z niemożliwego do przewidzenia na etapie
programowania zróżnicowania projektów i przyjęcia odpowiednich założeń dotyczących
kosztów jednostkowych. Na czerwiec 2019 r. zaplanowano nabór na 7 typ projektu z SZOOP,
natomiast projekty, jakie mogą otrzymać wsparcie w ramach zaplanowanego naboru nie
będą przyczyniały się do zmian przyjętego zestawu wskaźników. Wskazane jest uzupełnienie
systemu wskaźników o adekwatny do nowego typu wsparcia. W PI 6d potencjał do
wykorzystania całej alokacji jest niski. W związku z tym zasadne jest przesunięcie pozostałych
po czerwcowym naborze środków na inne obszary wsparcia RPO WP 2014-2020. [-> Rozdział
2.7.5]
OP 5. Infrastruktura komunikacyjna
W ramach OP 5 zakontraktowano 42 projekty o łącznej wartości dofinansowania UE
wynoszącej 1 137,2 mln zł. Stanowi to 65% dostępnej alokacji na Oś. Wartość
dofinanoswania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowi zaś 21,2% alokacji.
W PI 7b zidentyfikowano silny wpływ wzrostu cen na materiały i usługi budowlane,
oddziałujący na kontraktację i prognozowane niepowodzenie w osiąganiu wartości
docelowych wskaźników programowych Całkowita długość przebudowanych lub
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zmodernizowanych dróg oraz Całkowita długość nowowybudowanych, przebudowanych,
zmodernizowanych dróg. Realizowane projekty PI 7b odpowiadają na zidentyfikowane
deficyty i problemy w zakresie poprawy dostępności drogowej obszarów przygranicznych
(budowa DW 858, DW 992), dostępności drogowej miast poprzez wyprowadzenie ruchu
tranzytowego (np. budowa obwodnicy Kolbuszowej, Radomyśl Wielki, Dynów, Sokołowa
Małopolskiego), zwiększenia integracji systemu drogowego z drogami wyższego rzędu (S19,
A4, DK4, DK94, DK19, DK28) oraz z systemem transportu kolejowego (projekt prowadzony w
Stalowej Woli). Realizowane projekty w znacznym stopniu wzmacniają układy drogowe:
Dębica-Ropczyce, Dębica-Ropczyce-Mielec, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne.
Wskazane wyżej inwestycje wskazują, iż na koniec bieżącego okresu programowania należy
spodziewać się zaspokojenia w znacznym stopniu poprawienia drogowej dostępności przejść
granicznych, zwiększenia dostępności regionalnych biegunów wzrostu. Niezaspokojona
została jednak potrzeba zwiększenia dostępności drogowej Rzeszowa i ośrodków
regionalnych do miejscowości ulokowanych na terenie Karpat. [-> Rozdział 2.8.1]
W PI 7c odnotowano silny wpływ czynników prawnych, niepełnych przepisów prawa
krajowego regulujących pomoc publiczną. Występuje zatem potrzeba uruchomienia
długotrwałej procedury notyfikacji pomocy publicznej przez KE. Czynnik ten ograniczył liczbę
składanych projektów z 3 do 2, co powoduje – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
notyfikacji pomocy publicznej przez KE) osiągnięcie wskaźnika Liczba wspartych terminali
przeładunkowych w wysokości 66%. Dzięki gwałtownemu wzrostu rynku przeładunków
prognozowane jest przekroczenie wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu PI 7c
związanych z ze zwiększeniem zdolności przeładunkowych terminala Wola Baranowska. [->
Rozdział 2.8.2]
W PI 7d odnotowano ryzyko niepełnego osiągnięcia celów Programu. Ze względu na wzrost
cen materiałów i usług budowlanych oraz niedostateczne przygotowanie dokumentacji
technicznej przez PKP PLK S.A. na interwencje przewidziane do realizacji w ramach RPO WP
2014-2020 prognozuje się nieosiągnięcie zakładanej w Programie wartości docelowej
wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.
Określenie przewidywanego stopnia osiągnięcia jego wartości docelowej jest niemożliwe ze
względu na nierozstrzygnięcie kwestii realizacji zidentyfikowanego projektu
pozakonkursowego „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” oraz
nieznany jeszcze zakres planowanych przez PKP PLK S.A. interwencji „Rewitalizacja linii
kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (roboty budowlane i kontrakty
towarzyszące)” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach
prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej”. W przypadku niezadowalających
rozstrzygnięć tych kwestii powstaje problem niepełnego (60%) wykorzystania alokacji na PI
7d z uwzględnieniem rezerwy wykonania. [-> Rozdział 2.8.3]
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W zakresie PI 4e potrzeba ograniczania niskiej emisji generowanej przez transport jest wciąż
aktualna. Na koniec 2018 roku zakontraktowane środki przekroczyły alokację przewidzianą
na priorytet. Pozytywnie kształtuje się jednocześnie postęp rzeczowy dla omawianego PI. Nie
prognozuje się zagrożenia dla osiągnięcia celów końcowych. Z uwagi na strategiczne
znaczenie inwestycji PI 4e z punktu widzenia rozwoju transportu miejskiego w
województwie, a także ograniczania zanieczyszczeń powietrza, niezbędna jest realokacja
środków na rzecz Działania 5.4 oraz 5.5. [-> Rozdział 2.8.4]
OP 6. Spójność przestrzenna i społeczna
Dotychczasowe wdrażanie OP 6 pozwoliło na zawarcie 230 umów o dofinansowanie o
wartości dofinansowania UE wynoszącej 589,2 mln zł. Stanowi to 62,9% dostępnej alokacji,
zaś wartość zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 31%. Cele pośrednie Ram
Wykonania OP 6 zostały przekroczone, spodziewane jest osiągnięcie celów końcowych, co
wskazuje na brak ryzyka dalszego wydatkowania środków OP 6.
Projekty realizowane w PI 8b mają służyć wzrostowi potencjału regionalnych uzdrowisk.
Zawarte umowy wykorzystują 87,6% dostępnej alokacji. Realizację projektów utrudniły
problemy z wyłonieniem wykonawców robót budowlanych i opóźnienia przy ich
prowadzeniu. O ile wartość docelowa wskaźnika związanego z liczbą wspartych podmiotów
zostanie przekroczona, o tyle prognozuje się nieosiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. Wynika to przede wszystkim ze
zmiany liczby uzdrowisk funkcjonujących w regionie, a także z błędnego oszacowania trendu
poziomu zatrudnienia w tych placówkach. W związku z tym, że w PI 8b nie planuje się
dalszych naborów, konieczna jest weryfikacja wartości docelowej tego wskaźnika. [->
Rozdział 2.9.1]
W ramach PI 9a prognozowane jest osiągnięcie celów związanych z ochroną zdrowia oraz
zagrożenie niezrealizowania zakładanych w Programie wartości docelowych wskaźników
programowych w obszarze pomocy społecznej. Wspomniane niepowodzenie wynika
zarówno z błędnie przyjętych założeń metodologicznych dotyczących szacowania wartości
niektórych wskaźników programowych jak i z niższego niż zakładano na etapie
programowania zainteresowania beneficjentów pozyskaniem wsparcia na miejsca opieki nad
dzieckiem do lat 3 i domy pomocy społecznej. Logika interwencji PI 9a jest więc silnie
zakłócona w obszarze pomocy społecznej. Odnotowano również zaburzenie logiki
interwencji wsparcia infrastruktury zdrowia w postaci niewłaściwie dobranego specyficznego
wskaźnika rezultatu. Przyjęty w RPO WP 2014-2020 wskaźnik Liczba porad udzielonych w
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przypadających na jednego mieszkańca nie jest
adekwatny do zakresu wsparcia obejmującego wyłącznie szpitale. Zaleca się więc jego
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zamianę na wskaźnik Liczba osób oczekujących na świadczenia medyczne na 1000 ludności. [> Rozdział 2.9.2]
W przypadku PI 9b zmiana paradygmatu wsparcia rewitalizacji w bieżącym okresie
programowania, uzależnienie wsparcia od komplementarności z projektami EFS w obszarze
włączenia społecznego lub rynku pracy oraz położenie w wytycznych nacisku na nadawanie
funkcji społecznych rewitalizowanym obszarom spowodowało zmianę zakresu wsparcia we
wnioskowanych projektach w porównaniu z RPO WP 2007-2013. Nie decydowano się na
rewitalizację ograniczonych przestrzeni centrów miast, lecz na bardziej rozległe obszary
osiedli i terenów poprzemysłowych z silnym udziałem rewitalizacji wspólnych, otwartych
przestrzeni, co spowodowało zwiększenie powierzchni terenów objętych rewitalizacją.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wsparcie rewitalizacji i renowacji obiektów
zabytkowych, o dużej kosztochłonności jest znacznie ograniczone. Czynniki te pociągnęły za
sobą prognozy wielokrotnego przekroczenia programowych wskaźników produktu. Nie
spowodowały one jednak zaburzenia interwencji, cele RPOWP 2014-2020 w obszarze
rewitalizacji zostaną osiągnięte, zmniejszy się także wskaźnik zagrożenia ubóstwem
relatywnym w regionie. [-> Rozdział 2.9.3]
W odniesieniu do PI 10 stopień kontraktacji wskaźników programowych w realizowanych
projektach wskazuje na brak ryzyka nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych
wskaźników programowych. W realizowanych projektach zostały one zaplanowane do
znacznego przekroczenia, w zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazano zaś ich
osiągnięcie bądź przekroczenie ich wartości założonych w Programie. Odnotowano jednak
wpływ czynnika mniejszego niż zakładano na etapie programowania zainteresowania
potencjalnych beneficjentów pozyskaniem wsparcia w obszarze edukacji zawodowej.
Związane to jest z ożywieniem na rynku pracy, większą zatrudnialnością absolwentów szkół
kształcenia zawodowego w regionie. Niższa skala inwestycji w infrastrukturę kształcenia
zawodowego współwystępuje ze spadającą liczbą osób dorosłych uczestniczących w
kształceniu ustawicznym w regionie, co wskazuje na zaburzenie logiki interwencji.
Odnotowano wysoki popyt na wsparcie edukacji ogólnej, co znajduje swoje uzasadnienie w
nadal niskich wynikach egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji w regionie. [->
Rozdział 2.9.4]
OP 7. Regionalny rynek pracy
W ramach OP 7 zawarto dotychczas 326 umów o wartości dofinansowania UE bliskim 566,1
mln zł. Pozwoliło to na osiągnięcie kontraktacji na poziomie 57,9%, zaś wartość
zatwierdzonych wniosków o płatnośc stanowi 30,7% dostępnej alokacji.
Analizy wykazały, że największym problemem realizacji projektów w PI 8i jest zmiana profilu
grup docelowych. Prowadzenie aktywizacji staje się coraz trudniejsze, gdyż grupy docelowe
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w coraz mniejszym stopniu są zainteresowane prowadzonymi działaniami, a często tez
rezygnując w trakcie realizacji projektu. Mimo tych trudności realizacja wskaźników w
projektach przebiega ponad oczekiwania. Największy problem występujące jednak z osobami
pracującymi w rolnictwie. Osoby te nie są zainteresowanie działaniami w projektach z uwagi
na to, że oznaczałoby to zmianę ubezpieczyciela (rezygnacja z KRUS), co dla większości tych
osób oznaczałoby wybór finansowo gorszy. Z uwagi na trudności z rekrutacją osób
pracujących w rolnictwie wystąpiło ryzyko braku realizacji wartości wskaźnika docelowego
na 2023 rok. Beneficjenci projektów w PI 8i nie zgłaszali znaczących problemów związanych z
procedurami i formalnościami. Największą trudność sprawiły początkowe opóźnienia w
procesie podpisywania umów, które powodowały problemy z rekrutacją. Nie spowodowało
to jednak znaczących konsekwencji dla realizacji projektów. W zakresie wskaźników
produktu rekomenduje się dokonanie ponownych szacunków uwzględniających zmiany w
strukturze grup docelowych dla prowadzonych projektów. [-> Rozdział 2.10.1]
Działania prowadzone w PI 8iii przebiegały sprawnie i wzbudzały wyjątkowe zainteresowanie
beneficjentów. Beneficjenci projektów zgłaszali jedynie problemy z kwalifikowalnością
wydatków, które to rozwiązywane były na bieżąco przez Instytucje Zarządzającą i Instytucje
Pośredniczącą. W ramach PI 8iii przewidziano uruchomienie projektów w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty w ZIT były opóźnione z uwagi na to, że
uruchomienie środków z EFS w tym zakresie wymaga istniejącej infrastruktury sfinansowanej
ze środków EFRR, której nie uruchomiono do końca 2018 roku. Planowane nabory w
projektach ZIT przewiduje się na IV kwartał 2019 roku. W zakresie PI 8iii realizacja wartości
wskaźników wskazuje na stabilny postęp, zainteresowanie projektem i efekty w postaci
nowych miejsc pracy. [-> Rozdział 2.10.2]
W odniesieniu do PI 8iv należy stwierdzić, że w regionie podkarpackim istnieje duże
zapotrzebowanie na opiekę żłobkową. W związku ze zmianami demograficznymi oraz na
rynku pracy wsparcie rodziców dzieci do lat 3 poprzez stworzenie miejsc opieki na nimi jest
dobrym kierunkiem interwencji. Komercyjne usługi związane z opieką żłobkową są
kosztowne i mogą być realną przeszkodą na drodze powrotu na rynek pracy. Założenie
stojące za wparciem w ramach PI 8iv, aby wspierać szczególnie osoby, które faktycznie
podjęły zatrudnienie jest słuszne. Problemy z realizacją założonych wartości wskaźników
wynikają głównie z dwóch czynników. Po pierwsze nie doszacowano kosztu jednostkowego
wskaźnika produktu Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, po
drugie zaś przy szacowaniu wartości docelowych wskaźników nie wzięto pod uwagę
dodatkowych czynników utrudniających realizację działania, takich jak duże obłożenie
dostawców wyposażenia żłobków, zmiany w ofercie tego wyposażenia czy trudności ze
znalezieniem personelu oraz lokali spełniających wymogi Ustawy o opiece nad dziećmi do lat
3. Planowana jest realokacja środków z PI 8vi do PI 8iv. Ewaluator przychyla się do
zasadności takiego kroku. [-> Rozdział 2.10.3]
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Pomimo sprawnej realizacji projektów w PI 8v ocenia się, że oferta szkoleniowa w ramach
projektów dofinansowanych z RPO WP jest nie w pełni dopasowana do potrzeb
pracodawców. W bazie znajdują się głównie oferty na krótkotrwałe szkolenia i dedykowane
osobom bez lub o niskich kwalifikacjach. Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej, która
publikowana jest w Bazie Usług Rozwojowych, jest częściowo efektem niefunkcjonalności
tego rozwiązania. BUR nie gwarantuje m.in., że w bazie zgłaszane zostaną szkolenia o
wysokiej jakości. Rozwiązania w BUR nie pozwalają także operatorom (beneficjentom
działań) na dokonywanie analiz oferty szkoleniowej w celu bieżącego i szybkiego reagowania
na zgłaszane przez pracodawców potrzeby w zakresie usług rozwojowych. W PI 8v wskazuje
się na prawidłowe tempo realizacji wskaźników. [-> Rozdział 2.10.4]
Celem PI 8vi jest utrzymanie na rynku pracy osób zagrożonych zachorowaniem na raka szyjki
macicy, jajników, jelita grubego czy raka płuc poprzez promocję badań profilaktycznych.
Zapotrzebowanie na tego typu działania, podobnie jak w całym kraju, w województwie
podkarpackim jest wysokie. W związku z późną decyzją (marzec 2019) o realizacji trzeciego
członu działania (dotyczącego profilaktyki raka płuc) w momencie przeprowadzania
ewaluacji koszty jednostkowe wskaźników były znacznie niższe niż zakładano, co przełożyło
się na prognozy znacznego przekroczenia wartości docelowych wskaźników. Na wysokie
wartości realizacji wpływ miała także metoda liczenia wskaźników, uwzględniająca bardzo
szerokie grono odbiorców (korzystających dzięki działaniom promocyjnym także z badań w
ramach NFZ). Rekomenduje się urealnienie wartości wskaźników w tym działaniu, z
zastrzeżeniem -jak wspomniano powyżej -że ruszy program profilaktyczny raka płuc, który
zmieni prognozy szacowane na podstawie dotychczasowego postępu PI 8vi. [-> Rozdział
2.10.5]
OP 8. Integracja społeczna
W OP 8 zawarto dotychczas 213 umów o dofinansowanie o wartości 378,4 mln zł, co stanowi
52% dostępnej alokacji. Poziom wydatków z zatwierdzonych wniosków wyniósł 19,2%.
W PI 9i postęp finansowy jest wolniejszy niż postęp rzeczowy, co oznacza, że efekty udaje się
osiągać niższym kosztem, niż zaplanowano. Wskaźniki produktu zostaną przekroczone. W
przypadku wskaźników rezultatu, udział poszczególnych typów uczestników w grupie
wszystkich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie jest niższy niż wartość docelowa, choć nominalne zakładane wartości zostały
osiągnięte. Potencjał absorpcyjny w grupie potencjalnych beneficjentów Działania 8.1 i 8.7
ocenić należy jako wysoki. Oznacza to, że zarówno planowane nabory na 2019 rok, jak i
wykorzystanie pozostałej po nich alokacji nie będzie obarczone ryzykiem. [-> Rozdział 2.11.1]
Przy zakontraktowaniu nieco ponad połowy środków na PI 9iv, poziom osiągnięcia
wskaźników monitorujących efekty interwencji w zakresie usług społecznych wg
podpisanych umów będzie zbliżony lub nawet wyższy niż cele końcowe na 2023 rok. W
obszarze usług zdrowotnych, 5 krotnie przekroczony zostanie wskaźnik Liczba osób
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w
programie. Natomiast na niskim poziomie, niższym niż wynika z postępu finansowego dla
całości PI 9iv, jest wskaźnik Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu. W przypadku tego ostatniego wskaźnika
modyfikacji wymaga definicja i sposób jego szacowania w przyszłych projektach. Osiąganie
wskaźników rezultatu jest zgodne z harmonogramami projektów. Zostaną one wykazane po
zakończeniu działań projektowych. Dotychczasowy potencjał aplikacyjny wskazuje na brak
ryzyka dla naborów zaplanowanych na 2019 rok i później. Wyniki badania ilościowego
wskazują, że w regionie istnieje potencjał do realizacji co najmniej 60 projektów, głównie w
obszarze usług społecznych. [-> Rozdział 2.11.2]
W PI 9v postęp rzeczowy odzwierciedla postęp finansowy, jeśli chodzi o wskaźniki produktu,
natomiast zawarte umowy wskazują na osiągnięcie wskaźników rezultatu zostały w dużo
wyższym stopniu. Realizacja projektów nie nastręcza trudności. Jak wynika z wywiadów z
przedstawicielami IZ, postępy w realizacji działań projektowych są zadowalające, a
dodatkowo identyfikuje się zwiększone zapotrzebowanie na usługi OWES wśród
ostatecznych odbiorców, przez co IZ rozważa skierowanie na PI 9v dodatkowych środków.
Wszystkie wskaźniki zostaną osiągnięte, a wskaźnik Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych, zostanie przekroczony. [-> Rozdział 2.11.3]
OP 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Na koniec roku 2018 postęp rzeczowy OP 9 wyprzedził postęp finansowy. Po zawarciu 462
umów o dofinansowaniu UE 400,5 mln zł poziom kontraktacji wyniósł 72,4%, zaś poziom
wydatkowania 35% alokacji. Wobec osiągnięcia Ram Wykonania, można przyznać rezerwę
wykonania.
Na koniec roku 2018 poziom kontraktacji dla PI 10i wyniósł 78,6% a wydatkowania 38,6%.
Tak znaczny postęp wynika z dużych potrzeb regionu w zakresie interwencji oraz
wynikającego z niego zainteresowania realizowanymi Działaniami – w poszczególnych
konkursach zwiększano ich budżet wobec znacznej wartości złożonych projektów. W wielu
przypadkach rekomenduje się podniesienie wartości wskaźników końcowych. Tym samym PI
10i ma znaczny potencjał absorpcyjny. Sprawne realizowanie projektów odbyło się mimo
zmian prawnych oddziałujących w obszarze interwencji. Chodzi tu przede wszystkim o
reformę likwidującą gimnazja oraz o wprowadzenie finansowania opieki przedszkolnej przez
samorządy z subwencji MEN. [-> Rozdział 2.12.1]
Na koniec roku 2018 poziom kontraktacji dla PI 10iii wyniósł 54,0% a wydatkowania 47,0%.
Już teraz wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte (na podstawie wniosków o płatność) wobec
czego dokonano przesunięcia części środków do OP 10 (Pomoc Techniczna). Sprawna
realizacja konkursów w ramach PI 10iii wynika z atrakcyjnej formy oferowanych kursów
(kursy językowe i komputerowe), do których odbiorcy wsparcia mają łatwy dostęp. W
obszarze oddziaływania PI 10iii zaszły zmiany w postaci poprawy sytuacji na rynku pracy,
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zmniejszyło zainteresowanie części odbiorców wsparcia udziałem w projektach, wobec czego
beneficjenci zadecydowali o zwiększeniu rekrutacji osób z grupy 50+ a zmniejszeniu wśród
osób o najniższym poziomie kwalifikacji. [-> Rozdział 2.12.2]
Na koniec 2018 roku poziom kontraktacji dla PI 10iv wyniósł 71,5% a poziom wydatkowania
28,0%. Tak istotna różnica pomiędzy kontraktacją a wydatkowaniem wynika z faktu, że
przypadku wyposażenia szkół zawodowych w sprzęt dydaktyczny, zakupy są realizowane pod
koniec trwania projektów. Alokacja zostanie wydatkowana, chociaż potencjał absorpcyjny PI
10iv jest umiarkowany. Wynika to z ograniczonej liczby szkół zawodowych (wielokrotnie
mniejszej niż kształcących ogólnie przy podobnej kwocie alokacji dla PI 10i) na terenie
województwa podkarpackiego. Także nie bez znaczenia jest fakt, że zakup sprzętu
dydaktycznego dla szkoły zawodowej (w ramach Działania 9.4) jest bardziej skomplikowany
niż dla szkół kształcących ogólnie. Konkursy w ramach Działania 9.5 (kształcenie dorosłych)
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż oferowane są w ich ramach szkolenia
zawodowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji (zawsze kończące się certyfikatem),
które na wolnym rynku są dość kosztowne. Do pewnego stopnia zaszło zjawisko konkurencji
o tego samego odbiorcę wsparcia między Działaniem 9.5 (PI 10iv) a Działaniem 9.3 (PI 10iii),
przy czym Działanie 9.5 okazało się być wyżej cenione przez odbiorców wsparcia. Wobec
wykonania części wskaźników – na podstawie wniosków o płatność, wysokiego
prawdopodobieństwa nadwykonania pozostałych – na podstawie podpisanych umów oraz
umiarkowanego potencjału absorpcyjnego PI 10iv zadecydowano o zmniejszeniu alokacji na
ten PI. [-> Rozdział 2.12.3]
Wpływ RPO WP 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 jest różny w zależności
od poszczególnych wskaźników. Największy odsetek projektów realizuje Cel 4 Strategii
związany edukacji, jednak najwięcej środków finansowych jest skierowanych na Cel 3
Strategii dotyczący zmian klimatu i energii oraz Celu 1 - Zatrudnienie. Nie jest zagrożona
realizacja na poziomie regionalnym wskaźników Strategii przypisanych do Celu 1
(Zatrudnienie), Celu 4 (Edukacja) oraz Celu 5 (Ubóstwo i wykluczenie społeczne). Na
pozytywną ocenę poziomu wskaźników) wpływ mają jednak nie tylko efekty wdrażania RPO,
lecz także trendy ogólnokrajowe związane z poprawą sytuacji na rynku pracy, z
satysfakcjonującym poziomem edukacji oraz z polityką socjalną państwa. Trudności w
realizacji Celu 2 (Badania i rozwój) wynikają z uwarunkowań systemowych w CT1
(konieczność konsultacji projektów na szczeblu ministerialnym i z NCBR) oraz powszechnych
barierach we współpracy sektora nauki z biznesem. Cel 3 również nie zostanie osiągnięty w
pełni, mimo pozytywnych prognoz dotyczących rozwoju OZE i istotnego wpływu RPO WP
2014-2020 na tę dziedzinę. Jednak intensywny rozwój gospodarczy i realizacja wielu
inwestycji infrastrukturalnych, a także rozwój budownictwa, sprawiają, że obniżenie emisji
gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej staje się niemal
niemożliwe. [-> Załącznik 3]
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Raport kończą rekomendacje, zaś wśród załączników znajdują się propozycje zmiany
wartości docelowych wskaźników produktu oraz rezultatu, podsumowanie wpływu RPO WP
2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020, opis diagnozy społeczno-gospodarczej
oraz ocena logik interwencji. [-> Rozdział 4]
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SUMMARY
This report presents the results of the midterm evaluation of the Regional Operational
Program of the Podkarpackie Voivodeship for the years 2014-2020, carried out between
September 2018 and April 2019 bythe consortium of Ecorys Polska Sp. z o.o. and Evalu Sp. z
o.o.
The main objective of the conducted evaluation study was to assess the material progress of
the ROP WP 2014-2020 for the mid-term review as well as the implementation of the
framework and performance reserve, including the forecast of the possible achievement of
the Program's final objectives and the evaluation of the Program's contribution to the
objectives of the Europe 2020 Strategy. The research concept implemented the theorybased evaluation (TBE) approach. During the research, a number of research techniques
were used, including the analysis of existing data, in-depth interviews, quantitative research
with beneficiaries and potential applicants, econometric and statistical analysis,
benchmarking and a panel of experts. [-> Chapter 1]
The scope of the study covered support and interventions, that are implemented under
individual priority axes of the ROP WP 2014-2020. The scope of the evaluation referred to
the current implementation of the Program, changes in the socio-economic situation and
forecasts in this area, as well as development needs, administrative and absorption
capacities. The analysis of previously achieved values of program indicators, including the
performance framework indicators, is crucial for assessing material progress. The level of
spending of available funds presented in this report and the status of implementation of the
indicators cover the period from the start of the implementation of the Podkarpackie ROP
2014-2020 to 31/12/2018. [-> Chapter 1]
The progress of contracting and spending of funds is, at the mid-term review stage,
differentiated between individual priority axes. The biggest progress in terms of contracting
is characterized by OP 4 Protection of the natural environment and cultural heritage (77.3%).
In terms of spending, the most advanced is the progress of OP 9 Quality of education and
competences in the region (35%). Relatively the least funds, in relation to the amount of the
allocation, were contracted in OP 8 Social integration (52%). This axis is also the least
advanced when it comes to spending (19.2%). [-> Chapter 2.1]
The most important conclusion from the mid-term evaluation point of the Program is the
fact that the intermediate objectives, expressed in the performance framework indicators,
have been achieved. This applies to both indicators of financial progress and material
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progress. Therefore, the Podkarpackie Voivodeship is one of the regions where it is possible
to use the full pool of funds from the performance reserve. [-> Chapter 2.2]
The progress in implementing the Program was influenced by a number of factors relating
both to systemic conditions at the national level and nationwide trends related to the
situation in particular support areas, as well as conditions specific to the region, including
those related to the ROP itself. It is worth noting that the first calls for proposals under the
Podkarpackie ROP 2014-2020 were announced in the second half of 2015, which was mainly
due to the protracted process of programming the 2014-2020 financial perspective at the
national level. Among external factors, it is also worth paying attention to legal acts
determining the implementation of individual Priority Axes co-financed from ERDF funds, on
the Water Law Act or the RES Act. Another factor that should be emphasized was a
significant improvement in the labor market, which caused that the unemployment rate
dropped significantly. This affects both the area covered by the ESF intervention (including
difficulties in recruiting project participants) and the ERDF. The drop in unemployment has
contributed to the increase in labor costs, and thus to the increase in the remuneration of
service contractors, in particular construction works. As a result, the implementation of
many infrastructural projects encounters serious problems related to the inability to find
work contractors, which makes it necessary to verify project budgets. Nevertheless, as
already indicated, the intermediate objectives of the Program have been achieved, and at
the mid-term review stage it is estimated that the achievement of final objectives is realistic.
However, this requires some modifications to the Program, among which the most
important are reallocations of funds between individual Measures and changes in the target
values of the indicators.
OP 1. Competitive and innovative economy
Under OP 1, 504 co-financing agreements were signed with a total EU co-financing amount
of PLN 966.7 million. This means contracting at the level of 60%. Expenditure in previously
approved payment applications is 30.2%. The performance framework for OP 1 has been
achieved mainly thanks to projects implementing PI 3c.
In the case of PI 1a, the current state of implementation of product indicators is diversified.
As real, the achievement of the assumed target value for one indicator (Number of scientific
units incurring investment outlays for R & D activity) should be assessed, while the
implementation of the other two product indicators is uncertain. In one call for proposals,
one project has been contracted, which exhausts the allocation at the level of 14%.
Considering the potentially high risk of not using allocations due to the demand barrier,
there is a justified need to reallocate these funds to other PIs (it is recommended to transfer
funds to PI 3c). [-> Chapter 2.4.1]
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In the case of PI 1b, the level of achievement of physical progress indicators should be
assessed as good. Based on the co-financing agreements signed, it can be anticipated that
three of the four product indicators should reach target values. Despite the fairly high level
of achievement of the indicators (which can largely be attributed to the inclusion of the
project type "Vouchers for innovation"), the absorption potential for PI 1b can be assessed
as not the highest. The scale of interest of entities entitled to apply is not large enough to be
convinced of the possibility of absorbing the entire amount of the allocation provided for in
PI 1b, which is influenced, inter alia, by low potential of enterprises to conduct R & D works
requiring professional technical and research facilities and specialized personnel, a greater
complexity of projects in the R & D area implemented in the current financial perspective,
compared to the previous one, as well as restrictions on the possibilities of implementing the
results of research and development only at CT1 level as part of the first production resulting
from the provisions of the Partnership Agreement. It is recommended to transfer some of
the funds to other PIs (the recommended direction of reallocation is PI 3c). [-> Chapter 2.4.2]
In the case of PI 3a, the level of achievement of physical progress indicators should be
assessed as moderately satisfactory. As many as three of the five indicators are entirely
dependent on the implementation of the project entitled. Podkarpackie Business Support
Platform. Although at the moment there are no significant threats in this respect, the very
situation of the lack of diversification of projects affecting the achieved values of indicators
in the Program is assessed as risky. It is also expected that the target values of the other two
indicators for PI 3a require reduction. [-> Chapter 2.4.3]
As far as PI 3c is concerned, the scale of interest of entities authorized to apply exceeds the
available pool of support, while the unit cost of indicators turned out to be often lower than
assumed at the programming stage - which indicates a significant implementation efficiency.
Due to the forecast exceedances of the target values of the indicators - the stronger, if the
reallocation of funds to PI 3c is realized - it is recommended to increase the targets for 2023
for the majority of them. [-> Chapter 2.4.4]
OP 2. Digital Podkarpackie
In OP 2, 45 agreements have been concluded so far with the value of EU co-financing PLN
238.3 million. These contracts use 68.3% of the available allocation, and the expenditure in
approved payment applications is 27.7%. The Implementation Framework has been
achieved, which ensures the possibility of granting a performance reserve. The material
progress of OP 2 significantly exceeds financial progress.
Significant exceedance of target product indicators based on WoP has been noted, and the
contracts signed and the remaining allocation will enable their further increase. In the case
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of the Number of public services made available on-line with a degree of maturity of at least
3, it is estimated that it will be almost 3800%. Exceeding the target values results from much
lower unit costs than planned. Based on the experience of the 2007-2013 perspective, when
a significant part of the budgets was the purchase of computer equipment. In the current
financial perspective, the possibility of financing the purchase of such equipment was limited
only to the situation when it is necessary to achieve the main objectives of the project. The
absorption potential in OP 2 is high. It is anticipated that the planned recruitment for ehealth will be met with great interest. Due to the high level of achievement of the final
objectives and the remaining allocation sufficient to carry out the planned recruitment in the
e-health area (about PLN 89.5 million without a performance reserve), the transfer of the
entire performance reserve from OP 2 to OP 4 is justified by the MA, on PI 6b, Sub-measure
4.3.1 Wastewater management. In this Action there is a large group of reserve projects with
a high potential for absorption of funds. [-> Chapter 2.5.1]
OP 3. Pure energy
In OP 3, 274 projects were contracted with a total EU co-financing amounting to 815.2
million PLN, which is 74.7% of the available allocation. So far, applications for payment with
EU co-financing amounting to 25.6% of the allocation have been approved. The
Implementation Framework for each indicator has been achieved above 85%, which
provides the opportunity to grant a performance reserve.
In the case of PI 4a relying on support for the production of energy from renewable sources
(Measure 3.1 and Measure 3.4), the signed contracts use over 90% of the available
allocation. Investments related to energy generation using photovoltaic installations and
solar collectors dominate among the implemented projects. Increased interest in this kind of
installations results mainly from the growing price of electricity, decreasing costs of
purchasing renewable energy installations, increased awareness of economic and health
benefits related to the use of renewable energy and legal regulations promoting the
prosumer system. Due to the significant absorption potential, in particular for investments
related to the use of solar energy, it is recommended to shift the entire performance reserve
for OP 3 in the amount of EUR 10 million to Measure 3.1 for the implementation of
photovoltaic projects. The expected effect of the support granted will be an increase in the
share of energy produced from RES in the voivodeship's energy mix, reduction of pollutant
and greenhouse gas emissions and increase of the region's energy security through
diversification of sources of energy generation in distributed generation. [-> Chapter 2.6.1]
It is estimated that the needs diagnosed at the ROP programming stage related to energy
consumption and unsatisfactory energy efficiency of housing and public buildings remain
valid. At the end of 2018, in PI 4c, 88.73% of the allocation foreseen for priority was
contracted. These measures will allow final objectives to be met for most indicators.
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Achieving the target value will not be possible for the indicator Estimated annual reduction
of greenhouse gas emissions, which results in the adopted methodology for its estimation.
Therefore, it is necessary to make the target value of this measure real. The intervention is
influenced by conditions prevailing in the construction services market, contributing to the
extension of project schedules. Due to the lack of further absorption potential, it is possible
to shift funds from PI 4c to tasks requiring more urgent intervention. [-> Chapter 2.6.2]
In the Podkarpackie region, the need to reduce low emissions is still important, which is
related to the high concentration of harmful dust observed mainly in the heating season. At
the end of 2018 in PI 4e, 22.96% of the provided allocation for PI 4e was contracted. The
implementation of commitments for 2014-2020 for the majority of indicators will be
possible after a positive outcome of the completed and planned calls for proposals. The
length of the constructed or modernized heating network (connections) turns out to be
problematic, the achievement of which depends on the positive notification of the European
Commission related to the possibility of financing projects related to the networks belonging
to an efficient heating system. The Performance Reserve so far allocated to PI 4e may be
directed to PI 4a, characterized by a much higher absorption potential. [-> Chapter 2.6.3]
At the end of 2018, the contracting level for PI 6e related to emission reduction was 0%, as
no co-financing agreement had been signed up to that point. So far, one call for proposals
has been carried out under this Priority (completed on 27 September 2018). The available
allocation in PI 6e is PLN 30,504,425. In the situation that it was possible to sign co-financing
agreements with all entities that submitted applications under the recruitment, the
remaining allocation under the measure would amount to approx. PLN 13.7 million.
According to the current schedule, no further recruitment under this PI is planned. Due to
the fact that no contract for co-financing has been signed so far, the progress of the
implementation of the assumed values of indicators at the time of conducting the study was
zero. Forecasts for the achievement of target indicators' values have been presented taking
into account information prepared by the Managing Board. These data relate to the value of
indicators declared for applicants to complete the recruitment. As a result of one
recruitment under PI 6e, it will not be possible to achieve two product indicators in the
assumed value: number of installed or modernized heat sources and area of premises
covered by the exchange of heat sources. It is expected that there will be no problem with
achieving the indicator - estimated decrease in greenhouse gas emissions The available
performance reserve under PI 6e in the amount of EUR 3.2 million should be moved to PI 4a
(category 010 - Renewable solar energy). In thisPriority, the reserve lists contain many
projects ready for implementation (including the so-called umbrella projects), and a
competition for the support of energy clusters is planned. [-> Chapter 2.6.4]
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OP 4. Protection of the natural environment and cultural heritage
In the case of OP 4, so far 170 agreements for funding has been concluded with the value of
EU co-financing exceeding 618.8 million PLN, which means contracting at 77.3%. The total
value of approved expenses is 34.5%. The Implementation Framework has been achieved,
which ensures the possibility of granting a performance reserve. The physical progress of OP
4 corresponds to financial progress.
Support implemented under PI 5b encountered significant delays related to external factors
independent of the MA. These include the prolonged approval process in the EC of strategic
documents presented by Poland and the EC's reservations regarding projects resulting from
the Water Framework Directive and the Habitats Directive. Water law changes have also had
a major impact, including the creation of the Wody Polskie company and the prolonged
takeover of tasks related to water management by the company. In connection with the
recommendation to remove the direct result indicator from the Program The capacity of
small retention facilities is also proposed to remove the analyzed indicator from the Program
and replace it with the indicator Total expenditure of communes and poviats on public
safety and fire protection per capita. [-> Chapter 2.7.1]
At the end of 2018, the contracting level for PI 6a was 13.02% and disbursement of 7.15% of
the allocation. The low progress results mainly from the late adoption of the National
Opposition Management Plan. Work on it delayed the possibility of preparing provincial
plans. In the first announced under the ROP WP 2014-2020, PSZOK was supported by calls
and already in the signed agreements the degree of implementation of the indicator related
to these investments was exceeded. Effectiveness of achieving monitoring indicators for
other types of projects (waste treatment plants, reclaimed landfills, additional processing
capacities in the scope of waste recycling) depends on the success of the still unfinished
recruitment. As a result of the submitted projects, assuming that all submitted projects will
receive co-financing, it is possible to achieve PI final goals, or even exceed them. In such
situation, due to the current low potential for continuing support under this Priority, it is
recommended to transfer the unused allocation to PI 6b Waste management, for cofinancing projects from the reserve list. [-> Chapter 2.7.2]
At the end of 2018, the contracting level for PI 6b amounted to 92.07% and spending 34.73%
of the allocation. Effective implementation of already selected projects should allow to
exceed the final objectives related to investments in sanitary sewage and municipal
wastewater treatment plants. The competition, settled in January 2019, should in turn allow
to achieve or even exceed the indicator related to the length of the water supply network.
Only problems with reaching the target value of the indicator number of additional people
using the improved water supply are expected.. Both the overestimation of the target values
of the latter indicator and the underestimation of the remaining ones are due to objective
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reasons. At the time of forecasting, there was a lack of full and current identification of
investment needs (these were only collected at the time of the 5th update of the KPOŚK). In
the event of an endangered indicator, it is achieved when the number of people using the
improved water supply is increased. Thus, for example, replacement projects at a time when
the number of persons served is not increasing, they are not able to contribute to the
implementation of the indicator (which in no way indicates, for example, a lower quality or
lack of the need to implement such projects). In PI 6b there is a large demand for additional
funds due to projects on reserve lists (under Sub-measure 4.3.1 - 15 projects, where the
requested EU subsidy is PLN 69.7 million and under Sub-measure 4.3.2 - 37 projects, where
the requested EU co-financing is PLN 58.4 million). [-> Chapter 2.7.3]
At the end of 2018, the contracting level for PI 6c was 101.76% and spending 34.73% of the
allocation. In connection with the overcontracting, a reallocation of funds to PI 6c (around
600,000 euros) is planned for Measure 4.4 and about 138000 €on Measure 4.6. Final
objectives have already been achieved in payment applications. The contracts signed will
cause them to be significantly exceeded. In the case of the Number of cultural institutions
covered by support indicator, this will be even 1 160%. Such a significant overrun is due to
the specificity of projects and the bigger scale of support than planned. Support is provided
for 5 cultural institutions with high unit costs. However, the demand for support turned out
to be much higher. Smaller average project values should be explained by the fact that this
increased demand for support was created not so much by the largest institutions and
administrators of the largest historic buildings as the institutions with lower financial
potential and with smaller needs. [-> Chapter 2.7.4]
At the end of 2018, the contracting level for PI 6d was 32.91%, and spending 1.28% of
allocation. Progress in things does not reflect financial progress. Identification of the risk of
failure to achieve the objectives of the final indicators Number of supported forms of nature
protection and Number of centers operating in the field of environmental education
supported. Revaluation results from the project diversification impossible to predict at the
stage of programming and the adoption of appropriate assumptions regarding unit costs. As
of June 2019, recruitment for the 7th project type from SZOOP is planned, while projects
that may receive support as part of the planned recruitment will not contribute to changes
to the adopted set of indicators. It is advisable to supplement the system of indicators with a
new type of support. In PI 6d, the potential to use the entire allocation is low. Therefore, it is
reasonable to postpone the remaining funds after the June call for additional support areas
for the Podkarpackie ROP 2014-2020. [-> Rozdział 2.7.5]
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OP 5. Communication infrastructure
Under OP 5, 42 projects were contracted with a total EU co-financing amounting to PLN 1
137.2 million. This accounts for 65% of the available allocation for Axis. The value of EU
funding in approved payment applications constitutes 21.2% of the allocation.
In PI 7b identifies a strong impact of price increases on construction materials and services,
affecting contracting and projected failure to achieve target values of program indicators.
Total length of reconstructed or modernized roads and Total length of newly constructed,
reconstructed, modernized roads. Implemented projects PI 7b respond to identified deficits
and problems in improving road accessibility of border areas (construction of DW 858, DW
992), road accessibility of cities by moving transit (eg construction of Kolbuszowa bypass,
Radomyśl Wielki, Dynów, Sokołów Małopolski), increase integration of the road system with
higher-order roads (S19, A4, DK4, DK94, DK19, DK28) and with the rail transport system
(project carried out in Stalowa Wola). The implemented projects are significantly
strengthened by road systems: Dębica-Ropczyce, Dębica-Ropczyce-Mielec, JarosławPrzeworsk, Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne. The investments indicated above indicate that at the
end of the current programming period one should expect to significantly improve the road
accessibility of border crossings, increase the availability of regional growth poles. However,
the need to increase the road accessibility of Rzeszów and regional centers to towns located
in the Carpathians has not been satisfied. [-> Chapter 2.8.1]
In PI 7c, there was a strong impact of legal factors and incomplete provisions of national law
governing state aid. Therefore, there is a need to launch a long-term procedure for the
notification of public aid by the EC. This factor limited the number of submitted projects
from 3 to 2, which results - in the case of a positive consideration of the public aid
notification by the EC) to reach the indicator Number of supported reloading terminals in the
amount of 66%. Due to the rapid increase in the transhipment market, the product and PI 7c
result index is expected to be related to the increase in terminal handling capacities of Wola
Baranowska. [-> Chapter 2.8.2]
In PI 7dthere was a risk of incomplete achievement of the Program objectives. Due to the
increase in the prices of building materials and services, as well as the insufficient
preparation of technical documentation by PKP PLK S.A. the interventions planned for
implementation under the Podkarpackie ROP 2014-2020 are expected to not reach the
target rate assumed in the Program Total length of reconstructed or modernized railway
lines. Determination of the expected degree of achieving its target value is impossible due to
the unresolved issue of the implementation of the identified non-competitive project
"Revitalization of the Przeworsk Narrow-gauge Railway - Dynów" and the yet unknown
scope of plans planned by PKP PLK S.A. interventions "Revitalization of the railway line No.
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108 on the section Jasło - Nowy Zagórz (construction works and accompanying contracts)"
and "Revitalization of the railway line No. 79 Padew - Wola Baranowska as part of work on
the expansion of the LHS terminal in Wola Baranowska". In the case of unsatisfactory
solutions to these issues, there is a problem of incomplete (60%) use of the allocation on PI
7d including the performance reserve. [-> Chapter 2.8.3]
In the scope of PI 4e, the need to limit the low emissions generated by transport is still valid.
At the end of 2018, the contracted funds exceeded the allocation foreseen for priority. At
the same time, material progress for the discussed PI is positive. No threat is expected to
achieve the final goals. Due to the strategic importance of PI 4e investment from the point of
view of urban transport development in the voivodship, as well as reducing air pollution, it is
necessary to reallocate funds for Measures 5.4 and 5.5. [-> Chapter 2.8.4]OP 6. Spatial and
social cohesion
The implementation of OP 6 so far has allowed 230 contracts for co-financing worth EU
589,2 million. This accounts for 62.9% of the available allocation, and the value of approved
payment applications is 31%. Indirect goals of OP Implementation Framework 6 have been
exceeded, final objectives are expected, which indicates no risk of further spending of OP
funds 6.
The projects implemented in PI 8b are to increase the potential of regional spas. The
contracts concluded use 87.6% of the available allocation. The implementation of the
projects hindered the problems with the selection of contractors of construction works and
delays in their implementation. If the target value of the indicator related to the number of
supported entities is exceeded, then the assumed value of the Employment Increase
indicator in the supported enterprises is not expected. This is mainly due to the change in
the number of health resorts functioning in the region, as well as from the incorrect
estimation of the employment trend in these facilities. Due to the fact that in PI 8b doesn’t
plan any further enrollemnts it is necessary to verify the target value of this indicator. [->
Chapter 2.9.1]
Under PI 9a, the achievement of goals related to health protection and the risk of failure to
implement the program targets in the area of social assistance assumed in the Program are
forecast. This failure results both from incorrectly accepted methodological assumptions
concerning the estimation of the value of some program indicators and from lower than
expected at the stage of programming the interest of beneficiaries in obtaining support for
places of care for children under 3 and social welfare homes. The logic of PI 9a intervention
is therefore strongly disturbed in the area of social assistance. There was also a disturbance
in the logic of health infrastructure support intervention in the form of an incorrectly
selected specific result indicator. The number of consultations in out-patient health care per
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one inhabitant adopted in the ROP WP 2014-2020 is not adequate to the scope of support
covering only hospitals. It is recommended, therefore, to replace it with the indicator
Number of people waiting for medical services per 1000 population. [-> Chapter 2.9.2]
In the case of PI 9b the change of the revitalization support paradigm in the current
programming period, the dependence of support on complementarity with ESF projects in
the area of social inclusion or labor market, and the emphasis on social functions in revised
areas resulted in a change in the scope of support in the proposed projects as compared to
the 2007-2013 ROP. It was not decided to revitalize limited space of city centers, but to more
extensive areas of settlements and post-industrial areas with a strong share of revitalization
of common, open spaces, which resulted in an increase in the area covered by revitalization.
According to the current guidelines, support for revitalization and renovation of historic
buildings with high cost-consumption is significantly limited. These factors led to forecasts of
repeatedly exceeding the program product indicators. However, they did not cause
disturbances of intervention, the objectives of RPOWP 2014-2020 in the area of
revitalization will be achieved, as well as the relative poverty risk indicator in the region will
be reduced. [-> Chapter 2.9.3]
In addition to PI 10 the degree of contracting of program indicators in implemented projects
indicates no risk of failure to achieve the assumed targets of program indicators. In the
implemented projects, they were planned to be significantly exceeded, and in approved
applications for payment, their achievement or exceeding their values assumed in the
Program was demonstrated. However, the impact of a smaller factor than assumed at the
stage of programming the interest of potential beneficiaries in gaining support in the area of
vocational education was noted. This is related to the revival in the labor market, greater
employability of graduates of vocational education schools in the region. The lower scale of
investments in the infrastructure of vocational education coincides with the falling number
of adults participating in lifelong learning in the region, which indicates a disturbance in the
logic of intervention. There was a high demand for the support of general education, which
is justified by the still low results of exams ending the various stages of education in the
region. [-> Chapter 2.9.4]
OP 7. Regional labor market
Under OP 7, 326 agreements have been concluded so far with the value of EU co-financing
amounting to PLN 566.1 million. This allowed to achieve contracting at 57.9%, and the value
of approved payment applications constitutes 30.7% of the available allocation.
Analyzes have shown that the biggest problem of project implementation in PI 8i is changing
the profile of target groups. Activation becomes more and more difficult as target groups are
less and less interested in the activities carried out, and often giving up during the project.
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Despite these difficulties, the implementation of indicators in projects goes beyond
expectations. The biggest problem, however, occurs with people working in agriculture.
These people are not interested in project activities due to the fact that this would mean a
change in the insurer (resignation from the Agricultural Social Insurance Fund), which would
mean financially worse for most of these people. Due to the difficulties in recruitment of
people working in agriculture, there was a risk of non-implementation of the target indicator
value for 2023. Beneficiaries of projects in PI 8i did not report significant problems related to
procedures and formalities. The greatest difficulty was caused by the initial delays in the
process of signing contracts that caused problems with recruitment. However, this did not
result in significant consequences for the implementation of projects. Regarding product
indicators, it is recommended to make re-estimates taking into account changes in the
structure of target groups for ongoing projects. [-> Chapter 2.10.1]
The activities carried out in PI 8iii ran smoothly and aroused exceptional interest of
beneficiaries. Project beneficiaries reported only problems with eligibility of expenses, which
were solved on an ongoing basis by the Managing Authority and the Intermediate Body.
Under PI 8iii, the implementation of projects under Integrated Territorial Investments is
planned. Projects in ITI were delayed due to the fact that the mobilization of ESF funds in
this area requires existing infrastructure financed from ERDF resources, which was not
launched by the end of 2018. Planned calls for ITI projects are expected for the fourth
quarter of 2019. In the scope of PI 8iii, the implementation of indicator values indicates
stable progress, interest in the project and effects in the form of new jobs. [-> Chapter
2.10.2]
As regards PI 8iv, it should be noted that in the Podkarpackie region. Due to demographic
changes and the labor market, supporting parents up to 3 years of age by creating care
places on them is a good direction of intervention. Commercial child care services are
expensive and can be a real obstacle to returning to the labor market. The assumption
behind the support under PI 8iv, to support especially those who actually took up
employment is right. Problems with the implementation of the assumed values of indicators
result mainly from two factors. Firstly, the unit cost of the product indicator was not
estimated. The number of places of care for children aged up to 3 years was created, and
secondly, additional factors hindering the implementation of the measure were not taken
into account when estimating the target values, such as the high occupancy rate equipment
or difficulties in finding staff and premises that meet the requirements of the Act on
childcare up to the age of 3. It is planned to reallocate funds from PI 8vi to PI 8iv The
evaluator supports the legitimacy of such a step. [-> Chapter 2.10.3]
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Despite the efficient implementation of projects in PI 8v, it is estimated that the training
offer under projects co-financed from the Pomorskie ROP is not fully adapted to the needs
of employers. The database includes mainly offers for short-term training and dedicated to
people without or with low qualifications. The lack of an appropriate training offer, which is
published in the Development Services Database, is partially the result of the nonfunctionality of this solution. BUR does not guarantee, among other things, that high-quality
training will be reported in the database. The solutions at BUR also do not allow operators
(beneficiaries of actions) to make analyzes of the training offer in order to provide current
and rapid response to development needs reported by employers. In PI 8v, the pace of
indicators implementation is indicated. [-> Chapter 2.10.4]
The objective of PI 8vi is to keep people at risk of cervical, ovarian, colorectal or lung cancer
on the labor market by promoting preventive examinations. Demand for this type of activity,
like in the whole country, in the Podkarpackie Voivodeship is high. In connection with the
late decision (March 2019) on the implementation of the third part of the activity
(concerning lung cancer prevention) at the time of the evaluation, unit costs of indicators
were significantly lower than expected, which translated into forecasts of significant
exceeding of the target values of indicators. The high value of implementation was also
influenced by the method of counting indicators, taking into account a very large group of
recipients (benefiting from promotional activities also from NFZ research). It is
recommended to make the values of the indicators realistic in this activity, with the
reservation - as mentioned above - that a prophylactic program for lung cancer will be
launched, which will change the estimates estimated based on the current progress of PI 8vi.
[-> Chapter 2.10.5]
OP 8. Social integration
In OP 8, 213 contracts for co-financing have been concluded so far, worth PLN 378.4 million,
which is 52% of the available allocation. The level of expenditure from approved applications
was 19.2%. In PI 9i, financial progress is slower than material progress, which means that the
effects in PI 9i are managed at a lower cost than planned. Product indicators will be
exceeded. In the case of result indicators, the share of individual types of participants in the
group of all persons at risk of poverty or social exclusion covered by the support in the
program is lower than the target value, although the nominal assumed values have been
achieved. Absorption potential in the group of potential beneficiaries of Measure 8.1 and 8.7
should be assessed as high. This means that both the planned calls for 2019 and the use of
the remaining allocation will not be at risk. [-> Chapter 2.11.1]
When contracting just over half of the funds on the IP 9iv, the level of achieving indicators
monitoring the effects of intervention in the field of social services according to signed
contracts will be similar or even higher than the final targets for 2023. In the area of health
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services, the number of people at risk of poverty or social exclusion covered by health
services in the program will be exceeded 5 times. On the other hand, the number of
programs supported by the program to provide health services existing after the completion
of the project is at a low level, lower than the financial progress for the entire PI 9iv. In the
case of the latter, the definition and method of its estimation in future projects require a
modification. Achieving result indicators is consistent with project schedules. They will be
shown after the project activities have been completed. The current application potential
indicates no risk for calls scheduled for 2019 and later. The results of the quantitative survey
indicate that there is potential for at least 60 projects in the region, mainly in the area of
social services. [-> Chapter 2.11.2]
In PI 9v material progress reflects financial progress in terms of product indicators, while
concluded contracts indicate achievement of result indicators have been much higher. The
implementation of projects is not difficult. According to interviews with MA representatives,
the progress in the implementation of project activities is satisfactory, and the increased
demand for OWES services among final recipients is additionally identified, making the MA
considering additional measures to be directed to PI 9v. All indicators will be achieved and
the Number of jobs created in social enterprises index will be exceeded. [-> Chapter 2.11.3]
OP 9 Quality of education and competences in the region
At the end of year 2018 material progress in PI 10i (pre-school education and general
education) overtook financial progress. After contracting 462 agreements for granting in the
amount of 400,5 mln zł., the contracting level was 72,4% and the level of spending 35% of
the allocation. In order to achieve the Framework of Implementation, a performance reserve
may be granted.

At the end of 2018, the contracting level for PI 10i was 78.6% and spending 38.6%. Such
significant progress results from the region's large needs in terms of intervention and the
resulting interest in the implemented Measures - in individual competitions, their budget
was increased in relation to the significant value of complex projects. In many cases, it is
recommended to increase the value of final indicators. Thus, PI 10i has a significant
absorption potential. Efficient implementation of projects took place despite legal changes
affecting the area of intervention. This is mainly about the reform eliminating lower
secondary schools and about the introduction of pre-school care financing by local
governments from MEN subsidies. [-> Chapter 2.12.1]
At the end of 2018, the contracting level for PI 10iii amounted to 54.0% and spending 47 %.
Already, all the indicators have been achieved (based on the requests for payment),
therefore, some of the funds have been transferred to OP 10 (Technical Assistance). The
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efficient implementation of competitions under IP 10iii results from the attractive form of
courses offered (language and computer courses) to which the recipients of support have
easy access. In the area of impact of PI 10iii, there have been changes in the form of
improvement in the labor market situation, reduced the interest of some of the support
participants in projects, so the beneficiaries decided to increase the recruitment of people
from the 50+ group and decrease among people with the lowest level of qualifications. [->
Chapter 2.12.2]
At the end of 2018, the contracting level for PI 10iv was 71.5% and the level of spending
28.0%. Such an important difference between contracting and spending results from the fact
that the case of vocational schools equipment with didactic equipment, purchases are
carried out at the end of the project duration. The allocation will be disbursed, although the
PI 10iv absorption potential is moderate. It results from a limited number of vocational
schools (many times smaller than those educating in general with a similar amount of
allocation for PI 10i) in the Podkarpackie Voivodeship. Also important is the fact that the
purchase of teaching equipment for a vocational school (under Action 9.4) is more
complicated than for schools educating in general. Competitions under Action 9.5 (adult
education) are very popular because they offer professional training and other forms of
improving qualifications (always ending in a certificate), which are quite expensive on the
market. To a certain extent, there was a phenomenon of competition for the same recipient
of support between Measure 9.5 (PI 10iv) and Measure 9.3 (IP 10iii), whereas Measure 9.5
turned out to be more valued by the support recipients. Due to the implementation of some
of the indicators - based on payment applications, high probability of the excess of others based on signed agreements and moderate absorption potential of PI 10iv, it was decided to
reduce the allocation to this PI. [-> Chapter 2.12.3]

The impact of the Podkarpackie ROP on the implementation of the objectives of the Europe
2020 Strategy varies depending on individual indicators. The highest percentage of projects
is pursued under Objective 4 of the Strategy related to education, however, the largest
amount of financial resources is targeted at Objective 3 of the Strategy regarding climate
change and energy, and Objective 1 - Employment.

The implementation of the Strategy indicators assigned to Objective 1 (Employment),
Objective 4 (Education) and Objective 5 (Poverty and social exclusion) at the regional level is
not at risk. Positive assessment of the level of indicators) is influenced not only by the effects
of the ROP implementation, but also by national trends related to the improvement of the
situation on the labor market, with a satisfactory level of education and the social policy of
the state. Difficulties in achieving Objective 2 (Research and development) result from
systemic conditions in CT1 (the need to consult projects at ministerial level and with NCBR)
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and common barriers in cooperation between the science and business sector. Objective 3
will also not be fully achieved, despite positive forecasts regarding the development of RES
and the significant impact of the Podkarpackie ROP in this area. However, intensive
economic development and the implementation of numerous infrastructural investments, as
well as the development of construction, make it almost impossible to reduce greenhouse
gas emissions and reduce primary energy consumption. [-> Attachment 3]
The report ends with recommendations, and among the attachments there are proposals for
changing the target values of product and result indicators, summary of the impact of the
Podkarpackie ROP 2014-2020 on the implementation of the Europe 2020 Strategy
objectives, description of socio-economic diagnosis and assessment of intervention logic. [->
Chapter 4]
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1
1.1

WPROWADZENIE
CELE I ZAKRES BADANIA

W obszarze funduszy europejskich ewaluacja mid-term jest wykonywana w połowie trwania
okresu programowania i łączy elementy oceny procesowej z badaniem wpływu. Jej głównym
zadaniem jest ocena stopnia osiągnięcia celów wynikających z realizacji założeń programów
operacyjnych w danej perspektywie finansowej. Ocena występowania zakładanych efektów
interwencji dostarcza wiedzy o tempie osiągania celów programowych, a więc również
o skuteczności wdrażanego wsparcia. Wiedza pochodząca z badania pozwala na
wypracowanie rozwiązania służących lepszemu osiąganiu ostatecznych celów interwencji,
a zgromadzone w ewaluacji wnioski dają podstawę do ich wdrożenia. Zgodnie z Wytycznymi
w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 ewaluacja mid-term służy ocenie
postępu rzeczowego i finansowego w ramach krajowych i regionalnych programów
operacyjnych oraz ma za zadanie dostarczenie wniosków stanowiących podstawę do
sformułowania rekomendacji w zakresie realokacji dostępnych środków1.
Wobec tego głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena postępu
rzeczowego RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, a także realizacji
zapisów ram i rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów
końcowych Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020.
Zakres badania objął wsparcie i interwencje, które są realizowane w ramach poszczególnych
osi priorytetowych RPO WP 2014-2020. Zakres oceny odnosił się do dotychczasowej
implementacji Programu, zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i prognoz w tym zakresie,
jak również potrzeb rozwojowych oraz zdolności administracyjnych i absorpcyjnych.
Kluczowa dla oceny postępu rzeczowego jest analiz osiągniętych dotychczas wartości
wskaźników programowych, w tym wskaźników Ram Wykonania. Zaprezentowany w
niniejszym raporcie stan wskaźników obejmuje okres od początku wdrażania RPO WP 20142020 do 31.12.2018 roku.
1.2

METODOLOGIA BADANIA

Podejście badawcze
Podstawową teorią, na której oparta była ewaluacja mid-term jest teoria zmiany. Miała ona
na celu dokładne powiązanie poszczególnych działań, pośrednich celów realizowanych
projektów z długofalowymi celami RPO WP 2014-2020 oraz czynnikami wewnętrznymi i
zewnętrznymi wpływającymi na skuteczność osiągania tych celów. Mówiąc inaczej, podejście
to służy pokazaniu ścieżki interwencji, począwszy od założeń (wskazanych problemów do
rozwiązania), poprzez konkretne kroki (pośrednie działania) mające wpłynąć na osiągnięcie
celu głównego (często oddalonego w czasie) z uwzględnieniem kontekstu instytucjonalnego i
1

Zalecenia dla jednostek ewaluacyjnych w zakresie ewaluacji Programów Operacyjnych 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego,
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

45

kontekstu zewnętrznego interweniującymi w zidentyfikowany proces. Podejście obrazuje jak
dane działania, a następnie rezultaty przekładają się na długofalowe cele oraz wskazuje
warunki realizacji procesu oraz użyteczności działań. Podstawą oceny zarówno użyteczności
osiągniętych, zaplanowanych jak i rekomendowanych rezultatów interwencji było więc
odwzorowanie logiki interwencji leżącej u podstaw programowania RPO WP 2014-2020.
Warunkiem weryfikacji przyjętej logiki interwencji jest jej jasny i możliwie jednoznaczny opis.
Dlatego punktem wyjścia było sporządzenie takiego opisu, ilustrowanego schematami
graficznymi, dla każdej z osi priorytetowych, czego źródłem była przede wszystkim
dokumentacja programowa. Tego rodzaju zadanie odpowiada więc odtworzeniu teorii
zmiany, będącym pierwszym etapem postępowania badawczego w ewaluacji opartej na
teorii (TBE)2. Wypracowany opis ustalił, jaka konkretnie logika interwencji podlegała
weryfikacji. Weryfikacja ta została dokonana na kilka sposobów, a mianowicie poprzez:
a)

Analizę logiczną spójności wewnętrznej logiki interwencji oraz spójności między
przyjętymi logikami interwencji w różnych obszarach. Ten sposób weryfikacji nie
odwołuje się do wyników badań empirycznych dotyczących Programu, lecz do analizy
na gruncie logiki i ogólnej wiedzy o obszarze interwencji. Jego ważnymi elementami
było ustalenie czy wskaźniki są prawidłowo dobrane względem prowadzonych działań
i zakładanych celów, a także czy przyjęte rozwiązania i sposoby wdrożenia są
adekwatne do celów.

b)

Zebranie i analizę wyników badań empirycznych pozwalających zweryfikować
uzasadnienie przyjętych w logice interwencji założeń co do mechanizmów
przyczynowo-skutkowych. Ten sposób weryfikacji polega na ocenie, czy
prawdopodobne jest zrealizowanie się ciągu zdarzeń zapisanego w logice interwencji,
przy wykorzystaniu dostępnych wyników badań naukowych nie dotyczących
bezpośrednio RPO WP 2014-2020, ale świadczących o występowaniu pewnych
ogólnych zależności.

c)

Zebranie i analizę opinii przedstawicieli IZ i IP oraz uczestników panelu ekspertów
na temat aktualności i trafności logiki interwencji. W trakcie wywiadów
pogłębionych i panelu omówiony została logika interwencji lub jej elementy.

d)

Zestawienie logiki interwencji z wnioskami na temat zmian sytuacji społecznogospodarczej i wiążących się z nimi potrzeb rozwojowych, płynącymi z eksploracji
obszaru badawczego I. Analiza opisanej logiki interwencji w świetle tych wniosków
jest kluczowa dla oceny aktualności logiki interwencji, a więc jej trafności w
aktualnych i przyszłych warunkach.

2

Por.
European
Commission
(2013).
Evalsed
Sourcebook:
Methods
and
Techniques.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf; Leeuw, F. L. (2003). Reconstructing
Program Theories: Methods Available and Problems to be Solved. American Journal of Evaluation, Vol. 24, No. 1.
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e)

Zestawienie logiki interwencji z wynikami eksploracji obszaru badawczego II.
Analiza poziomu osiągnięcia celów pośrednich Programu oraz obszaru badawczego
III. Prognoza możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu,
dotyczącymi dotychczasowego przebiegu realizacji Programu, osiągniętych i
prognozowanych wartości wskaźników, a także występujących i potencjalnych
zagrożeń dla realizacji zakładanych wartości wskaźników. Pozwoliło to na ocenę, czy
zakładane wartości wskaźników zostały realistycznie oszacowane, przy uwzględnieniu
zidentyfikowanych czynników utrudniających lub ułatwiających ich osiągnięcie.
Wymienione wyniki eksploracji były również podstawą do oceny, czy aktualnie
przyjęta logika interwencji, w tym przyjęte sposoby jej wdrażania, rokują osiągnięcie
celów końcowych RPO WP 2014-2020.
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Kryteria ewaluacyjne, obszary i pytania badawcze
Struktura badania ewaluacyjnego opierała się na czterech kryteriach ewaluacyjnych:
Rysunek 1. Kryteria ewaluacyjne

Trafność

•Określenie trafności przyjętych założeń programowych w odniesieniu do zmian sytuacji
społeczno-gospodarczej regionu tj. określenie trafności działań w stosunku do aktualnych
trendów społeczno-gospodarczych i dotychczas realizowanych interwencji)
•Ocena w jakim stopniu projekty (konkursowe i pozakonkursowe zarówno zrealizowane,
jak i zaplanowane do realizacji) przyczynią/ -ają się do osiągnięcia założonych celów
Programu - wyniki posłużą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych

Skuteczność

•Ocena stopnia realizacji zakładanych celów Programu oraz skuteczności użytych metod,
instytucji, jak również oceny wpływu czynników zewnętrznych na uzyskane efekty;
•Ocena stopnia realizacji zakładanych celów – zarówno celów pośrednich RPO WP 20142020, jak również możliwość ich pełnej realizacji na zakończenie Programu
•analiza i szacunki dokonane przez Ewaluatora w ramach niniejszego kryterium określą
poziom osiągnięcia celów pośrednich założonych na 31.12.2018 r., jak również ukażą
prognozy dla celów końcowych założonych na 31.12.2023 r.

Efektywność

•Ocena efektywności alokowanych zasobów, ustalając relacje między nakładami,
kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji

Użyteczność

•Ocena na ile osiągnięte dzięki realizacji interwencji efekty odpowiadają
rzeczywistym potrzebom/wyzwaniom społeczno-gospodarczym

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOPZ

Zakres tematyczny ewaluacji został podzielony na cztery odrębne w swej strukturze, jednak
powiązane logicznie między sobą obszary badawcze. Każdemu z nich przypisano
poszczególne pytania badawcze.
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Tabela 1. Obszary i pytania badawcze
Obszar badawczy I. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej
1. Jakie zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu nastąpiły na przełomie ostatnich lat, licząc od
początku okresu programowania do czasu realizacji przedmiotowego badania oraz jaki miały one wpływ na
dotychczasowe wdrażanie RPO WP 2014-2020?
2. Jak prognozować można dalsze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu? Czy w kontekście tych
prognoz cele Programu nadal pozostają trafne?
Obszar badawczy II. Analiza poziomu osiągnięcia celów pośrednich Programu

3. W jakim stopniu udało się osiągnąć cele pośrednie RPO WP 2014-2020? Jaki stanowią one poziom realizacji
celów końcowych RPO WP 2014-2020?
4. Czy obserwowany postęp rzeczowy w realizacji Programu jest adekwatny do postępu finansowego?
5. Jakie czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, determinowały realizację wartości wskaźników i
celów Programu w poszczególnych priorytetach (wskaźników ram wykonania, wskaźników rezultatu i
pozostałych wskaźników produktu założonych na etapie programowania w kontekście stopnia osiągnięcia
wartości śródokresowych, jak też ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych)?
6. Jak ocenić należy trafność przyjętych założeń programowych (w tym oszacowane wartości wskaźników) pod
względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów?
Obszar badawczy III. Prognoza możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu

7. Jakie są perspektywy realizacji wartości docelowych wskaźników założonych na 31.12.2023 r. przy
wykorzystaniu pozostałej alokacji?
8. Czy analizując dotychczasowe wdrażanie Programu zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów
końcowych RPO WP 2014-2020? Czym są one uwarunkowane i jakie mogą być skutki ich wystąpienia dla
realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020? Czy uwarunkowania te stanowią podstawę do modyfikacji
wartości docelowych, zgodnie z pkt 5 Załącznika II do Rozporządzenia ogólnego?
9.1. Czy, a jeśli tak to jakie działania należy podjąć, by podnieść skuteczność realizacji celów i wartości
wskaźników – w odniesieniu do brzmienia art. 20-22 Rozporządzenia ogólnego?
9.2. Czy, a jeśli tak to jakie ewentualne przesunięcia należy wprowadzić w zakresie środków rezerwy
wykonania?
Obszar badawczy IV. Analiza wpływu Programu na realizację Strategii Europa 2020

10. Jaki jest dotychczasowy i prognozowany finalny wkład RPO WP 2014-2020 w realizację Priorytetów
Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa
2020?
Źródło: opracowanie własne na podstawie SOPZ
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Metody i techniki badawcze
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytania badawcze wykorzystano szereg
jakościowych i ilościowych technik badawczych i analitycznych. Znalazły się wśród nich:
1. Analiza danych zastanych (desk research), której celem było przeprowadzenie analizy
sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, analizy dokumentacji programowej i
strategicznej, danych odnoszących się do postępów wdrażania RPO WP 2014-2020. Desk
research i jego wstępne wnioski stanowiły podstawę do rozpoczęcia dalszych prac
badawczych. Analiza objęła w szczególności:
A. Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego
B. Dokumenty strategiczne
C. Dokumenty programowe i ekspertyzy
D. Dokumenty związane z systemem instytucjonalnym RPO WP 2014-2020
E. Raporty ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia
tematyki badania
F. Dane i dokumenty monitoringowe
G. Statystyki publiczne
2. Indywidualne wywiady pogłębione/ diady/ triady/ mini-grupy, których celem było
poznanie opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces programowania,
zarządzania i wdrażania RPO WP 2014-2020 na temat aktualności zapisów
programowych, przyczyn osiągnięcia danych wartości wskaźników programowych oraz
barier przy wdrażaniu Programu. Przeprowadzone one zostały z przedstawicielami:
A. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
B. Departament Wspierania Przedsiębiorczości
C. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego
D. Departament Rozwoju Regionalnego
E. Wojewódzki Urząd Pracy
F. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)
Łącznie przeprowadzono 22 wywiady, w których udział wzięły 44 osoby.
3. Analizy ekonometryczne i statystyczne – przyczyniły się one do udzielenia odpowiedzi
na pytania badawcze związane ze stanem i prognozami wskaźników programowych oraz
dotyczące wpływu RPO WP 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020.
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4. Panel ekspertów – zgodnie z założeniami technika zostanie przeprowadzona po
pierwszej wersji raportu końcowego. W panelu udział wzięło łącznie 25 osób, w tym
przedstawiciele instytucji zarządzających i wdrażających RPO WP 2014-2020, a także
eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele zespołu badawczego.
5. Benchmarking – którego celem była identyfikacja i analiza rozwiązań w systemach
zarządzania i wdrażania innymi regionalnymi programami operacyjnymi. Punktem
porównawczym dla prowadzonych analiz były wszystkie 15 pozostałe RPO wdrażane w
perspektywie 2014-2020, jednak w przypadku dwóch działań przeprowadzono
pogłębioną analizę porównawczą:


W przypadku Działania 1.1 jako podstawę do pogłębionego benchmarkingu
wybrano województwa łódzkie, pomorskie oraz dolnośląskie.



W przypadku Działania 5.1 jako podstawę do pogłębionego benchmarkingu
wybrano województwa kujawsko-pomorskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.

6. Badanie ilościowe CAWI/CATI z beneficjentami i wnioskodawcami nieskutecznymi RPO
WP 2014-2020. Badanie służyło przede wszystkim poznaniu opinii i doświadczeń
wnioskodawców i beneficjentów związanych z procesem aplikowania, procedurami
konkursowymi, procesem oceny i wyboru, a także realizacją projektów i współpracą z IP
oraz IZ. Drugim elementem było poznanie potencjału absorpcyjnego faktycznych i
potencjalnych beneficjentów RPO.
Zgodnie z założeniami badanie CAWI/CATI zostało przeprowadzone przy następujących
parametrach minimalnych: poziom ufności 0,95, maksymalny błąd oszacowania e=4%,
co uprawniałoby do uogólniania wyników otrzymanych na próbie badawczej na całą
populację.
Oznaczało to, że w ramach badania powinno zostać zrealizowane minimum 436
wywiadów z beneficjentami RPO WP 2014-2020. W praktyce uzyskano większą próbę –
510 (117%), przy zachowaniu proporcji wywiadów wg OP. Dzięki zrealizowaniu większej
liczby wywiadów zmniejszył się błąd oszacowania – z zakładanych 4,00% do 3,58%.
Natomiast w ramach badania wnioskodawców nieskutecznych powinny zostać
zrealizowane minimum 473 wywiady. W praktyce uzyskano większą próbę – 490
(104%)3, przy zachowaniu proporcji wywiadów według OP. Nieznacznie zmniejszył się
przez to błąd oszacowania – z zakładanych 4,00% do 3,91%, co świadczy o nieznacznie
dokładniejszym odwzorowaniu cech badanej populacji.
3

Możliwość uzyskania większej niż zakładano próby wynika z tego, że w praktyce badań ilościowych zwykle realizuje się większe niż
zakładane próby m.in. ze względu na to, że po realizacji badania przeprowadzana jest kontrola baz danych tj. sprawdzane są braki
danych (za efektywną ankietę – tj. taką, którą można poddać procesowi analitycznemu – uznawane są ankiety z minimum 80%
udzielonych odpowiedzi, które przyczyniają się do odpowiedzi na problemy badawcze), niepasujące kody odpowiedzi, logiczne
niespójności w danych, działanie filtrów itp.
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Badanie zostało zrealizowane techniką mieszaną (mix-mode) łączącą ze sobą techniki
CAWI oraz CATI. Szczegółową metodologię realizacji badania ilościowego opisano w
załączonym dodatkowo pliku.
2

Wnioski z badania

Poniższy rozdział prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz w odniesieniu do obszarów
badawczych I, II oraz III. W pierwszej części zaprezentowano ogólny opis poziomu realizacji
celów pośrednich w RPO WP 2014-2020. Część ta w syntetyczny sposób odpowiada na
następujące pytania badawcze:
Pyt. 3. W jakim stopniu udało się osiągnąć cele pośrednie RPO WP 2014-2020? Jaki
stanowią one poziom realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020?
Pyt. 4. Czy obserwowany postęp rzeczowy w realizacji Programu jest adekwatny do
postępu finansowego?
Rozwinięcie tych ogólnych wniosków dotyczących realizacji celów pośrednich znajduje się w
dalszej części raportu. W niej wnioski zostały zaprezentowane według poszczególnych Osi
Priorytetowych. Dla każdej z nich przedstawiono wyniki analizy sytuacji społecznogospodarczej wraz z konsekwencjami dla celów RPO WP 2014-2020. Szczegółowy opis
sytuacji społeczno-gospodarczej znalazł się w Załączniku 4. Punktem wyjścia do diagnozy była
sytuacja regionu w momencie, gdy tworzono założenia Programu na lata 2014-2020.
Następnie analizy ujęto w sposób dynamiczny, tzn. pokazując zmianę, jaka nastąpiła od
tamtego czasu. W dalszej części zaprezentowano prognozy na najbliższe lata biorąc pod
uwagę czynniki zewnętrzne wobec regionu. Wnioski pokazują, w jaki sposób prognozowane
zmiany mogą wpłynąć na proces wdrażania RPO WP 2014-2020 w drugiej połowie okresu
programowania. Tym samym część ta (uwzględniona w tej części raportu, a szczegółowo
opisana w Załączniku 5) odpowiada na dwa pytania z obszaru badawczego I, tj.:
Pyt. 1 Jakie zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu nastąpiły na przełomie
ostatnich lat, licząc od początku okresu programowania do czasu realizacji
przedmiotowego badania oraz jaki miały one wpływ na dotychczasowe wdrażanie RPO
WP 2014-2020?
Pyt. 2. Jak prognozować można dalsze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu?
Czy w kontekście tych prognoz cele Programu nadal pozostają trafne?
O ile opis sytuacji społeczno-gospodarczej został opisany łącznie dla kolejnych OP, o tyle
dalsze części tego rozdziału są opisywane na poziomie poszczególnych Priorytetów
Inwestycyjnych. W sytuacjach, gdy jeden PI występuje w więcej niż jednej OP, wówczas
zgodnie z założeniami został opisany dwu- lub wielokrotnie.
W przypadku każdego PI opisane zostały wnioski w następującym podziale:
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- Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających zmiany – ta
część odpowiada na pytania:
Pyt 6. Jak ocenić należy trafność przyjętych założeń programowych (w tym oszacowane
wartości wskaźników) pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów?
Pyt 7. Jakie są perspektywy realizacji wartości docelowych wskaźników założonych na
31.12.2023 r. przy wykorzystaniu pozostałej alokacji?
Pyt. 8. Czy analizując dotychczasowe wdrażanie Programu zidentyfikowano zagrożenia dla
realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020? Czym są one uwarunkowane i jakie mogą
być skutki ich wystąpienia dla realizacji celów końcowych RPO WP 2014-2020? Czy
uwarunkowania te stanowią podstawę do modyfikacji wartości docelowych, zgodnie z pkt
5 Załącznika II do Rozporządzenia ogólnego?
Część ta jest ściśle powiązana z Załącznikiem 1 oraz Załącznikiem 2, które pokazują
zbiorczo wnioski dotyczące poszczególnych wskaźników, a w uzasadnionych przypadkach
wskazują, w jaki sposób zmieniona powinna zostać metodologia wyliczania ich wartości.
- Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu – odpowiadająca na pytania
badawcze:
Pyt. 5. Jakie czynniki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, determinowały realizację
wartości wskaźników i celów Programu w poszczególnych priorytetach (wskaźników ram
wykonania, wskaźników rezultatu i pozostałych wskaźników produktu założonych na
etapie programowania w kontekście stopnia osiągnięcia wartości śródokresowych, jak też
ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych?
- możliwość zarządzania środkami rezerwy wykonania – odpowiadająca na pytania
badawcze:
Pyt. 9.1. Czy, a jeśli tak to jakie działania należy podjąć, by podnieść skuteczność realizacji
celów i wartości wskaźników – w odniesieniu do brzmienia art. 20-22 Rozporządzenia
ogólnego?
Pyt. 9.2. Czy, a jeśli tak to jakie ewentualne przesunięcia należy wprowadzić w zakresie
środków rezerwy wykonania?
Po opisie każdego z PI realizowanych w ramach danej OP następuje opis i ocena stopnia
realizacji Ram Wykonania dla całej Osi. Część ta jest mocno powiązana logicznie z dalszym
rozdziałem dotyczącym oceny możliwości realokacji pomiędzy PI oraz z Tabelą
Rekomendacji.
2.1

Podstawowe dane finansowe o Programie w połowie okresu programowania

Alokacja na RPO WP 2014-2020, wraz z rezerwą wykonania, wynosi 2,11 mld euro, w tym
1,52 mld euro (71,9%) ze środków EFRR, oraz 594,7 mln euro (28,1%) ze środków EFS.
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Największą kwotę alokowano na OP V Infrastruktura komunikacyjna (406,4 mln euro) oraz
OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (374,4 mln euro). Alokacja na OP X Pomoc
techniczna wynosi 69,7 mln euro. Na koniec 2018 roku, w osiach priorytetowych I-IX zawarto
2266 umów, pozwalających na zakontraktowanie 64,9% przypisanej im alokacji. Wydatki z
zatwierdzonych wniosków o płatność objęły 27,7% alokowanych na OP I-IX środków UE.
Postęp kontraktacji i wydatkowania środków jest, na etapie przeglądu śródokresowego,
zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi. Największym postępem pod
względem kontraktacji charakteryzuje się OP IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego (77,3%). Pod względem wydatkowania, najbardziej zaawansowany
jest postęp OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (35%). Relatywnie najmniej
środków, w stosunku do wysokości alokacji, zakontraktowano w OP VIII Integracja społeczna
(52%). Oś ta jest także najmniej zaawansowana jeśli chodzi o wydatkowanie (19,2%).
Wykres 1 Postęp finansowy RPO WP 2014-2020 - wysokość alokacji, stopień kontraktacji i
wydatkowania
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji kwartalnej RPO WP 2014-2020 za IV kw. 2018 r.
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W ramach dotychczasowego wdrażania OP I-IX RPO WP 2014-2020, zakończono 166
naborów (nie uwzględniając naborów unieważnionych), w tym 108 w trybie konkursowym,
oraz 58 w trybie pozakonkursowym. Całkowity budżet naborów wyniósł niemal 8 mld zł, z
czego 5,7 mld zł przeznaczono na konkursy, a 2,2 mld zł – na tryb pozakonkursowy.
Najwięcej naborów przeprowadzono i zakończono w OP VIII Integracja Społeczna (26), oraz
OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (25). W osiach tych odbyło się także najwięcej
naborów konkursowych (odpowiednio 24 i 18). Najmniej – w OP II Cyfrowe Podkarpackie (2
nabory). Najwięcej naborów pozakonkursowych przeprowadzono w OP V Infrastruktura
komunikacyjna (16). Wartość ich budżetu wyniosła 1,14 mld zł. Jednocześnie, w tej OP
przeprowadzono nabory o wysokim budżecie ogółem (1,58 mld zł). Nieznacznie większy
budżet przeznaczono na nabory w OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (1,6 mld zł).
Są to kwoty odpowiadające wysokości przeznaczonej na OP V i OP I alokacji (przy czym
należy mieć na uwadze, iż podany budżet naborów obejmuje zarówno środki UE, jak i
krajowe). Najmniej środków przeznaczono na nabory w OP IX (404,7 mln zł) Jakość edukacji i
kompetencji w regionie.
Tabela 2 Zestawienie informacji o przeprowadzonych, zakończonych naborach
Liczba zakończonych naborów
OP

Budżet naborów (mln zł)

Ogółem

Konkursowe

Pozakonkursow
e

Ogółem

Konkursowe

Pozakonkursowe

OP I

25

18

7

1 605,5

1 107,0

498,5

OP II

2

2

0

469,8

469,8

0,0

OP III

14

9

5

1 027,2

918,7

108,5

OP IV

16

13

3

901,6

849,2

52,5

OP V

22

6

16

1 582,2

434,3

1 147,9

OP VI

20

8

12

787,6

522,1

265,5

OP VII

17

12

5

595,8

439,4

156,4

OP VIII

26

24

2

607,7

605,2

2,6

OP IX

24

16

8

404,7

390,0

14,7

5 735,7

2 246,5

Suma
166
108
58
7 982,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zamawiającego

Analiza terytorialnego rozmieszczenia wsparcia wskazuje, iż biorąc pod uwagę łączną
wartość projektów, największym wsparciem objęte zostały podmioty z Rzeszowa. Łączna
wartość projektów realizowanych w tym mieście na prawach powiatu stanowi 15,5%
wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020. Na kolejnych miejscach
znalazły się powiaty mielecki (8,2%), rzeszowski (8,1%), oraz dębicki (7,2%). Najmniej
środków trafia do powiatu bieszczadzkiego (1,2%), przemyskiego (1,6%), leskiego (1,7%).
Zróżnicowanie terytorialne wysokości wsparcia kształtuje się odmiennie, jeśli wziąć pod
uwagę nie całkowitą wartość projektów, a wartość per capita. W przeliczeniu na mieszkańca,
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najwięcej środków trafia do Rzeszowa (6432 zł), powiatu strzyżowskiego (6272 zł), leskiego
(5121 zł) i mieleckiego (4736 zł). Najmniej – do powiatu przemyskiego (1698 zł), jasielskiego
(2030 zł), oraz Przemyśla (2275 zł).
Mapa 1 Wartość projektów realizowanych
w poszczególnych powiatach - ogółem

Mapa 2 Wartość projektów realizowanych
w poszczególnych powiatach - per capita

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
SL2014, stan na 31.12.2018 r., wartość projektów
realizowanych na terenie kilku powiatów dzielona jest
proporcjonalnie na każdy powiat; mapa nie
uwzględnia projektów realizowanych na obszarze
całego województwa (o wartości 484 mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
SL2014, stan na 31.12.2018 r., oraz BDL GUS, stan na I
kwartał 2018 r.; wartość projektów realizowanych na
terenie kilku powiatów dzielona jest proporcjonalnie
na każdy powiat; mapa nie uwzględnia projektów
realizowanych na obszarze całego województwa (o
wartości 484 mln zł)
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Tabela 3 Wartość projektów RPO WP 2014-2020 realizowanych w poszczególnych
powiatach
Powiat

Wartość projektów ogółem (zł)

Wartość projektów per capita (zł)

bieszczadzki

91 933 680

4 204

brzozowski

160 306 443

2 435

dębicki

568 191 804

4 196

jarosławski

316 240 805

2 616

jasielski

231 471 623

2 030

kolbuszowski

287 307 506

4 607

m. Krosno

211 389 585

4 543

krośnieński

311 791 392

2 772

leski

136 099 827

5 121

leżajski

203 713 771

2 927

lubaczowski

229 497 296

4 108

łańcucki

371 372 576

4 599

mielecki

647 342 512

4 736

niżański

250 706 682

3 753

przemyski

126 442 153

1 698

m. Przemyśl

139 907 459

2 275

przeworski

287 990 583

3 668

ropczycko-sędziszowski

233 080 230

3 138

rzeszowski

643 421 908

3 793

m. Rzeszów

1 227 612 899

6 432

sanocki

243 307 583

2 564

stalowowolski

288 880 740

2 703

strzyżowski

386 512 502

6 272

m. Tarnobrzeg

166 402 195

3 524

tarnobrzeski

174 418 661

3 275

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r., oraz BDL GUS, stan na I
kwartał 2018 r.; wartość projektów realizowanych na terenie kilku powiatów dzielona jest proporcjonalnie na
każdy powiat; tabela nie uwzględnia projektów realizowanych na obszarze całego województwa (o wartości
484 mln zł)

2.2

Realizacja celów pośrednich w Programie

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej ewaluacji mid-term jest fakt, że do końca
31.12.2018 roku w ramach RPO WP 2014-2020 zostały osiągnięte cele pośrednie. Oznacza
to, że wszystkie wskaźniki ram wykonania osiągnęły poziom co najmniej 85% zakładanej
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wartości pośredniej na koniec 2018 roku. W związku z tym nie istnieje zagrożenia dla
otrzymania rezerwy wykonania w pełnej założonej wysokości.
W przypadku wskaźników postępu finansowego w czterech Osiach osiągnęły one poziom
powyżej 200% (OP 6, OP 9, OP 1 oraz OP 4). Jedyną Osią, w której nie osiągnięto zakładanej
wartości wskaźnika postępu finansowego jest OP 2 (92%),
Wykres 2. Stopień realizacji wskaźników finansowych RPO WP 2014-2020

Wskaźniki finansowe RW
0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

234%

OPI
92%

OPII

145%

OPIII

245%

OPIV
124%

OPV

210%

OPVI
128%

OPVII

122%

OPVIII

217%

OPIX

Stopień realizacji wskaźników produktu wybranych do RW lub KEW pokazuje poniższa
tabela. Jedynie w przypadku wskaźnika produktu w OP 5 nie udało się osiągnąć założonej
wartości dla celu pośredniego - Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych
lub zmodernizowanych dróg w OP 5 (95%),
Tabela 4. Stopień realizacji wskaźników RW - produktu oraz KEW

OP

Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika / KEW

% realizacji celu
pośredniego

OPI

WP

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)

221,11%

WP

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3

18720,00%

KEW

Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie
podpisanych umów o dofinansowanie

4686,49%

WP

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI 30)

271,33%

OPII

OPIII
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Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika / KEW

% realizacji celu
pośredniego

KEW

Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie
podpisanych umów o dofinansowanie

3459,17%

WP

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych
(CI 32)

181,90%

WP

Długość sieci kanalizacji sanitarnej

124,05%

WP

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych

475,00%

WP

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

650,00%

WP

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem

1400,00%

WP

Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg

94,61%

KEW

Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie
podpisanych umów o dofinansowanie

169,32%

WP

Liczba wspartych podmiotów leczniczych

100,00%

WP

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych
1723,53%
systemu oświaty

WP

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

357,89%

WP

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)
objętych wsparciem w programie

198,52%

WP

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie

162,66%

OPVIII WP

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

188,33%

WP

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie

303,19%

OP

OPIV

OPV

OPVI

OPVII
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OP

Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika / KEW

% realizacji celu
pośredniego

WP

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w
programie

197,62%

WP

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w
programie

384,33%

WP

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

237,51%

WP

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

152,35%

OPIX

Źródło: Informacja kwartalna za IV kw. 2018 RPO WP 2014-2020.

Poziom realizacji wskaźników RW w poszczególnych Osiach Priorytetowych wraz z
przyczynami przekroczenia wartości pośrednich oraz z prognozami na rok 2023 został
przedstawiony w kolejnych rozdziałach.
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2.3

Ocena logiki interwencji w Programie

Analiza zmian społeczno-gospodarczych wskazuje na aktualność wyzwań i potrzeb
zdiagnozowanych w Programie. Logika interwencji RPO WP 2014-2020 została
zaprogramowana prawidłowo, działania odpowiadają na zdiagnozowane problemy, a rzadko
występujące obniżenie skuteczności we wdrażaniu wsparcia wynika z niemożliwych do
przewidzenia na etapie programowania zmian społeczno-ekonomicznych, przede wszystkim
dobrej koniunktury gospodarczej, która doprowadziła do wzrostu aktywności ekonomicznej
ludności. Duża skala potrzeb znalazła swoje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu
aplikowaniem o wsparcie w ramach większości Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020.
W OP 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka celem jest stworzenie otoczenia biznesu
sprzyjającego badaniom naukowym i innowacjom, poprzez wzmacnianie działalności w
zakresie badań i innowacji oraz poprawę transferu wiedzy między sektorem publicznym i
prywatnym. Wsparcie bezpośrednie przedsiębiorstw powinno w jak największym stopniu
przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem, np. poprzez
zwiększenie bazy podatkowej. Interwencja odpowiada na wyzwanie, jakim jest jeszcze
silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką.
Interwencja RPO WP 2014-2020 jest trafnie ukierunkowana na zdiagnozowane wyzwania w
obszarze wspierania gospodarki. Sformułowane warunki wsparcia wzmacniają
komplementarność projektów realizowanych w ramach CT 1 (wsparcie infrastruktury
i działalności B+R oraz wdrożenia jej wyników) oraz CT 3 (wdrożenie innowacji w produkcji
masowej oraz stworzenie otoczenia biznesowego stymulującego rozwój regionalnej
gospodarki).
Główne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, które wpływają na wdrażanie OP
1 dotyczą przeobrażeń na rynku inwestycyjnym (wzrost cen usług i materiałów
budowlanych) oraz wprowadzona reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwszy z
tych czynników utrudnia realizację procesów inwestycyjnych, drugi zaś ma potencjalnie
korzystny (większe powiązanie finansowania jednostek naukowych z oceną współpracy z
sektorem gospodarczym), jak i niekorzystny wpływ (niepewność przyszłych warunków
działania jednostek naukowych powstrzymująca je przed podejmowaniem ryzykownych
decyzji inwestycyjnych). W perspektywie kolejnych lat należy oczekiwać uregulowania
niepewnej obecnie sytuacji w warunkach działania sektora nauki i szkolnictwa wyższego.
Cele Programu powinny zachować swą aktualność.
Celem OP 2 Cyfrowe podkarpackie jest podniesienie jakości i dostępności usług publicznych,
rozwój elektronicznej administracji, a także udostępnienie zasobów gromadzonych przez
instytucje sektora publicznego. Wsparcie w zakresie e-zdrowia, e-administracji oraz realizacja
projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) trafnie wpisuje się w logikę
interwencji.
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Na przełomie ostatnich lat, w regionie podkarpackim, istotnie wzrósł odsetek gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu;
odsetek urzędów udostępniających e-usługi oraz aplikacje do korzystania z nich; odsetek
jednostek administracji publicznej korzystających z EZD; odsetek przedsiębiorstw
korzystających z e-administracji. Z drugiej zaś strony niewielkie lub brak zmian zanotowano
w zakresie odsetka osób posiadających co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe;
odsetka jednostek administracji publicznej posiadających politykę lub strategię Open Data;
odsetka osób (mieszkańców) korzystających z e-administracji. Wskazane uwarunkowania z
jednej strony wzmacniały, a z drugiej ograniczały wdrażanie OP 2 – czego pośrednim
dowodem jest trudność w realizacji celu wskaźnika rezultatu strategicznego.
Oczekuje się, że obszary, w których dotychczas nie obserwowano istotnych zmian lub zmiany
były niewielkie powinny jednak w kolejnych latach rozwijać się bardziej dynamicznie (co
będzie miało związek z interwencjami w zakresie PI 2c w kraju i regionie). Wartości
wskaźników oraz zajmowane przez region pozycje w rankingach województw z pewnością
dowodzą słuszności założeń interwencji OP 2 i wskazują na konieczność kontynuacji tego
kierunku wsparcia w przyszłości. Przeszkodą w rozwoju e-administracji w najbliższych latach
mogą być jednak inne potrzeby inwestycyjne JST, na które w pierwszej kolejności będą one
decydowały się przeznaczyć posiadane, ograniczone środki finansowe. Można zakładać
jednak, że w kolejnej perspektywie finansowej zasadne będzie przeznaczenie środków na
dalszy rozwój e-administracji. Wyzwania zachowały zatem aktualność, ale wymagają
dalszych bieżących działań analitycznych w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją
kraju i regionu w obszarach gospodarczym, społecznym i technologicznym.
W ramach OP 3 Czysta energia realizowane inwestycje powinny przyczyniać się do
osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO2 i
innych zanieczyszczeń powietrza. Wyzwaniem jest niska efektywność źródeł ciepła
spalających zarówno paliwa stałe (w tym niewłaściwej jakości) oraz gazowe. Na wyzwania te
trafnie odpowiadają inwestycje w likwidację istniejących nieefektywnych źródeł ciepła
(indywidualnych palenisk) i przyłączenie ich do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich
ekologicznymi, energooszczędnymi urządzeniami grzewczymi lub zastosowanie
odnawialnych źródeł energii. Na problem niezadowalającej efektywności energetycznej
budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej odpowiadają z kolei
inwestycje w termomodernizację.
W ostatnich latach, począwszy od początku perspektywy unijnej 2014-2020, obserwuje się
stały wzrost produkcji energii, co sprzyja efektywności interwencji RPO WP 2014-2020,
mającej na celu zwiększanie niezależności regionu w dostawach energii, a także
modernizację energetyczną budynków. Jednocześnie, pozytywny wpływ na dotychczasowe
wdrażanie Programu, miał zwiększający się udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych. Ponieważ obserwuje się istotną popularyzację mikroinstalacji OZE, a
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jednocześnie wzrasta społeczna świadomość oszczędnego gospodarowania energią,
inwestycje z zakresu OZE cieszą się w RPO WP 2014-2020 szczególnym zainteresowaniem.
Dążąc do ograniczania niskiej emisji, samorządy licznie uchwaliły programy ograniczania
niskiej emisji, pozwalające przyjąć plan działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Sprawiło
to, że wiele gmin ubiega się o wsparcie w ramach Programu.
Prognozuje się kontynuację wzrostu zużycia energii, wynikającego z postępu
technologicznego oraz rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym względnie stałym
poziomie jej produkcji. Zwiększaniu ulegać będzie wykorzystywanie dostępnych lokalnie
odnawialnych źródeł energii, natomiast stopniowo będzie obniżać się produkcja ciepła z
węgla na rzecz paliw gazowych oraz OZE (głównie biomasa). Liczne działania podejmowane
w celu poprawy modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności
publicznej, sprzyjać będą poprawie bilansu sprzedaży energii cieplnej na cele komunalnobytowe. Spodziewane jest także powolne ograniczanie emisji szkodliwych pyłów do
powietrza, co umożliwi w dużej mierze interwencja RPO (likwidacja nieefektywnych
ekologicznie urządzeń grzewczych). Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie zachodzące zmiany
są procesami długofalowymi, dla powodzenia których niezbędna jest świadomość społeczna
odnośnie korzyści płynących z racjonalnego gospodarowania energią. Istotny wpływ na
podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości środowiska ma sytuacja finansowa
mieszkańców (spółdzielni mieszkaniowych). Ponadto wskazać należy na występujący do
niedawna problem braku egzekwowania istniejących przepisów dotyczących norm
emisyjnych kotłów oraz norm jakości węgla. Również wzrost świadomości ekologicznej oraz
wprowadzone ostatnie zmiany prawne (związane z egzekwowaniem przepisów dotyczących
norm emisyjnych kotłów oraz norm jakości węgla) powinny przyczyniać się do dalszej
poprawy sytuacji w zakresie jakości powietrza w regionie. Z uwagi na skalę potrzeb cele
Programu w obszarze OP 3 nadal pozostają trafne.
Interwencja w OP 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
odpowiada na różne wyzwania. Wspólnym celem jest ochrona środowiska, zachowanie
różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia
atrakcyjności regionu.
W skali kraju województwo podkarpackie posiada znaczne zasoby wodne, a główną
ich składową stanowią wody powierzchniowe. Wielkość i charakter cieków wodnych oraz
stan budowli przeciwpowodziowych nie zabezpiecza wystarczająco przed zagrożeniem
powodziowym dużej części województwa podkarpackiego. Sytuacja pod względem
zagrożenia przeciwpowodziowego nie zmieniła się. Województwo podkarpackie wciąż jest w
dużym stopniu zagrożone powodziami i podtopieniami, a także innymi zjawiskami
katastroficznymi, w szczególności suszami i pożarami. Należy spodziewać się dalszego
zwiększania częstotliwości zjawisk katastrofalnych, w związku z czym potrzeby w zakresie
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sprzętu do prowadzenia interwencji ratunkowych będą utrzymywać się na wysokim
poziomie. Zwiększą się potrzeby dotyczące sprzętu specjalistycznego.
Sytuacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie
podkarpackim ulega stopniowej poprawie (coraz bardziej widoczny jest rozdział masy
odpadów zbieranych jako zmieszane w ilości odpadów odebranych ogółem). W ślad za
rozwojem społeczno-gospodarczym regionu oraz wzrostem liczby ludności zwiększa się
wolumen odpadów niezbędnych do zagospodarowania. W tym zakresie pewien wpływ też
ma niewątpliwe uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami. Kluczowymi czynnikami
związanymi z wpływem na dotychczasowe wdrażanie RPO WP 2014-2020 są te związane z
sytuacją formalno-prawną w zakresie branży gospodarki odpadami komunalnymi (brak
stabilności przepisów prawa). Podmioty funkcjonujące na rynku gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce napotykają aktualnie na duże problemy w stabilnym funkcjonowaniu
(co przekłada się na niższe zainteresowanie inwestowania i zarazem aplikowaniem o
wsparcie na te działania). Prognozuje się, iż w kolejnych latach masa odpadów zbieranych
ogółem będzie jeszcze wzrastała (choć może już nie tak dynamicznie jak w latach 20132017). Prognozuje się dalsze zwiększanie masy odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie. Również istotny wpływ na obserwowaną sytuację będzie miał wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa infrastruktury do zbierania i
zagospodarowywania odpadów. Z uwagi na rosnące z roku na rok wyzwania w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi (wymogi i dyrektywy UE), w dużej części przypadków
wyzwania zdiagnozowane na etapie konstruowania wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020
wciąż pozostają i w najbliższych latach pozostaną aktualne.
Podobnie jak w odpadach, sytuacja w gospodarce wodno-ściekowej w regionie uległa od
momentu programowania interwencji istotnej poprawie. Diagnoza RPO WP 2014-2020
została trafnie postawiona (duża dysproporcja pomiędzy objęciem mieszkańców
województwa podkarpackiego siecią kanalizacji sanitarnej na obszarach miejskich i
wiejskich). W opisywanym zakresie ważna jest też dysproporcja pomiędzy objęciem
mieszkańców województwa siecią wodociągową a kanalizacyjną. Z uwagi na specyfikę
regionu aktualnym pozostanie problem różnic w stopniu zwodociągowania i skanalizowania
gmin. Ponadto w dalszym ciągu odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków na
obszarach wiejskich jest zbyt niski. Duża skala potrzeb w opisywanym zakresie znalazła swoje
odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu aplikowaniem o wsparcie w ramach PI 6b. Dalsze
zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
wskazują na konieczność kontynuowania wsparcia działań szczególnie na obszarach
wiejskich.
Logika interwencji w obszarze kultury również trafnie identyfikuje wyzwania, na które
interwencja ma odpowiadać. Do wyzwań tych zaliczono przede wszystkim: konieczność
ochrony i konserwacji zabytków wielokulturowego dziedzictwa regionu - wskazując na zły
64

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy – wersja wstępna

stan obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, nierówny dostęp do dóbr
kultury wśród mieszkańców województwa, a także niewystarczającą jakość funkcjonowania
instytucji kultury i niewystarczającą atrakcyjność turystyczną województwa (w kontekście
atrakcji turystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym). Zmiany w obszarze kultury
pod względem liczby odbiorców treści kulturalnych są niekorzystne – następuje spadek liczby
czytelników bibliotek publicznych, liczby uczestników imprez organizowanych przez domy,
ośrodki kultury, kluby i świetlice, czy liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach
muzycznych (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Nastąpił też spadek wydatków JST na
kulturę – w ujęciu ogółem oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z drugiej strony nastąpił
nieznaczny wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na kulturę i rekreację na 1 osobę w
gospodarstwie domowym. Ponieważ dla obszaru kultury kluczowa jest koniunktura
gospodarcza – wzrost dochodów ludności powoduje, ze są oni skłonni więcej wydawać na
ten cel – to przyszłe zmiany w tym obszarze pozostają pod znakiem zapytania. Można jednak
oczekiwać, że aktualny wzrost dochodów (wzrost płac, programy socjalne) przełożą się na
wzrost wydatków na cele kulturalne, a tym samym potrzeby w zakresie
rozwoju/modernizacji tego typu infrastruktury będą nadal aktualne.
W obszarze wsparcia różnorodności biologicznej, w dalszym ciągu wyzwania wynikać będą z
presji urbanistycznej, fragmentacji przestrzeni przyrodniczych, ekspansji gatunków
inwazyjnych z nadmiernego i nieukierunkowanego ruchu potoków turystów. Z tego względu
istotna jest dalsza realizacja projektów mających na celu ograniczanie negatywnego
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo. W przypadku województwa
podkarpackiego jest to szczególnie istotne, gdyż udział obszarów prawnie chronionych w
powierzchni województwa ogółem jest bardzo duży (znacznie większy niż średnia
obserwowana dla kraju).
W OP 5 Infrastruktura komunikacyjna, w obszarze transportu drogowego, w roku 2016,
również wskutek zmiany kategorii dróg, gęstość dróg ekspresowych, autostrad i dróg
krajowych w województwie podkarpackim uległa znacznej poprawie. Na przełomie ostatnich
lat wzrosła również dostępność drogowa regionu. Zmiany te wpływają pozytywnie na
spodziewane efekty inwestycji drogowych RPO WP 2014-2020. Niemniej jednak kumulacja
zamówień na rynku w latach 2016-2018 spowodowała gwałtowny wzrost cen materiałów i
usług, co wpływa na zakres planowanych interwencji Programu skutkując ryzykiem
niepełnego osiągnięcia wartości docelowych wskaźnika długości przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg. W obszarze transportu drogowego na koniec bieżącego okresu
programowania należy spodziewać się zaspokojenia w znacznym stopniu poprawienia
drogowej dostępności przejść granicznych, zwiększenia dostępności regionalnych biegunów
wzrostu. Zakończenie budowy A4 na terenie regionu oraz kolejnego odcinka S19 niesie za
sobą jednak konieczność budowy nowych łączników drogowych, zjazdów, zwiększenia skali
inwestycji integrujących system drogowy. Jak wynika z prognoz IGIPZ PAN na koniec roku
2023 w regionie podkarpackim można spodziewać się znacznego wzrostu obszaru
65

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy – wersja wstępna

znajdującego się w izochronie 60 min do Rzeszowa. Odnotowano jednak spodziewaną niską
dostępność ośrodka wojewódzkiego do gmin położonych na obrzeżu Karpat. Cele i założenia
Programu pozostają trafne i aktualne również w przyszłej perspektywie finansowej.
W obszarze wsparcia infrastruktury terminali przeładunkowych, od roku 2017 w
województwie podkarpackim funkcjonuje nowo otwarty PCC Depot Przeładunkowy
Kolbuszowa. W tym samym roku otworzono też Terminal cargo w porcie lotniczym Rzeszów
Jasionka. Sytuacja infrastruktury przeładunkowej w regionie uległa więc w latach 2013-2017
znacznej poprawie. Pełna realizacja planów beneficjentów planujących inwestycje w LHS
Wola Baranowska pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego województwa
podkarpackiego, wynikającego z położenia przygranicznego w zakresie transportu towarów
pozakontenerowych.
Analiza zmian sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wskazuje także na pełną
aktualność zidentyfikowanych w dokumencie programowym potrzeb rozwoju infrastruktury
kolejowej. Jak wynika z raportu UTK z 2017 roku, województwo podkarpackie posiada
wskaźnik wykorzystania w wysokości 1,6 przejazdu rocznie na statystycznego mieszkańca, co
plasuje region na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Ponadto wartość tego wskaźnika spadła
na przestrzeni lat 2012-2016 o 19,1%. Występuje więc potrzeba podnoszenia udziału kolei w
przewozach pasażerów. Koncentracja interwencji na infrastrukturze kolejowej Rzeszowa w
połączeniu z zakończonym w 2015 roku projektem modernizacji E30 na odcinku KrakówRzeszów, realizowanym na poziomie krajowym przyczyni się do jednego z najwyższych w
kraju przyrostu dostępności kolejowej regionu podkarpackiego (111%).
W ramach PI 4e zidentyfikowano konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie
wykorzystania transportu zbiorowego w miastach województwa podkarpackiego. Główne
potrzeby to zapewnienie dostępności transportowej ośrodków miejskich, zarówno w ramach
danego miasta, jak również jego obszaru funkcjonalnego oraz zwiększenie stopnia integracji
poszczególnych elementów systemu transportowego w taki sposób, aby stał się on dla
mieszkańców województwa konkurencyjny w stosunku do transportu indywidualnego.
Ważną potrzebą jest także ograniczenie niskiej emisji generowanej przez środki transportu
indywidualnego i zbiorowego. W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby podjęto działania
wdrażane w formie trybu konkursowego (Działanie 5.4) oraz trybu pozakonkursowego w
ramach ZIT (Działanie 5.5). Logikę interwencji przyjętą dla PI 4e realizowanego w ramach OP
5 należy ocenić jako spójną i uzasadnioną z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb
rozwojowych w regionie.
Wyzwania, na które opowiadała interwencja w OP 6 Spójność przestrzenna i społeczna,
pozostaje niezmiennie aktualna, na co wskazują niekorzystne zmiany wskaźników ze
statystyki ogólnej. Jak wynika z danych BDL, w latach 2013-2017 w województwie
podkarpackim, mimo spadku liczby osób biernych zawodowo z powodu choroby lub
niepełnosprawności wzrasta długość przeciętnego zwolnienia lekarskiego, co stawia
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województwo podkarpackie na 5. miejscu w kraju. W okresie tym spadała dostępność opieki
zdrowotnej - liczba osób oczekujących na świadczenie medyczne na 1000 osób wzrasta z
68,93 do 100,55. Z kolei tendencje demograficzne regionu pociągają za sobą stały wzrost
liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Wzrasta też liczba osób oczekujących na
miejsce w DPS na 10 tys. ludności (wzrost z 0,26 do 0,35), mimo gwałtownego 30%
zwiększenia liczby osób korzystających z form opieki stacjonarnej. Można oczekiwać, że w
kolejnych latach dostępność opieki zdrowotnej pozostanie na niezadowalającym poziomie.
Odpowiadać za to będą tendencje demograficzne, wzrastający odsetek osób powyżej 65.
roku życia oraz nierozwiązany problem migracji lekarzy i niewystarczających kontraktów NFZ
(mimo stworzenia sieci szpitali). Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje rozwój opieki
koordynowanej. Szpitale czeka restrukturyzacja z uwagi na szereg czynników tj.: demografia,
przesuwanie procedur do leczenia ambulatoryjnego czy wymagane nakłady inwestycyjne
(dostosowanie do nowych wymogów). Potrzeby uzupełnienia sprzętu medycznego w
leczeniu specjalistycznym w województwie podkarpackim są znaczne, a ich pełne
zaspokojenie w ramach RPO WP 2014-2020 nie jest możliwe. Także w obszarze wspierania
opieki żłobkowej, mimo pozytywnych tendencji spadkowych z 16 na 11 oczekujących na
miejsce w żłobku w latach 2013-2018, nadal popyt na wsparcie przekracza znacznie podaż
miejsc. Wskazane tendencje jednoznacznie świadczą o pełnej aktualności kierunków
interwencji przewidzianych w RPO WP 2014-2020.
Również w obszarze rewitalizacji wsparcie pozostaje aktualne, gdyż zdiagnozowane
pozytywne tendencje dotyczące zmniejszenia skali ubóstwa w regionie w niewielkim stopniu
oddziałują na sytuację mieszkańców obszarów zdegradowanych borykających się z
problemem dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności. W Lokalnych Programach
Rewitalizacji dominują projekty, w których uwzględnione jest tworzenie otwartych miejsc
budowania wspólnoty lokalnej, adaptacja obiektów o znaczeniu historycznym na cele
społeczne, rozbudowa i budowa instytucji środowiskowych, sporadycznie jedynie
deklarowana jest potrzeba budowania nowych obiektów czy też adaptowania istniejącej
struktury na cele gospodarcze. Świadczy to o dominacji potrzeb związanych z aktywizacją
społeczną i zawodową mieszkańców obszarów zdegradowanych oraz potrzeb odnoszących
się do zmniejszenia patologii społecznych na tych terenach.
W obszarze wspieranym w ramach OP 7 Rynek pracy, sytuacja w ostatnich latach zmieniła
się diametralnie. Region podkarpacki jest objęty tymi samymi trendami, co cały kraj –
zdecydowanie spada stopa bezrobocia – od 16,4% w 2012 do 8,4% w 2018. Sprawia to, że
wsparcie z poziomu RPO powinno być ukierunkowane inaczej niż zakładano na etapie
programowania. Trudno jest przeprowadzić rekrutację do projektów. W związku z tym, że
duży odsetek uczestników projektów stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które trudno
faktycznie zaktywizować, trudniej jest osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatu.
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Również w obszarze OP 8 Integracja od początku wdrażania Programu zaszły znaczące
zmiany społeczno-gospodarcze – poprawiła się sytuacja na rynku pracy oraz zmniejszyła się
liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miało to wpływ na trudności
realizacyjne – niedostateczne zainteresowanie konkursami, trudności rekrutacyjne oraz z
utrzymaniem uczestników w projektach.
Przewidywać można, iż dobra sytuacja na rynku pracy oraz utrzymanie skali polityki rodzinnej
(pakiet 500+) spowoduje, że otoczenie dla wdrażania wsparcia w obszarze aktywizacji
społeczno-zawodowej będzie nadal trudne. Cele Programu w OP 7 i 8 pozostają pomimo
tego aktualne. Mimo zmniejszenia się grupy docelowej, nadal wsparcie powinno być
kierowane do najtrudniejszych w aktywizacji społecznej i zawodowej grup. W pozostałych
obszarach wsparcia OP 8 (zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) również cele są aktualne, szczególnie ze względu na
starzenie się społeczeństwa i choroby cywilizacyjne, występują duże potrzeby w zakresie
usług społecznych i zdrowotnych. Również w zakresie rozwoju ekonomii społecznej potrzeby
są nadal duże, a dobra koniunktura na rynku sprzyja powstawaniu nowych przedsiębiorstw
społecznych.
W obszarze wsparcia edukacji – zarówno w ramach OP 6, jak i OP 9 Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, należy przyjąć, iż w kolejnych latach wdrażania Programu tendencje
niskiej dostępności opieki przedszkolnej na terenach wiejskich, niskiej jakości kształcenia
ogólnego i jednego z najwyższych w kraju bezrobocia absolwentów szkół kształcenia
zawodowego będą się utrzymywać. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej był silniejszy
na terenach wiejskich (51%) niż w miastach (18%), niemniej jednak nadal występują znaczne
dysproporcje wewnątrzregionalne. Opieka przedszkolna będzie zatem nadal wyzwaniem
choć prawdopodobnie inaczej będą rozłożone akcenty tego problemu. Nadal będzie
brakować miejsc opieki przedszkolnej na wsiach i terenach słabiej zurbanizowanych. Po
drugie wyzwaniem będzie przekonanie części rodziców o pożytkach płynących z wysłania
dzieci do przedszkola. Jest to szczególnie istotne dla dzieci, u których podejrzewa się różne
dysfunkcje lub problemy w rozwoju. Ich wczesne zdiagnozowanie jest kluczem do najbardziej
skutecznych i efektywnych interwencji.
Na aktualność potrzeb w obszarze edukacji ogólnej wskazują m.in. wyniki egzaminów
maturalnych, które w roku 2017 pozostają poniżej średniej dla kraju, również w zakresie
przedmiotów ścisłych. W obszarze edukacji zawodowej w latach 2013-2020 zmieniła się
sytuacja absolwentów szkół kształcenia zawodowego na podkarpackim rynku, co związane
jest z ożywieniem gospodarczym i pozytywnymi tendencjami na rynku pracy. Nadal jednak w
roku 2017 odsetek bezrobotnych absolwentów 6 miesięcy od zakończenia nauki pozostaje
na jednym z wyższych miejsc w kraju. W dalszym ciągu wsparcie powinno być
ukierunkowane na wyposażenie absolwentów szkół różnego poziomu w kompetencje
oczekiwane przez rynek pracy. Szczególnie w przypadku szkół zawodowych wiąże się to z
68

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy – wersja wstępna

koniecznością ponoszenia większych nakładów na te szkoły oraz na działania mające na celu
włączenie pracodawców w proces edukacyjny.
W obszarze kształcenia ustawicznego problem bezrobocia ustąpił problemowi pracy w
zawodach, gdzie są niskie wynagrodzenia. To kwestia tylko w części jest do rozwiązania przez
system edukacyjny. Samo wyposażenie ludzi w kompetencje i kwalifikacje nie oznacza, że
podejmą oni zatrudnienie na lepiej płatnych miejscach pracy. Te miejsca pracy muszą po
prostu istnieć.
Tym niemniej podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych jest nadal aktualne,
aczkolwiek z racji tego, że finansowane jest to ze środków publicznych, nacisk należy położyć
na grupy defaworyzowane oraz znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – to jest
na osoby, które z jednej strony nie są w stanie same sobie sfinansować określonych form
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, a z drugiej strony takie osoby, dla których istnieje
wysokie prawdopodobieństwo, że w efekcie podniesienia swoich kwalifikacji lub
kompetencji ich sytuacja zawodowa ulegnie poprawie.
2.4

Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

2.4.1 Priorytet Inwestycyjny 1a (Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R jednostek
naukowych)
2.4.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Głównym celem Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych jest
podniesienie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej. Interwencja prowadzona w
ramach tego Działania odpowiada na zdiagnozowane problemy podkarpackiej gospodarki w
obszarze innowacyjności, a mianowicie niskiego poziomu wydatków w sektorze B+R w relacji
do PKB, niskiego udziału pracujących w sektorze B+R w ogólnej liczbie pracujących, słabych
powiązań sektora nauki z gospodarką, słabości jednostek naukowo–badawczych
prowadzących badania naukowe finansowane ze środków publicznych oraz niskiego
urynkowienia wyników prowadzonych prac B+R. Strategicznym oczekiwanym rezultatem
planowanej interwencji będzie wzrost nakładów na działalność B+R w regionie. Projekty
dofinansowane w ramach tego Działania mają prowadzić do wzrostu przychodów z
działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej w przychodach
ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt. Działanie 1.1 jest kierowane do
jednostek naukowych oraz konsorcjów naukowych, w którym liderem jest jednostka
naukowa. Grupą docelową wsparcia są jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. Na wsparcie
przewidziano kwotę 20 000 000 EUR. Dla wyboru projektów przewidziano tryb konkursowy.
Potencjał absorpcyjny dla realizacji projektów został zidentyfikowany już na etapie
programowania i przyjęte założenia stanowiły odpowiedź na zgłaszany wówczas popyt i
gotowość absorpcyjną potencjalnych wnioskodawców. Zgłoszone projekty zostały wskazane
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na liście projektów kwalifikujących się do wsparcia w załączniku nr 5b do Kontraktu
Terytorialnego Województwa Podkarpackiego (znalazło się na niej 6 projektów, w tym 4
planowane do realizacji).
Wstępne zamierzenia tylko w niewielkim stopniu przełożyły się na konkretne działania. Do
końca 2018 roku przeprowadzono jeden nabór wniosków, w którym złożono dwa wnioski, w
tym jeden wniosek poprawny formalnie. Zakontraktowano jeden projekt opiewający na
łączną kwotę 17 079,8 tys. zł (12 022,3 tys. zł wkładu UE). Wybór jednego projektu oznacza
zakontraktowanie alokacji UE na poziomie 14%, co nie jest zadowalającym wynikiem. W
marcu 2019 r. został ogłoszony drugi nabór z terminem składania wniosków do 28.06.2019 r.
Zostanie w nim złożony prawdopodobnie tylko jeden wniosek. Informacje pozyskane w
trakcie IDI wskazują, że kontraktacja drugiego projektu wyczerpie rzeczywisty potencjał
aplikacyjny do składania wniosków przez uprawnione podmioty.

Tabela 5 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 1a – postęp rzeczowy i
prognozy

Realizacja
wskaźnika
Nazwa wskaźnika (jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika
– podpisane umowy

Osiągni
ęta
wartość

%
wartośc
i
docelo
wej
w 2023
r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarow
ana
wartość

%
wartośc
i
docelo
wej
w 2023
r.

Szacowan
a wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba naukowców
pracujących w ulepszonych
obiektach infrastruktury
badawczej (CI 25)

136

0

0%

21

15,4%

45

33,1%

Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla projektów w
zakresie innowacji lub B+R
(CI 27)

3 000
000

0

0%

1 175
394,74

39,2%

2 524 069

84,1%

Liczba jednostek naukowych
ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność
B+R

2

0

0%

1

50%

2

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL 2014
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Dotychczasowy stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego wyznaczonych dla
Działania 1.1 jest zerowy. Natomiast deklarowany stopień realizacji wskaźników w jedynej
zawartej umowie jest zróżnicowany. Zgodnie z deklaracjami najlepiej kształtuje się
perspektywa realizacji wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady
inwestycyjne na działalność B+R (50%), zaś nieco gorzej wskaźnika Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub B+R, którego
planowany poziom realizacji wynosi 39,2%. Jeszcze trudniejsza sytuacja ma miejsce w
przypadku wskaźnika rezultatu Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach
infrastruktury badawczej, gdyż podpisana umowa przewiduje objęcie wsparciem 21
naukowców, co stanowi zaledwie 15,4% wartości docelowej tego wskaźnika. Jak wcześniej
wskazano, dialog podjęty w celu identyfikacji rzeczywistego potencjału aplikacyjnego
wskazuje na możliwość złożenia i realizacji jeszcze jednego projektu. Z działań, jakie może
podjąć Instytucja Zarządzająca, można wskazać na monitorowanie, wyjaśnianie kwestii
proceduralnych, które mogą budzić obawy i zniechęcać do aplikowania, oraz utrzymywanie
projektów w gotowości aplikacyjnej (jeśli decyzja o rezygnacji z aplikowania nie jest jeszcze
definitywna). Tym niemniej, zważywszy na szczególną procedurę uzgadniania projektów z
podmiotami szczebla centralnego i mocno już zaawansowany proces wdrażania RPO, jak
również brak zainteresowania ze strony uprawnionych podmiotów, nie należy raczej
oczekiwać możliwości pojawienia się nowych projektów, które mogłyby następnie
aplikować o środki w ramach Działania 1.1.
Szacunki możliwości realizacji zobowiązań wskaźnikowych należy w związku z tym oprzeć
na założeniu o realizacji dwóch projektów (jednego zakontraktowanego i jednego, który
zostanie prawdopodobnie złożony w drugim konkursie).
Spośród założonych dla Działania 1.1 wskaźników produktu realne jest osiągnięcie
założonej wartości docelowej dla wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących
nakłady inwestycyjne na działalność B+R. Realizacja pozostałych dwóch wskaźników
produktu jest niepewna. O ile można oczekiwać, że realna do osiągnięcia wartość
wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie
innowacji lub B+R to 2 524 069 mln EUR (84,1% wartości docelowej wskaźnika w 2023 r.), o
tyle szacowana wartość dla wskaźnika Liczba naukowców pracujących w ulepszonych
obiektach infrastruktury badawczej to 45 (33,1% wartości docelowej), co wskazuje na
poważne zagrożenie osiągnięcia wartości docelowej i wymaga zmiany.
W przypadku wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na
działalność B+R zdecydowanie przeszacowano wartość projektów, które będą realizowane
w Działaniu 1.1. Uprawnione podmioty wobec konieczności zapewnienia wkładu własnego
w wysokości 15% na realizację projektów objętych wsparcie racjonalizują wydatki, czego
dowodem jest złożenie jednego wniosku projektowego na kwotę wsparcia UE w wysokości
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ok. 12 mln zł. Uznanie tego faktu powinno prowadzić do zmniejszenia alokacji
przewidzianej na to Działanie.
Założenia przyjęte dla wartości docelowej wskaźnika Liczba naukowców pracujących w
ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej straciły na aktualności z uwagi na realizację
projektów infrastrukturalnych B+R na mniejszą skalę, o czym wspomniano powyżej.
Wskaźnik wymaga urealnienia przyjętych założeń.
W przypadku wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
projektów w zakresie innowacji lub B+R przyjęte założenie o uzupełnianiu każdej 1 zł
wsparcia z EFRR kwotą 0,18 zł przez sektor prywatny jest przeszacowane, co może wynikać
z trudności współpracy sektora naukowego z sektorem gospodarczym.
REKOMENDACJA: urealnienie wartości wskaźników Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub B+R oraz Liczba naukowców
pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej
Metodologia szacowania wskaźnika rezultatu strategicznego Nakłady na działalność B+R w
relacji do PKB bazuje na danych statystyki publicznej. Zasadniczą trudnością, jaka może się
pojawiać przy zapewnianiu trafności prognoz, jest szacowanie w oparciu o liniowy trend
wykorzystujący dane historyczne. Przyjęcie założenia o liniowości trendu kształtowania się
zjawiska może być zbyt dużym uproszczeniem. Skokowe zmiany mogą być efektem
pojawiania się nowych źródeł finansowania (np. programów sektorowych, dużego
kontraktu realizowanego przez przedsiębiorstwo o dużym znaczeniu dla gospodarki
regionalnej), które mogą silnie wpływać na kształtowanie się wartości wskaźnika. Tak
liczone wskaźniki mogą wymagać odpowiedniej korekty polegającej na „wypłaszczeniu”
trendu liniowego.
Proste przełożenie linii trendu wynikającego z danych historycznych na wartość wskaźnika
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB powinno skutkować przewidywanym
osiągnięciem jego wartości na poziomie 1,62 w 2023 roku. Z uwagi na silne fluktuacje,
jakim ten wskaźnik podlega w kolejnych latach, osiągnięcie takiej wartości należy uznać za
obarczone dużą niepewnością. Rekomenduje się utrzymanie założonej w programie
wartości docelowej wskaźnika na poziomie 1,40.
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Tabela 6. Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok 2023
dla PI 1a
Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)
Nakłady na
działalność B+R
w relacji do PKB
(w %)

Realizacja wskaźnika
Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

1,40

Osiągnięta
wartość(rok)
1,05
(2016)

Prognoza wskaźnika

% wartości
docelowej
w 2023 r.
22,2%

Szacowana wartość
(rok)
1,62*
(2023)

% wartości
docelowej
w 2023 r.
132,9%

*Prognoza wynikająca z trendu liniowego. Osiągnięcie zakładanej wartości obarczone znacznym ryzykiem z
uwagi na dużą fluktuację zmian wskaźnika.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W porównaniu z rokiem bazowym (2011) wartość wskaźnika rezultatu strategicznego
Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB wzrosła z poziomu 0,95 do poziomu 1,05 w
2016 roku. W latach 2014-2015 wartość wskaźnika zbliżyła się do jego wartości docelowej
na 2023 rok. Spadek wartości wskaźnika w kolejnym roku mógł być związany z osłabieniem
impulsu wzrostowego w związku z zakończeniem interwencji w ramach poprzedniego
okresu programowania.
Wykres 3 Wskaźnik rezultatu Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB (%) – PI 1a
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

y = 0,05x + 0,9667
R² = 0,2587

0,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Tabela 7. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 1a w latach 2012-2018
Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nakłady na działalność
B+R w relacji do PKB (w
%)

0,90

1,01

1,22

1,38

1,29

1,05

b.d.

b.d.

Źródło: Dane BDL GUS

2.4.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Na skuteczność wdrażania Działania 1.1 mogło wpłynąć szereg czynników pozostających
zasadniczo poza wpływem Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. Istotnym
czynnikiem o istotnym wpływie na skuteczność interwencji jest wymóg uzgadniania
projektów z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i ich wcześniejsze włączenie na listę
projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR stanowiącą załącznik nr 5b do
Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego, co jest procesem czasochłonnym
i może negatywnie wpływać na decyzje potencjalnych wnioskodawców o ubieganie się o
wsparcie.
Wśród powodów niskiej skuteczności interwencji może być także konieczność zapewnienia
wkładu własnego do części gospodarczej i niegospodarczej projektu, ponieważ udział
wkładu własnego wnioskodawcy musiał być zasadniczo wolny od wszelkiego wsparcia
publicznego.
Ponadto, można wskazać na duży stopień proceduralnej trudności związany z wdrażaniem
projektu, gdzie jego część musi być przeznaczona do wykorzystania gospodarczego oraz
długi proces inwestycyjny związany z realizacją projektów utrudniający prowadzenie
rzetelnej kalkulacji finansowej dla projektu. Wreszcie, niedawno wprowadzona reforma
systemu nauki i szkolnictwa wyższego, ściślej wiążąca system oceny parametrycznej uczelni
i jej pracowników z oceną współpracy z sektorem gospodarczym dopiero początkuje
zmiany, jakim będą podlegały uczelnie, nie jest jednak w stanie zmienić z dnia na dzień
podejścia władz uczelni do aktywnego poszukiwania źródeł finansowania poza systemem
nauki i szkolnictwa wyższego. Utrzymywanie wysokiej dotacji ministerialnej (statutowej) do
prowadzonej przez uczelnie działalności (głównie naukowej i dydaktycznej) nie tworzy
bodźców do ich transformacji w kierunku nawiązywania bliższych relacji z sektorem
gospodarczym i poszukiwania w tym obszarze źródeł generowania dochodów. Wobec
ogólnie dużej niepewności, w jakiej obecnie działają uczelnie w kontekście wprowadzania
Ustawy 2.0, nie dziwi, że racjonalizują one wydatki (co wpływa na mniejszą wartość
realizowanych projektów i trudności z wykorzystaniem alokacji), a w wielu sytuacjach
powstrzymują się od angażowania w przedsięwzięcia obarczone dość wysokim ryzykiem.
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2.4.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Podstawowym elementem ryzyka jest w przypadku tego Działania szczególna procedura
uzgadniania projektów z instytucjami szczebla krajowego, która w dużym stopniu
uniezależnia skuteczność realizacji Programu od możliwych działań IZ. Może ona także
zniechęcać potencjalnych beneficjentów do przygotowywania projektów. W gestii IZ leży
zasadniczo jedynie wysondowanie możliwości aplikacyjnych potencjalnych
wnioskodawców, zidentyfikowanie ewentualnych źródeł ich niepokoju związanego z
aplikowaniem oraz opracowanie środków mogących te niepokoje i wątpliwości niwelować.
Takie działania przynoszą pożądane efekty, utrzymując gotowość aplikacyjną potencjalnych
beneficjentów, jak pokazują wyniki benchmarkingu przeprowadzonego z IP RPO
Województwa Łódzkiego. Barierą utrudniającą realizację projektów przez beneficjentów
jest wejście w życie z dniem 2 września 2017 r. zmian w ustawie wdrożeniowej
pozbawiające beneficjentów możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu (w
kontekście brzmienia art. 52a ustawy wdrożeniowej). W realizacji projektów
infrastrukturalnych powszechnym problemem jest brak wykonawców ubiegających się o
realizację zamówień publicznych. Ogłaszane przetargi kończą się niewybraniem wykonawcy
wskutek braku ofert, bądź z uwagi na fakt, że złożone oferty przewyższają kwotowo
założenia przyjęte przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie (kosztorysy
tworzono bowiem w innych warunkach rynkowych), co w wielu przypadkach doprowadza
do powtarzania postępowań przetargowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
beneficjentów w województwie dolnośląskim w przypadku zgłoszenia problemu przez
beneficjenta, każdy przypadek analizowany jest indywidualnie i we współpracy z nim
poszukiwane są rozwiązania pozwalające zakończyć inwestycję z sukcesem. Z kolei na
etapie już samej realizacji projektu dobrego przykładu dostarcza województwo pomorskie,
gdzie wdrożony został proces wspierania beneficjentów już wyłonionych projektów B+R i
monitorowania przebiegu ich wdrażania.
Kluczowe znaczenie będzie mieć sfinalizowanie uzgodnień projektów w infrastrukturę B+R z
odpowiednimi instytucjami, od których wymagana jest akceptacja dla projektów. Ustalenia
poczynione w tym zakresie pozwolą uznać za wysoce prawdopodobne złożenie wniosków
przez te podmioty, których wstępne projekty są obecnie konsultowane z ww. podmiotami, i
ich późniejszą realizację.
Biorąc pod uwagę potencjalnie duże ryzyko nie wykorzystania alokacji z uwagi na barierę
popytu występuje uzasadniona potrzeba realokacji tych środków na inne PI.
REKOMENDACJA: Realokacja kwoty ok. 14 mln EUR na PI 3c, który cieszy się dużym
zainteresowaniem zapewniając potencjał absorpcyjny w obszarze interwencji
ukierunkowanej na B+R i innowacje, i pozostawienie w Działaniu 1.1 kwoty ok. 6 mln EUR,
która pozwoli zakontraktować drugi projekt o podobnej skali, jak obecnie realizowany.
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2.4.2 Priorytet inwestycyjny 1b (Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe
oraz ich wdrożenia)
2.4.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 1.2 jest zwiększenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.
Interwencja prowadzona w ramach tego Działania odpowiada na zdiagnozowane problemy
podkarpackiej gospodarki w obszarze innowacyjności, a mianowicie niski poziom tworzenia
i dyfuzji innowacji do sektora przedsiębiorstw, niski wskaźnik współpracy firm z
regionalnym zapleczem B+R, problemy z wdrażaniem innowacji przez przedsiębiorstwa.
Strategicznym oczekiwanym rezultatem planowanej interwencji będzie zwiększenie
nakładów na działalność B+R w wyniku stosowania innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach w zakresie rozwoju produktów i usług. Działanie 1.2 jest kierowane do
przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz ich spółek celowych, konsorcjów naukowych w
których liderem jest przedsiębiorstwo, sieci/grup przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz
porozumień podmiotów wyżej wymienionych. Na wsparcie przewidziano kwotę 85 000 000
EUR. Dla wyboru projektów przewidziano zasadniczo tryb konkursowy, za wyjątkiem
projektu pilotażowego realizowanego przez Samorząd Województwa w zakresie
regionalnego systemu innowacji oraz dla projektu realizowanego z udziałem Samorządu
Województwa Podkarpackiego dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego
Centrum Innowacji, dla których przewidziano tryb pozakonkursowy.
Do końca 2018 roku przeprowadzono 10 naborów wniosków, spośród których dwa były
realizowane w trybie pozakonkursowym. Ogółem złożono 127 wniosków poprawnych
formalnie na łączną kwotę 280 191,7 tys. zł wkładu UE. Do dofinansowania zatwierdzono
98 wniosków i podpisano 82 umowy na łączną kwotę wkładu UE 197 288 277,09 zł.
Oznacza to zakontraktowanie alokacji UE na poziomie 54%, co jest wynikiem
niezadowalającym. Problemem jest także znikomy postęp finansowy na poziomie 3,6%.
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Tabela 8. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w PI 1b – postęp rzeczowy i
prognozy

Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Realizacja wskaźnika
Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowan
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Szacowana
wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023
r.

Liczba
przedsiębiorst
w
otrzymującyc
h dotacje (CI
2)

71

42

59,1%

80

112,7%

94

132,4%

Liczba
przedsiębiorst
w
otrzymującyc
h wsparcie (CI
1)

71

42

59,1%

80

112,7%

94

132,4%

Inwestycje
prywatne
uzupełniające
wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorst
w (dotacje) (CI
6)

40 000
000

1 384
636,56

3,5%

21 613
737,79

54,0%

29 697 528,5
0

74,2%

Liczba
przedsiębiorst
w
współpracując
ych z
ośrodkami
badawczymi
(CI 26)

11

6

54,5%

31

281,8%

42

381,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014

Stopień osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego wyznaczonych dla Działania 1.2
należy ocenić jako dobry. Trzy spośród czterech wskaźników produktu powinny osiągnąć
wartości docelowe, co można przewidywać na podstawie podpisanych umów o
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dofinansowanie i alokacji uwzględniającej proponowane w dalszej części zmiany. Najwyższy
poziom nadwykonania zakłada się dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw współpracujących z
ośrodkami badawczymi (381,8%). Także w przypadku wskaźników: Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje wartość
docelowa powinna zostać przekroczona (dla obu wskaźników na poziomie 132,4%),
pomimo iż została przeszacowana wartość projektów, które będą realizowane. Będzie to
możliwe dzięki włączeniu do projektów uzyskujących wsparcie finansowe typu projektów
„Bony na innowacje” o relatywnie małej wartości dofinansowania, które nie były
uwzględniane w metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników na etapie
programowania, a istotnie przyczyniają się do kształtowania się kosztu jednostkowego na
niższym poziomie. Prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty wskaźnik Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), dla którego przewiduje się
wykonanie na poziomie 74,2%.
REKOMENDACJA: Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej wskaźnika Liczba
przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi do poziomu 40 oraz
zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) do poziomu 29 690 000.
Ogólnie potencjał absorpcyjny dla Działania 1.2 można ocenić jako nie najwyższy, pomimo
dość wysokiego dotychczasowego poziomu osiągnięcia wskaźników, co w dużej mierze
można zawdzięczać włączeniu typu projektów „Bony na innowacje”. Najbardziej aktywnymi
podmiotami wśród podmiotów uprawnionych do aplikowania są przedsiębiorcy, których
poza rzeczowym wymiarem realizowanej inwestycji mogą zachęcać uproszczone procedury
składania wniosków oraz możliwość poprawiania błędów w składanych wniosków. Skala
zainteresowania podmiotów uprawnionych do aplikowania nie jest jednakże wystarczająco
duża, by być przekonanym o możliwości absorpcji całej kwoty alokacji przewidzianej na to
Działanie realizujące PI 1b.
Jako wskaźniki rezultatu strategicznego dla PI 1b przyjęto dwa następujące: Nakłady na
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB oraz Nakłady sektora
przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (%) BERD. Metodologia szacowania
wskaźnika rezultatu strategicznego Nakłady na działalność innowacyjną w
przedsiębiorstwach w relacji do PKB została oparta na danych statystyki publicznej.
Linia trendu liniowego poprowadzona do 2023 roku w oparciu o dane historyczne wskazuje
na możliwość osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego Nakłady
na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB na poziomie 3,42. Z
uwagi jednakże na silne fluktuacje wskaźnika (mogące być efektem nowych, często
krótkotrwałych zdarzeń silnie wpływających na kształtowanie się wartości wskaźnika)
rekomenduje się wyznaczenie go na poziomie założonej w programie wartości docelowej w
wysokości 2,58.
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W przypadku drugiego ze wskaźników rezultatu strategicznego Nakłady sektora
przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB linia trendu liniowego wyznacza jego
wartość na poziomie 1,40. Rekomenduje się zmianę wartości docelowej wskaźnika do tego
poziomu.
Tabela 9. Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok 2023
dla PI 1b
Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Nakłady na
działalność
innowacyjną w
przedsiębiorstwach
w relacji do PKB

2,58

2,39
(2016)

0%

3,42
(2023)

166,6%

Nakłady sektora
przedsiębiorstw na
działalność B+R w
relacji do PKB (%)
BERD

0,57

0,79
(2016)

2300%

1,40*
(2023)

6800%

Osiągnięta
wartość(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

*Prognoza wynikająca z trendu liniowego. Osiągnięcie zakładanej wartości obarczone znacznym ryzykiem z
uwagi na dużą fluktuację zmian wskaźnika.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wartość wskaźnika rezultatu strategicznego Nakłady na działalność innowacyjną w
przedsiębiorstwach w relacji do PKB w 2016 roku utrzymywała się na poziomie roku
bazowego (2011). Przy czym osiągnięcie tego poziomu było poprzedzone silnymi zmianami
wartości wskaźnika w czasie, zwłaszcza w 2014 roku, gdy osiągnął on wartość 3,44%. W
przypadku drugiego ze wskaźników rezultatu strategicznego Nakłady sektora
przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB jego wartość wzrosła z poziomu 0,53%
w 2011 roku do poziomu 0,79% w 2016 roku, przy notowanych silnych wahaniach
pomiędzy tymi latami.
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Wykres 4 Wskaźnik rezultatu Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
w relacji do PKB – PI 1b
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
y = 0,085x + 2,32
R² = 0,1255

0,5
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Strateg GUS

Wykres 5 Wskaźnik rezultatu Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w
relacji do PKB (%) BERD – PI 1b
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
y = 0,0589x + 0,6373
R² = 0,3094

0,2
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Strateg GUS

Tabela 10. Wskaźniki rezultatu dla PI 1b w latach 2012-2018
Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nakłady na działalność
innowacyjną w
przedsiębiorstwach w relacji do
PKB

2,25

2,29

b.d.

3,44

2,76

2,39

b.d.

b.d.
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Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nakłady sektora
przedsiębiorstw na działalność
B+R w relacji do PKB (%) BERD

0,53

0,73

0,99

1,06

0,96

0,79

b.d.

b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Strateg GUS

REKOMENDACJA: Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu
strategicznego Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (%)
BERD do poziomu 1,40% w 2023 roku.
2.4.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Potencjalną barierą dla skuteczności realizacji PI 1b są trudności we współpracy środowiska
naukowego z przedsiębiorcami, gdzie zaznaczają się istotne, często trudne do
przezwyciężenia różnice, w postrzeganiu celu współpracy i podejścia do niej (np. czasu
realizacji wyznaczonych zadań).
Wśród negatywnych czynników należy wymienić większy stopień złożoności projektów w
obszarze B+R realizowanych w obecnej perspektywie finansowej w porównaniu z
poprzednią. Wcześniej były to głównie projekty inwestycyjne, te obecnie realizowane są
znacznie bardziej wymagające i skomplikowane, gdzie innowacja jest oczekiwanym
efektem wsparcia.
Na niskie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów ubieganiem się o wsparcie
wpływać mogą obostrzenia w zakresie możliwości wdrażania wyników prac badawczorozwojowych tylko na poziomie CT1 w ramach pierwszej produkcji wynikające z zapisów
Umowy Partnerstwa. Wprowadza to niejasną demarkację pomiędzy procesem badawczym
a wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem prac B+R.
Wpływ na zainteresowanie uprawnionych podmiotów sięganiem po dostępne środki z RPO
WP 2014-2020 może mieć brak stałej dostępności środków na realizację projektów B+R (co
oznacza możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów jedynie w
wyznaczonych w naborach terminach) oraz stosunkowo długi proces oceny i wyboru.
Środkiem zaradczym mogłoby być w tej sytuacji wprowadzenie konkursów w trybie ciągłym
(z rundami oceny), jak ma to miejsce w województwie zachodniopomorskim i małopolskim.
W przypadku projektów z zakresu rozwoju infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach barierą
dla większego zainteresowania uprawnionych podmiotów w sięganiu po te środki w
ramach RPO WP 2014-2020 może być niska intensywność wsparcia, gdzie podstawą
prawną jest regionalna pomoc inwestycyjna. Konieczność zapewnienia stosunkowo dużego
wkładu własnego zmniejsza skłonność do podejmowania przedsięwzięć cechujących się
wysokim poziomem ryzyka. Warto tu wskazać na rozwiązanie przyjęte w województwie
wielkopolskim, gdzie w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego
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przedsiębiorstw Wielkopolski przewidziano możliwość wsparcia inwestycji w infrastrukturę
B+R w oparciu o pomoc de minimis (do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie
maksymalna wartość dofinansowania dla projektów nie przekracza 700 tys. zł). Dla
najmniejszych firm takie rozwiązanie mogłoby stanowić zachętę dla rozwoju własnej
infrastruktury badawczej niwelując barierę wysokiego wymaganego wkładu własnego.
Wreszcie należy wspomnieć o barierze tworzonej przez niski potencjał przedsiębiorstw do
prowadzenia prac B+R. Takie projekty wymagają profesjonalnego zaplecza technicznobadawczego oraz wyspecjalizowanych kadr. Wykorzystanie infrastruktury badawczej
wyłącznie na własne cele przedsiębiorcy może nie uzasadniać jej zakupu, a przede
wszystkim jej późniejszego, kosztownego utrzymania. Ekonomiczna racjonalność
wymagałaby świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, co w sytuacji niskiego poziomu
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami może być trudne w realizacji. To wszystko
przekłada się na ogólnie niskie zainteresowanie przedsiębiorstw realizacją projektów
dotyczących rozwoju infrastruktury B+R oraz prowadzenia prac B+R i nawet aktywna
promocja i tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw mogą nie być w stanie przynieść
zadowalających efektów i zwiększyć zainteresowania projektami w PI 1b.
2.4.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Zagrożeniem dla wykorzystania pozostałej alokacji może być brak odpowiednio dużego
zainteresowania ze strony potencjalnych wnioskodawców pozwalającego zaabsorbować
pozostałą kwotę alokacji. Należy jednakże mieć na uwadze także fakt, że realizowane
poprzez to Działanie cele szczegółowe są niezwykle istotne dla budowania
konkurencyjności Podkarpacia i jego podmiotów i dają potencjalną możliwość awansu
technologicznego podmiotów, które w ten sposób chciałyby się rozwijać.
REKOMENDACJA: Realokacja kwoty ok. 22 mln EUR na PI 3c, który cieszy się dużym
zainteresowaniem, i pozostawienie w Działaniu 1.2 kwoty ok. 60-65 mln EUR.
2.4.3 Priorytet inwestycyjny 3a (Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości i Działanie
1.5 Promowanie przedsiębiorczości – ZIT)
2.4.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Wsparcie w ramach priorytetu inwestycyjnego 3a, ukierunkowane na wsparcie rozwoju
MŚP, realizowane jest poprzez dwa działania: Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości
oraz Działanie 1.5 Promowanie Przedsiębiorczości ZIT. Ogółem, na koniec 2018 r., w PI 3a
zawartych było 7 umów o dofinansowanie, co przekładało się na zakontraktowanie 47,14%
dostępnych środków. Jeśli chodzi o poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020
wynikający z wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność, to kształtował się on na
poziomie 2,85% - jednym z najniższych spośród wszystkich PI w Programie. Odnosząc się do
Działania 1.3 należy zauważyć, iż według stanu na 31.12.2018 r., podpisanych było 5 umów
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o dofinansowanie na łączną kwotę 86 074 067,81 zł, z czego 3 umowy o dofinansowanie
podpisane były w trybie konkursowym (1 dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, 2 dot. inkubatorów przedsiębiorczości), zaś 2 kolejne - w trybie pozakonkursowym
(Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu oraz Promocja Gospodarcza Województwa
Podkarpackiego). Jeden projekt oczekiwał także na kontraktację. W ramach Działania 1.5
podpisane były 2 umowy na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia pn. Tworzenie
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF.
Tabela 11 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w PI 3a – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika

Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelow
a
w 2023
r.

Powierzchnia
przygotowanych
terenów
inwestycyjnych
(ha)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Osiągnięt
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

85

2,40

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje (CI 2)
(szt.)

477

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie (CI 1)
(szt.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowan
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

Szacowan
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

2,8%

52,53

61,8%

67

78,8%

0

0,0%

477

100,0%

477

100,0%

477

0

0,0%

477

100,0%

477

100,0%

Inwestycje
prywatne
uzupełniające
wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6)
(EUR)

1 500
000

0

0,0%

0

0,0%

500 000

33,33%

Liczba nowych i
zaawansowanyc
h usług

60

0

0,0%

60

100,0%

60
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świadczonych
przez IOB (szt.)
Źródło: RPO WP 2014-2020, Informacja kwartalna za IV kwartał 2018 r., obliczenia własne na podstawie
danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Pierwszy ze wskaźników produktu: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych,
realizowany jest w ramach obydwu wyżej wymienionych działań. Na etapie programowania
ustalono jego wartość docelową na rok 2023 w wysokości 85 ha. Na koniec roku 2018
podpisane umowy o dofinansowanie pozwalały prognozować osiągnięcie wskaźnika na
poziomie 52,53 ha, zaś realizacja wskaźnika na moment wykonywania ewaluacji wynosiła
2,40 ha - co stanowi jedynie 2,82% wartości docelowej. Tym samym, postęp wskaźnika
należy ocenić jako bardzo niski, co jednak wynika m.in. ze specyfiki projektów, w
szczególności zaś harmonogramów ich realizacji. Jakkolwiek w metodologii szacowania
wartości wskaźników koszt jednostkowy 1ha określono, w oparciu o dane historyczne, na
poziomie 547,9 tys. zł, to jednak w dotychczasowych projektach realny koszt kształtował się
na poziomie 165,1 tys. zł. Jest to raczej pochodna innego zakresu realizowanych
przedsięwzięć względem poprzedniej perspektywy finansowej aniżeli samego spadku
kosztów, gdyż generalnie ceny robót budowlanych i materiałów wzrosły. Należy podkreślić,
iż matematyczna symulacja w oparciu o pozostałą alokację i koszt jednostkowy wskaźnika
pozwala przypuszczać, iż miernik osiągnie wartość na poziomie ok. 170% wartości
docelowej. Taka prognoza jest jednak sprzeczna z logiką. Strategia ZIT-ROF zakłada
wprawdzie, ponad dotychczasowy poziom, realizację omawianego wskaźnika na poziomie
dodatkowych kilkunastu ha, jednak odpowiedni projekt nie jest zidentyfikowany w
Załączniku nr 5 do SzOOP. Dodatkowo, w czerwcu 2019 r. przewidziany jest nabór
konkursowy na typ projektu strefy aktywności gospodarczej. Biorąc jednak pod uwagę
dotychczasowe uwarunkowania - na Podkarpaciu i w kraju, o czym szerzej w podrozdziale o
czynnikach wpływających na skuteczność wdrażania PI 3a - nie należy spodziewać się
nagłego wzrostu zainteresowania tego typu wsparciem. Tym samym, prawdopodobna do
osiągnięcia wartość docelowa wskaźnika kształtuje się na poziomie ok. 67ha - 14 ha. Jest to
realny przyrost względem już poczynionych deklaracji w umowach o dofinansowanie,
odpowiadający bądź to wskazanemu w Strategii ZIT-ROF, dodatkowemu projektowi w
Działaniu 1.5, bądź też średniemu projektowi przyjętemu do realizacji na skutek
planowanego naboru. Tym samym, zaleca się zmianę wartości docelowej wskaźnika do
poziomu 67 ha.
Pełna wykonalność deklarowana jest w zawartej umowie dla kolejnych trzech wskaźników
produktu, tj. Liczby przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2), Liczby przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI 1) oraz Liczby nowych i zaawansowanych usług świadczonych
przez IOB. Tym niemniej, odpowiadający przedmiotowym wskaźnikom poziom wykonania
wynosi dla każdego ze wskaźników 0%. Należy podkreślić, iż wszystkie te trzy mierniki
realizowane są przez projekt pozakonkursowy wdrażany przez Samorząd Województwa 84

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

Podkarpacką Platformę Wsparcia Biznesu. Z uwagi na charakter projektu oraz moment
rozpoczęcia jego wdrażania, rezultaty interwencji nie są jeszcze widoczne na poziomie
SL2014. Ze zrealizowanych badań terenowych wynika jednak, iż wielkości docelowe nie są
zagrożone. Może to być konsekwencja m.in. tego, iż mowa jest o projekcie własnym
Samorządu, który ma możliwość bieżącego monitoringu i podejmowania działań
zaradczych.
Założenie docelowe dla wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) wynosi 1 500 000 EUR. Na dzień 31 grudnia 2018 roku
nie podpisano żadnej umowy mogącej się przyczynić do realizacji wskaźnika. Co więcej,
również beneficjent wyłoniony w Działaniu 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ
projektu: Inkubatory przedsiębiorczości - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 nie
będzie go realizował (miasto Jasło). Dodatkowo, w ramach planowanych na 2019 r.
naborów miernik ten może hipotetycznie być realizowany przez projekty dot. parków
biznesowych, zaś będzie - w przypadku sieciowania MŚP. Teoretycznie, przy wykorzystaniu
całej alokacji na planowany nabór, zakładając proporcjonalny podział pomiędzy oba typy
pomocy, wysokość inwestycji prywatnych powinna sięgnąć nawet ok. 2 mln EUR. Jest to
jednak wysoce optymistyczny szacunek. Przy założeniu, iż całość pomocy będzie wdrażana
w schemacie de minims, wówczas wyliczenia wskazują już jedynie na nieco ponad 0,5 mln
EUR. Ponieważ wydaje się, iż jest to jedyny szacunek zakładający pewność zliczania tego
wskaźnika dla projektu (w pozostałych typach interwencji nie musi on występować), a przy
tym zasadne jest przyjęcie ostrożnościowych prognoz z uwagi na a) nowy typ projektu, b)
relatywnie późne rozpoczęcie wdrażania sieciowania MŚP, c) brak gwarancji, iż nabór
wyczerpie alokacje i / lub będą planowane kolejne - bezpieczny poziom docelowy
omawianego wskaźnika wynosi ok. 500 000 EUR.
W ramach PI 3a przyjęto również jeden wskaźnik rezultatu: Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w stosunku do PKB (%). Wskaźnik ten utrzymywał się na względnie
stabilnym poziomie, w okresie 2011-2017 r. jego wartość fluktuowała w przedziale od 7,6
do 9,2%.
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Wykres 6 Wskaźnik rezultatu Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do
PKB (%) – PI 3a
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Tabela 12 Wskaźnik rezultatu dla PI 3a w latach 2012-2018
Wskaźnik

2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

2018

Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w
stosunku do PKB (%)

9,2

7,6

8,1*

b.d.

9,2

8,1

8,5

8,3

* W obliczeniach wykorzystano szacunki wstępne dla 2017 r. w zakresie PKB regionalnego
Źródło: BDL GUS.

Przyjmując metodykę zastosowaną przez IZ, jednak uzupełniając i aktualizując model o
zweryfikowane przez GUS dane dla lat 2000-2013 (celem zapewnienia możliwie
najdłuższych, wiarygodnych szeregów czasowych), uzupełniając go o dane zastane z lat
2013-2016, a wreszcie uwzględniając szacunki wstępne dla 2017 r. (w zakresie PKB
regionalnego) - prognozowana wartość wskaźnika przy estymacji trendem liniowym dla
wydłużonego szeregu czasowego - w roku 2023 wyniesie 8,6% (tj. 70,5% wartości
docelowej).
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Tabela 13 Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok 2023
dla PI 3a
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w
stosunku do PKB (%)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

12,2

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość (rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

9,5 (2017)

77,9%

8,6

70,5%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

Prognozowana wartość znajduje się poniżej założeń programowych. Należy mieć jednak na
uwadze, iż na omawiany wskaźnik (zwłaszcza w słabiej rozwiniętych regionach) wydatnie
wpływają FE. Tymczasem inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mają swój
szczyt dopiero przed sobą - zdaniem analityków Ministerstwa Finansów, unijna
perspektywa finansowa najwidoczniej przejawi się w wynikach ekonomicznych w latach
2018-2019. Dodatkowo, przewidywane ogólne spowolnienie wzrostu PKB przy
równocześnie estymowanym wzroście inwestycji współfinansowanych ze środków UE
powoduje, iż wskaźnik ten - jako miara relacyjna - powinien osiągać nieco wyższe wartości
aniżeli wynikałoby z prognozy trendem liniowym, bez oceny wrażliwości na czynniki
zewnętrzne. Tym niemniej, rekomenduje się bieżący monitoring osiąganej wartości
wskaźnika rezultatu strategicznego, który może zostać określony jako wskaźnik obarczony
ryzykiem, w kolejnych latach wdrażania RPO WP 2014-2020.
2.4.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Należy podkreślić iż interwencja w zakresie przygotowywania terenów inwestycyjnych
okazała się bardzo trudną formą wsparcia, zaś jej uwarunkowania stanowiły przedmiot
dyskusji na poziomie poszczególnych regionów, ale też na szczeblu centralnym. Kolejne
województwa wskazywały, iż wymagania względem realizowanych inwestycji były tak
wysokie, że pomimo zidentyfikowanych potrzeb w analizowanym zakresie - obserwowano
niskie zainteresowanie tego typu interwencją. Co istotne, obwarowania te wynikały z
zapisów Umowy Partnerstwa i wymogów Komisji Europejskiej, a tym samym były
niemożliwe do zneutralizowania na poziomie Podkarpacia czy innych województw.
Potencjalnych wnioskodawców zniechęca m.in. proporcjonalne zmniejszenie wsparcia, jeśli
teren objęty projektem nie zostanie w pełni skomercjalizowany przez MŚP w określonym
terminie (nie późniejszym niż moment złożenia dokumentów zamknięcia RPO WP 20142020). Destymulantą we wdrażaniu tego typu projektów był również wymóg niepowielania
dostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych. Wreszcie, na mocy zapisów UP, wydatki
na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu 87
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stanowić mogą jedynie mniejszą część jego budżetu. Inaczej niż w przeszłości, nie mogą być
też wspierane drogi dojazdowe. Sprawia to, że dla części zainteresowanych podmiotów
wsparcie okazywało się nieadekwatne do potrzeb.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż nawet dla tych podmiotów, którzy zaakceptują
wymagania stawiane przed ww. typem projektów, może on nastręczyć trudności na etapie
przygotowania i realizacji wynikających z jego infrastrukturalnego charakteru. Złożoność i
skala inwestycji wymagają wielu zgód i pozwoleń, z różnych instytucji, nierzadko
o odmiennych trybach działania. Istnieje wyraźne ryzyko zajścia efektu domina, tzn.
opóźnienie w pozyskaniu jednego zezwolenia może oznaczać brak możliwości ubiegania się
o kolejne dokumenty i przestój w projekcie. Analogicznie, zmiany prawa (np. w zakresie
pozwoleń wodnoprawnych) przynajmniej teoretycznie mogły dodatkowo wydłużyć czas
oczekiwania na niezbędne pozwolenia. Co więcej, IZ nie posiadała ani nadal nie ma
środków oddziaływania na tego typu kwestie.
Wreszcie, projekty tego typu okazały się droższe niż zakładano na etapie programowania.
Ogólnokrajowy wzrost cen materiałów i robót budowlanych silnie oddziaływał na koszty
projektów w Działaniach 1.3 i 1.5 z zakresu przygotowywania terenów inwestycyjnych. Co
więcej, nie tylko oferty wykonawców opiewały na wyższe kwoty niż zakładano, ale również
trudniej było znaleźć samych oferentów - ponieważ z uwagi na relatywnie nagły wzrost
podaży unijnych środków inwestycyjnych, funkcjonujące firmy nie są w stanie zaoferować
proporcjonalnego wzrostu podaży pracy.
Wyzwaniem, jakie stoi przed Podkarpacką Platformą Wsparcia Biznesu, a które wydatnie
wpłynie na skuteczność wdrożenia Priorytetu, jest również dopasowanie oferty usług
rozwojowych do potrzeb ich adresatów i ostatecznych odbiorców wsparcia. Na ten
moment, w Bazie dominują usługi związane z pracą nad procesami w firmach (ich
analiza/automatyzacja i optymalizacja), z kolei brak jest np. ofert wsparcia w zakresie
opracowania strategii innowacji, analizy dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie
określonej branży czy też doradztwa w zakresie zgłaszania wniosku patentowego.
Teoretycznie, w przypadku braku usługi odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa, MŚP
może skorzystać ze wsparcia doradcy, który zaprojektuje indywidualną, dedykowaną
usługę. Warto jednak pamiętać, iż dla niektórych firm może się to jawić jako bardziej
skomplikowane i zobowiązujące aniżeli wybór z dostępnego portfolio. Tym samym,
ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność wdrażania Działania 1.3., jest bieżące
monitorowanie rynku przez dostawców usług i dostosowywanie oferty do
zaobserwowanych potrzeb.
Ponadto, skuteczność wdrażania Działania 1.3. zwiększyć ma również dopuszczenie do
finansowania nowego typu projektu polegającego na sieciowaniu MŚP. Planowany rodzaj
interwencji ma wspierać powstawanie i rozwój inicjatyw bazujących na budowaniu marki
firm lub oferty wokół wspólnych produktów lub usług. Kooperacja, generująca efekty skali i
88
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oddziaływania synergiczne, powinna przełożyć się na wzrost konkurencyjności
współpracujących ze sobą MŚP. Wypracowane pomysły na wspólne przedsięwzięcia, aby
mogły uzyskać wsparcie, muszą 1) posiadać pozytywną opinię (w formie uchwały)
Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy RSI WP na
lata 2014 – 2020, 2) zostać zidentyfikowane w procesie przedsiębiorczego odkrywania
realizowanego w ramach projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu
innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” z Działania 1.2. RPO WP
2014-2020.
Wreszcie, na poziomie ilościowej realizacji celów RPO WP 2014-2020, istotny będzie typ
beneficjenta wyłoniony w ramach planowanego naboru w Działaniu 1.3., typ projektu:
Parki biznesowe. Publiczny charakter beneficjenta (np. JST) negatywnie wpłynie na
możliwość realizacji wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (o czym wyżej).
Teoretycznie, w ramach zrealizowanego badania zainteresowanie aplikowaniem w
Działaniu 1.3 zgłosiło 18 respondentów (z których aż 13 nie wiedziało dokładnie, jakie
projekty chciałoby realizować), zaś Działaniem 1.5 - 8 (z czego 6 - również nie potrafiło
sprecyzować zakresu interesującego ich wsparcia). Generalnie, wypowiedzi ankietowanych
dotyczyły głownie inkubatorów przedsiębiorczości i - w nieco mniejszym stopniu - stref
inwestycyjnych. Praktyka wdrażania pokazuje jednak, iż potencjał aplikacyjny w PI 3a jest
ograniczony i można go opisać jako powoli wyczerpujący się. Przygotowywanie terenów
inwestycyjnych jest cały czas umożliwiane potencjalnym wnioskodawcom (por. nabór
również w 2019 r.), jednak zainteresowanie tego typu formą wsparcia jest znikome.
Teoretycznie nadal wzbudzają ciekawość potencjalnych wnioskodawców inkubatory
przedsiębiorczości, jednak warto mieć na uwadze konieczność niepowtarzania inwestycji
oraz brać pod uwagę potencjał podmiotów z Podkarpacia w zakresie wykorzystywania tego
typu podmiotów. Wyzwaniem może być również nabór na tworzenie parków biznesowych,
które stanowią swoistą hybrydę pomocy w postaci przygotowywania terenów
inwestycyjnych oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Z pewnością uzasadnić można by
przeznaczenie dodatkowych środków na promocję gospodarczą, które Samorząd byłby w
stanie wykorzystać - niemniej, w świetle potrzeb regionu, nie należy tego postrzegać jako
priorytetową potrzebę.
2.4.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Nie przewidziano rezerwy wykonania dla działań realizujących priorytet inwestycyjny 3a, w
związku z czym nie ma możliwości zarządzania tymi środkami.
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2.4.4 Priorytet inwestycyjny 3c (Działanie 1.4 Wsparcie MŚP)
2.4.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Priorytet inwestycyjny 3c jest realizowany w ramach RPO WP 2014-2020 poprzez Działanie
1.4 Wsparcie MŚP. Pomoc, mająca na celu ograniczanie spadku udziału przedsiębiorstw
innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, ma charakter dotacyjny (Poddziałanie
1.4.1 Dotacje bezpośrednie) lub też postać instrumentów finansowych (Poddziałanie 1.4.2
Instrumenty finansowe). Ogółem, do końca 2018 r. zawartych było łącznie 414 umów, w
których wsparcie unijne osiągnęło wartość 653 815 931,33 zł. Przekłada się to na
zakontraktowanie w ramach PI 3c 69,6% alokacji. Ponadto, poziom realizacji zobowiązań
UE na lata 2014-2020 obejmujący wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność
kształtował się na poziomie 49,8%.
Wdrażanie wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 przebiegało w sposób bardzo
przemyślany. Dotychczas miały miejsce cztery zakończone nabory, zaś piąty - na przełomie
2018 i 2019 r. - był w toku. Pierwszy nabór dotyczył pomocy udzielanych w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej (podobnie jak piąty nabór), drugi - pomocy de minimis.
Trzeci nabór był dedykowany projektom TIK, zaś czwarty - adresowany do MŚP z terenu
Bieszczad. Ukazuje to dążenie do objęcia wsparciem możliwie szerokiej puli podmiotów, a
przy tym - zapewnienie pomocy dopasowanej do potrzeb inwestycyjnych konkretnej firmy.
Było to możliwe właśnie dzięki stosowaniu różnych schematów pomocy, adresowania
wsparcia do odmiennych, rozmaitych grup czy też zwracaniu uwagi na typy projektów.
W Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty finansowe, do końca 2018 r. Bank Gospodarstwa
Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy ramach 3 przeprowadzonych przetargów
wyłonił 8 Pośredników Finansowych. Ogółem, podpisano 12 Umów Operacyjnych z
Pośrednikami Finansowymi o łącznej wartości 140 000 000 PLN, w tym dofinansowanie UE
125 263 157,89 PLN. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, do Pośredników
Finansowych wypłacono już łącznie 43 339 177,60 zł, ci zaś – wypłacili ostatecznym
odbiorcom 235 pożyczek na kwotę 50 265 748,82 zł (w tym wkład UE na poziomie 29 542
255,78 zł).
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Tabela 14 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w PI 3c – postęp rzeczowy i
prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelow
a
w 2023
r.

Realizacja wskaźnika

Wzrost
zatrudnienia we
wspieranych
przedsiębiorstwac
h O/K/M [EPC] (CI
8) (EPC)

Osiągnięt
a wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023 r.

243

729

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje (CI 2)
(szt.)

503

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie (CI 1)
(szt.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowan
a wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023 r.

Szacowan
a wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023 r.

300,00%

1236

508,64%

2 182

898,0%

220

43,74%

405

80,52%

715

142,1%

1385

402

29,03%

1287

92,92%

1 997

144,2%

Liczba nowych
wspieranych
przedsiębiorstw
(CI 5) (szt.)

168

6

3,57%

135

80,36%

238

141,7%

Liczba
przedsiębiorstw
objętych
wsparciem w celu
wprowadzenia
produktów
nowych dla firmy
(CI 29) (szt.)

65

178

273,85%

224

344,62%

395

607,7%

Liczba
przedsiębiorstw
objętych
wsparciem w celu
wprowadzenia

32

112

350,00%

142

443,75%

250

781,2%
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produktów
nowych dla rynku
(CI 28) (szt.)
Inwestycje
prywatne
uzupełniające
wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6)
(EUR)

64 000
000

88 826
359,11

138,79%

108 759
923,05

169,94%

192 041
859,73

300,1 %

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie
finansowe inne
niż dotacje (CI 3)
(szt.)

882

188

21,32%

882

100,00%

1 282

145,4%

Źródło: RPO WP 2014-2020, Informacja kwartalna za IV kwartał 2018 r., obliczenia własne na podstawie
danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Dla wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
ustalono wartość docelową do osiągnięcia na koniec 2023 r. na poziomie 243 EPC.
Dotychczas osiągnięta wartość to już aż 729 EPC, co stanowi 300% wartości docelowej
wskaźnika. Tymczasem projekty zakontraktowane pozwalają prognozować dalszą realizację
wskaźnika w liczbie 1236 EPC, co stanowi 508,64% wartości docelowej, zaś potencjał
niewykorzystanej alokacji przy obecnym koszcie jednostkowym wskaźnika - umożliwia
prognozowanie osiągnięcia wskaźnika na poziomie niemal 900% wartości docelowej. Warto
jednak podchodzić ostrożnie do takich matematycznych wyliczeń. Po pierwsze, do tej pory
mieliśmy do czynienia z dobrą sytuacją gospodarczą, więc firmy były skłonne zatrudniać
pracowników. Po drugie, część z nich mogła pomylić się w deklaracjach z UoD - wskaźnik
dotyczy bowiem zatrudnienia na poziomie całej firmy, a nie tylko danego projektu. Tym
samym, nawet przy optymistycznych szacunkach - warto raczej zakładać wartość docelową
na pułapie około 600% obecnej wartości docelowej.
Wskaźnik produktu dotyczący Liczby przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
planowano osiągnąć w wielkości docelowej na poziomie 503 sztuk. Już dotychczasowy
poziomi realizacji świadczy o przyznaniu dotacji 220 przedsiębiorstwom, co jest równe
40,74% poziomu docelowego i powinno być postrzegane jako pozytywny wynik (zwłaszcza
w kontekście proporcjonalności względem kontraktowania środków). Co więcej,
realizowane projekty, zgodnie z deklaracjami zawartymi w umowach o dofinansowanie,
prawdopodobnie przyczynią się do udzielenia dotacji 405 przedsiębiorstwom, co stanowi
80,52% oczekiwanej wartości na koniec roku 2023. Ogółem, uwzględniając dodatkową,
wolną alokację - przewiduje się realizację wskaźnika na poziomie około 142,1.
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Znacznie większa jest Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1). Złożone wnioski
o płatność zabezpieczają wsparcie 402 firm, co stanowi 29,03% pułapu docelowego.
Podpisane umowy pozwolą zapewne wesprzeć 1287 firm, a więc 92,92% wartości
docelowej określonej na poziomie 1385 wspartych przedsiębiorstw. Ogółem, wspartych
zostanie niemal 2000 firm (144,2% wartości docelowej).
Docelowa Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw (CI 5) została oszacowana na 168
sztuk. Realizacja wskaźnika na koniec 2018 r. to jednak jedynie 6 nowych firm, a więc 3,57%
wartości oczekiwanej, co wskazuje na niskie zaawansowanie wdrażania wsparcia
(zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę moment uruchomienia naboru i rozstrzygnięcia
konkursu oraz podpisywania umów). Podpisane umowy zakładają realizację 80,36% celu,
na co składa się 135 nowych firm, którym udzielono wsparcie. Wreszcie, przy zwiększonej
alokacji na PI 3c i dotychczasowym koszcie jednostkowym wskaźnika, możliwe jest
osiągnięcie 141,7% jego wartości docelowej w 2023 r.
Wskaźniki produktu Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia
produktów nowych dla firmy (CI 29) oraz Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) na koniec 2018 r. osiągnęły wartość 178
firm (273,85% celu) oraz 112 firmy (350% celu). Potencjał wynikający z podpisanych umów
o dofinansowanie to odpowiednio 224 sztuki (344.62% celu) oraz 142 sztuki (443,75% celu).
Wreszcie, uwzględniając dotychczasowy koszt jednostkowy wskaźnika i przewidywaną,
zwiększoną alokację, możliwe byłoby zrealizowanie w 2023 r. omawianych mierników na
poziomie odpowiednio: 607,7% oraz 781,2% wartości docelowej.
Reasumując, wszystkie wskaźniki produktu dla PI 3c prawdopodobnie przekroczą zakładane
wartości docelowe. W związku z powyższym, rekomenduje się urealnienie wartości
docelowych poprzez ustanowienie ich na poziomie 75-85% wartości wynikającej z prognoz.
Odejście od 100% stanowi pochodną podejścia ostrożnościowego i zakładania marginesu
bezpieczeństwa względem ew. ryzyk dla realizacji wskaźników w projektach.
W przypadku wskaźnika produktu określającego inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) na etapie programowania ustalono
oczekiwaną wartość docelową na poziomie 64 000 000 EUR. Na koniec 2018 r. realizacja
wskaźnika wynosiła 88 826 359,11 EUR, co stanowi 138,79% wartości docelowej .Prognozy
wynikające z zawartych umów dofinansowania przewidują inwestycje uzupełniające o
wartości 108 759 923,05 EUR, co stanowi 169,94% oczekiwanego pułapu. Dodatkowo,
uwzględniając potencjał wolnej alokacji w zakresie generowania omawianego wskaźnika,
jego wartość w 2023 r. może sięgnąć 192 041 859,73 (tj. trzykrotnie przekroczyć wartość
docelową).
Jeżeli chodzi o wskaźnik produktu pn. liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż dotacje (CI 3) oczekiwany poziom określono na 882 sztuki. Mając jednak
na uwadze dotychczas poczynione zwiększenie alokacji na IF oraz potencjalne, przyszłe
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realokacje środków na Poddziałanie 1.4.2 - docelowa wartość wskaźnika, odpowiadająca
przewidywanemu poziomowi miernika w 2023 r. to 1 282 firmy.
Pamiętając, iż celem Działania 1.4 jest ograniczenie spadku udziału przedsiębiorstw
innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, przewidziano do monitorowania dwa
wskaźniki rezultatu w PI 3c. Są to udziały przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw - odpowiednio przemysłowych i usługowych. Oba mierniki w okresie 20112017 cechowały się fluktuacjami, rejestrując wartości poniżej i powyżej obserwacji dla 2011
r. Generalnie, dla MŚP z Podkarpacia najlepszym rokiem z analizowanych lat był 2016 r.,
kiedy oba wskaźniki odnotowały najwyższe wskazania: aż 20,9% przedsiębiorstw
przemysłowych i 15,0% usługowych było firmami innowacyjnymi.
Wykres 7 Wskaźnik rezultatu Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych (%) – PI 3c
45
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35
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y = 34,787x-0,272
R² = 0,6595

5
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Strateg GUS
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Wykres 8 Wskaźnik rezultatu Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw z sektora usług (%) – PI 3c
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5
y = 17,951x-0,208
R² = 0,4293
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Strateg GUS

Tabela 15 Wskaźniki rezultatu dla PI 3a w latach 2012-2018
Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych - w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw
przemysłowych (%)

21,0

17,9

19,9

18,4

17,3

20,9

19,4

b.d.

Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych - w ogólnej
liczbie przedsiębiorstw z
sektora usług (%)

11,4

11,6

9,5

10,8

11,2

15,0

11,1

b.d.

Źródło: BDL GUS.

Przyjmując metodykę zastosowaną przez IZ i aktualizując model obliczeniowy o dane
zastane z lat 2013-2017 oraz modyfikując o zweryfikowaną przez GUS daną dla 2007 r. (dla
przedsiębiorstw przemysłowych), prognozowana potęgową linią trendu dla wydłużonego
szeregu czasowego wartość wskaźnika dot. udziału innowacyjnych przedsiębiorstw w
ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych w roku 2023 wyniesie 16,06 (tj. 105,0%
założonej wartości docelowej), zaś analogicznego wskaźnika dla przedsiębiorstw
usługowych - 9,8 (tj. 115,3% założonej wartości docelowej). Należy natomiast podkreślić, iż
ostateczna realizacja obydwu wskaźników jest silnie uzależniona od sytuacji społecznogospodarczej. Mając na uwadze przewidywane spowolnienie gospodarcze w najbliższych
latach, prognozowana nadwyżka wskaźników względem ich docelowej wartości powinna
być traktowana jako narzędzie neutralizacji ryzyka wynikającego z czynników zewnętrznych
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wobec IZ, a wpływającego na osiągane wielkości wskaźników rezultatu strategicznego. W
związku z powyższym, pomimo estymowanego przekroczenia wartości docelowej - nie
rekomenduje się zmian wartości docelowych w Programie.
Tabela 16 Prognozowany poziom realizacji wskaźników rezultatu strategicznego na rok
2023 dla PI 3c
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość (rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych - w
ogólnej liczbie
przedsiębiorstw
przemysłowych (%)

15,3

19,4 (2017)

126,8%

16,06

105,0%

Średni udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych - w
ogólnej liczbie
przedsiębiorstw z
sektora usług (%)

8,5

11,1 (2017)

130,6%

9,8

115,3%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS.

2.4.4.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Czynnikiem zewnętrznym wydatnie wpływającym na wdrażanie PI 3c była dobra sytuacja
gospodarcza w kraju, która dla firm mogła stanowić impuls do realizacji działań
prorozwojowych. Na rynku, na skutek utrzymywania się niskich stóp procentowych,
dostępny był relatywnie tani pieniądz rozumiany jako niskooprocentowane instrumenty
zwrotne na rynku komercyjnym. O ile do tej pory ich obecność należy postrzegać jako
stymulantę realizacji projektów z RPO WP 2014-2020 (wsparcie dla finansowania
własnego), o tyle należy ostrożnie obserwować, czy na skutek utrzymywania się takiej
sytuacji - komercyjna oferta, z uwagi na mniejszą ilość obwarowań administracyjnosprawozdawczych, nie okaże się konkurencyjna wobec oferty IF w ramach RPO WP 20142020. Innym czynnikiem zewnętrznym, który wpływał na zainteresowanie firm Działaniem
1.4, jest znaczna liczba innych programów wpierających MŚP – zwłaszcza w obszarze
innowacji (np. krajowy POIR, wdrażany na poziomie unijnym Horyzont 2020).
Poważnym problemem wynikającym z czynników zewnętrznych jest znalezienie przez
beneficjentów pracowników lub pracowników o takich umiejętnościach i warunkach, jakie
zakładali na etapie projektowania wdrażanego przedsięwzięcia.
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Działaniem (czynnikiem wewnętrznym) zwiększającym jakość projektów, ale również
większą liczbę wniosków w procesie naboru, było umożliwienie potencjalnym
beneficjentom różnych kanałów kontaktu w celu uzyskania przydatnych informacji w
zakresie aplikowania o środki. Szeroka oferta bezpłatnego doradztwa okazała się cieszyć
dużym zainteresowaniem i - w opinii badanych przedstawicieli instytucji systemu wdrażania
- w ostatecznym rozrachunku skutkowała większą masą wspieranych projektów. Nie bez
znaczenia okazało się również zaplanowanie stosunkowo długiego okresu trwania naborów
wniosków o dofinansowanie (zwłaszcza w przypadku pierwszego naboru). Takie podejście
dało wnioskodawcom komfort dokładnego opracowania dokumentacji konkursowej, co
zwiększało szanse uzyskania wsparcia.
Pomimo powyższych zabiegów, na 1335 złożonych wniosków w pierwszym naborze dla
Działania 1.4, ponad 400 z nich nie przeszło oceny formalnej. Jedną ze zidentyfikowanych
przyczyn takiego stanu rzeczy okazały się być niewyspecjalizowane firmy doradcze
zyskujące zaufanie potencjalnych beneficjentów i przygotowujące ich dokumentację w
ramach naboru. Zdaniem badanych przedstawicieli IZ, poziom świadczonych usług
doradczych na rynku jest zróżnicowany, zaś niektóre podmioty okazują się być
niedostatecznie przygotowane do profesjonalnego przygotowywania wniosków. Zarazem,
ich aktywność może wzbudzać mylne przekonanie, iż przygotowanie poprawnego wniosku
przerasta potencjalnego wnioskodawcę - co w świetle dostępnych materiałów
pomocniczych, szkoleń czy bezpłatnego doradztwa, bardzo często okazuje się nie być
prawdą. Wiele firm byłoby w stanie samodzielnie aplikować o wsparcie, ale nie robią tego z
uwagi na zinternalizowane przekonanie o trudności tego procesu.
Ważnym czynnikiem wewnętrznym wpływającym na skuteczność wdrażania Poddziałania
1.4.1. jest fakt zrealizowania pierwszego naboru w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej. Były to projekty duże, złożone i o znacznych wartościach. Z jednej strony
silnie zdynamizowały one wdrażanie PI 3c w RPO WP 2014-2020 i wspomogły osiąganie
celów pośrednich, z drugiej - ich realizacja na początku perspektywy finansowej pozwoliła
w miarę bezpiecznie znieść konsekwencje ew. opóźnień w projektach. Warto przy tym
wspomnieć, iż podejście do aneksowania umów i zmian harmonogramów w projektach jest
w tej perspektywie znacznie bardziej restrykcyjne niż w poprzedniej; każdy przypadek
analizowany jest indywidualnie, zaś ostateczna decyzja podejmowana przez Zarząd WP.
Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie większej terminowości we wdrażaniu
projektów - i w konsekwencji, całego PI 3c.
W przypadku wdrażania TIK w przedsiębiorstwach, beneficjenci na ogół nie napotykali
krytycznych problemów. Na ogół potencjalne trudności dotyczą opóźnień w projekcie
(związanych w wprowadzaniem poprawek, optymalizacji i integracji systemu itd. lub też
wynikających z opóźnień w finansowaniu kolejnych etapów przez młode podmioty o
ograniczonych zasobach finansowych na inwestycje).
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Jeśli chodzi o potencjał absorpcyjny w obszarze PI 3c, jak również potencjał aplikacyjny
uprawnionych podmiotów - oba są na bardzo wysokim poziomie. Ponad 1/5 respondentów
objętych badaniem ilościowym wykazała zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w
ramach Działania 1.4 (choć nie jest zaskoczeniem, iż zdecydowana większość - w
Poddziałaniu 1.4.1). W odniesieniu do MSP, analizując dotychczasowe nabory, ich ogólną
liczbę w regionie (w tym uwzględniając wyłączenia czy też eliminując z analiz
dotychczasowych beneficjentów) oraz ogólną, dobrą sytuację gospodarczą w kraju, można
stwierdzić występowanie potencjału absorpcyjnego w tej grupie adresatów PI 3c. Jeśli
chodzi o Poddziałanie 1.4.2, to chłonność sektora MSP na wsparcie zwrotne rośnie w
Polsce, zmienia się także postrzeganie IF w społeczeństwie. Bardziej akcentowane zaczynają
być zalety związane z ograniczeniem sprawozdawczości oraz korzyściami finansowymi w
długim okresie (odpowiedni sposób księgowania może je uczynić opłacalniejszymi dla firmy
względem wsparcia dotacyjnego), a także brakiem konieczności utrzymywania ew. środków
generujących straty (co jest wymogiem przy restrykcyjnych wymaganiach dot. okresu
trwałości). Wreszcie, wdrażanie IF ma również zalety punktu widzenia IZ: pozwala
budować, w oparciu o zwrócone środki, kapitał stanowiący podstawę do planowania
wsparcia w przyszłości.
2.4.4.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W ramach Działania 1.4 należy zauważyć duże zainteresowanie dostępną ofertą. Ostatni
nabór wyczerpie dostępną alokację. Tak znaczące zainteresowanie przy aktualności
wyzwań i potrzeb rozwojowych Podkarpacia (por. Załącznik 4 do Raportu zawierający
aktualizację diagnozy społeczno-gospodarczej) uzasadnia wykorzystanie rezerwy
wykonania określonej na poziomie 100 mln PLN w ramach PI 3c. Dodatkowo, stanowi to
również ważny argument na rzecz przesunięcia środków z PI 1a i 1b do PI 3c (łącznie około
31-41 mln euro).
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2.4.5 Realizacja Ram Wykonania w OP 1
Tabela 17 Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 1
%
realizacji
wartości
docelowe
j

33,1%

22,8%

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

WF

Całkowita
kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h

EUR

145 884
068,83

62 263
834

234,30%

440 438
483

WP

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie

MW

440

199

221,11%

1933

Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub
KEW

% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

Cel
pośredn
i na
2018 r.

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

W przypadku OPI osiągnięte zostały obydwa wskaźniki – zarówno postępu rzeczowego
(wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 221%), jak i
finansowy (234%).
Powyższe zestawienie nie pokazuje jednak tego, że wskaźnik produktu został zrealizowany
przede wszystkim dzięki PI 3c (402 przedsiębiorstwa), zaś ten sam wskaźnik w ramach PI 1b
osiągnął dotychczas wartość 42. W przypadku PI 3a wskaźnik osiąga póki co wartość 0,
jednak w podpisanych umowach deklarowana łączna wartość do aż 477.
Wskaźnik produktu prawdopodobnie osiągnie wartość docelową, gdyż w obecnie
podpisanych umowach wynosi ona 1844 (choć należy pamiętać o tym, że liczy się
unikatowych przedsiębiorców). Zapewne więć jeden nabór w PI 3a lub PI 3c sprawi, że
wartość docelowa zostanie osiągnięta.
Wymaga podkreślenia fakt, iż w oparciu o dokonane analizy, prognozowana Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 2023 r. osiągnie poziom 2 568 firm.
Sugerowałoby to zasadność zmiany wartości docelowej wskaźnika rzeczowego Ram
Wykonania do poziomu około 2000 firm (uwzględniając przyjęty dla Osi Priorytetowej 1
poziom ryzyka).

2.5

Oś priorytetowa 2. Cyfrowe podkarpackie
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2.5.1 Priorytet inwestycyjny 2c (Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępność eusług)
W ramach OP 2 Cyfrowe Podkarpackie wdrażany jest priorytet inwestycyjny 2c
Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury i e-zdrowia. Celem szczegółowym PI 2c jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Celem OP 2 Cyfrowe Podkarpackie, wyznaczonym na koniec okresu programowania
poprzez wskaźnik rezultatu strategicznego, ma być wzrost Odsetka obywateli
korzystających z e-administracji (EAC). Pośrednio osiągnięcie tego celu mierzone jest za
pomocą wskaźnika rezultatu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego (szt.) oraz wskaźników produktu: Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (szt.); Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.).
Zgodnie z zapisami dokumentu programowego, miarą sukcesu w tym obszarze
inwestowania jest przede wszystkim wzrost liczby usług świadczonych przy pomocy
technologii IT oraz dostęp obywateli do usług publicznych udostępnionych on-line. By to
osiągnąć, w ramach Działania 2.1 założono realizację inwestycji polegających na rozwijaniu
e-usług publicznych; wsparciu informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego;
udostępnianiu informacji sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobów, m.in. w obszarach
ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, informacji przestrzennej oraz
administracji.
2.5.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Według stanu na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 2c wyniósł 68,3%. Do tego czasu
zawarto 45 UoD, w ramach których wartość dofinansowania UE wyniosła 238 290 210,09 zł.
Wartość wkładu UE zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 96 583 189,29 zł (27,7%
alokacji).
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Tabela 18. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego Pi 2c – postęp rzeczowy i
prognozy
Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Realizacja wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelow
a
w 2023 r.

Liczba
podmiotów
które
udostępniły
on-line
informacje
sektora
publicznego
(szt.)
Liczba usług
publicznych
udostępnionyc
h on-line o
stopniu
dojrzałości co
najmniej 3
(szt.)

Osiągnięt
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

36

49

63

1 014

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowan
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

Szacowan
a wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

136,11%

102

283,33%

140

388,9%

1
609,52%

1734

2
752,38%

2 385

3 785,7%

Źródło: RPO WP 2014-2020, Informacja kwartalna za IV kwartał 2018 r., obliczenia własne na podstawie
danych SL2014 na dzień 28.12.2018 r.

Zważywszy na charakter interwencji realizowanej w PI 2c, przyjęte wskaźniki do
monitorowania efektów można uznać za trafne. Z drugiej jednak strony odnotowano już
znaczące przekroczenie wartości docelowych wskaźników produktów: Liczba podmiotów
które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (na podstawie dotychczasowych
WoP wskaźnik został osiągnięty na poziomie 136,11%, a szacuje się, że ostatecznie może
zostać zrealizowany na poziomie 388,9%), Liczba usług publicznych udostępnionych on-line
o stopniu dojrzałości co najmniej 3 (na podstawie dotychczasowych WoP wskaźnik został
osiągnięty na poziomie 1 609,52%, a szacuje się, że ostatecznie może zostać zrealizowany
na poziomie 3 785,7%). Jak widać zatem, postęp rzeczowy zdecydowanie wyprzedza postęp
finansowy, mierzony poziomem kontraktacji dostępnych środków – może to zatem
świadczyć o wysokiej efektywności wsparcia w ramach tej osi priorytetowej.
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Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego4
Istotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika przede wszystkim z różnic
między założeniami przyjętymi na etapie szacowania, a sytuacją wynikłą w rzeczywistości –
tj. w trakcie wdrażania interwencji. Wartość docelowa wskaźnika wyliczona została na
podstawie danych SIMIK RPO WP 2007-2013, dotyczących projektów, które realizowały
wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego oraz
informacji o zakresie rzeczowym planowanego projektu regionalnego z obszaru GIS. Na
potrzeby szacowania przyjęto, że wskaźnik realizowany będzie przez wszystkie projekty
dofinansowane w ramach Działania 2.1.
Do wyliczenia wartości docelowej wskaźnika przyjęto po pierwsze, że w ramach projektu
GIS tylko 1 podmiot udostępni online informacje publiczne. Po drugie, obliczono średnie
koszty jednostkowe wskaźnika na podstawie doświadczeń z poprzedniej perspektywy i w
podziale na projekty z zakresu e-zdrowia, e-kultury, e-turystyki i e-administracji (na każdy z
tych obszarów wyznaczona była odrębna alokacja) – w efekcie średni koszt jednostkowy dla
wszystkich tych obszarów wynosił 2,9 mln zł.
W praktyce okazało się, że koszt wskaźnika jest zdecydowanie niższy – na podstawie
zawartych umów (w ramach których założono osiągnięcie wskaźnika) oszacowano, że
wynosi on 432,6 tys. zł. Tak duża różnica w koszcie jednostkowym (a także wartości
docelowej wskaźnika) wynika co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, w 13 z 45
realizowanych projektów założono, że informacje publiczne udostępni więcej niż 1
podmiot, co znacząco wpływało na obniżenie kosztu jednostkowego. Wynika to z tzw.
efektu skali inwestycji realizowanych w partnerstwach – wdrażane są te same rozwiązania,
systemy w więcej niż 1 podmiocie, co jednak nie powoduje wprost proporcjonalnego
wzrostu kosztów. Warto zwrócić uwagę, że projekty partnerskie były premiowane
dodatkowo poprzez kryteria wyboru projektów – z jednej strony, w przypadku projektów
dotyczących tworzenia lub rozwoju publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji
przestrzennej premiowano partnerstwa złożone z minimum 20 podmiotów. Z drugiej
strony, dodatkowo premiowano udział partnerów w pozostałych typach projektów (punkty
były przyznawane za udział przynajmniej 1 partnera w projekcie). Powyższe ma także
związek z tym, że ostatecznie nie doszło do realizacji projektu regionalnego z zakresu GIS, a
w faktycznie realizowanych punktowych projektach z zakresu SIP założono osiągnięcie
znacznie większej wartości wskaźnika niż zakładał ten właśnie projekt. Po drugie, istotny
wpływ na koszt jednostkowy oraz na osiąganą wartość wskaźnika ma zastosowane
kryterium efektywności kosztowej, w ramach którego oceniano koszt udostępniania
informacji publicznych przez 1 podmiot – projektodawcy byli w ten sposób motywowani do
zwiększania liczby takich podmiotów w ramach pojedynczego projektu (m.in. poprzez
4

Na podstawie: Metodologia doboru wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników Szczegółowego Opisu Osi
priorytetowych RPO WP 2014-2020 oraz oszacowanie rocznych celów realizacji ram wykonania. IMAPP
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realizowanie projektów partnerskich). Po trzecie, wpływ na różnice w koszcie
jednostkowym wynikają także z tego, że w ramach projektów realizowanych w latach 20072013, inwestowano w znacznie większym zakresie w zakup sprzętu komputerowego (tj.
standardowe wyposażenie w postaci drukarek, skanerów, komputerów stacjonarnych i
przenośnych, itp.), którego koszty istotnie wpływały na koszt jednostkowy udostępniania
online informacji publicznych przez 1 podmiot. W aktualnej perspektywie finansowej
ograniczono zaś możliwość finansowania zakupu takiego sprzętu jedynie do sytuacji, gdy
jest to niezbędne do realizacji głównych celów projektu.
Znaczenie dla oszacowanej wartości docelowej wskaźnika miał też przyjęty kurs zł/euro,
który służył do wyliczenia alokacji w zł oraz wyliczenia wartości wskaźnika na etapie
programowania. Przyjęty kurs na poziomie 3,55 zł okazał się znacznie zaniżony – w
rzeczywistości w okresie między 1 stycznia 2014 roku a końcem 2018 roku, kurs zł/euro
tylko jednego dnia był na poziomie poniżej 4,00 zł (21.04.2015r. wynosił 3,98 zł). Do
szacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano zatem kwotę alokacji na znacznie
niższym poziomie, która w stosunku do wyliczonego (zawyżonego z kolei) kosztu
jednostkowego wskaźnika skutkowała przyjęciem istotnie zaniżonej wartości docelowej.
Przeprowadzone prognozy (bardziej szczegółowo opisane w załączniku do raportu)
wskazują, że w 2023 roku wskaźnik Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje
sektora publicznego może osiągnąć wartość 140 sztuk.
REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, że wartość docelowa wskaźnika została już osiągnięta,
zaleca się zaktualizowanie jego wartości docelowej do poziomu wynikającego z
zatwierdzonych WoP.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3
Powyższy wskaźnik agreguje wartości dwóch wskaźników: Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja oraz Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –transakcja.
Podobnie jak w przypadku wskaźnika Liczba podmiotów, które udostępniły on-line
informacje sektora publicznego, także tutaj istotne przekroczenie wartości docelowej
wynika przede wszystkim z różnic między założeniami przyjętymi na etapie szacowania, a
sytuacją wynikłą w trakcie wdrażania interwencji. Wartość docelowa wskaźnika wyliczona
została na podstawie danych SIMIK RPO WP 2007-2013 dotyczących kosztów uruchomienia
1 usługi na 3 i 4 poziomie dojrzałości dla różnych obszarów tematycznych interwencji (eadministracja, e-kultura, e-zdrowie). Średni koszt jednostkowy uruchomienia 1 usługi na co
najmniej 3 poziomie dojrzałości oszacowano na kwotę 9 619 917,27 zł (z uwzględnieniem
projektu GIS). W praktyce, na podstawie dotychczas zawartych UoD, rzeczywisty średni
koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł około 46,5 tys. zł. Tak znaczące różnice w średnim
koszcie wynikają z kilku przyczyn. Po pierwsze, w poprzedniej perspektywie finansowej
znaczącą częścią projektów był zakup sprzętu IT, który istotnie zwiększał wartość projektów
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– a przez to wpływał na koszt jednostkowy osiągania pojedynczej jednostki wskaźnika (o
czym pisano wyżej), w tym przypadku koszt uruchomienia 1 e-usługi. Po drugie, ostatecznie
nie doszło do realizacji projektu regionalnego z zakresu GIS, a w faktycznie realizowanych
punktowych projektach z zakresu SIP założono osiągnięcie znacznie większej wartości
wskaźnika niż zakładał projekt pozakonkursowy dot. GIS. Po trzecie, nie bez znaczenia dla
przekroczenia wartości docelowej wskaźnika ma także przyjęte kryterium oceny premiujące
efektywność kosztową uruchamianych e-usług – więcej punktów otrzymywał projekt
wykazujący się niższym kosztem uruchomienia 1 e-usługi, co dodatkowo zachęcało
projektodawców do wskazywania znacznej liczby takich usług. Kolejną przyczyną tak
wysokiego szacowanego poziomu realizacji, jest specyfika samych e-usług - pojedynczą
usługą online są bardzo wąskie/skonkretyzowane działania, tj. takie, które wymagają
przygotowania zindywidualizowanego formularza elektronicznego. Przykładowo, w
przypadku usługi publicznej „wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego” konieczne
jest przygotowanie dwóch odrębnych formularzy (jednego odnoszącego się do pobytu
stałego, drugiego do pobytu czasowego), a co za tym idzie - stworzenie dwóch odrębnych
e–usług. Duża liczba planowanych e-usług na minimum 3. poziomie dojrzałości, to także
efekt wciąż dużego zapotrzebowania na tego typu inwestycje w urzędach i jednostkach
samorządowych. W regionie podkarpackim (wedle danych z 2015 roku) wciąż blisko 51%
urzędów administracji publicznej nie udostępniało usług elektronicznych innych niż
opartych o tzw. wzór pisma ogólnego5. Z pewnością wpływ na udostępnianie nowych eusług na minimum 3. poziomie dojrzałości miało również to, że w poprzednich latach
zdecydowana większość udostępnianych e-usług (np. w ramach RPO WP 2007-2013) była
na 1 i 2. poziomie dojrzałości (istniał zatem popyt na usługi bardziej zaawanasowane).
Znaczenie dla oszacowanej wartości docelowej wskaźnika miał też przyjęty kurs zł/euro,
który służył do wyliczenia alokacji w zł oraz wyliczenia wartości wskaźnika na etapie
programowania. Przyjęty kurs na poziomie 3,55 zł okazał się znacznie zaniżony – w
rzeczywistości w okresie między 1 stycznia 2014 roku a końcem 2018 roku, kurs zł/euro
tylko jednego dnia był na poziomie poniżej 4,00 zł (21.04.2015r. wynosił 3,98 zł). Do
szacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano zatem kwotę alokacji na znacznie
niższym poziomie, która w stosunku do wyliczonego (zawyżonego z kolei) kosztu
jednostkowego wskaźnika skutkowała przyjęciem istotnie zaniżonej wartości docelowej.
Przeprowadzone prognozy (bardziej szczegółowo opisane w załączniku do raportu)
wskazują, że w 2023 roku wskaźnik Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co najmniej 3 może osiągnąć wartość 2 385 sztuk.

5

Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce, ASM, Warszawa 2015.
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REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, że wartość docelowa wskaźnika została już osiągnięta,
zaleca się zaktualizowanie jego wartości docelowej do poziomu wynikającego z
zatwierdzonych WoP.
Poza omówionymi wyżej wskaźnikami produktu, w ramach RPO WP 2014-2020 przyjęto
także jeden wskaźnik rezultatu strategicznego: Odsetek obywateli korzystających z eadministracji (EAC). Wartość docelowa wskaźnika dla roku 2023 została oszacowana na
poziomie 35%. Jak pokazują poniższe dane, w 2018 roku wartość ta wyniosła 24%. Z uwagi
na dotychczasowe wahania wartości wskaźnika, trudno jednoznacznie wskazać wartość,
jaką przyjmie on w roku 2023 – z drugiej jednak strony przeprowadzona regresja6 wskazuje,
że może być to wartość 27,2%.7
Tabela 19. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 2c w roku 2018 wraz z prognozowaną
wartością dla roku 2023

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Odsetek obywateli
korzystających z eadministracji (EAC) (%)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

35

Realizacja wskaźnika w 2018
roku

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

24

68,6

27,2

77,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych systemu STRATEG (wskaźnik: Odsetek osób korzystających
z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, dane dla lat 2012-2018).

Ograniczający wpływ na realizację wartości docelowej wskaźnika rezultatu może mieć
relatywnie niski odsetek mieszkańców regionu podkarpackiego posiadających podstawowe
lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe - w roku 2017 odsetek takich osób w
województwie wynosił niespełna 44% (średnia dla kraju wynosiła wówczas niemal 47%).
Pozytywny wpływ na wartość wskaźnika będzie miał za to odsetek gospodarstw domowych
posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu – w 2017 roku odsetek ten wynosił
84% (podczas gdy średnia dla kraju wynosiła 78%) oraz odsetek przedsiębiorców
posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego – w roku 2017 wskaźnik wyniósł już

6

Regresja liniowa z wykorzystaniem danych dla lat 2012-2018, współczynnik dopasowania: 0,4143.

7

Metodologia szacowania wskaźnika rezultatu strategicznego w oparciu o prognozowanie trendu wykorzystującego dane
historyczne może być w wielu sytuacjach zbyt dużym uproszczeniem. Skokowe zmiany mogą być efektem nowych, często
krótkotrwałych zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na kształtowanie się wartości wskaźnika. Tak liczone
wskaźniki mogą wymagać odpowiedniej korekty polegającej na uwzględnieniu zmiennych (wpływy wewnętrzne i
zewnętrzne) o charakterze kowariantów lub zastosowania modeli regresji wielokrotnej. Znacznie prostszą metodą wydaje
się jednak korekta wskaźnika na podstawie aktualnej i uaktualnianej prognozy.
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niemal 94,1%. Można bowiem zakładać, że użytkownicy posiadający szybkie i stabilne łącza
internetowe oraz umiejętności cyfrowe będą skłonni do korzystania z uruchamianych eusług w pierwszej kolejności. Dla realizacji wartości docelowej wskaźnika istotne będzie
również stopniowe uruchamianie kolejnych, planowanych w ramach projektów RPO WP
2014-2020, e-usług. Im wcześniej zostaną one uruchomione, tym większa jest szansa, że do
2023 roku nastąpi widoczny wzrost liczby osób korzystających z nich. Moment
uruchamiania kolejnych e-usług zależeć będzie jednak od sprawności realizacji
poszczególnych projektów, na co wpływają często czynniki niezależne od systemu
wdrażania RPO WP 2014-2020. Wpływ na wskaźnik będą mieć także e-usługi uruchamiane i
rozwijane na poziomie centralnym (np. w ramach POPC). Popyt na nowe e-usługi, a co za
tym idzie – wzrost liczy osób korzystających z nich, będzie także uzależniony od tego czy i
kiedy potencjalni użytkownicy pozyskają wiedzę o istnieniu danej usługi i możliwości
załatwienia danej sprawy przez Internet.
REKOMENDACJA: Mało realna do osiągnięcia wydaje się aktualna wartość docelowa
wskaźnika Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC), która to została
określona na poziomie 35% w 2023 roku. W oparciu o przeprowadzoną prognozę, zakłada
się, że wskaźnik w 2023 roku może przyjąć wartość 27,2%. Założona w Programie wartość
docelowa na poziomie 35% wprawdzie nie jest dużo wyższa, jednakże - ze względu na
„wrażliwość” wskaźnika rezultatu strategicznego na zmiany zewnętrzne i wewnętrzne oraz
nieliniowy charakter trendu odzwierciedlającego wartości wskaźnika na przestrzeni lat
2012-2023 r. – zaleca się aktualizację (tj. obniżenie) wartości docelowej do poziomu
wynikającego z przeprowadzonej prognozy (tj. 27,2%).
2.5.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Ograniczający wpływ na postęp w realizacji projektów i osiąganiu wskaźników w WoP mają
przede wszystkim czynniki zewnętrzne względem zarówno IZ jak i beneficjentów, a
związane z generalną sytuacją na rynku. Analiza składanych WoP wskazuje, że zmiany
harmonogramów projektów (w ślad za tym także harmonogramów płatności) są dość
częstym zjawiskiem. Zmiany te spowodowane są najczęściej opóźnieniami w rozstrzyganiu
postępowań przetargowych i wyborze wykonawców (duża liczba pytań do SIWZ, dłuższy niż
zakładano czas oceny ofert). Opóźnienia w rozstrzyganiu postępowań przetargowych to
także efekt sytuacji na rynku wykonawców. Dość często miały miejsce takie sytuacje jak
zupełny brak zainteresowania ze strony wykonawców, składanie ofert o budżetach
znacznie przekraczających środki będące w dyspozycji zamawiających, rozwiązywanie
umów z nierzetelnymi wykonawcami. Wszystko to powodowało, że beneficjenci zmuszeni
byli do powtarzania postępowań przetargowych. Część zmian w harmonogramach wynikała
także z opóźnień po stronie wykonawców w realizacji poszczególnych etapów inwestycji,
przekładających się na generowanie opóźnień w realizacji kolejnych zadań oraz z
konieczności uwzględnienia prac, których nie zaplanowano na etapie składania WoD. Duża
liczba pytań do SIWZ, dłuższy czas oceny ofert niż pierwotnie zakładano, konieczność
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uwzględnienia prac dodatkowych niezałożonych na etapie WoD wynikać może z faktu
znacznego skomplikowania realizowanych inwestycji. Projekty informatyczne wymagają
bowiem odpowiednich kompetencji z zakresu IT po stronie zamawiających, a podmioty
publiczne niekoniecznie dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do
przygotowania OPZ, przewidzenia wszystkich niezbędnych etapów inwestycji oraz oceny
ofert.
Innym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na wdrażanie interwencji (w obszarze ezdrowia) była konieczność uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy
Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów oraz późniejsze ich
zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Czynnik ten wpłynął jednak
tylko nieznacznie na opóźnienie naboru w obszarze e-zdrowia. Zgodnie bowiem z
harmonogramem naborów na 2019 rok8, nabór w Działaniu 2.1 planowano rozpocząć w
marcu, jednakże zgodnie z informacjami na stronie RPO WP 2014-20209, informację o
naborze opublikowano 30 kwietnia, a składanie WoD możliwe będzie od 3 czerwca br.
Skuteczność wdrażania zależy także od potencjału absorpcyjnego w tym konkretnym
obszarze wsparcia. Potencjał dla realizacji projektów został zidentyfikowany na etapie
programowania i przyjęte założenia (w tym np. wielkość alokacji) stanowiły odpowiedź na
zgłaszany w tym czasie popyt i gotowość aplikacyjną potencjalnych wnioskodawców. Z
badań i dostępnych danych w trakcie wdrażania wynika, że potencjał absorpcyjny Działania
2.1 nie został w pełni wykorzystany. Wpływa na to przede wszystkim dotychczasowe
niezbyt duże zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie (przede wszystkim w ramach
pierwszego naboru). W sumie, w ramach dwóch dotychczas przeprowadzonych naborów,
wkład UE - w 49 złożonych WoD poprawnych formalnie - stanowił jedynie 53% alokacji
przeznaczonej na te nabory. Na dość niski poziom aplikowania wskazywali także
przedstawiciele IZ w trakcie wywiadów pogłębionych. Liczba wniosków zatwierdzonych do
dofinansowania (47) stanowi dość niską wartość w porównaniu do liczby wniosków
zatwierdzonych w innych osiach Programu. Co więcej, nie została w pełni osiągnięta (92%)
wartość pośrednia wskaźnika finansowego wybranego do Ram Wykonania OP 2. To
teoretycznie świadczyć może o problemach z potencjałem aplikacyjnym w tej osi – można
bowiem zakładać, że gdyby w pierwszym naborze złożono i wybrano znacznie więcej
projektów, to wskaźnik finansowy na koniec 2018 roku zostałby w pełni osiągnięty, a może
nawet przekroczony. Z uwagi na to, że w OP 2 wciąż dostępna jest alokacja, analizie
poddano także przyszły potencjał absorpcyjny w tej osi. Jak wynika z przeprowadzonych
badań ilościowych, 7,2% badanych wnioskodawców RPO WP 2014-2020 (n=391)
zadeklarowało gotowość złożenia wniosków w OP 2 Cyfrowe Podkarpackie, co być może nie
jest dość znaczącym wynikiem. Z drugiej jednak strony, potencjał absorpcyjny może istnieć
8

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2019/pliki/Harmonogram_na_2019_rok_-20.03.2019.pdf

9

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2222-2-1-podniesienie-efektywnosci-i-dostepnosci-e-uslug-nr-naborurppk-02-01-00-iz-00-18-003-19
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w obszarze e-zdrowia, który był dotychczas wyłączony ze wsparcia w ramach obu
konkursów. Tezę taką potwierdzać mogą wspomniane wyniki badania ilościowego – w
grupie podmiotów deklarujących chęć ubiegania się o dofinansowanie w ramach OP 2
znaczną część stanowią Publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W harmonogramie naborów
na 2019 rok założono tego typu konkurs, a informacje ze strony RPO WP 2014-2020
wskazują, że został on ogłoszony 30 kwietnia. Na ten konkurs przeznaczono 43 mln zł.
Potencjał absorpcyjny może występować także w pozostałych obszarach wsparcia (eturystyka, e-kultura, e-administracja) - wskazują na to wyniki badania ilościowego oraz
relatywnie duże zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w drugim przeprowadzonym dotąd
naborze (można przypuszczać, że wnioskodawcy nie byli przygotowani z dokumentacją
aplikacyjną w momencie przeprowadzania pierwszego naboru wniosków, który cieszył się
znacznie mniejszym zainteresowaniem).
2.5.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W ramach osi, wedle danych z 31.12.2018 roku pozostało nadal około 110,4 mln zł alokacji
(wraz ze środkami rezerwy wykonania). Wedle pozyskanych od przedstawicieli IZ informacji
wynika, że środki rezerwy zostaną realokowane na inne obszary wsparcia w Programie
(najpewniej do OP 4, PI 6b, gdzie wciąż występują duże potrzeby inwestycyjne). Decyzja o
realokacji wydaje się w pełni uzasadniona i trafna – w przypadku PI 2c nie zidentyfikowano
nad wyraz znaczącego potencjału aplikacyjnego. Ponadto warto wskazać, że poszczególne
JST w pierwszej kolejności są znacznie bardziej zainteresowane realizacją inwestycji
infrastrukturalnych, np. w zakresie wodociągów, kanalizacji, OZE, które wydają się znacznie
pilniejszą potrzebą rozwojową niż dalszy rozwój e-administracji. Wskazują na to wyniki
badania ilościowego, w ramach którego spośród 123 badanych JST, największy odsetek
(minimum 40%) jest zainteresowany ubieganiem się o wsparcie w ramach OP 4, OP 3 i OP 6
– dla porównania, chęć ubiegania się o wsparcie z OP 2 wyraziło zaledwie 6,5% badanych
JST (podobne opinie prezentowali także przedstawiciele IZ).
W wyniku planowanej realokacji, w OP 2 pozostałoby nadal około 89,5 mln zł środków.
Zgodnie z przedstawionymi już wyżej informacjami, 43 mln zł zostało przeznaczone na
przeprowadzenie naboru w obszarze e-zdrowia (składanie WoD możliwe będzie od 3
czerwca br.). Może się jednak okazać, że skala zainteresowania będzie znacznie wyższa niż
ta kwota i zasadnym będzie zwiększenie kwoty, przeznaczonej na nabór, alokacji. Z tego też
powodu, kolejne decyzje dotyczące sposobu rozdysponowania pozostałych środków skierowania ich np. na kolejny nabór we wszystkich dotychczasowych obszarach OP 2 lub
na kolejny nabór z obszaru e-zdrowia (z informacji przekazanych przez przedstawicieli IZ
wynika, że kolejny nabór w tym obszarze może być ogłoszony w 2020 roku) - powinny być
podjęte po rozstrzygnięciu ogłoszonego w kwietniu br. naboru z obszaru e-zdrowia. Może
się jednak okazać, że zainteresowanie aplikowaniem będzie niewielkie i nie będzie
możliwości kontraktacji całej dostępnej alokacji. W takim wypadku zasadne byłoby podjęcie
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negocjacji w celu możliwości przesunięcia pozostałych środków na inne PI – np. obszary
wskazane wyżej.
2.5.2 Realizacja Ram Wykonania w OP 2
Tabela 20. Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 2 Cyfrowe Podkarpackie
% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub
KEW

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

Cel
pośredn
i na
2018 r.

WF

Całkowita
kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h

EUR

19 958
654,06

21
750 572

91,76%

95 340
250

20,9%

szt.

936

5

18720,00%

63

1485,7%

szt.

1734

37

4686,49%

-

-

WP

KEW

Liczba usług
publicznych
udostępnionych
on-line o
stopniu
dojrzałości co
najmniej 3
Szacunkowa
wartość
wskaźnika
produktu na
podstawie
podpisanych
umów o
dofinansowanie

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.; przelicznik
euro: 4,3028

Jak wynika z powyższej tabeli został osiągnięty, ze znaczną nadwyżką, KEW Szacunkowa
wartość wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (4
686,49% realizacji celu pośredniego). Cel pośredni w przypadku wskaźnika produktu Liczba
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 został
zrealizowany na poziomie 18 720%, a założony cel końcowy (na podstawie danych z
projektów już zakończonych) jest osiągnięty na poziomie 1 485,7% (1 609,5% w przypadku
wzięcia pod uwagę wszystkich złożonych do końca 2018 roku WoP, nie tylko końcowych).
Realizacja pozostałych projektów zgodnie z ich zakresem powinna spowodować
zrealizowanie celu wskaźnika produktu na poziomie 2 752,4%. Szczegółowe informacje nt.
przyczyn przekroczenia wartości docelowej tego wskaźnika produktu opisano w
podrozdziale 2.3.1.1 raportu.
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REKOMENDACJA: Mając na uwadze fakt, że cel końcowy Ram Wykonania wyrażony
wskaźnikiem produktu Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 3 został już osiągnięty, rekomenduje się jego aktualizację do
poziomu wynikającego z zatwierdzonych, do końca 2018 roku, WoP (tj. ustanowienia
wartości docelowej na poziomie 1 014 sztuk).
Cel pośredni wskaźnika finansowego - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków
kwalifikowalnych.– został osiągnięty na poziomie 92%, co jednak nie rodzi żadnych
problemów w zakresie wykorzystania środków rezerwy wykonania. Cel końcowy w tym
zakresie na koniec 2018 roku został osiągnięty w 20,9%. Z uwagi jednak na planowaną
realokację środków z PI 2c do PI 6b (w kwocie 4 862 353 euro), przewiduje się zmniejszenie
poziomu wydatków certyfikowanych o 5 720 416 euro. Nie przewiduje się zagrożenia dla
wydatkowania pozostałej dostępnej alokacji, w związku z czym szacuje się (w oparciu o
metodologię zastosowaną na etapie programowania), że wskaźnik finansowy osiągnie
najpewniej wartość 89 619 834 euro.
REKOMENDACJA: Z uwagi na planowaną realokację środków z OP 2, rekomenduje się
aktualizację (obniżenie) wartości docelowej wskaźnika finansowego do kwoty 89 619 834
euro.

2.6

Oś Priorytetowa 3. Czysta energia

2.6.1 Priorytet inwestycyjny 4a (Działanie 3.1 Rozwój OZE, 3.4 Rozwój OZE – ZIT)
2.6.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
W ramach PI 4a realizowane są działania 3.1 Rozwój OZE oraz 3.4 Rozwój OZE – ZIT. Celem
interwencji podejmowanej w ramach PI 4a jest zwiększenie poziomu produkcji energii z
odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej. Podejmowane działania obejmują
wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej,
inwestycje umożliwiające dystrybucję ciepła z OZE, wykorzystanie wysokosprawnej
kogeneracji z OZE w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Inwestycje
dotyczące wytwarzania energii z OZE mogą obejmować także roboty budowlane i/lub
wyposażenie związane z podłączeniem instalacji do sieci
elektroenergetycznych/ciepłowniczych. W ramach Działania 3.1 wsparcie dostępne jest dla
JST, ich związków i stowarzyszeń, jednostek sektora finansów publicznych, posiadających
osobowość prawną, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS, szkół wyższych,
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw oraz podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, natomiast w ramach Działania 3.4 – JST, ich związków i stowarzyszeń, w tym
także z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach PI 4a realizowane są również
projekty skierowane do mieszkańców gminy.
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Według stanu na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 4a wyniósł 91,5%. Wartość
dofinansowania UE 97 podpisanych umów to 433 097 858,14 zł. Wartość zatwierdzonych
wniosków o płatność to 29 837 552,83 zł (6,3% alokacji).
Tabela 21 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 4a – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Szacowany
roczny spadek
emisji gazów
cieplarnianych
(tony
ekwiwalentu
CO2/rok)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

65 000

1 192,06

1,83%

90 673,44

139,50%

113
683,41

174,9%

Dodatkowa
zdolność
wytwarzania
energii
odnawialnej
(MW)

92

11,57

12,58%

196,32

213,39%

255,44

277,6%

Dodatkowa
zdolność
wytwarzania
energii
elektrycznej i
cieplnej w
warunkach
wysokosprawnej
kogeneracji
(MW)

7

0

0%

0

0%

0

0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014

Według stanu na koniec 2018 r. wartość wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych w podpisanych umowach o dofinansowanie wyniosła 90 673,44 tony
ekwiwalentu CO2/rok, co oznacza osiągnięcie wartości docelowej na poziomie 139,50%.
Jeśli chodzi o postęp realizacji według zatwierdzonych wniosków o płatność końcową,
poziom wykonania wskaźnika wyniósł 1 192,06 tony ekwiwalentu CO2/rok, tj. zaledwie
1,83% celu na 2023 r. Należy jednak pamiętać, iż większość działań realizowanych w
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ramach PI 4a jeszcze się nie zakończyła, nie minął także okres zobowiązujący beneficjentów
do rozliczenia wskaźników (wskaźnik raportowany jest po zakończeniu projektu).
Metodologia szacowania wartości docelowej opierała się na kosztach jednostkowych
projektów wdrażanych w Działaniu 2.2 Infrastruktura energetyczna w ramach RPO WP
2007-2013, dotyczących wspierania energetyki ze źródeł odnawialnych. Sposób szacowania
należy uznać za trafny, gdyż uwzględniono w nim wydatki kwalifikowalne w projektach oraz
indeks zmian cen PPI, obliczając na tej podstawie koszt jednostkowy uzyskania jednej
jednostki wskaźnika (6 160,17 zł). Należy jednak pamiętać, iż branża OZE rozwija się
wyjątkowo dynamicznie w ostatnich latach, co niesie za sobą zmiany w procesach
technologicznych, spadek kosztów instalacji (zwłaszcza fotowoltaicznych) oraz zwiększenie
ich wydajności. Jak wynika z analizy kosztów jednostkowych w realizowanych projektach,
obecnie średni koszt uzyskania jednej jednostki wskaźnika wynosi 2 746 zł, a zatem za tę
samą kwotę można osiągnąć większą wartość wskaźnika. Obecny koszt jednostkowy
wskaźnika uzyskano poprzez podzielenie wartości dofinansowania UE projektów (248
956 599 zł), które realizują wskaźnik, przez wartość deklarowaną wskaźników w
podpisanych umowach (90 673,44 ton ekwiwalentu CO2/rok). Biorąc pod uwagę pozostałe
dostępne środki oraz średni koszt jednostkowy realizowanych projektów, szacuje się, iż
wskaźnik może zostać przekroczony o około 50%, nie ma jednak konieczności zwiększania
jego wartości docelowej. Prognozowane przekroczenie wartości docelowej wynika również
z dokonanej relokacji środków na Działanie 3.1 oraz planowanego przesunięcia środków w
ramach rezerwy wykonania na działania związane z energetyką słoneczną.
W przypadku wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, według
stanu na koniec 2018 r. wartość wskaźnika w podpisanych umowach osiągnęła 196,32 MW,
tj. 213,39 % wartości docelowej. Poziom realizacji wskaźnika według zatwierdzonych
wniosków o płatność wyniósł 11,57 MW (12,58% wartości docelowej).
Wartość docelową oszacowano na podstawie danych zawartych w dokumencie Ocena
skutków regulacji do Ustawy OZE (projekt z 4.1.2012 r.). Docelowa wartość wskaźnika oraz
koszt jednostkowy zostały oszacowane oddzielnie dla każdego rodzaju odnawialnego źródła
energii. Średni koszt jednostkowy jaki przyjęto na etapie programowania wynosił 11 453
584,59 zł. Średni koszt jednostkowy w obecnie realizowanych projektach został wyliczony
poprzez podzielenie wartości dofinansowania UE projektów realizujących wskaźnik (248
956 599 zł) przez deklarowaną wartość docelową wskaźnika w realizowanych projektach
(196,32 MW). Tak uzyskany średni koszt jednostkowy to 1 268 116 zł, a zatem jest on około
siedmiokrotnie niższy niż zakładano na etapie programowania. Dodatkowo, na etapie
szacowania wskaźników założono, że w ramach interwencji realizowane będą projekty
wykorzystujące różne źródła energii, natomiast okazało się, iż większość z podpisanych
umów dotyczy wykorzystywania energii słonecznej, dla której koszt jednostkowy wskaźnika
jest niższy niż w przypadku energii z biomasy, biogazu czy energii wodnej.
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Prognozowaną wartość wskaźnika, możliwą do osiągnięcia w 2023 r. oszacowano na
podstawie uzyskanego średniego kosztu jednostkowego osiągnięcia wskaźnika oraz
pozostałej alokacji uwzględniającej propozycje przesunięć alokacji (105 640 950 zł).
Prognozując osiągnięcie wartości docelowej należy wziąć pod uwagę także modyfikację
dokonaną w ramach renegocjacji RPO WP 2014-2020. Dokonano wówczas zmiany
metodologii szacowania wskaźnika, wskazując, iż na jego wartość wpływ ma także
realizacja projektów w ramach PI 4c. Według stanu na koniec 2018 r., projekty realizujące
wskaźnik w PI 4c zakładały realizację 11,23 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych. Wartość ta została dodana do szacowanej prognozowanej wartości
wynikającej z kosztów jednostkowych dla PI 4a.
REKOMENDACJA: Łącznie, należy spodziewać się osiągnięcia około 255,44 MW dodatkowej
zdolności wytwarzania energii z OZE, co oznacza osiągnięcie wartości docelowej na
poziomie 277,6%. Propozycja zmiany wartości docelowej wskaźnika Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych znajduje się w Załączniku 1.
Według stanu na koniec 2018 r. wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji nie jest realizowany przez
żadną z podpisanych umów, jego realizacji nie zakłada również żaden z wybranych do
dofinansowania wniosków. Wskaźnik szacowano na podstawie danych pozyskanych od
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na temat kosztów uzyskania 1
MW energii w biogazowniach. Z powodu braku projektów realizujących ten wskaźnik
trudno zweryfikować poprawność przyjętej metodologii. Brak projektów realizujących
wskaźnik wynika z dosyć niskiego zainteresowania tego typu inwestycjami, co wynika z
limitów mocy związanych z linią demarkacyjną między wsparciem ze środków regionalnych
i krajowych. Ustalony, dość niski pułap mocy powodował, iż inwestorzy zainteresowani
tego typu inwestycjami aplikowali o środki z programu PO IiŚ, w ramach którego możliwa
jest realizacja bardziej opłacalnych instalacji o wyższej mocy. Jednostki samorządu
terytorialnego, do których skierowane jest to działanie z uwagi na niskie limity mocy, nie są
zainteresowane tego rodzaju inwestycjami, gdyż w większym stopniu skłaniają się do
aplikowania o wsparcie w ramach wytwarzania energii z OZE lub termomodernizacji.
Dodatkowo, konieczność pozyskania odpowiedniego zezwolenia oraz trudności z
zapewnieniem dostaw surowców odnawialnych zniechęcają potencjalnych
wnioskodawców. Wnioski dotyczące kogeneracji, złożone w ramach naboru w Działaniu 3.1
znajdują się na dalekich miejscach list rezerwowych, co świadczy o ich niskiej ocenie
merytorycznej.
Jak wskazuje analiza złożonych wniosków, projekty dotyczące kogeneracji znajdują się na
dalekich miejscach listy rezerwowej i nie ma realnych szans na ich realizację.
REKOMENDACJA: Zaleca się zatem usunięcie wskaźnika z Programu z uwagi na to, iż nie
będzie projektów, które pozwolą na jego realizację.
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Jeśli chodzi o różnice miedzy projektami realizowanymi w ramach Działania 3.1 (konkurs
ogólnodostępny) oraz Działania 3.4 (nabór dedykowany ZIT), wyraźnie wyższą
skutecznością (wyższe deklarowane wartości wskaźników, większy stopień realizacji)
charakteryzuje się interwencja realizowana w ramach konkursów ogólnodostępnych).
Różnice te wynikają przede wszystkim ze znaczących opóźnień w składaniu wniosków oraz
podpisywaniu umów przez ROF.
Ocena logiki interwencji wdrażanej w ramach PI 4a wskazuje, iż oferowane wsparcie
odpowiada na zdiagnozowane potrzeby (zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym
województwa, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, umożliwienie podłączenia
nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania paliw kopalnych). Typy interwencji zostały dobrane poprawnie, a
wskaźniki mierzące osiągnięte efekty zostały dobrane trafnie. W przypadku działań
związanych z wspieraniem wytwarzania energii w kogeneracji okazało się, iż
zainteresowanie tego typu projektami jest niskie, co przełożyło się na brak projektów
realizujących wskaźnik Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Wpływ na tę sytuację miały przede wszystkim
omówione już czynniki zewnętrzne.
Potencjał absorpcyjny PI 4a należy ocenić jako bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę
dotychczasowe zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, według staniu na koniec 2018
r., w ramach zrealizowanych naborów złożono 361 wniosków na kwotę dofinansowania UE
w wysokości 918 433 838,99 zł, co stanowi 194% alokacji, a zatem zainteresowanie
pozyskaniem wsparcia znacznie przewyższa dostępne środki. Z tego też powodu dokonano
relokacji środków wysokości ponad 47 mln euro na realizację PI 4a. W wyniku
przeprowadzonych naborów ostatecznie podpisano 97 umów, których wartość
dofinansowania to 433 097 858,14 zł (91,5% alokacji) (w tym 3 projekty wdrażane w trybie
pozakonkursowym w ramach ZIT, których wartość unijnego dofinansowania wynosi 54 367
214,95 zł). Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszą się projekty dotyczące
wykorzystywania energii słonecznej – instalacja paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów
słonecznych. Wpływ na zainteresowanie tego typu instalacjami ma niewątpliwie dotacyjny
charakter wsparcia, zwiększająca się dostępność tego rodzaju instalacji oraz wzrost
świadomości na temat korzyści wykorzystywania OZE. Jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów, potencjał do przyjęcia dodatkowych środków w ramach PI 4a (a zwłaszcza
Działania 3.1) jest bardzo duży, na co wskazują długie listy rezerwowe. REKOMENDACJA:
Dodatkowe środki warto przeznaczyć przede wszystkim na projekty skierowane do
mieszkańców, polegające na montażu mikroinstalacji wykorzystujących energię słoneczną.
Projekty tego rodzaju w największym stopniu wpływają na poprawę lokalnej bazy
ekonomicznej odbiorców ostatecznych, podczas gdy w ramach dużych inwestycji korzyści
czerpią głównie koncerny energetyczne.
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Tabela 22. Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok
2023 dla PI 4a
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Udział produkcji energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w
produkcji energii
elektrycznej (%)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

15

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(2017)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

25,7

610%

Osiągnięta
wartość
(2023)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

30

814%

Źródło: Analizy własne na podstawie danych BDL GUS

Wskaźnikiem rezultatu strategicznego, wybranym dla PI 4a jest Udział produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, monitorowany przez
GUS. W roku bazowym wartość wskaźnika osiągnęła 12,9%. Podczas ustalania wartości
docelowej wskaźnika nie posłużono się metodologią szacowania, ale przyjęto docelową
wartość na poziomie 15,0%, co związane było z zobowiązaniem wyznaczonym na poziomie
krajowym (zwiększenie udziału energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w
zużyciu finalnym energii do 15% do 2020 r.). W kolejnych latach wartość wskaźnika
systematycznie rosła (z wyjątkiem roku 2015, w którym spadła do poziomu 19,8%). W 2017
r. wartość wskaźnika osiągnęła poziom 25,7%, co oznacza przekroczenie wartości
docelowej o ponad 10 p. p. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wskaźnika oraz
fakt stale zwiększającej się popularności OZE w województwie podkarpackim (o czym
świadczy chociażby zainteresowanie naborami poświęconymi tego typu inwestycjom),
można przypuszczać, iż w 2023 r. wartość wskaźnika osiągnie poziom około 30 %.
REKOMENDACJA: W związku z prognozowanym znacznym przekroczeniem wartości
docelowej, proponuje się urealnienie wartości docelowej wskaźnika. Propozycja
zaktualizowania wartości docelowej znajduje się w załączniku 2 do raportu.
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Wykres 9. Wskaźnik rezultatu Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej (%) – PI 4a
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Tabela 23. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4a w latach 2012-2018
Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Udział produkcji energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w produkcji
energii elektrycznej (%)

11,1

12,9

16,1

23,4

19,8

24,3

25,7

b.d.

Źródło: Dane BDL GUS

2.6.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wdrażanie interwencji w ramach PI 4a jest stale
rosnące zużycie energii elektrycznej. Województwo podkarpackie, będące importerem
energii netto o stale rosnących potrzebach energetycznych, należy jednocześnie do grupy
regionów, których gospodarka energetyczna oparta jest głównie na nieodnawialnych
surowcach konwencjonalnych (węglu kamiennym i gazie ziemnym)10. Problem uzależnienia
od dostaw surowców skłania do podjęcia działań mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Nie bez znaczenia są również zobowiązania wynikające z unijnych11, krajowych12 i

10

BDL GUS

11

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 03.03.2010,
Bruksela

12

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
10.11.2009 r.
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regionalnych13 dokumentów strategicznych, które obligują do zwiększenia stopnia
wykorzystywania „czystej” energii.
Znaczący wpływ na zainteresowanie wnioskodawców, a co za tym idzie, podpisanie umów i
realizację wskaźników w ramach projektów dotyczących produkcji energii ze źródeł
odnawialnych (zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną) jest rosnąca świadomość
społeczna na temat konieczności odchodzenia od wyczerpywalnych źródeł energii
odpowiadających za znaczącą część niskiej emisji oraz korzyści wynikających z prowadzenia
tego typu inwestycji (natury ekonomicznej, zdrowotnej i środowiskowej). Pozytywnym
czynnikiem jest także zwiększająca się dostępność technologiczna tego rodzaju instalacji.
Dodatkowo, obniżające się koszty budowy i zakupu instalacji wykorzystujących OZE
(zwłaszcza instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe) oraz zwiększające się koszty
wykorzystywania surowców konwencjonalnych14 (wraz z groźbą rosnącej ceny energii
elektrycznej) sprawiają, że alternatywa w postaci wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych staje się bardzo atrakcyjna. Warto jednak zauważyć, iż przy znacząco spadku
cen instalacji, mamy do czynienia z ze wzrostem cen ich dostawy i montażu, co związane
jest z ze zwiększonym popytem na tego typu usługi, wynikającym ze zwiększającej się
intensywności realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
spowodowanej w dużej mierze przez dostępność wsparcia z funduszy unijnych i środków
krajowych. Wzrost cen montażu przekłada się na trudności z wyborem wykonawcy w
ramach ogłaszanych przetargów (składane oferty przekraczają szacowane koszty), co
prowadzi do nierozstrzygania postepowań i opóźnień w realizacji projektu. Jednak jak
wynika z informacji beneficjentów, opóźnienia te nie wpływają zwykle na termin
zakończenia projektu.
Szczególne zainteresowanie wykorzystywaniem energii słonecznej wynika z tego, iż
projekty tego rodzaju są stosunkowo mniej skomplikowane niż instalacje wykorzystujące
innego rodzaju energię, trwają najkrócej, a ich eksploatacja nie wymaga dodatkowej pracy
czy zorganizowania dostaw surowca. Na wzrost popularności fotowoltaiki wpływ miały
również ograniczenia prawne dotyczące energetyki wiatrowej – przede wszystkim
opodatkowanie części budowlanej i technicznej wiatraka (po nowelizacji ustawy z dnia 7
czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw opodatkowana jest jedynie część budowlana), a także wymóg dotyczący lokalizacji
farm wiatrowych – zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych odnawialnych, elektrownie wiatrowe mogą być budowane w
odległości od budynków mieszkalnych, budynków o funkcji mieszanej, form ochrony
przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych nie mniejszej niż dziesięciokrotność
wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu
13

„Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020”, 2013, Rzeszów

14

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i 2050 - opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE, Instytut
Energetyki Odnawianej, 2018 r
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budowli. Ograniczenie to znacznie zmniejszyło obszar potencjalnej lokalizacji farm
wiatrowych.
2.6.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W ramach Pi 4a nie identyfikuje się zagrożenia w kwestii zakontraktowania całej dostępnej
alokacji. Bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców wyrażone w liczbie złożonych
aplikacji oraz długie listy rezerwowe gwarantują pełne wydatkowanie środków. W
przypadku trybu pozakonkursowego w ramach Działania 3.4 podpisano umowy bądź
złożono wnioski na wszystkie zidentyfikowane projekty. Jak wynika z przeprowadzonych
analiz i pozyskanych opinii, istnieje uzasadniona potrzeba przeznaczenia dodatkowych
środków na realizację PI 4a.
REKOMENDACJA: Z uwagi na ogromny potencjał absorpcyjny (zwłaszcza projektów
dotyczących wykorzystywania energii słonecznej), rekomenduje się przesunięcie całości
środków rezerwy wykonania dla OP 3 w kwocie 10 mln euro do Działania 3.1 na realizację
projektów dotyczących fotowoltaiki. Wskazane jest także przesunięcie na realizację tego
typu działań środków dostępnych w ramach priorytetów inwestycyjnych o niskim
potencjale absorpcyjnym.

2.6.2 Priorytet inwestycyjny 4c (Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków)
2.6.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zadania wynikające z zakresu PI 4c w RPO WP 2014-2020 są realizowane w ramach
Działania 3.2. Celem interwencji jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Dofinansowuje się głęboką
modernizację energetyczną, z której skorzystać mogą jednostki publiczne, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, TBS, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze oraz kościoły i
związki wyznaniowe. Wyboru projektów dokonuje się w trybie konkursowym, w ramach
dotacji bezzwrotnych.
Na dzień 31.12.2018 r. zakontraktowano 88,73% alokacji przewidzianej na PI 4c. Podpisano
171 umów na łączną wartość dofinansowania UE 333 407 246,86 zł. Zatwierdzone wnioski
o płatność stanowią zaś 63,8% alokacji na PI 4c.
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Tabela 24 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 4c – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja
Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Zmniejszenie
rocznego zużycia
energii
pierwotnej w
budynkach
publicznych
(kWh/rok)

30 000
000

5 457
015,27

18,2%

123 957
755,66

413,2%

123 957
755,66

413,2%

Szacowany
spadek emisji
gazów
cieplarnianych
(tony
ekwiwalentu
CO2)

75 000

1 436,28

1,9%

43 226,27

57,6%

43 226,27

57,6%

Liczba
gospodarstw
domowych z
lepszą klasą
zużycia energii
(gospodarstwa
domowe)

500

5 564

1112,8%

5 810

1162,0%

5 810

1162,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL 2014

Postęp rzeczowy wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych ocenia się pozytywnie. Osiągnięta wartość odpowiada 1/5 celu założonego dla
wskaźnika na rok 2023. Należy nadmienić, że pomiaru wskaźnika dokonuje się w
odpowiednim czasie po zakończeniu projektu, stąd można wnioskować o zakończeniu dużej
części inwestycji. Podpisane umowy o dofinansowanie zapewniają ponad 4-krotną
nadwyżkę, więc wartość docelowa powinna zostać zabezpieczona przedsięwzięciami
zakończonymi oraz będącymi w toku realizacji. Pozytywnie na wartość wskaźnika oddziałują
uregulowania UE, związane z efektywnością energetyczną, podkreślające szczególną rolę
sektora publicznego w procesie modernizacji obiektów15. Wobec budynków użyteczności
15

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
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publicznej w województwie podkarpackim na etapie programowania perspektywy unijnej
2014-2020 przewidziano szczególny potencjał do generowania oszczędności
energetycznych, co uznać należy za nadal aktualne.
W metodologii szacowania wartości docelowej wskaźników dla RPO WP 2014-2020,
omawiany miernik został oszacowany na podstawie interwencji dotyczącej poprawy
efektywności energetycznej budynków, wdrażanej w ramach RPO WP 2007-2013. Do
wyliczenia kosztu jednostkowego posłużono się wskaźnikiem Ilość zaoszczędzonej energii
pierwotnej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. Do wyliczeń kosztu jednostkowego
zostały włączone wszystkie projekty pochodzące z Działania 2.2 realizujące powyższy
wskaźnik, jednak w różnym stopniu przyczyniały się one do jego osiągnięcia. W wielu
przypadkach koszt jednostkowy był bardzo wysoki (w granicach 20-30 tys. zł), a projekty nie
cechowały się faktycznie wysokimi oszczędnościami energii pierwotnej. Wyliczony koszt
jednostkowy po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 2 265,97 zł – tę wartość przyjęto do
obliczeń wartości docelowej wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych [kWh/rok] w ramach RPO WP 2014-2020. Wyliczoną wartość
wskaźnika, przyjętą w jednostce pomiaru GJ przemnożono przez 277,778, w celu
przekształcenia na jednostkę kWh. Przyjmując to założenie, wartość kosztu jednostkowego
w wysokości 2 265,97 zł należy analogicznie podzielić przez 277,778. Tak wyliczony koszt
jednostkowy, przekształcony do jednostki pomiaru kWh, wynosi 8,16 zł.
Obecny koszt jednostkowy wyliczono poprzez iloraz wartości dofinansowania UE dla umów
o dofinansowanie realizujących wskaźnik oraz wartości docelowej wskaźnika zakładanej w
projektach mających podpisane UoD. Przy alokacji wykorzystanej na poziomie 84%, koszt
dla wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
kształtuje się na poziomie 2 zł. Okazuje się więc, że obecnie realizowane inwestycje w
znacznie większym stopniu przyczyniają się do zapewnienia oszczędności energii
pierwotnej, niż miało to miejsce w perspektywie unijnej 2007-2013. Warto zwrócić uwagę,
że w perspektywie 2007-2013 nie określono wymogu dla projektów
termomodernizacyjnych16, dotyczącego warunkowego dofinansowania inwestycji
przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej każdego budynku w
wysokości co najmniej 25%17. Dodatkowo, przyjęcie do pomiarów wartości krańcowych
kosztów jednostkowych w ramach wskaźnika pochodzącego z RPO WP 2007-2013,
wpłynęło na znaczne rozbieżności i zawyżenie kosztu jednostkowego.

16

Załącznik nr 1 do uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
nr 72/XXII/14 z dnia 19 marca 2014r. – Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i
modernizacji obiektów.

17

Załącznik nr 3a do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 5 marca 2019 r. - Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR, s. 287.
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W przypadku wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych, przy uwzględnieniu obecnego kosztu jednostkowego oraz wykorzystanej
alokacji, prognozowane jest niemal 5-krotne przekroczenie wartości założonej na rok 2023.
Wynika to z niedoszacowania wartości docelowej wskaźnika na etapie programowania.
Ponadto, przedsięwzięcia realizowane w perspektywie unijnej 2014-2020 są również
nakierowane na realną poprawę efektywności energetycznej w budynkach, przez co
osiągane są bardzo pozytywne wyniki na korzyść wskaźnika. Zasadne jest zatem
skorygowanie jego wartości docelowej w celu urealnienia wyniku, jaki zostanie wykonany.
W związku z faktem, iż w zakontraktowane umowy o dofinansowanie na dzień 31.12.2018
r. wyczerpują 88% alokacji i ponieważ nie planuje się kolejnych naborów dla PI 4c, wartość
wskaźnika powinno się zaktualizować do wartości wynikających z zakontraktowanych
umów (123 957 755,66 kWh/rok).
Realizacja wskaźnika Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii na koniec
2018 roku jest oceniana jako zadowalająca, bowiem został on osiągnięty już w 1 113%.
Dodatkowo, inwestycje będące w trakcie realizacji, pozwolą zwiększyć jego wartość do
1 162%. Pozytywnie na wartość wskaźnika wpływają dostrzegalne korzyści ekonomiczne
związane z oszczędnościami w użytkowaniu energii. Warto zwrócić uwagę, że budynki
wybudowane w przestarzałych technologiach budowlanych zużywają niemal trzykrotnie
więcej energii niż obiekty powstałe w latach dwutysięcznych18. Jednocześnie na
interwencje pozytywnie oddziałuje rosnąca społeczna świadomość związana z potrzebą
oszczędnego gospodarowania energią na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony
zdrowia.
Wskaźnik został oszacowany na podstawie interwencji dotyczącej poprawy efektywności
energetycznej budynków, wdrażanej w ramach RPO WP 2007-2013. Do wyliczenia kosztu
jednostkowego posłużono się wskaźnikiem Liczba obiektów objętych termomodernizacją
[szt.]. Do wyliczeń kosztu jednostkowego zostały włączone wszystkie projekty pochodzące z
Działania 2.2 realizujące powyższy wskaźnik, a więc dotyczące przedsięwzięć zarówno w
budynkach użyteczności publicznej jak i mieszkaniowych. Warto zwrócić uwagę, że do
szacunków przyjęto liczbę budynków, a nie liczbę mieszkań, a więc nie uwzględniając liczby
gospodarstw domowych znajdujących się w danym budynku. Wyliczony koszt jednostkowy
dla wskaźnika Liczba obiektów objętych termomodernizacją na podstawie zastosowanej
metodologii po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 413 425,08 zł – tę wartość przyjęto do
obliczeń wartości docelowej wskaźnika Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą
zużycia energii [szt.] w ramach RPO WP 2014-2020.
Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020, przy alokacji wykorzystanej na poziomie
84%, wskazuje na koszt jednostkowy osiągnięcia jednej jednostki wskaźnika Liczba
18

A. Alsabry, W. Pigalski, Tm. Maciejewski, Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i
wentylację mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, [w:] Przegląd budowlany 11/2010, s. 39-45.
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gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii poziomie 10 824 zł. Koszt ten okazuje
się więc w efekcie dużo niższy niż przewidywano. Nieuzasadnione było potraktowanie
jednego budynku użyteczności publicznej na równi z jednym gospodarstwem domowym.
Takie podejście metodologiczne znacząco zawyża koszt jednostkowy wskaźnika. Jeden
budynek mieszkaniowy mogący uzyskać dofinansowanie w RPO WP 2014-2020 obejmuje
bowiem co najmniej kilka gospodarstw domowych.
Obecny koszt jednostkowy, a także wykorzystana alokacja wskazują, że cel dla wskaźnika
zostanie wykonany na poziomie 1 231%. Jest to spowodowane przede wszystkim
niedoszacowaniem wartości docelowej wskaźnika na etapie programowania perspektywy
unijnej 2014-2020. Budżet naboru skierowanego wobec wielorodzinnych budynków
mieszkalnych nie został bowiem w ponad połowie wykorzystany. W związku z wysokim
nadwykonaniem wskaźnika, wynikającym z podpisanych umów o dofinansowanie, a także z
uwagi na fakt, iż nie planuje się kolejnych naborów dla PI 4c, proponuje się podwyższenie
wartości docelowej wskaźnika do łącznego poziomu deklarowanego w podpisanych
umowach o dofinansowanie na dzień 31.12.2018 r. (5 810 szt.).
Postęp rzeczowy wskaźnika Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych ocenia się jako
niezadowalający. Wartość osiągnięta do końca 2018 roku odpowiada niecałym 2% celu
założonego na rok 2023. Mimo analogicznego sposobu pomiaru wskaźnika, jak w
przypadku Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, nie
kształtuje się on w sposób adekwatny do niego. Warto zauważyć przy tym, że Szacowany
spadek emisji gazów cieplarnianych, deklarowany jest w każdym realizowanym projekcie w
ramach PI 4c. Szacowana wartość wskaźnika na podstawie podpisanych umów o
dofinansowanie wyniesie jednak około 58%. Wciąż nie będzie to jednak poziom
pozwalający stwierdzić realizację celu. Problem związany z postępem w osiąganiu
wskaźnika wynika z braku jednolitej metodologii szacowania wartości docelowej na
poziomie centralnym, co daje regionom dowolność w interpretacji i dobieraniu zmiennych
do pomiarów.
Na etapie programowania RPO WP 2014-2020 wskaźnik został oszacowany na podstawie
interwencji dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków, wdrażanej w
ramach RPO WP 2007-2013. Do wyliczenia kosztu jednostkowego posłużono się
wskaźnikiem Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki
azotu, pyły, dwutlenek węgla [tony/rok]. Do wyliczeń kosztu jednostkowego zostały
włączone wszystkie projekty pochodzące z Działania 2.2 realizujące powyższy wskaźnik. Do
wyliczeń zaliczono więc zarówno projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (np.
montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych), instalacji wytwarzających
energię w skojarzeniu, modernizacji kotłowni, jak i termomodernizacji obiektów. Wyliczony
koszt jednostkowy dla wskaźnika Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla na podstawie zastosowanej
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metodologii po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 6 160,17 zł – tę wartość przyjęto do
obliczeń wartości docelowej wskaźnika Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych w
ramach RPO WP 2014-2020.
Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020, przy alokacji wykorzystanej na poziomie
88%, wskazuje jednak na koszt jednostkowy osiągnięcia jednej jednostki wskaźnika
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 7 274 zł. Koszt jednostkowy
okazuje się więc w efekcie nieco wyższy niż założono w metodologii oszacowania wartości
wskaźnika. Opracowując ten wskaźnik, nie wyodrębniono projektów stricte
termomodernizacyjnych. Włączenie do wyliczeń innych typów projektów sprawiło, że
uwzględniono również te, które w większym stopniu niż termomodernizacyjne przyczyniały
się do realizacji wskaźnika.
W ramach wskaźnika Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych identyfikowane jest
zagrożenie niewykonania wartości docelowej. Przeprowadzone prognozy pozwalają
stwierdzić, że za pomocą pozostałej dostępnej alokacji oraz obecnego kosztu
jednostkowego dla PI 4c możliwe będzie wykonanie około 61,1% celu na rok 2023, mimo że
wskaźnik jest realizowany przez wszystkie projekty w ramach PI 4c. Problem z wykonaniem
wskaźnika wynika z przeszacowania jego wartości docelowej na etapie programowania RPO
WP 2014-2020. Ponieważ nie planuje się kolejnych naborów na zadania z zakresu
efektywności energetycznej, proponuje się zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych do łącznej wartości wynikającej z
podpisanych umów o dofinansowanie (43 226,27 ton ekwiwalentu CO2).
Wskaźnikiem rezultatu odpowiadającym interwencji w zakresie PI 4c jest Sprzedaż energii
cieplnej na cele komunalno-bytowe. Bazowa wartość wskaźnika, przyjęta w 2012 roku
wynosiła 6 682 073 GJ, natomiast założony cel to 6 278 370 GJ. Między rokiem 2013 a 2016
udało się odnotować spadek sprzedaży, jednak w roku 2017 wskaźnik ponownie uległ
wzrostowi.
Tabela 25. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4c w latach 2012-2018
Wskaźnik

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sprzedaż energii cieplnej
na cele komunalnobytowe

6 682
073

6 429
692,0

5 260
317,0

5 374
683,0

4 431
029,0

6 144
625,0

b.d.

Źródło: Dane BDL GUS
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Wykres 10. Wartość sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w
województwie podkarpackim w latach 2011-2017 wraz z prognozowaną linią trendu do
roku 2023
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wskaźnik podlega wahaniom związanym z długością i intensywnością sezonu grzewczego w
kolejnych latach. W cieplejszych sezonach grzewczych zapotrzebowanie na energię jest
niższe, w związku z czym wielkość sprzedaży spada. Wartość wskaźnika jest jednocześnie
uzależniona od liczby budynków, które zostały w badanym okresie przyłączone lub
odłączone od sieci ciepłowniczej. Warto nadmienić, że coraz powszechniej podejmowana
termomodernizacja budynków (np. z zastosowaniem OZE bądź kotłów spełniających
wymogi ekoprojektu), ma swoje odzwierciedlenie w niższym zapotrzebowaniu na ciepło
sieciowe, aczkolwiek likwidacja nieefektywnych ekologicznie źródeł ogrzewania wiąże się
często ze zwiększaniem wielkości sprzedaży energii cieplnej.
Generalnie jednak można spodziewać się tendencji spadkowych, na które wpływ będą
miały:
 Wzrost świadomości społecznej związanej z korzyściami wynikającymi z
oszczędnego gospodarowania energią (silny oddźwięk medialny i społeczny w
związku z jakością powietrza w kraju oraz kampanie społeczne związane z potrzebą
oszczędnego gospodarowania zasobami nieodnawialnych źródeł energii),
 Wzrost znaczenia podejścia prosumenckiego do zarządzania energią,
 Programy krajowe dotyczące modernizacji energetycznej budynków (przede
wszystkim mieszkalnych),
 Niepewność związana z cenami energii na rynku,
 Ulgi podatkowe możliwe do uzyskania dzięki indywidualnym inwestycjom w
poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych,
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 Dążenie przez władze krajowe do wypełnienia celów stawianych przez Unię
Europejską w zakresie efektywności energetycznej po 2020 roku – strategia „Czysta
planeta dla wszystkich”.
Tabela 26. Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok
2023 dla PI 4c
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

Sprzedaż energii cieplnej
na cele komunalnobytowe (GJ)

6 278 370

6 144 625
(2017)

% wartości
docelowej
w 2023 r.
102%

Osiągnięta
wartość
(rok)
5 200 000
(2023)

% wartości
docelowej
w 2023 r.
118%

Źródło: Analizy własne na podstawie danych BDL GUS

Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4c pn. Sprzedaż energii cieplnej na cele
komunalno-bytowe w roku 2023 powinien zostać osiągnięty. Przyjęta wartość docelowa
(6 278 370 GJ) w roku 2017 można uznać za wykonaną, z wartością 6 144 625 GJ.
Prognozowana wartość wskaźnika wyniesie około 118%, w związku z czym nie zaleca się
zmiany wartości docelowej wskaźnika.
W ramach PI 4c przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków w trybie konkursowym.
Pierwszy z nich, ogłoszony jeszcze w roku 2015, dotyczył modernizacji energetycznej
budynków użyteczności publicznej. Budżet naboru wyniósł 300 000 000 zł. Konkurs ten
cieszył się najwyższym zainteresowaniem wśród wszystkich ogłoszonych dla omawianego
priorytetu. Złożono 107 wniosków o dofinansowanie (na łączną kwotę dofinansowania
261 269 088,22 zł), z czego wybrano do dofinansowania 101 projektów. Ostatecznie
zakontraktowano 218 474 692,35 zł dofinansowania UE. W ramach naboru nie
wykorzystano więc około 27% przewidzianego dofinansowania.
Drugi ogłoszony nabór był skierowany na wsparcie wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. W tym przypadku budżet naboru określono na 198 000 000 zł. Złożono 47
poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie (na kwotę dofinansowania
73 826 183,57 zł), a do dofinansowania wybrano ostatecznie 43 projekty o łącznej kwocie
dofinansowania 63 706 523,7 zł. Nabór został więc rozstrzygnięty przy niewykorzystanych
znacznych środkach finansowych (aż 68%). Do przyczyn należy zaliczyć linię demarkacyjną
miedzy RPO i PO IiŚ, w ramach której obszary znajdujące się w zasięgu oddziaływania
Strategii ZIT, a także miasta subregionalne (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg), mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie z programu krajowego. Obszary
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te charakteryzują się zaś największym potencjałem w zakresie realizacji projektów przez
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Ostatni ogłoszony nabór dla PI 4c dotyczył modernizacji energetycznej budynków ochrony
zdrowia. Jego budżet był stosunkowo niewielki w porównaniu do dwóch pozostałych
naborów – 30 000 000 zł. Zostało złożonych 31 wniosków o dofinansowanie poprawnych
formalnie (na kwotę dofinansowania 65 841 143,1 zł). W przypadku 27 projektów podjęto
decyzję o podpisaniu umów na sumaryczną kwotę dofinansowania 51 226 030,81 zł.
Dokonano więc zwiększenia budżetu naboru.
Dla PI 4c nie identyfikuje się potencjału absorpcyjnego, który mógłby równocześnie zostać
wykorzystany z korzyścią dla wartości docelowych wskaźników programowych. Pozostała
do wykorzystania alokacja nie będzie miała na nie znaczącego wpływu. Rozstrzygnięte
dotychczas nabory w pełni odpowiedziały na zgłaszane zapotrzebowanie. W związku z
możliwością wypełnienia zobowiązań wskaźnikowych przez wszystkie mierniki, oprócz
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, PI 4c może być obszarem, z którego
możliwe staje się realokowanie środków.

2.6.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Wśród czynników oddziałujących na powodzenie w realizacji wskaźników w ramach PI 4c
należy wyróżnić korzyści związane z niższymi kosztami utrzymania budynków wynikającymi
z oszczędnego gospodarowania energią. Warto mieć na uwadze, że budynki wybudowane
w przestarzałych technologiach budowlanych konsumują trzykrotnie więcej energii, niż te
powstałe w roku 200719. Podejmowanie inwestycji termomodernizacyjnych ma więc przede
wszystkim uzasadnienie ekonomiczne. Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca w
ostatnich latach świadomość społeczna mająca swoje podłoże w nasilających się
problemach związanych z jakością powietrza oraz wahaniami cen energii. Na powyższe
oddziałuje np. funkcjonowanie programu krajowego „Czyste Powietrze”, umożliwiającego
dofinansowanie termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Odgrywa on
rolę kampanii społecznej na temat korzyści związanych z podejmowaniem modernizacji
energetycznych budynków.
Unia Europejska promuje efektywne wykorzystywanie energii, zachęcając sektor publiczny
do pełnienia wiodącej roli w tym procesie20, a więc instytucje publiczne mają w sposób
szczególny przyczyniać się do realizacji celu wybrzmiewającego w strategii Europa 2020. Na
etapie programowania założono, że wspierane będą inwestycje w obiektach większych
kubaturowo, niż de facto miało to miejsce do końca 2018 roku. Zdecydowanie niższe koszty
19

A. Alsabry, W. Pigalski, Tm. Maciejewski, Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację
mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, [w:] Przegląd budowlany 11/2010, s. 39-45.

20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany
dyrektyw dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
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jednostkowe inwestycji przełożyły się na możliwość osiągnięcia większych oszczędności w
większej liczbie budynków dla wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych.

2.6.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 4c (Działanie 3.2), w październiku 2018 r. dokonano zmian w RPO WP 20142020, w postaci realokacji środków – przesunięto ponad 47 mln euro z PI 4c oraz PI 4e
(interwencja dotycząca sieci ciepłowniczych) na projekty z zakresu OZE (PI 4a). Zmiana tego
typu miała uzasadnienie ze względu na niewykorzystanie budżetów przeznaczonych na dwa
z trzech przeprowadzonych naborów dla PI 4c oraz wykonanie wskaźnika ram wykonania
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i wskaźnika Liczba
gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii w ramach umów podpisanych po
przeprowadzonych naborach. W związku ze zmianami, pozostała alokacja na priorytet nie
wpłynie w znaczącym stopniu na realizację końcowych wartości wskaźników.
Nie zakładano przyznania rezerwy wykonania na PI 4c. Ponieważ wartości docelowe
wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i Liczba
gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii są zabezpieczone w
zakontraktowanych umowach, nie przewiduje się potrzeby przeznaczenia środków rezerwy
wykonania na PI 4c.
Nie zakłada się również potrzeby przyjęcia dodatkowych środków przez PI 4c z innych
działań. Nie identyfikuje się tak znacznego potencjału absorpcyjnego, jak ma to miejsce np.
w przypadku PI 4a, które jest obszarem o szczególnie wysokim zainteresowaniu ze strony
wnioskodawców, a także o znacznych potrzebach. Alokacja pozostała na wykorzystanie
priorytetu (około 5 mln euro) może zostać przekazana na rzecz innych działań, np. PI 4a.
Ze względu na przeszacowanie wartości docelowej wskaźnika Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych oraz w związku z dobrymi wynikami pozostałych wskaźników,
niezbędne będzie skorygowanie jego wartości w celu dostosowania do oczekiwanych
wyników w PI 4c.

2.6.3 Priorytet inwestycyjny 4e (Działanie 3.3. Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych oraz Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów
niskoemisyjnych – ZIT)
2.6.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Priorytet inwestycyjny 4e w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia realizowany jest za
pomocą dwóch poddziałań. Interwencje wpływające na przedmiotowy priorytet
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inwestycyjny wdrażane są poprzez Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
oraz Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – ZIT. Celem interwencji jest
obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa. W ramach Działania 3.3
dofinansowuje się budowę, rozbudowę, przebudowę sieci, przyłączy ciepłowniczych i
węzłów cieplnych (w Poddziałaniu 3.3.1), a także przyłączy ciepłowniczych do budynków,
węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych. Ponadto, możliwe są roboty budowlane i/lub
wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w budynkach oraz w
Poddziałaniu 3.3.1 budowy/modernizacji budynków użyteczności publicznej, które spełniać
będą standardy budownictwa pasywnego. W kręgu beneficjentów Poddziałania 3.3.1
znajdują się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, podmioty,
w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, jednostki sektora finansów
publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe,
a także spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS. W przypadku Poddziałania 3.3.3
beneficjentem może zostać Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Na dzień 31.12.2018 r. zakontraktowano 22,96% alokacji przewidzianej dla PI 4e w OP 3.
Podpisano 6 umów o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości
48 740 270,42 zł. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią zaś 4,57% alokacji.
Do końca 2018 roku ogłoszono 3 konkursy dla Poddziałania 3.3.1 (z czego jeden zakończył
się w I kwartale 2019 r.), w ramach których przyjęto do oceny 10 wniosków poprawnie
ocenionych formalnie, co skutkowało zawarciem 5 umów o dofinansowanie. W ramach
Poddziałania 3.3.3 przeprowadzono zaś 1 nabór w trybie pozakonkursowym.
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Tabela 27 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 4e – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Długość
wybudowanej lub
zmodernizowanej
sieci ciepłowniczej
(przyłącza)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

30

4,66

15,5%

9,50

31,7%

9,50

31,7%

Liczba
zainstalowanych
lub
zmodernizowanych
źródeł ciepła

1 400

0

0%

4 353

310,9%

16 345,80

1 167,6%

Szacowany spadek
emisji gazów
cieplarnianych
(CI34)

25 600

52,68

0,2%

30 792,34

120,3%

115 627,26

451,7%

Powierzchnia lokali
objętych wymianą
źródeł ciepła

112 000

0

0%

340 461,6

304%

1 278 455,63

1 141,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL 2014

Postęp rzeczowy wskaźnika Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
(przyłącza) ocenia się jako niezadowalający. Dotychczas przedłożone wnioski o płatność
dokumentują realizację 4,66 km sieci, tj. 15,5% celu. Umowy dofinansowania przewidują
zaś budowę lub modernizację 9,5 km sieci ciepłowniczej, co stanowi 31,7% docelowej
wartości planowanej na 2023 rok. Wartość docelowa nie jest więc zabezpieczona
przedsięwzięciami zakończonymi oraz będącymi w toku realizacji. W sposób negatywny na
wartość wskaźnika oddziałuje linia demarkacyjna między projektami współfinansowanymi
w ramach RPO oraz PO IiŚ. Obszary będące w zasięgu oddziaływania Strategii ZIT oraz
miasta subregionalne są wyłączone z ubiegania się o wsparcie w zakresie projektów
dotyczących sieci ciepłowniczych w ramach RPO, na rzecz wsparcia z programu krajowego.
Obszary te charakteryzują się zaś największym potencjałem realizacyjnym tego typu
inwestycji. Ponadto, znacznym ograniczeniem okazały się wymogi UE związane z
obowiązkiem podejmowania inwestycji dotyczących efektywnego systemu ciepłowniczego
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(z wykorzystaniem kogeneracji bądź OZE). Przedsięwzięcia nie spełniające tego wymogu
wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. W województwie podkarpackim bardzo
niewielka liczba systemów spełnia ten warunek, co w przypadku złożonego wniosku o
dofinansowanie na inwestycje nie spełniające wymogów, powoduje czasową niepewność
co do faktycznej możliwości wykonania projektu.
Omawiany wskaźnik oszacowano na podstawie danych dla projektów pochodzących z
Działania 2.2, realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013. Wybór takiego wariantu był
wynikiem dostępności danych dotyczących wskaźnika Długość
wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej, na podstawie którego wyliczono wartość
dla omawianego miernika. Wartości wydatków kwalifikowalnych prawie wszystkich
projektów, którymi posłużono się do wyliczenia kosztu jednostkowego, były zbliżone.
Wyliczony koszt jednostkowy po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 1 504 566,62 zł – tę
wartość przyjęto do wyliczeń wartości docelowej wskaźnika Długość wybudowanej lub
zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (przyłącza) w ramach RPO WP 2014-2020. Realizacja
projektów w perspektywie unijnej 2014-2020, przy alokacji wykorzystanej na poziomie
22,96%, wskazuje na koszt jednostkowy wskaźnika na poziomie 2 453 890 zł. Koszt
inwestycji w przypadku projektów posiadających podpisaną umowę o dofinansowanie
okazuje się być znacznie wyższy niż przewidywano.
W przypadku omawianego wskaźnika, mimo dostępnej alokacji na PI 4e w OP 3, przy
uwzględnieniu omówionych uwarunkowań, prognozowany jest brak możliwości wykonania
założeń na rok 2023. Zakontraktowane projekty nie wymagały notyfikacji Komisji
Europejskiej, lecz realizują one mniejszą część ogółu wartości wskaźnika. 5 projektów o
szacowanej wartości wskaźnika 21,73 km zostało skierowanych do notyfikacji pomocy
publicznej. Wartość mogłaby zostać osiągnięta jedynie pod warunkiem uzyskania
notyfikacji KE. Realizacja wskaźnika jest możliwa jeszcze w niewielkim stopniu za pomocą
naboru wniosków w Poddziałaniu 3.3.1 o numerze RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18, który
powinien zostać rozstrzygnięty w 2019 r. Nie pozwoli to jednak na wykonanie zobowiązań
dla tego wskaźnika.
REKOMENDACJA: W związku z powyższym, w przypadku braku uzyskania notyfikacji KE
przez projekty znajdujące się obecnie w toku tej procedury, proponuje się urealnienie
wartości docelowej dla wskaźnika Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
ciepłowniczej (przyłącza) do wartości założonej w podpisanych do dnia 31.12.2018 r.
umowach o dofinansowanie. Należy również dopuścić możliwość uzyskania notyfikacji
Komisji Europejskiej przez projekty znajdujące się obecnie w toku procedury. W
przypadku takiego stanu rzeczy, należy umożliwić późniejszą modyfikację wartości
wskaźnika, w uzależnieniu od ostatecznych rozwiązań.
W przypadku wskaźnika produktu pn. Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł
ciepła, do końca 2018 roku nie udało się osiągnąć żadnej wartości, choć warto zauważyć, że
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jest on realizowany za pomocą jednego znaczącego projektu z Poddziałania 3.3.3
(„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”), co powinno zapewnić wykonanie celu dla
wskaźnika. Warto przy tym nadmienić, że budżet naboru w czasie jego trwania został
zwiększony o ponad 1/3. Poza nim, nie podpisano żadnej umowy, która odpowiadałaby za
realizację wskaźnika. Nabór w trybie konkursowym dla Poddziałania 3.3.1, który będzie
rozstrzygnięty w 2019 roku, powinien wyłonić znaczną liczbę projektów parasolowych
przyczyniających się do jeszcze większego efektu. Do możliwości osiągania takich wyników
wskaźnikowych w dużej mierze przyczyniają się alarmujące wyniki pomiarów emisji
zanieczyszczeń do powietrza, obserwowane w czasie trwania sezonu grzewczego. Rosnąca
społeczna świadomość konsekwencji środowiskowych oraz zdrowotnych, wynikających z
użytkowania nieekologicznych źródeł ogrzewania, w efekcie prowadzi do zauważalnego
zainteresowania wsparciem unijnym. Jednocześnie warto jednak pamiętać, że równolegle
funkcjonuje program krajowy „Czyste Powietrze”, trafiający do tej samej grupy docelowej
odbiorców ostatecznych. Nie przewiduje się jednak negatywnego oddziaływania
wspomnianego programu na wdrażanie wymiany urządzeń grzewczych w ramach RPO WP
2014-2020, gdyż realizacja projektów parasolowych znacząco ułatwia odbiorcom
ostatecznym etap realizacyjny projektu. Ciężar przygotowań formalnych leży po stronie
gmin aplikujących do RPO, przez co mieszkańcy chętniej wyrażać mogą zainteresowanie
wsparciem. Ponadto, w ramach dofinansowania unijnego nie występują kryteria
dochodowe związane z przyznawaniem środków.
Wskaźnik ten został wyraźnie niedoszacowany na etapie programowania. W perspektywie
unijnej 2007-2013 nie zidentyfikowano danych odnośnie projektów realizujących ten
wskaźnik. Na podstawie dostępnego kosztorysu ustalono więc koszt wymiany kotła na
gazowy lub retortowy, który po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł 12 400,87 zł. Umowa
realizująca wskaźnik, wskazuje na znacznie niższy koszt jednostkowy (2 921 zł/szt.), co jest
możliwe dzięki realizacji kompleksowej inwestycji na obszarze spójnym funkcjonalnie i
przestrzennie.
REKOMENDACJA: Prognozowana wartość docelowa omawianego wskaźnika znajdzie się
na poziomie 1 167,6%, jednak z zastrzeżeniem kosztu jednostkowego wynikającego ze
wskazanego projektu. Z uwagi na istniejące potrzeby społeczne w zakresie wymiany
źródeł ogrzewania i spodziewane wysokie nadwykonanie wskaźnika, proponuje się
urealnienie wartości docelowej wskaźnika do wysokości 16 345 szt.
Wskaźnik Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych do końca 2018 roku został
osiągnięty na poziomie 0,32%. Należy nadmienić, że może on być zmierzony w
odpowiednim czasie po zakończeniu projektu, stąd niewielka liczba realizowanych
projektów jest w stanie zaraportować przynajmniej częściowe obniżenie emisji. Docelowa
wartość na koniec roku 2023 zakłada redukcję 25 600 ton równoważnika CO2, a
zakontraktowane projekty przyczyniają się do ograniczenia 30 792,34 ton, co stanowi
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120,3% wartości docelowej. Do osiągniecia celu niemal w całości przyczyni się wspomniany
już projekt dotyczący wymiany źródeł ogrzewania na obszarze ROF. Dla powyższego
wskaźnika nie wypracowano dotychczas jednolitej metodologii szacowania na poziomie
ogólnokrajowym, stąd realne wyliczenie wartości możliwych do osiągnięcia jest
problematyczne. Stosowanie różnych metodologii przez beneficjentów (np. na podstawie
wykonanych audytów energetycznych czy planów gospodarki niskoemisyjnej), powoduje
rozbieżności.
Docelowa wartość wskaźnika w Programie została oszacowana na podstawie projektów
pochodzących z Działania 2.2 RPO WP 2007-2013, realizujących wskaźnik Zmiana emisji
głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla. Z
uwagi na to, że było ich 195, można wnioskować o dużym prawdopodobieństwie
właściwego oszacowania wskaźnika. Średni koszt jednostkowy wyniósł, po uwzględnieniu
indeksu cen, 6 160,17 zł. Okazuje się, że dostępna alokacja dla PI 4e w OP 3, może
przyczynić się do znacznej nadwyżki w wykonaniu, bowiem na wartość wskaźnika, poza
wspomnianym projektem dla Poddziałania 3.3.3, wpłyną projekty wyłonione w roku 2019
w konkursach dla Poddziałania 3.3.1 (wymiana źródeł ciepła oraz budynki pasywne).
Obecny koszt jednostkowy wyliczono poprzez iloraz wartości dofinansowania UE dla umów
o dofinansowanie realizujących wskaźnik oraz wartości docelowej wskaźnika zakładanej w
projektach mających podpisane UoD. Koszt ten wyniósł 7 274 zł/tona równoważnika CO2.
Zgodnie z prognozami (przy uwzględnieniu obecnego kosztu jednostkowego oraz pozostałej
alokacji), można spodziewać się, że w efekcie wskaźnik znajdzie się na poziomie niemal
452% (115 627,26 ton równoważnika CO2).
REKOMENDACJA: W związku ze spodziewanym znacznym przekroczeniem wartości
docelowej wskaźnika Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych, proponuje się
zaktualizowanie go do wysokości 115 627,26 ton równoważnika CO2.
Do końca 2018 roku nie udało się zaraportować żadnej wartości dla wskaźnika
Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła. W związku z tym, że wynika on
bezpośrednio z osiągniętej wartości wskaźnika Liczba zainstalowanych lub
zmodernizowanych źródeł ciepła, który, jak wspomniano wcześniej, zostanie osiągnięty
dzięki projektowi podjętemu na obszarze ROF, dotyczącemu wymiany źródeł ogrzewania.
Podpisane umowy dofinansowania gwarantują wykonanie wskaźnika. W ramach
zakontraktowanych środków, powierzchnia objęta wymianą źródeł ciepła wyniesie
340 461,60 m2, co oznacza wykonanie w 304%.
Wartość docelową powyższego wskaźnika w Programie szacowano na podstawie średniej
powierzchni użytkowej 1 mieszkania w roku 2013, która wynosiła wówczas 80,53 m2. Tę
wartość pomnożono przez liczbę źródeł ciepła, którą planowano
zmodernizować/zainstalować. W związku z prognozowanym nadwykonaniem wskaźnika
Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła, przewiduje się również
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zauważalne przekroczenie założonego celu przez wskaźnik Powierzchnia lokali objętych
wymianą źródeł ciepła, które wyniesie 1 141,5%.
REKOMENDACJA: W związku z prognozowanym znacznym nadwykonaniem wskaźnika
Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła, rekomenduje się podwyższenie
wartości docelowej wskaźnika do wysokości 1 278 455,63 m2.
Wskaźnikiem rezultatu strategicznego dla PI 4e w OP 3 jest Stężenie pyłu zawieszonego
PM10 w roku kalendarzowym. Pomiary dokonywane w latach 2008-2012 odnosiły się do
rejonu ul. Szopena w Rzeszowie, natomiast od roku 2013 są one prowadzone na
stanowisku pomiarowym przy ul. Rejtana. Wartość bazowa wskaźnika w roku 2012
wyniosła 39,7 µg/m3. POP dla strefy miasto Rzeszów, wraz z Planem Działań
Krótkoterminowych, pozwoliły określić wartość docelową wskaźnika na poziomie 33,2
µg/m3. Warto nadmienić, że dopuszczalne średnioroczne stężenie wynosi 40 µg/m3, stąd
cel założony na rok 2023 należy uznać jako właściwie dobrany.
Tabela 28. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4e w latach 2012-2017
Wskaźnik

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stężenie pyłu zawieszonego
PM10 w roku kalendarzowym

39,7

31,6

29,0

30,0

28,0

30,0

Źródło: dane WIOŚ w Rzeszowie.

Wykres 11. Wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym w
województwie podkarpackim w latach 2008-2017 wraz z prognozowaną linią trendu do
roku 2023
45
40
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30

38,3

39,9

42,2

39,7

34,7
31,60

29,00 30,00 28,00 30,0

25
20
15
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5

y = -4,109ln(x) + 40,547
R² = 0,3252

0

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie

Pomiary dokonywane w latach 2013-2017 pokazują, że stężenie pyłu PM10 utrzymywało
się na podobnym poziomie. Cel został zaś osiągnięty już w roku 2013, kiedy to wskaźnik
ukształtował się na poziomie 31,6 µg/m3. Warto dodać, że na żadnej ze stacji pomiarowych
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w województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego.
Na ostateczne wykonanie celu z pewnością będzie oddziaływać interwencja podejmowana
w RPO WP 2014-2020, z uwagi na dofinansowanie wymiany znacznej liczby
nieekologicznych urządzeń grzewczych oraz realizację projektów związanych z sieciami
ciepłowniczymi. Jednocześnie jednak wskaźnik jest uzależniony od długości i intensywności
sezonu grzewczego w danym roku.
Prognozowana wartość docelowa wskaźnika, zgodnie z obserwowanymi trendami, powinna
ukształtować się na poziomie 29,96 µg/m3. Nie rekomenduje się zmiany wartości docelowej
omawianego wskaźnika strategicznego.
Tabela 29. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 4e – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Stężenie pyłu
zawieszonego PM10 w
roku kalendarzowym
(μg/m3)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

33,2

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

30 (2017)

109,64

Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

26,96 (2023)

118,8

Źródło: Analizy własne na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie

2.6.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Analizując czynniki mające wpływ na projekty związane z sieciami ciepłowniczymi, należy
zwrócić uwagę na znaczny wzrost cen i zmniejszający się kapitał ludzki zdolny wykonywać
zakres projektowy. Powyższe odbiło się również na procesie planowania projektów i
szacowania ryzyka związanego z procedurami przetargowymi w przypadku podpisania
umowy dofinansowania.
Ponieważ interwencja w zakresie sieci ciepłowniczych jest uzależniona od regulacji
prawnych związanych z pomocą publiczną, tzn. w przypadku sieci innych niż stanowiących
element efektywnego systemu ciepłowniczego, udzielenie pomocy publicznej wymaga
indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Wstrzymuje to realizację kilku projektów
wybranych do dofinansowania w Poddziałaniu 3.3.1, jednocześnie stwarzając ryzyko
niewykonania celu na 2023 rok dla wskaźnika Długość wybudowanej lub zmodernizowanej
sieci ciepłowniczej (przyłącza).
Innym z czynników mogących mieć wpływ na przedmiotowy zakres wsparcia jest
zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program
„Czyste powietrze”. W ramach tego programu można wnioskować o dotację przeznaczoną
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między innymi na projekty dotyczące wymiany urządzeń grzewczych. Ze względu na
atrakcyjne warunki przyznania wsparcia w ww. programie można mówić o zjawisku
kanibalizacji środków, gdyż wspomniany program trafia do takich samych grup odbiorców.
„Czyste Powietrze” umożliwia nie tylko wymianę urządzeń grzewczych, lecz również
termomodernizację, montaż mikroinstalacji OZE, a także wentylacji z odzyskiem ciepła.
Koszt inwestycji, od którego można naliczyć dofinansowanie, wynosi maksymalnie 53 tys.
zł, zaś minimalny – 7 tys. zł. Dodatkowo nabór w omawianym programie jest prowadzony w
trybie ciągłym, co umożliwia większą elastyczność wnioskowania. Nie przewiduje się jednak
negatywnego oddziaływania wspomnianego programu na wdrażanie wymiany urządzeń
grzewczych w ramach PI 4e w RPO WP 2014-2020. Formuła projektów parasolowych
stosowana w RPO znacząco ułatwia odbiorcom ostatecznym etap realizacyjny projektu.
Ciężar przygotowań formalnych leży po stronie gmin aplikujących do RPO, co zwiększa
atrakcyjność wsparcia. Ponadto, w ramach dofinansowania unijnego nie występują kryteria
dochodowe związane z przyznawaniem środków.
W 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe21. Wprowadziło ono wymagania dotyczące kotłów na
paliwo stałe do 500 kW. Z uwagi na funkcjonujące przepisy związane z normami
emisyjności kotłów oraz jakości węgla, wsparcie w ramach RPO może zostać udzielone
wyłącznie na kotły spalające paliwo gazowe lub biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem
paliwa lub zgazowującego. Pomimo wprowadzenia zakazu sprzedaży pozaklasowych
kotłów, luki prawne oraz brak realnych mechanizmów kontroli, powodują, że kotły te wciąż
są dostępne. Podpisana została jednak nowelizacja rozporządzenia, mająca na celu
uszczelnienie przepisów, co powinno pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza
oraz zainteresowanie wsparciem na modernizację/wymianę urządzeń grzewczych.
Dodatkowym czynnikiem, niesprzyjającym interwencji, jest wciąż niewystarczająca
świadomość społeczna na temat negatywnych konsekwencji zdrowotnych użytkowania
nieefektywnych ekologicznie źródeł ogrzewania. Jednocześnie, dostrzega się korzyści
ekonomiczne wynikające z wymiany kotłów przestarzałych technologicznie na
nowocześniejsze i efektywniejsze. Potencjalni odbiorcy wsparcia mogą nie dostrzegać
zasadności likwidacji nieefektywnych ekologicznie urządzeń grzewczych. Ponadto, istotnym
problemem w województwie pozostaje spalanie niedozwolonych materiałów i substancji w
paleniskach domowych. Należy także zwrócić uwagę, że na ograniczenie zainteresowania
mieszkańców może oddziaływać także czynnik ekonomiczny – o ile wymiana urządzenia na
efektywniejsze zostaje dofinansowana, nierzadko koszty eksploatacji urządzeń oraz
uiszczane opłaty stają się wyższe niż przed wymianą/modernizacją urządzenia.

21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz.
1690).
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Realizacja projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 w zakresie wymiany/likwidacji
dotychczasowych źródeł ciepła jest możliwa wyłącznie na obszarach gmin, na terenie
których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń
pyłu zawieszonego PM10 (24h). Ze wsparcia w tym zakresie wyłączone są zaś gminy
należące do ROF, dla których dedykowane jest Poddziałanie 3.3.3. Tabela poniżej
przedstawia gminy mogące ubiegać się o wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.1 – dla ponad
połowy z nich złożono wniosek o dofinansowanie na cele wymiany źródeł ciepła. Warto
zauważyć, że wnioski te w dużym stopniu obejmują obszary, dla których występują
najwyższe odsetki ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia pyłu, a ponadto
deklaracje składane przez wnioskodawców pozwalają wnioskować o możliwości poprawy
stanu powietrza na obszarze województwa, a także o realizacji celów wskaźnikowych. Ze
względu na zainteresowanie naborem, zwiększano jego budżet, co dodatkowo w sposób
pozytywny wpłynie na efekty interwencji.
Tabela 30. Gminy, na terenie których możliwa jest realizacja projektów w ramach
Poddziałania 3.3.1
Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

Nie

1

m. Przemyśl

50,651

10,27535% Tak

23

m. Przeworsk

4,63

2

m. Mielec

49,8

10,10271% Tak

24

Gm.
Przeworsk

4,449

3

m. Krosno

46,055

9,34298%

Tak

25

Gm. Kołaczyce 4,437

4

m. Tarnobrzeg 43,932

8,91230% Tak

26

Gm. Żurawica

4,043

5

m. Stalowa
Wola

43,4

8,80437%

27

Gm. Przecław

3

29,187

Tak
(Związek
5,92104% Gmin
28
Dorzecza
Wisłoki)

27,162

Tak
(Związek
Gmin
29
Dorzecza
Wisłoki)

6

7

m. Jasło

m. Dębica

5,51024%

Tak

137

0,93927%

0,90255% Nie

0,90012%

0,82019%

0,60860%

Tak

Nie

Nie

m. i gm.
Jedlicze

2,469

Tak
(Związek
0,50088% Gmin
Dorzecza
Wisłoki)

Gm.
Krościenko
Wyżne

2,445

0,49601% Nie
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Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

8

m. Jarosław

25,139

5,09984%

Tak

30

Gm. Pysznica

2,35

0,47673% Nie

9

m. Sanok

20,877

4,23523%

Nie

31

m. Lubaczów

1,545

0,31343% Nie

Gm. Korczyna 1,003

0,20347% Tak

10

Gm. Dębica

15,09

3,06124%

Tak
(Związek
Gmin
32
Dorzecza
Wisłoki)

11

m. i gm.
Kolbuszowa

14,5

2,94155%

Tak

33

Gm. Strzyżów

0,88

2,66018%

Tak
(Związek
Gmin
34
Dorzecza
Wisłoki)

m. i gm. Lesko

0,612

12 Gm. Jasło

13

13,113

m. i gm. Nisko 11,8

14 Gm. Mielec

11,624

0,17852%

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

Nie

0,12415% Nie

2,39382% Tak

35

Gm. Tuszów
Narodowy

0,38

2,35811%

36

Gm. Gorzyce

0,35

0,07100% Nie

0,27

Tak
(Związek
0,05477% Gmin
Dorzecza
Wisłoki)

Tak

0,07709%

Tak

15 Gm. Sanok

9,727

1,97327%

Tak

37

m. Pilzno

16 m. Strzyżów

8,9

1,80550%

Nie

38

m. i gm. Nowa
0,25
Sarzyna

0,05072% Nie

17 Gm. Żyraków

8,048

Tak
(Związek
1,63266% Gmin
39
Dorzecza
Wisłoki)

Gm.
Chorkówka

0,1

Tak
(Związek
0,02029% Gmin
Dorzecza
Wisłoki)

18 m. Brzozów

7,8

1,58235% Nie

40

Gm. Miejsce
Piastowe

0,1

0,02029% Nie

19 Gm. Czermin

5,976

1,21233%

Nie

41

Gm.
Wojaszówka

0,1

0,02029% Tak

20 m. Leżajsk

5,829

1,18250% Tak

42

Gm. Cmolas

0,065

0,01319% Nie
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Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.1

43

Nie

21

Gm.
Pawłosiów

5,526

1,12104%

Nie

22

Gm. Jeżowe

5,273

1,06971%

Nie

Gm. Leżajsk

0,05

0,01014%

Źródło: Załącznik nr 8 do SZOOP RPO WP 2014-2020.

Z uwagi na przewidywane zagospodarowanie najpilniejszych potrzeb zgłaszanych w
województwie wobec PI 4e w OP 3, nie identyfikuje się potencjału absorpcyjnego dla
przyjęcia dodatkowych środków w Poddziałaniu 3.3.1 oraz 3.3.3. W badaniu ilościowym,
spośród 103 ankietowanych wyrażających zainteresowanie aplikowaniem do Osi
priorytetowej 3, 42 respondentów wskazało Poddziałanie 3.3.1. Większość z nich chciałaby
realizować inwestycje związane z modernizacją oświetlenia ulicznego, a także wymiany
dotychczasowych źródeł ciepła. Powyższe wyniki należy uzasadnić ostatnim naborem
dedykowanym Poddziałaniu 3.3.1 w zakresie wymiany urządzeń grzewczych.
Trwające konkursy w zakresie PI 4e przyczynią się do osiągniecia jeszcze wyraźniejszych
wyników. Nie zaleca się jednak przeznaczania dodatkowych środków na rzecz omawianego
priorytetu ze względu na identyfikowane pilniejsze potrzeby w zakresie PI 4a.
2.6.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Z uwagi na obserwowany zadowalający postęp rzeczowy w przypadku PI 4e, a także brak
możliwości spełnienia celu dla wskaźnika Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci
ciepłowniczej (przyłącza) z uwagi na uregulowania prawne, rezerwa wykonania
przewidziana na PI 4e w OP 3 może zostać przeznaczona na dofinansowanie projektów
znajdujących się na liście rezerwowej w PI 4a, gdzie obserwuje się bardzo wyraźny
potencjał absorpcyjny dla przyjęcia dodatkowych środków finansowych. Cele założone dla
PI 4e, za wyjątkiem wskazanego wskaźnika, zostaną zrealizowane za pomocą pozostałej
alokacji bez uwzględnienia rezerwy wykonania.
2.6.4 Priorytet inwestycyjny 6e (Działanie 3.3. Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie
3.3.2 Redukcja emisji)
2.6.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Informacji kwartalnej według stanu na koniec 2018 r.
poziom kontraktacji dla PI 6e wyniósł 0%, gdyż do tego momentu nie podpisano żadnej
umowy o dofinansowanie. W ramach PI 6e przeprowadzono jeden nabór wniosków
(zakończony 27 września 2018 r.). W ramach naboru złożono 15 wniosków na łączną kwotę
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dofinansowania 16 841 767 zł (alokacja na nabór wyniosła 15,7 mln zł). Wszystkie wnioski
złożone w ramach naboru zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dostępna alokacja
na PI 6e wynosi 30,5 mln zł, zatem w przypadku, gdyby udało się podpisać umowy o
dofinansowanie dla wszystkich wybranych projektów, pozostała alokacja w ramach
Działania wyniosłaby ok. 13,7 mln zł. Zgodnie z aktualnym harmonogramem na 2019 rok,
nie planuje się ogłaszania kolejnego naboru w ramach Poddziałania 3.3.2.
Ogólna ocena przyjętego zestawu wskaźników do monitorowania jest pozytywna.
Wskaźniki dobrze odzwierciedlają typ interwencji, na które jest udzielane wsparcie w
ramach PI 6e i w logiczny sposób łączą się ze zdiagnozowanymi potrzebami województwa
podkarpackiego w zakresie dotyczącym redukcji emisji. Przyjęty zestaw wskaźników
pozwala na pomiar kluczowych efektów projektów. Z uwagi na jasną definicję przyjętych
wskaźników monitorowania oraz precyzyjnie określony typ wsparcia, brak jest zagrożenia,
iż wybrane do realizacji projekty nie będą przyczyniały się do realizacji założonych
wskaźników.
Tabela 31 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 6e – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba
zainstalowanych
lub
zmodernizowanych
źródeł ciepła (szt.)

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

2100

0

Powierzchnia lokali
objętych wymianą
źródeł ciepła (m2)

168 000

Szacowany roczny
spadek emisji
gazów
cieplarnianych
(CI34) (tony
ekwiwalentu CO2)

4500

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

0

0

0

990

47,14%

0

0

0

0

136
080,65

81%

0

0

0

0

13 158,38

292,41%

Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Punktem wyjścia do szacowania wartości docelowej wskaźników w PI 6e w Programie były
dane dotyczące kosztu jednostkowego. W przypadku szacowania kosztu jednostkowego
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wskaźnika pn. Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła IZ zastosowała
doświadczenia z minionej perspektywy finansowej (gdzie wspierane były projekty z zakresu
wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych). W zakresie wskaźników dotyczących:
Szacowanego rocznego spadku emisji oraz Powierzchni lokali objętych wymianą źródeł
ciepła wykorzystano dane z programu likwidacji niskiej emisji Kawka. Ewaluator nie zgłasza
zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie prognozowania wsparcia metodyki szacowania
wskaźników (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostały zamieszczone w
Załączniku 1 do niniejszego Raportu). Jedyną kwestią, jaka wymaga aktualizacji dotyczy
przyjętych założeń do określenia kosztu jednostkowego wartości wskaźnika.
Prognozy realizacji docelowych wartości wskaźników przedstawiono z uwzględnieniem
informacji przygotowanych przez IZ. Dane te dotyczą deklarowanych do osiągnięcia przez
wnioskodawców zakończonego naboru wartości wskaźników.
W przypadku wskaźnika Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła
prognozuje się, iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 990 sztuk (47,14% zakładanej
aktualnie przez IZ wartości docelowej). Brak osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika
wynika z tego, iż koszty rzeczywistej realizacji wskaźnika okazały się wyższe niż założyła IZ
na etapie programowania wsparcia.
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane problemy z osiągnięciem docelowej wartości
wskaźnika Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła rekomendowane
jest obniżenie wartości docelowej w Programie do maksymalnie 990 szt22.
W przypadku wskaźnika Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła prognozuje się,
iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 136 080,65 m2 (81% zakładanej aktualnie przez IZ
wartości docelowej). Prognozowane nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika wynika z
niższego niż założyła IZ na etapie programowania zainteresowania aplikowaniem o
wsparcie oraz mniejszej powierzchni lokali deklarowanych przez wnioskodawców do
objęcia wsparciem w ramach PI 6e.
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane problemy z osiągnięciem docelowej wartości
wskaźnika Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła rekomendowane jest
obniżenie wartości docelowej w Programie do maksymalnie 136 080 m2.
W przypadku wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych prognozuje
się, iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 13 158,38 tony ekwiwalentu CO2/rok
(292,41% zakładanej aktualnie przez IZ wartości docelowej). Prognoza osiągnięcia wartości
docelowej wskaźnika wynika z niższego niż założyła IZ na etapie programowania wsparcie
średniego kosztu jednostkowego.

22

Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w Załączniku 1.
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REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane przekroczenie docelowej wartości wskaźnika
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych rekomendowane jest zwiększenie
wartości docelowej w Programie do maksymalnie 13 158 ton ekwiwalentu CO2.
W RPO WP 2014-2020 dla PI 6e przyjęto wskaźnik rezultatu strategicznego pn. Stężenie
pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym. Wartość docelową wskaźnika (33,2
µg/m3) określono na podstawie dokumentu: „Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto
Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z Planem Działań
Krótkoterminowych” jako średnią z obszarów o najwyższym stężeniu PM10. Poziom
dopuszczalny PM10 dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być
przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia
średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3. Poniżej przedstawione
zostały pomierzone wartości wskaźnika w latach 2011-2017 (brak jest danych za rok 2018).
Tabela 32. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 6e w latach 2011-2018
Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stężenie pyłu
zawieszonego PM10 w
roku kalendarzowym

42,2

39,7

31,6

29,0

30,0

28,0

30,0

b.d.

Źródło: dane WIOŚ w Rzeszowie.

Poziom docelowy przyjęty w RPO WP 2014-2020 został osiągnięty (i to z nadmiarem) już w
roku 2013. Od roku 2013 obserwowana wartość wskaźnika utrzymuje się na zbliżonym
poziomie. W 2016 r. i 2017 r. na żadnej stacji pomiarowej w województwie podkarpackim
nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego
PM10. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stacjach pomiarowych w 2016 r. zawierały się
w przedziale 26-35 g/m3 (65-88% normy średniorocznej), a w 2017 r. pomiędzy 21-39
g/m3 (53-98 % normy średniorocznej).
Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie prognozowania wsparcia
metodyki szacowania wskaźników. Przyjmując metodykę zastosowaną przez IZ i
aktualizując model obliczeniowy o dane zastane z lat 2013-2017 prognozowana wartość
docelowa wskaźnika w roku 2023 wyniesie 26,96 µg/m3. Aktualnie nie prognozuje się
możliwości wystąpienia problemu z osiągnięciem wartości docelowej wyznaczonej na rok
2023.
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Tabela 33. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 6e – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Stężenie pyłu
zawieszonego PM10 w
roku kalendarzowym (μg
/ m3)

Wartość
docelowa na
koniec 2023
r.

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Osiągnięta
wartość

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

30

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

26,96

33,2

109,64
(2017)

118,8
(2023)

Źródło: Analizy własne na podstawie danych WIOŚ w Rzeszowie

Na terenie innych miast województwa podkarpackiego sytuacja w zakresie obserwowanych
wartości stężeń pyłu zawieszonego jest bardziej niekorzystna (szczególnie chodzi tutaj o
miasto Jarosław, ale także Dębica i Mielec).
Największy wpływ na obserwowane wartości stężeń pyłu zawieszonego ma sezon
grzewczy. To najczęściej w miesiącach zimowych dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych
stężeń. Poza sezonem grzewczym incydentalne przypadki warunków niekorzystnych
stwierdzono w Jarosławiu (co wskazuje na konieczność podjęcia pilnych działań zaradczych
w celu poprawy stanu jakości powietrza). W ocenie Ewaluatora wszystkie racjonalne
wskaźniki rezultatu strategicznego, które dotyczą PI 6e są podatne na nieprzewidywalny
czynnik, jakim jest pogoda. To w głównej mierze od tego, jak mroźny jest okres grzewczy
zależy to, jakie wartości emisji zanieczyszczeń są obserwowane.
REKOMENDACJA: rekomenduje się bieżący monitoring osiąganej wartości wskaźnika
rezultatu strategicznego w kolejnych latach wdrażania RPO WP 2014-2020. Takie działanie
powinno być prowadzone na bieżąco (w momencie, gdy w statystyce publicznej dostępne
będą stosowne dane (wskaźniki WIOŚ). Weryfikacja możliwości osiągnięcia założonej
aktualnie w Programie wartości docelowej (oraz ew. wartości zaprognozowanej przez
Ewaluatora) powinna nastąpić w roku 2022 (dla danych za rok 2021). W sytuacji
stwierdzenia w 2022 r. w oparciu o przyjętą metodykę szacowania wartości wskaźnika innej
niż wynika z przyjętych założeń, niezbędne będzie dostosowanie tej wartości do
rzeczywiście osiąganych rezultatów.
2.6.4.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Ogłoszony w Poddziałaniu 3.3.2 nabór dotyczył wyłącznie projektów realizowanych na rzecz
właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W
ramach konkursu beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji
CO, CWU, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w
budynku. W tym kontekście szczególnie trafna jest identyfikacja uprawnionych do
wnioskowania podmiotów (JST). Bowiem są to podmioty, które posiadają odpowiednie
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rozeznanie lokalnych potrzeb oraz potencjał do nadzoru i koordynacji wdrażania tego typu
interwencji. Potencjał do realizacji tego typu projektów wymierzonych na ograniczenie
niskiej emisji w regionie jest duży. Jak pokazały analizy, nie wszystkie miasta uprawnione do
aplikowania, pomimo występowania na ich terenie znacznych przekroczeń PM10 (wg.
danych WIOŚ) złożyły w ramach naboru wniosek o dofinansowanie. Niższe zainteresowanie
aplikowaniem o wsparcie mogło wynikać z nieodpowiedniego przygotowania części
podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie. Mianowicie zgodnie z przyjętymi
warunkami wsparcia realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać
zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od
miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy
czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Powyższy wymóg z
regulaminu konkursu uznać jednak należy za słuszny mając na uwadze konieczność
zapewnienia odpowiedniej dynamiki wdrażania projektów i wydatkowania przyznanej
alokacji w okresie kwalifikowalności wydatków.
Kolejnym czynnikiem, który mógł powodować mniejsze zainteresowanie aplikowaniem o
wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.2 jest pewien stopień konkurencji ze strony
Rządowego programu pn. „Czyste powietrze”. W ramach tego programu wsparcie jest
kierowane na szerszy typ projektów (nie tylko wymiana źródeł ciepła, ale także
termomodernizacja, instalacja OZE, czy montaż wentylacji z odzyskiem ciepła). Program
skierowany jest co prawda do osób fizycznych będących właścicielami lub
współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł
(minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tys. zł). Warto także podkreślić, iż
nabór w ramach tego programu prowadzony jest w trybie ciągłym, zatem podmioty
zainteresowane wsparciem mają większą elastyczność aplikowania o wsparcie. Ponadto
wsparcie może zostać skierowane dla budynków nowo budowanych (z uwagi na długi okres
wdrażania programu).
W pewnym stopniu mniejsza motywacja do aplikowania o wsparcie w ramach Poddziałania
3.3.2 może wynikać również z braku egzekwowania istniejących przepisów dotyczących
norm emisyjnych kotłów oraz norm jakości węgla. Wsparcie w ramach Poddziałania 3.3.2
może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z
automatycznym zasypem paliwa, pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia
podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej,
zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń
powietrza. W 2017 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów,
wprowadzające do polskiego prawa restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe.
Dotyczą one urządzeń do 500 kW (tj. używanych w gospodarstwach domowych oraz w
MŚP). Pomimo wprowadzenia przez Ustawodawcę zakazu sprzedaży pozaklasowych kotłów
popularnie zwanych „kopciuchami”, dotychczasowe luki w obowiązującym prawie i brak
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realnych mechanizmów kontroli (np. przez Inspekcję Handlową) skutkują tym, iż te kotły
wciąż są dostępne w obrocie handlowym. Analogiczną sytuację stwierdza się dla norm
jakości węgla. Pomimo prawnego obowiązku wystawiania tzw. „świadectw jakości węgla”,
przepisy te są wciąż ignorowane przez znaczną rzeszę sprzedawców. W praktyce powyższe
skutkuje tym, iż obowiązujące ramy prawne mają niewystarczające przełożenie na
potencjalnych wnioskodawców w zakresie motywowania ich do realizacji takich typów
projektów, jakich wsparcie przewidziano w Poddziałaniu 3.3.2. Po zakończeniu naboru w
przedmiotowym konkursie Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z
Ministrem Środowiska podpisał nowelizację rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na
paliwo stałe. Jego celem jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie
wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych, co ma pozytywnie wpłynąć
na poprawę jakości powietrza. Powyższe bezpośrednio powinno przekładać się na
zwiększenie zainteresowania wsparciem na modernizację źródeł ciepła.
W odniesieniu do czynników zewnętrznych, niezwiązanych z systemem wdrażania RPO WP
2014-2020 można wskazać takie, które mogą wpływać na poziom zainteresowania
potencjalnych wnioskodawców. Kluczowymi czynnikami o charakterze zewnętrznym
wpływającym na poziom zainteresowania potencjalnych wnioskodawców ubieganiem się o
wsparcie są te, które dotyczą sytuacji ekonomicznej zarówno beneficjentów, jak i
beneficjentów ostatecznych Poddziałania 3.3.2. To w głównej mierze często ten czynnik
decyduje o podejmowaniu bądź zaniechaniu działań związanych z ochroną środowiska, w
tym także z ochroną powietrza.
Kolejny czynnik związany jest z poziomem świadomości ekologicznej mieszkańców. Często
ostateczny odbiorca wsparcia przewidzianego w ramach Poddziałania 3.3.2 może nie
odczuwać potrzeby do podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie (a w ślad za tym
ponoszenia kosztów), czy to modernizacji źródeł ciepła, czy przyłączania się do cieci CO lub
gazowych. W województwie podkarpackim aktualny pozostaje problem spalania odpadów
w paleniskach domowych. Problemem w przedmiotowym zakresie są bardzo ograniczone
możliwości prowadzenia kontroli (czy to przez WIOŚ, czy służby gminne).
Realizacja projektów w ramach Poddziałania 3.3.2. możliwa jest wyłącznie na obszarach
gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych
wartości stężeń pyłu
zawieszonego PM 10 (24h). Jak wynika z poniższej tabeli na terenie województwa
podkarpackiego spora część gmin z największymi potrzebami (tj. mierzonymi % udziału
ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia pyłu) ma szanse zostać objęta
wsparciem w ramach Poddziałania 3.3.2. Nabór został przeprowadzony stosunkowo
niedawno (we wrześniu 2018 r.). Można zatem prognozować, iż aktualnie nie ma w
regionie odpowiedniej liczby projektów o odpowiednim stopniu gotowości do realizacji.
Mając na uwadze deklaracje w złożonych przez wnioskodawców dokumentach
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aplikacyjnych można wskazać, iż kluczowe cele postawione w ramach Działania 3.3.2
zostaną spełnione. Nadrzędnym wskaźnikiem, który umożliwia sformułowanie powyższego
wniosku jest wskaźnik pn. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w
złożonych wnioskach o dofinansowanie (nie zaś liczby zmodernizowanych źródeł ciepła, czy
powierzchni wspartych lokali). Duża część ankietowanych (39%) w ramach badania
ilościowego potencjału absorpcyjnego nie była w stanie wskazać konkretnego projektu do
realizacji. Pozostała grupa respondentów wskazała na plan realizacji 14 projektów z zakresu
wymiany / modernizacji źródeł ciepła (w skład tych deklaracji weszły także deklaracje
typów projektów, które nie są uprawnione do samodzielnego wnioskowania w ramach
Poddziałania 3.3.2 jak np. filtry emisyjne, rozwój technologii fotowoltaiki czy wymiana
pieców o mocy powyżej 500 kW).
Tabela 34 Gminy, na terenie których możliwa jest realizacja projektów w ramach
Poddziałania 3.3.2.
Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

Lp.

Liczba
% udział
ludności
Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

1

m. Rzeszów

168,45

Tak
(projekt
23,189256%
28
parasolowy
ROF)

2

m. Przemyśl

50,651

6,972746%

tak

29

gm. Przeworsk 4,449

0,612461% nie

3

m. Mielec

49,8

6,855595%

tak

30

gm. Kołaczyce

4,437

Tak
0,610809% (projekt
ZGDW)

4

m. Krosno

46,055

6,340049%

nie

31

gm. Zurawica

4,043

0,556570% nie

m. Przeworsk

4,63

0,637378% nie

5

m. Tarnobrzeg 43,932

6,047791%

tak

32

gm. Czarna
(powiat
łańcucki)

3,133

Tak
(projekt
parasolowy
0,431297%
ROF /
projekt
ZGDW)

6

m. Stalowa
Wola

43,4

5,974554%

tak

33

gm. Przecław

3

0,412988% nie

7

m. Jasło

29,187

4,017957%

Tak
(projekt
ZGDW)

34

m. i gm.
Jedlicze

2,469

Tak
0,339889% (projekt
ZGDW)
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Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

Lp.

Liczba
% udział
ludności
Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

8

m. Dębica

27,162

3,739190%

Tak
(projekt
ZGDW)

35

gm.
Krościenko
Wyżne

2,445

0,336585% nie

9

m. Jarosław

25,139

3,460699%

nie

36

gm. Pysznica

2,35

0,323507% nie

20,9

2,877147%

Tak
(projekt
37
parasolowy
ROF)

m. i gm.
Głogów
Małopolski

1,642

Tak
(projekt
0,226042%
parasolowy
ROF)

20,877

2,873981%

nie

m. Lubaczów

1,545

0,212689% nie

2,077328%

Tak
(projekt
ZGDW)

1,479

Tak
(projekt
0,203603%
parasolowy
ROF)

10

m. i gm.
Boguchwała

11 m. Sanok

12 gm. Dębica

m. i gm.
13
Kolbuszowa

15,09

14,5

38

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

39

gm. Chmielnik

1,344

Tak
(projekt
0,185018%
parasolowy
ROF)

1,996107%

tak

40

gm.
Trzebownisko

gm. Korczyna

1,003

0,138076% tak

14 gm. Łańcut

13,64

1,877717%

Tak
(projekt
41
parasolowy
ROF)

15 gm. Jasło

13,113

1,805169%

Tak
(projekt
ZGDW)

42

gm. Strzyżów

0,88

0,121143% nie

16 m. i gm. Nisko

11,8

1,624418%

tak

43

m. i gm. Lesko

0,612

0,084249% nie

17 gm. Mielec

m. i gm.
18
Tyczyn

19 m. Łańcut

11,624

11,321

11,16

1,600189%

tak

44

gm. Krasne

0,408

Tak
(projekt
0,056166%
parasolowy
ROF)

1,558478%

Tak
(projekt
45
parasolowy
ROF)

gm. Tuszów
Narodowy

0,38

0,052312% tak

1,536314%

Tak
(projekt
46
parasolowy
ROF)

gm. Gorzyce

0,35

0,048182% nie
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Liczba
% udział
ludności
Lp. Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

Lp.

Liczba
% udział
ludności
Gmina/Miasto
ludności
narażonej
narażonej
w tyś.

20 gm. Sanok

9,727

1,339044%

tak

47

m. Pilzno

21 m. Strzyżów

8,9

1,225197%

nie

48

m. i gm. Nowa
0,25
Sarzyna

0,034416% nie

22 gm. Żyraków

8,048

1,107908%

Tak
(projekt
ZGDW)

49

gm.
Chorkówka

0,1

Tak
0,013766% (projekt
ZGDW)

23 m. Brzozów

7,8

1,073768%

tak

50

gm. Miejsce
Piastowe

0,1

0,013766% nie

24 gm. Czermin

5,976

0,822671%

nie

51

gm.
Wojaszówka

0,1

0,013766% tak

25 m. Leżajsk

5,829

0,802435%

nie

52

gm. Cmolas

0,065

0,008948% nie

gm.
Pawłosiów

5,526

0,760723%

tak

53

gm. Leżajsk

0,05

0,006883% nie

5,273

0,725895%

nie

26

27 gm. Jeżowe

0,27

WoD w
ramach
naboru
3.3.2

Tak
0,037169% (projekt
ZGDW)

Źródło: Załącznik nr 8 do SZOOP RPO WP 2014-2020.

2.6.4.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 6e potencjał do wydatkowania całej alokacji w ramach Poddziałania 3.3.2
oraz dostępnej rezerwy wykonania w okresie kwalifikowalności wydatków nie jest aktualnie
odpowiednio wysoki.
REKOMENDACJA: Dostępna rezerwa wykonania z Poddziałania 3.3.2 w kwocie 3,2 mln
euro powinna zostać przesunięta do Działania 3.1 Rozwój OZE (tj. z PI 6e z kategorii
interwencji 083 do PI 4a do kategorii interwencji 010 - Energia odnawialna: słoneczna). W
tym Działaniu na listach rezerwowych znajduje się wiele projektów gotowych do realizacji
(w tym tzw. projekty parasolowe), ponadto zaplanowano konkurs na wsparcie klastrów
energii.
W przypadku, gdyby któryś z wnioskodawców z rozstrzygniętego naboru w Poddziałaniu
3.3.2 nie podpisał umowy o dofinansowanie, wówczas niewykorzystana alokacja powinna
także zostać przesunięta do Działania 3.1.
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2.6.5 Realizacja Ram Wykonania w OP 3
Tabela 35 Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 3 Czysta energia

Cel
pośredni na
2018 r.

%
realizacji
celu
pośredni
ego

Wartość
docelowa
na koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelow
ej

Typ
wskaźni
ka

Wskaźnik lub KEW

Jednost
ka
pomiar
u

WF

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych

EUR

66 687 464,
28

46 093 302

144,7%

298 519 544

15,4%

WP

Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
odnawialnej (CI 30)

MW

8,14

3

271,3%

92

12,6%

WP

Szacunkowa wartość
wskaźnika produktu
na podstawie
podpisanych umów o
dofinansowanie

MW

207,55

6

3 459,2%

-

-

WP

Zmniejszenie
rocznego zużycia
energii pierwotnej w
budynkach
publicznych

kWh/ro
k

5457015,27

3 000 000

181,9%

30 000 000

18,2%

Wartość
kumulatyw
na

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Ramy Wykonania ustanowione na koniec 2018 r. dla Osi priorytetowej 3 Czysta Energia
zostały osiągnięte. Szczególnie pozytywny wynik udało się osiągnąć w przypadku wskaźnika
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, który wykonano na poziomie
271,3% zakładanej wartości pośredniej. Również wskaźnik Zmniejszenie rocznego zużycia
energii pierwotnej w budynkach publicznych odnotował nadwykonanie – niemal
dwukrotne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że postęp rzeczowy kształtuje się adekwatnie do
postępu finansowego. Można stwierdzić, że wyraźnie pozytywnym stosunkiem nakładów
do osiągniętych efektów cechują się projekty odpowiedzialne za realizację wskaźnika
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej.
Nie przewiduje się zagrożenia nieosiągnięcia wartości końcowych w przypadku żadnego ze
wskaźników Ram Wykonania. Podpisane do dnia 31.12.2018 r. umowy o dofinansowanie
zabezpieczają nadwyżkowe wykonanie celów.
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REKOMENDACJA: W związku z prognozowanym znacznym nadwykonaniem wskaźnika Ram
Wykonania Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (co omówiono w ramach
analizy PI 4a oraz w Załączniku nr 1 do raportu), rekomendowane jest urealnienie wartości
docelowej do poziomu 255,44 MW. Ponadto, nadwykonanie prognozowane jest dla
wskaźnika Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, stąd,
jak wskazano w analizach dotyczących PI 4c, rekomenduje się zwiększenie wartości
docelowej miernika do poziomu 123 957 755,66 kWh/rok.
Wskaźnik postępu finansowego na koniec 2018 roku kształtował się w sposób adekwatny
do osiągniętych wskaźników rzeczowych. Należy nadmienić, że wartość zakontraktowanych
środków nie jest równoznaczna wartości środków poddanych certyfikacji. Jednocześnie,
tempo certyfikacji jest wolniejsze, niż tempo osiągania wartości wskaźników rzeczowych.
Niemniej, cel założony na koniec 2018 roku osiągnięto ze znaczną nadwyżką. Prognozuje
się, iż w roku 2023 wskaźnik finansowy zostanie osiągnięty zgodnie z założeniami. Ponieważ
realokacje dla OP 3 dokonywane są wyłącznie w obrębie tej osi, nie przewiduje się
problemów w realizacji celu. Alokacja zostanie skutecznie wydatkowana.
2.7

Oś Priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

2.7.1 Priorytet inwestycyjny 5b (Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń)
2.7.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Cel szczegółowy Działania 4.1 to zwiększona odporność na zagrożenia wynikające ze zmian
klimatu występujące na terenie województwa podkarpackiego. Tak określony cel wynika z
następujących potrzeb zidentyfikowanych w programie:




konieczność modernizacji ochrony przeciwpowodziowej związanej z cyklicznymi
powodziami,
potrzeba modernizacji systemu ratownictwa,
potrzeba wsparcia systemu reagowania na klęski żywiołowe – pożary, powodzie,
susze, gwałtowne burze.

Przeprowadzona ocena sytuacji społeczno-gospodarczej wykazała, że pomimo trwających
od wielu lat prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego województwa,
powodzie nadal powodują zniszczenia i straty finansowe. O utrzymującym się zagrożeniu
powodziowym decyduje również niski poziom retencji wód powierzchniowych,
niewystarczająca ilość zbiorników retencyjnych i polderów oraz zły stan zabudowy
regulacyjnej rzek. Stan techniczny istniejących wałów przeciwpowodziowych oceniany jest
jako niezadowalający, a ich długość i ilość jest niewystarczająca. Nierównomierne
rozmieszczenie naturalnych zasobów wodnych i niewystarczająca retencja zbiornikowa w
stosunku do potrzeb ludności i gospodarki, powodują zwiększenie negatywnych skutków
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zjawiska suszy. W świetle przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej
potrzeby zidentyfikowane w programie pozostają aktualne.
W ramach działania przewidziano następujące typy interwencji:
1. Rozwój form małej retencji.
2. Inwestycje mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym.
3. Wsparcie i doskonalenie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i
prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.
4. Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych
awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
5. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony
przed pożarami lasów.
Dotychczas ogłoszone zostały cztery nabory, w tym dwa nabory zostały zakończone.
Pierwszy konkurs, przeprowadzony w III kw. 2016 r. dotyczył inwestycji mających na celu
ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym. Budżet naboru wynosił 28 000 000
zł (34,9% alokacji działania). Zainteresowanie można określić jako umiarkowane – udało się
zakontraktować ok. 50% budżetu naboru. Drugi konkurs, przeprowadzony w II kw. 2017 r.
dotyczył wszystkich typów inwestycji poza wsparciem systemu ratownictwa chemicznoekologicznego i służb ratowniczych. Budżet naboru – 45 000 000 zł (56,1% alokacji).
Zainteresowanie można określić jako duże, udało się zakontraktować ponad 90% budżetu.
Jednak w przypadku rozwoju form małej retencji nie udało się pozyskać projektów.
Utrudnienia związane z przygotowaniem projektów były związane z uwarunkowaniami
wynikającymi z Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej. Trzeci konkurs został
przeprowadzony w grudniu 2018 r. Budżet naboru wynosił 19 000 000 zł (23,7% alokacji).
Zainteresowanie można określić jako duże - złożono 3 wnioski, w których wnioskowane
dofinansowanie stanowi blisko 150% budżetu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2019 r. Czwarty konkurs został ogłoszony w grudniu 2018 r. Budżet naboru
wynosił 8 000 000 zł (10,0% alokacji) i dotyczył zakupu pojazdów specjalnych ochrony
przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i
usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP. Planowany
termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2019 r.
Beneficjenci składający wnioski konkursach to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, nadleśnictwo i gmina.
Aktualny poziom kontraktacji w Działaniu 4.1 wynosi 63,6%. Wartość zatwierdzonych WoP
wynosi 17 o wartości 254 346,44 zł (21,52% alokacji).
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Tabela 36 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 5b – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Pojemność obiektów
małej retencji

1 313
000

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

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

10 000

812

8,12%

3 719

37,19%

8336

83,4%

Liczba ludności
odnoszących
korzyści ze środków
ochrony
przeciwpożarowej
(CI 21)

600 000

2 275

0,38%

8 004

1,33%

45 000

7,4%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

W przypadku wskaźników PI 5b istnieje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych
wskaźników założonych na 31.12.2023 r.
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Pojemność obiektów małej retencji nie jest generowany
przez zakontraktowane projekty. Również wśród projektów, które są aktualnie w trakcie
oceny brak projektów realizujących ten wskaźnik.
REKOMENDACJA: Brak jest też potencjału aplikacyjnego z czego wynika, że wskaźnik
Pojemność obiektów małej retencji nie zostanie osiągnięty. Należy rozważyć usunięcie typu
interwencji rozwój form małej retencji i usunięcia wskaźnika Pojemność obiektów małej
retencji.
Dotychczasowe zainteresowanie naborami było wystarczające do kontraktowania znacznej
części alokacji w Działaniu 4.1. Brak potencjału absorpcyjnego w zakresie retencji nie
wpłynął na ograniczenia zadań realizowanych w ramach działania i trwające konkursy
wskazują na to, że większość alokacji zostanie zakontraktowana. Do końca 2018 r. w
ramach działania 4.1 ogłoszono 4 nabory wniosków na łączną kwotę 100 000 000 zł.
Dotychczas zakontraktowano 6 projektów na łączną wartość dofinansowania z UE 51
022 846 zł, co angażuje 63,63% alokacji na to działanie. W ocenie formalnej są obecnie 3
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projekty na wartość dofinansowania z UE 28 377 821 zł (35,39% alokacji). Trwa nabór
wniosków na zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych na wartość
dofinansowania 8 000 000 PLN (termin składania wniosków 23.04.2019 r.)
W ramach już zakontraktowanej alokacji wskaźnik Liczba ludności odnoszących korzyści ze
środków ochrony przeciwpowodziowej osiągnie wartość 3 713 osób, tj. 37.19% wartości
docelowej. Dwa projekty znajdujące się w ocenie formalnej (o ile zostaną zatwierdzone do
dofinansowania) mogą zrealizować ten wskaźnik na poziomie 4 623 osób, co łącznie da
realizację wskaźnika w 83% wartości docelowej.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w metodologii szacowania wartości wskaźnika Liczba
ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej określono koszt
jednostkowy uzyskania wskaźnika na poziomie 5 439,62 zł/os. Należy podkreślić, że
stwierdzone w metodologii odchylenia kosztów średnich w poszczególnych projektach były
znaczne i wynosiły od 300 zł do 88 tys. zł. Koszt oszacowany na podstawie zawartych umów
realizujących wskaźnik kształtuje się na poziomie ponad 6 tys. zł i mieści się w powyżej
przywołanym przedziale wartości, ale jednocześnie przekracza określony w metodologii
koszt jednostkowy. REKOMENDACJA: W zaistniałej sytuacji należy rozważyć weryfikację
założeń przyjętych w metodologii szacowania wartości wskaźnika oraz urealnić jego
wartość docelową. Zweryfikowane metodologia szacowania wartości wskaźnika została
przedstawiona w Załączniku nr 1. W oparciu o przedstawioną tam metodologię wartość
docelową wyliczono na 8 336 osób.
Poziom wskaźnika produktu Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony
przeciwpożarowej (CI 21) w stosunku do poziomu docelowego jest bardzo niski. Dotyczy to
zarówno poziomu wykazywanego we wnioskach o płatność, jak i w zawartych umowach.
Wartość wskaźnika Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed
pożarami lasów na podstawie zakontraktowanych projektów stanowi tylko 1,33% wartości
docelowej.
Obecnie trwa nabór wniosków na projekty, które potencjalnie będą generować wskaźnik –
alokacja wynosi 8 mln zł. Termin składania wniosków to 23.04.2019 r. Zgodnie z uzyskanymi
informacjami dotychczas złożono 1 projekt, który nie wykazuje realizacji tego wskaźnika.
Przyczyną niższego, niż w innych województwach, zainteresowania konkursem może być
relatywnie niska kwota dofinansowania projektu maksymalna kwota dofinansowania
projektu zgodnie z zapisami SZOOP wynosi 250 000 zł. W dostępnych danych z innych
województw przeciętny koszt wskaźnika Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof kształtuje się na
poziomie ok. 500 000 zł. Potwierdzeniem tego, że poziom dofinansowania może być
barierą zmniejszającą potencjał aplikacyjny, może stanowić jedyne pytanie dotyczące
konkursu dostępne na stronie internetowej: „Czy Gmina jako Wnioskodawca w działaniu
4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń może pozyskać środki z Krajowego Systemu
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Ratowniczo-Gaśniczego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na wkład krajowy, uzupełniając wkład własny?” W odpowiedzi podano przykład:
„jeśli wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą 800 tyś zł możliwy jest:  wkład EFRR z
RPO WP 2014-2020 – 250 000,00 zł  wkład krajowy z KSR-G – 120 000,00 zł  pozostały
wkład tj. 430 000,00 zł może pochodzić w całości z budżetu Wnioskodawcy lub NFOŚiGW
lub w dowolnych częściach z tych dwóch źródeł lub innych źródeł (które nie stanowią
budżetu państwa lub środków UE).” W podanym przykładzie ponad 50% zadania musi
sfinansować beneficjent (środki NFOŚiGW to środki zwrotne).
Jeżeli udałoby się doprowadzić do poprawy warunków finansowania realne wydaje się
założenie pozyskania projektów, w którym zakupione zostałoby 10 jednostek. Zakładając
dalej, że każda jednostka obsługuje mieszkańców 1 gminy, to przeciętna wielkość tych gmin
wymagana dla osiągnięcia rekomendowanego powyżej wskaźnika byłaby niższa niż 5 tys.
mieszkańców.
W założeniach przyjętych w metodologii szacowania wartości wskaźnika Liczba ludności
odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów do szacowania ww.
wskaźnika brano pod uwagę dane dotyczące kosztu jednostkowego – na podstawie badania
ewaluacyjnego z 2010 roku: „System wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, kwiecień – sierpień 2010. Określono koszt
jednostkowy na bazie wskaźnika kluczowego R.53.1.1 „Liczba osób objętych ochroną
przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony” – 9,67 zł. Koszt oszacowany na
podstawie zawartych umów realizujących wskaźnik kształtuje się na poziomie 157,42 i jest
znacznie wyższy od przyjętego w metodologii. Przyjęta metodyka szacowania wskaźnika nie
znajduje potwierdzenia w realizowanych obecnie projektach. REKOMENDACJA: W
zaistniałej sytuacji należy rozważyć weryfikację założeń przyjętych w metodologii
szacowania wartości wskaźnika oraz urealnić jego wartość docelową. Zweryfikowane
metodologia szacowania wartości wskaźnika została przedstawiona w Załączniku nr 1. W
oparciu o przedstawioną tam metodologię wartość docelową wyliczono na 45 000 osób.
Zgodnie z metodologią szacowania wskaźników przyjęto, że łącznie w 2023 roku pojemność
obiektów małej retencji w województwie wyniesie: 8 867 dam3 + 3 430 dam3 + 1 313 dam3
= 13 610 dam3, przy czym 8 867 dam3 to poziom bazowy w 2013 roku, 3 430 dam3 to
pojemność jaka miała być osiągnięta w wyniku realizacji inwestycji prowadzonych przez
PZMIUW z zakresu małej retencji w ramach RPO WP 2007–2013, niezakończonych do
31.12.2013 r. – inwestycje te zostały faktycznie zakończone. Natomiast 1 313 dam3 to
pojemność jaka miała być osiągnięta w ramach RPO WP 2014-2020 w bieżącym okresie
programowania.
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Zgodnie z danymi zawartymi w Programie ochrony środowiska dla województwa
podkarpackiego za lata 2015-2016 zakładany poziom docelowy wskaźnika został
przekroczony już w 2015r., osiągając 104,3% poziomu docelowego.
Tabela 37. Prognozowany poziom realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego na rok
2023 dla PI 5b
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Pojemność obiektów
małej retencji wodnej
[dam3]

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

13 610

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

14 198

104,3%

Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

-

-

(2015)

Źródło: Analizy własne na podstawie danych PZMIUW oraz SL 2014

REKOMENDACJA: W związku z rekomendacją dotyczącą usunięcia z Programu wskaźnik
rezultatu bezpośredniego Pojemność obiektów małej retencji proponuje się również
usunięcie z Programu analizowanego wskaźnika i zastąpienie go wskaźnikiem Łączne
wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na
mieszkańca. Poniżej w tabeli i na wykresie przedstawione zostały dane historyczne i
prognoza tego wskaźnika do 2023r.
Tabela 38. Dane historyczne i prognoza wskaźnika Łączne wydatki gmin i powiatów na
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

2022

2023

dane
84,02 89,43 87,22 87,53 97,73
historyczne
prognoza

96,84 99,39 101,95 104,50 107,05 109,60

Źródło: Analizy własne na podstawie danych GUS
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Wykres 12. Zmiany łącznych wydatków gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową na mieszkańca w województwie podkarpackim w latach 20132017 i prognoza do roku 2023
120
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Poniżej w tabeli zestawiono dane dla proponowanego wskaźnika.
Tabela 39. Proponowany wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 5b Łączne wydatki
gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową na mieszkańca
Wskaźnik

Łączne wydatki gmin i
powiatów na
bezpieczeństwo
publiczne i
ochronę
przeciwpożarową
na mieszkańca

Jednostk
a
pomiaru

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa
(2023)

Źródło
danych

Częstotliw
ość
pomiaru

zł

Region
słabiej
rozwinięty

84,02

2013

109,6

GUS

1 raz/rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

2.7.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Istotny wpływ na realizację projektów w przypadku analizowanego zadania miały czynniki
zewnętrzne, niezależne od IŻ. Należą do nich przedłużający się proces zatwierdzenia w KE
dokumentów strategicznych przedstawianych przez Polskę oraz zastrzeżenia ze strony KE
wobec projektów wynikające z ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Siedliskowej.
Duży wpływ miały także zmiany Prawa Wodnego, w tym utworzenie spółki Wody Polskie i
przedłużające się przejmowanie przez spółkę zadań związanych z gospodarką wodną.
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Poza tym na realizację wartości wskaźników i celów Programu w PI 5b miały
nieprzewidziane na etapie przygotowania projektów zdarzenia w trakcie realizacji
projektów. We wnioskach tych sygnalizowane są następujące problemy:
- konflikty z istniejącą infrastrukturą powodujące opóźnienia realizacji,
- brak ofert w postępowaniach przetargowych,
- wywłaszczenia nieruchomości dla których aktualnie są prowadzone postępowania
administracyjne opóźniają realizację zadania.
Istotną kwestią w przypadku analizowanego zadania są zmiany Prawa Wodnego, w tym
utworzenie spółki Wody Polskie i przedłużające się przejmowanie przez spółkę zadań
związanych z gospodarką wodną. Na podstawie analizy porównawczej można stwierdzić, że
to powszechny problem w kraju. W innych regionach (np. opolskie) z tego powodu
powstało zagrożenie, że nie zostanie zrealizowany jedyny projekt za 111 mln, wobec czego
istnieje ryzyko, że całe działanie nie zostanie zrealizowane. W innych województwach (np.
lubelskie, warmińsko-mazurskie) rozważana jest rezygnacja się z działań retencyjnych ze
względu na brak zgłaszanych projektów.
Oprócz problemów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów istotne znaczenie
ma kwestia różnic założeń przyjętych na etapie szacowania wskaźników i poziomu
wskaźników wynikających z UoD, co było omówione we wcześniejsze części opracowania
(wskaźniki liczba ludności odnoszących korzyści z realizowanych projektów).
2.7.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W działaniu 4.1 możliwe będzie wydatkowanie alokacji głównej. Prawdopodobnie możliwe
byłoby także wydanie środków z rezerwy wykonania OP 4, jednak ocenia się, że bardziej
uzasadnione jest jej wykorzystanie na projekty w ramach Działania 4.3. Z punktu widzenia
realizacji celów końcowych Programu nie stwierdzono bowiem potrzeby przyjęcia
dodatkowych środków z innych działań.
2.7.2 Priorytet inwestycyjny 6a (Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami)
2.7.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Informacji kwartalnej. na koniec 2018 r., poziom
kontraktacji dla PI 6a wyniósł 13,02%. Wartość dofinansowania UE 23 podpisanych umów
to 12 683 176,63 zł. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność to 6 970 265,19 zł
(7,15% alokacji).
Ogólna ocena przyjętego zestawu wskaźników do monitorowania jest pozytywna.
Wskaźniki dobrze odzwierciedlają typ interwencji i umożliwiają monitorowanie postępów
osiągania celów wyznaczonych dla PI 6a. Przyjęty zestaw wskaźników monitorowania
pozwala na pomiar kluczowych efektów projektów i w logiczny sposób łączy się ze
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zdiagnozowanymi potrzebami województwa podkarpackiego. Z uwagi na pojemną definicję
przyjętych wskaźników monitorowania brak jest zagrożenia, iż wybrane do realizacji
zostaną projekty nie będą przyczyniały się do realizacji założonych wskaźników.
Jedynym obszarem wymagającym komentarza w przedmiotowej kwestii dotyczy przyjętej
w RPO WP 2014-2020 jednostki pomiaru wskaźnika: Dodatkowe możliwości przerobowe w
zakresie recyklingu odpadów. Zgodnie z zapisami WLWK, wskaźnik ten jest mierzony w
tonach/rok. Natomiast w RPO WP 2014-2020 wskaźnik ten jest mierzony w Mg/rok. W
związku z powyższym IZ powinna podjąć działania mające na celu ujednolicenia
stosowanego nazewnictwa wskaźnika i jednostki pomiaru w Programie zgodnie z zapisami z
WLWK.
Z uwagi na fakt, iż dotychczas podpisywane w PI 6a umowy o dofinansowanie dotyczyły
głównie projektów typu PSZOK, zaniżony jest postęp realizacji trzech wskaźników : Liczba
wspartych zakładów przetwarzania odpadów, Liczba zrekultywowanych składowisk
odpadów oraz Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów. Wynika
to w głównej mierze z późnego przyjęcia (względem rozpoczęcia perspektywy finansowej)
Krajowego Planu Gospodarowania Opadami. Prace nad planem krajowym opóźniały
możliwość przygotowania planów wojewódzkich. W związku z tym rozpoczęcie wdrażania
Działania 4.2 nastąpiło z opóźnieniem. IZ przyjęła słuszne założenie, iż po uchwaleniu PGO
dla województwa podkarpackiego dała kilkanaście miesięcy wnioskodawcom na
przygotowanie innych niż PSZOK typów projektów (trzeci nabór wniosków został
przeprowadzony w III kwartale 2018 r.). W ten sposób w ramach trzeciego naboru
zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie wśród podmiotów uprawnionych było bardzo
satysfakcjonujące. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków złożonych w ramach tego
naboru, co utrudnia prognozowanie możliwości osiągnięcia założonych w Programie
wartości wskaźników.
Tabela 40 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 6a – postęp rzeczowy i
prognozy
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba wspartych
zakładów
przetwarzania
odpadów (szt.)
Liczba
zrekultywowanych
składowisk
odpadów (szt.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

4

0

0,0%

0

0,0%

0-7

0,0% 175%*

3

0

0,0%

0

0,0%

0-9

0,0% 300,0%*

1,1% 730%*

123,8% 180%*

Dodatkowe
możliwości
przerobowe w
zakresie recyklingu
odpadów (CI 17)
(ton/rok)

3 635

0

0,0%

40,2

1,1%

40,2 26 522,73
ton/rok

Liczba wspartych
Punktów
Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych (szt.)

21

14

66,7%

26

123,8%

26-28

Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.
* Minimalna prognozowana wartość wynika z umów o dofinansowanie, natomiast maksymalna jest sumą
wartości z umów o dofinansowanie oraz maksymalnej wartości wskaźnika możliwej do pozyskania w ramach
nierozstrzygniętego naboru. Szczegółowo sposób prognozowania opisano w Załączniku 1.

Punktem wyjścia do szacowania wartości docelowej wskaźników w PI 6a w Programie były
dane dotyczące kosztu jednostkowego na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WP
2007-2013 oraz zebranych przez IZ informacji dotyczących planów inwestycyjnych (zgodnie
z deklaracjami PGO). Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie
prognozowania wsparcia metodyki szacowania wskaźników (szczegółowe informacje w
przedmiotowym zakresie zostały zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego Raportu).
Jedyną kwestią, jaka wymaga aktualizacji, dotyczy przyjętych założeń do określenia kosztu
jednostkowego wartości wskaźnika. Wskazać można na przeszacowanie w metodyce IZ
kosztu jednostkowego wskaźnika pn. Liczba wspartych PSZOK (IZ przyjęła koszt
jednostkowy w wysokości ok. 1 mln zł). Ze względu na brak tego typu projektów w
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poprzedniej perspektywie finansowej, IZ nie mogła skorzystać z wcześniejszych
doświadczeń. Jak pokazała praktyka średni koszt jednostkowy wskaźnika dla 26 wybranych
do dofinansowania projektów wyniósł 487,8 tys. zł. Szacowanie docelowej wartości
wskaźnika było trudne z uwagi na wprowadzoną demarkację (wsparcie skierowane mogło
być wyłącznie do gmin z liczbą mieszkańców nie przekraczającą 20 tys.). Warunek ten
przyczynił się do tego, iż średni koszt jednostkowy okazał się być niższy od zakładanego
(PSZOK wspierane w gminach z mniejszą liczbą mieszkańców są tańsze). W praktyce trudno
było o dobry punkt odniesienia w przedmiotowym zakresie na etapie programowania
wsparcia, gdyż ten warunek był dość specyficzny. Dopiero uchwalenie wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami umożliwiło na bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów
(średni koszt PSZOK zgodnie z analizą Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do PGO
województwa podkarpackiego wyniósł ok. 738 tys. zł i uwzględniał także PSZOK wspierane
w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys.). Limit ten nie podlegał zmianom
(obowiązuje przez cały czas wdrażania RPO WP 2014-2020). W przypadku projektów
związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym PSZOK, dofinansowanie mogą
uzyskać projekty obsługujące do 20 000 mieszkańców (liczba uprawnionych mieszkańców
do korzystania z jednego PSZOK nie może przekraczać 20 000).
Z uwagi na fakt, iż dotychczas wsparcie w ramach PI 6a otrzymały głównie projekty typu
PSZOK, trudno jest dokonać jednoznacznej oceny trafności przyjętych założeń dotyczących
przyjętych wartości dla innych wskaźników (które najczęściej również wynikają z kosztów
jednostkowych).
Przy założeniu, że wszyscy beneficjenci PI 6a zrealizują swoje projekty zgodnie z zawartymi
umowami o dofinansowanie, nie przewiduje się problemu z osiągnięciem jednego z
czterech przyjętych wskaźników tj. Liczba wspartych PSZOK. W chwili prowadzenia badania
do dofinansowania wybrano projekty, które przyczynią się do realizacji 26 PSZOK (przy
zakładanej wartości docelowej 21 szt.). Do tego nadmienić należy, iż w ramach III naboru
trwa ocena projektów, które mogą dodatkowo przyczynić się do zwiększenia wartości
realizacji tego wskaźnika (złożono 12 wniosków na projekty tego typu).
REKOMENDACJA: W związku z powyższym: rekomenduje się zwiększenie docelowej
wartości wskaźnika pn. Liczba wspartych PSZOK do wartości wynikającej z wszystkich
zawartych umów o dofinansowanie w ramach Działania 4.2.
W przypadku pozostałych 3 wskaźników tj. Liczba wspartych zakładów przetwarzania
odpadów, Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów oraz Dodatkowe możliwości
przerobowe w zakresie recyklingu odpadów można wskazać, iż założone wartości docelowe
dla tych wskaźników nie zostaną osiągnięte po zakończeniu dotychczas zakontraktowanych
projektów. Osiągnięcie założonych wartości docelowych jest jednak możliwe, gdy do
dofinansowania w ramach III naboru wniosków wybrana zostanie odpowiednio liczna grupa
projektów. Konkretna weryfikacja w tym zakresie będzie możliwa dopiero po
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rozstrzygnięciu III naboru. Aktualnie brak jest możliwości wskazania rekomendacji w
zakresie trzech powyższych wskaźników.
W RPO WP 2014-2020 dla PI 6a przyjęto wskaźnik rezultatu strategicznego pn. 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. Przyjęty wskaźnik stanowi agregat dwóch wskaźników: całkowitej masy
odpadów zebranych w ciągu danego roku oraz masy odpadów wybranych frakcji (takich
jak: papier i tektura, metale, szkło oraz tworzywa sztuczne – dalej PMTS). Wartość
docelową wskaźnika określono na podstawie prognoz trendu zmian masy wytwarzanych
odpadów i oszacowano na 21% (źródło danych GUS).
Jak wynika z przedstawionych w Załączniku 4 informacji (Analiza sytuacji społecznogospodarczej) masa wytwarzanych odpadów w województwie podkarpackim z roku na rok
zwiększa się. Niestety obserwowana w latach 2014-2017 relacja całkowitej masy odpadów
zebranych w odniesieniu do masy odpadów frakcji PMTS jest na bardzo zbliżonym poziomie
do tego, jaki był obliczony na etapie prognozowania RPO WP 2014-2020 w roku 2013
(poniżej w tabeli przedstawiono aktualne obliczenia wskaźnika rezultatu strategicznego w
latach 2014-2017).
Tabela 41. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 6a w latach 2003-2017
Rok:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

1,46%

1,86%

2,60%

2,79%

3,20%

4,10%

4,63%

5,25%

Podkarpackie

1,72%

1,98%

2,98%

4,13%

5,28%

7,26%

7,68%

9,36%

Rok:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6,28%

6,82%

7,92%

9,55%

9,11%

8,84%

8,39%

brak
danych

10,11%

10,12%

11,13%

12,53%

12,68%

11,75%

10,93%

brak
danych

Polska

Podkarpackie

Źródło: obliczenia własne - dane GUS.

Przyjmując metodykę zastosowaną przez IZ i aktualizując model obliczeniowy o dane
zastane z lat 2013-2017 prognozowana wartość docelowa wskaźnika w roku 2023 wynosi
18,69%.
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Tabela 42. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 6a – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika (jednostka pomiaru)

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 (%)

Wartość
docelowa na
koniec 2023
r.

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Osiągnięta
wartość

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

10,93
21

(rok)

18,69
ok. 52,05%

(2017)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

89%
(2023)

Źródło: obliczenia własne - dane GUS.

Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej metodyki szacowania wartości wskaźnika.
Metodyka przyjęta do szacowania wartości docelowej na koniec 2023 r. przez IZ odnośnie
tego wskaźnika jest trafna. Wartość docelowa została wyliczona w oparciu o metodykę
przyjętą przez IZ na etapie konstruowania wsparcia z uwzględnieniem dostępnych danych z
lat 2014-2017 (które pozwoliły na aktualizację ekstrapolacji przyjętej linii trendu).
Uwzględniając obserwowaną sytuację w bilansie mas odpadów wytwarzanych oraz składu
morfologicznego w oparciu o aktualne dane GUS za lata 2014-2017 prognozuje się, iż
osiągnięcie wskaźnika rezultatu strategicznego dla PI 6a w założonej wartości docelowej
(21%) dla roku 2023 może nie zostać zrealizowane.
REKOMENDACJA: Z uwagi na przewidywane aktualnie wystąpienie problemu z
osiągnięciem założonej wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego w ramach
PI 6a, rekomenduje się monitoring osiąganych wartości. Powinno to nastąpić w roku 2021
(dla danych za rok 2020). Z uwagi na przyjętą metodę sprawozdawczości (dane GUS /
STRATEG), zaleca się bieżące monitorowanie sytuacji w zakresie przedmiotowego
wskaźnika w oparciu o sprawozdania wójtów, burmistrzów lub prezydentów miasta z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami do 31 marca za rok poprzedni w/w podmioty mają obowiązek
złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Informacje w tych sprawozdaniach
mogą dostarczyć cennych informacji dotyczących trendów zmian dla analizowanego
wskaźnika (już w pierwszym półroczu danego roku, za rok poprzedni). W sytuacji
stwierdzenia w 2021 r. w oparciu o przyjętą metodykę szacowania wartości wskaźnika, iż
nie będzie możliwe osiągnięcie przyjętej aktualnie wartości docelowej dla roku 2023
niezbędne będzie zmniejszenie tej wartości w Programie.
Konieczność bieżącego monitorowania wartości wskaźnika wynika z tego, iż system
gospodarki odpadami komunalnymi w kraju i w województwie podkarpackim podlega
aktualnie silnym przemianom. W związku z powyższym, dane sprawozdawcze i
162

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

monitoringowe mogą z roku na rok się zmieniać, co będzie miało silny wpływ na obliczenia i
prognozy wykonywane na ich podstawie. W PGO dla województwa podkarpackiego 2022
przyjęto, że szacowany wzrost jednostkowego wskaźnika odpadów wytwarzanych przez
mieszkańca będzie wynosił 1% rocznie. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów
komunalnych przez mieszkańców województwa podkarpackiego będzie do roku 2022
wzrastać. Jak pokazała praktyka, realny wzrost masy wytwarzanych odpadów pomiędzy
rokiem 2013 a 2017 był na znacznie wyższym niż założono w PGO poziomie (wyniósł
średniorocznie ok. 7,4%).
Wybrany wskaźnik rezultatu strategicznego odwołuje się dużym stopniu do składu
morfologicznego odpadów komunalnych. Z danych dostępnych w KPGO bazujących na
informacjach z Analizy dotyczącej ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów
ulegających biodegradacji, (A. Jędrczak, Zielona Góra, 2010 r.) wynika, iż w miastach
liczących ponad 50 tys. mieszkańców, udział frakcji PMTS w odpadach stanowi 46,8%, w
miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców 32,4%, zaś na wsiach 27,7%. Zatem fakt, iż
w 2017 r. w województwie podkarpackim wartość wskaźnika rezultatu strategicznego
osiągnęła 10,93%, należy uznać za dobry wynik w kontekście postępującego rozwoju
społeczno-gospodarczego, wzrostu wolumenu wytwarzanych odpadów oraz obecnych
zawirowań w branży gospodarki odpadami.
2.7.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
W PI 6a nie zidentyfikowano czynników o charakterze wewnętrznym, które powodowałyby
istotne problemy z wdrażaniem Działania 4.2.
Z badania ilościowego z beneficjentami wynika, iż harmonogram naboru projektów był
opublikowany wystarczająco wcześnie (100% zgodność ankietowanych). Beneficjentom nie
brakowało dostępu do informacji potrzebnych na etapie przygotowania wniosku o
dofinansowanie, a ponadto osoby przygotowujące dokumentacje aplikacyjną nie
napotykały na problemy ze zrozumieniem zapisów w regulaminie konkursu lub
dokumentach potrzebnych na etapie przygotowania wniosku. Raptem co 8 ankietowany
wskazał, iż na etapie przygotowania projektu napotkał na problemy z uzyskaniem
niezbędnych pozwoleń związanych z realizowaną inwestycją. Beneficjenci również nie
zgłaszali uwag do zrozumiałości czy trafności zastosowanych kryteriów wyboru projektów.
Konstruując warunki wsparcia nie pominięto żadnej istotnej grupy docelowej. Przewidziano
także wszystkie istotne typy projektów, przyczyniające się do realizacji celów Działania.
Również przyjęta formuła wdrażania (tryb konkursowy) oraz szczegółowe warunki wsparcia
zostały sformułowane w sposób przejrzysty (w tym m.in. regulaminy konkursów i załączniki
do regulaminu, kryteria oceny). W tym zakresie nie identyfikuje się istotnych czynników,
które mogłyby powodować problemy we wdrażaniu.
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Formułując warunki wdrażania IZ przyjęła szereg zapisów, które przyczyniają się do
efektywnego i celowego wydatkowania alokacji (przykładowo limitów kosztów
kwalifikowalnych na działania informacyjno-promocyjne). Zawarto także wymóg, zgodnie z
którym jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu
może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym
projekcie. W ramach regulaminów konkursów IZ zawierała sugestie, zgodnie z którymi
realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek
o płatność końcową) w określonych terminach (w przypadku III naboru był to termin do 24
miesięcy od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie
projektu). Takie działanie przyczynia się do mobilizacji wnioskodawców oraz zabezpiecza
możliwość rozliczenia alokacji w okresie kwalifikowalności wydatków.
Pewnym ograniczeniem do realizacji projektów typu PSZOK w ramach Działania 4.2 była
demarkacja z poziomem krajowym. Ten typ projektów mógł uzyskać wsparcie w ramach
RPO wyłącznie w sytuacji, gdy wartość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 2 mln zł i
projekty będą dedykowane do obsługi do 20 tys. mieszkańców. Przewidziano, iż
maksymalna kwota dofinansowania projektów dotyczących PSZOK wyniesie 4 mln zł (limit
przewidziano w konkursach dla MOF i dotyczył projektów w ramach których powstanie
więcej niż jeden PSZOK).
Należy podkreślić duże kompetencje Urzędu oraz jego pracowników w zakresie tematyki
związanej z gospodarką odpadami komunalnymi. W strukturach urzędu zatrudnione są
osoby, które brały udział w tworzeniu planu gospodarki odpadami dla województwa
podkarpackiego. W skład Komisji Oceny Projektów powoływani byli zarówno pracownicy
Urzędu (ocena formalna, merytoryczna), jak również eksperci zewnętrzni (na potrzeby
oceny w ramach kryteriów merytorycznych w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej).
Fakt ten pozytywnie wpływa m.in. na konstrukcję warunków wsparcia (dobór odpowiedni
kryteriów oceny itp.) oraz późniejsze wdrażanie i rozliczanie projektów
Nawiązując do braku pełnej kontraktacji alokacji w Działaniu 4.2 wskazać można, iż część
uprawnionych podmiotów zgłaszając się do Planu Inwestycyjnego czyniła to na wyrost (tj.
nie mając skonkretyzowanych zamierzeń, zaś wyczuwając istotę zamieszczenia choćby
generalnych założeń dla swoich projektów). Czyli w praktyce, pomimo iż podmioty te
uzyskały wpis do PGO dla województwa podkarpackiego i były uprawnione do aplikowania
o wsparcie, nie miały na tyle dojrzałych projektów by móc z nimi startować do ogłoszonych
naborów. Ponadto wskazać należy, iż niestabilna sytuacja prawna w Polsce w zakresie
regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi skutkuje tym, iż wiele
podmiotów działających na rynku decyduje się o opóźnieniu wdrażania swoich inwestycji.
Plan realizacji części zamierzeń inwestycyjnych mógł też zostać odłożony w czasie przez
potencjalnych wnioskodawców wskutek braku zbilansowania strony popytowej i
podażowej na surowce wtórne (aktualnie branża odpadowa wyraźnie wskazuje na
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problemy ze znalezieniem podmiotów chętnych do zagospodarowania frakcji
surowcowych).
Z pewnością negatywny wpływ na zainteresowanie ubieganiem się o wsparcie w ramach
Działania 4.2 wpływ miała trudna sytuacja na rynku gospodarki odpadami. Podmioty
uprawnione do wnioskowania często odkładały w czasie swoje plany realizacji inwestycji
(bądź ograniczali ich zakres). Podmioty funkcjonujące na rynku gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce napotykają aktualnie na duże problemy w stabilnym
funkcjonowaniu (co przekłada się na niższe zainteresowanie inwestowania i zarazem
aplikowaniem o wsparcie na te działania). Ceny większości frakcji odzyskiwanych surowców
z odpadów na przestrzeni ostatnich kilku lat istotnie spadły (np. w przypadku odpadów z
tworzyw sztucznych wpływ na to miało głównie zaprzestanie importu odpadów przez
Chiny). Z drugiej strony koszty organizacji systemów gospodarowania odpadami w gminach
ciągle rosną. W tym zakresie wskazać należy na zmiany prawa (nakładające bardziej
restrykcyjne wymogi), rosnące koszty paliw (wykorzystywanie sprzętu do odbioru i
zagospodarowania odpadów), energii (funkcjonowanie zakładów) i pracy (wyższe koszty
zatrudnienia, wzrost płacy minimalnej). Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na
wzrost kosztów są coraz to wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za
składowanie i magazynowanie odpadów, w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej. Opłata ta
jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze
obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 r. jej wysokość wynosiła za 1 tonę odpadów
niesegregowanych 115,41 zł, w 2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a w już 2019 r. 170 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł (powyższe wpływa na koszty
zagospodarowania odpadów w RIPOK, a w konsekwencji na stawki opłat, jakie ponoszą
mieszkańcy).
Najważniejszym czynnikiem powodującym utrudnienia we wdrażaniu PI 6a nie tylko w
województwie podkarpackim, ale i całej Polsce, jest brak stabilnego prawodawstwa
krajowego w zakresie dotyczącym branży gospodarki odpadami komunalnymi.
W powyższym zakresie istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów z branży odpadów
komunalnych spowodowała nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych (czerwiec
2016 r.). W wyniku jej wprowadzenia przewidziana została możliwość stosowania tak
popularnego w innych krajach członkowskich w gospodarce odpadami zamówień in-house
(tj. bezprzetargowe zlecenie zadań z zakresu gospodarowania odpadami powołanej do tego
celu spółce komunalnej). Była to istotna zmiana, która spowodowała brak pewności
przedsiębiorstw odnośnie tego, jakie rozwiązania będą stosowane w określonych gminach
(i jakie w związku z powyższym przyjmować strategie inwestycyjne).
Kolejnym aktem prawnym wymagającym omówienia jest Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadziło ujednolicony standard
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selektywnego zbierania odpadów na terenie całego kraju. W praktyce wiąże się to z
koniecznością zwiększenia kosztów ponoszonych na gospodarowanie odpadami (większa
liczba pojemników, konieczność ich utrzymywania, zapewnienia miejsca itp., transportu
większej liczby frakcji, zmiany częstotliwości odbioru oraz dostosowanie technologii
przetwarzania na instalacjach). Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2017 r. Resort
środowiska wydłużył termin na dostosowanie się do wymagań do dnia 1 stycznia 2020 r.
(nowelizacja rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2018 r. - skierowana do uzgodnień w dniu 20
grudnia 2018 r.). W praktyce powyższa nowelizacja skutkuje tym, iż gminy będą mogły
funkcjonować na dotychczasowych zasadach, gdy dotychczasowe umowy na odbieranie lub
odbieranie i zagospodarowanie odpadów zostaną rozwiązane albo wygasną przed 30
czerwca 2019 r. Powyższe zmiany skutkowały tym, iż zamierzenia inwestycyjne części
podmiotów były odkładane w czasie do momentu ugruntowania się sytuacji prawnej
(obniżone zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 4.2).
Kolejnym hamulcem do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 4.2 dla zakładów
zagospodarowywania odpadów była uchylona w styczniu 2016 r. podstawa prawna
funkcjonowania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.
2012 poz. 1052). Dokument ten określał płaszczyznę porównania technologii, dzięki czemu
zagwarantowany był jednolity sposób konkurencji między poszczególnymi instalacjami
(dobór optymalnej technologii i rozwiązań, które gwarantowałyby odpowiednią jakość
wybieranego strumienia odpadów). Niestety w praktyce powyższa sytuacja stawiała w
lepszym położeniu część zakładów zagospodarowania odpadów, które od lat nie
podejmowały istotnych inwestycji np. w usprawnienie technologii funkcjonowania zakładu
(w efekcie mogą być bardziej konkurencyjne cenowo, gdyż nie poniosły nakładów, które
muszą być teraz kompensowane zwiększonymi stawkami świadczonych usług). To również
mogło osłabiać gotowość aplikacyjną do Działania 4.2.
W przypadku projektów typu PSZOK, część gmin mogła w ogóle nie być zainteresowana
ubieganiem się o wsparcie. Skala potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania
wytworzonej infrastruktury nakazuje włodarzom gmin priorytetyzowanie wydatków
budżetowych (szczególnie, iż gospodarka odpadami komunalnymi jest deficytową pozycją
budżetu). Dlatego, pomimo ustawowego obowiązku tworzenia mieszkańcom gminy
dostępu do PSZOK, część włodarzy gmin mogła liczyć na to, iż wykorzysta wsparcie, które w
ramach RPO WP 2014-2020 skierowane zostanie do sąsiednich JST (sprawa ta dotyczy
szczególnie gmin wiejskich). W świetle obowiązujących przepisów gmina jest zobowiązana
utworzyć taką stacjonarną infrastrukturę samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub
gminami. Brak jest też jakichkolwiek wytycznych co do standardu funkcjonowania PSZOK.
W praktyce gminy z liczbą mieszkańców 20 tys. (szczególnie wiejskie) mogą nie być
zainteresowane realizacją tego typu projektów, gdyż są w stanie na swoim terenie
zorganizować PSZOK o niskim standardzie funkcjonowania.
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Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na mniejsze zainteresowanie aplikowaniem o
wsparcie w ramach Działania 4.2 oraz powstawaniem opóźnień w jego wdrażaniu był
obserwowany wzrost cen usług i materiałów na rynku budowlanym.
Ważnym czynnikiem wpływającym na trudności we wdrażaniu Działania 4.2 jest specyfika
projektów mogących ubiegać się o wsparcie. Inwestycje związane z gospodarką odpadami
komunalnymi często napotykają na sprzeciw ze strony społeczności lokalnych (co
szczególnie ogranicza możliwości budowy nowych zakładów gospodarowania odpadami).
Podnoszone w tym zakresie są takie argumenty, jak zanieczyszczenie środowiska ze strony
zakładu (możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do powietrza, gruntu i dalej do
wód). Wskazywane są uciążliwości odorowe funkcjonowania takich zakładów. Również
zwiększeniu może ulec ruch pojazdów obsługujących zakład (konieczność transportu
odpadów). Z tego względu przygotowanie do realizacji tego typu projektów może być
szczególnie pracochłonne i kosztochłonne. Istotne w tym elemencie są prace projektowe i
studialne (wymierzone na odpowiednie sparametryzowanie przepustowości zakładu,
dostosowania technologii do strumienia odpadów itp.). Natomiast w momencie, gdy
inwestor posiada już komplet zgód i decyzji administracyjnych umożliwiających
prowadzenie prac sama rzeczowa realizacja projektu nie jest szczególnie skomplikowana.
Projekty typu PSZOK są prostymi inwestycjami, które mogą być sprawnie zaprojektowane,
wybudowane i oddane do użytkowania (nawet w kilka miesięcy).
Wszystkie powyższe czynniki o charakterze zewnętrznym w praktyce nie powinny mieć
negatywnego wpływu na proces realizacji projektów już wybranych do dofinansowania,
bądź tych, które znajdują się w trakcie oceny. Brak jest możliwości sformułowania działań
zaradczych mogących wpływać na złagodzenie wpływu czynników na potencjał aplikacyjny.
Są to czynniki systemowe, na które IZ nie ma wpływu. Wprowadzenie określonych zmian w
prawodawstwie (które aktualnie wciąż nastręcza wiele problemów podmiotom
zaangażowanym w działalność sektora gospodarki odpadami komunalnymi) było niezbędne
by móc w radykalny sposób podjąć działania zmierzające do gruntownej przebudowy logiki
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju.
Realizacja większości projektów w ramach Działania 4.2 możliwa jest wyłącznie w sytuacji,
gdy projekt jest zgodny z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w województwie podkarpackim. Aktualnie w ramach Działania 4.2 trwa
ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III naboru. W naborze tym
złożonych zostało wiele różnych projektów. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
określono na sierpień 2019 r. Można hipotetycznie zakładać, iż realizacja zakładanych
wartości docelowych wskaźników dla Działania 4.2 będzie wykonalna (w sytuacji, gdy
wybrana zostanie odpowiednio liczna grupa projektów określonego typu).
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2.7.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Z uwagi na rosnące z roku na rok wyzwania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
w dużej części przypadków wyzwania zdiagnozowane w ramach logiki interwencji wsparcia
(stanowią one załącznik do Raportu) wciąż pozostają aktualne. Z tego względu konieczne
jest rozważenie możliwości i warunków dalszego wsparcia realizacji projektów z zakresu
gospodarki odpadami (szczególnie komunalnymi), po 2020 roku. Wsparcie takie powinno
zostać przewidziane po zakończeniu wdrażania bieżącej perspektywy 2014-2020 (aktualnie
z uwagi na konieczność wydatkowania i rozliczenia środków zgodnie z zasadą n+3
ogłaszanie ew. kolejnych naborów nie wydaje się być uzasadnione). Specyfika projektów
wspieranych w ramach Działania 4.2 wymaga systematycznego wsparcia. W tym celu
ważne wnioski będą mogły zostać sformułowane w momencie opracowania sprawozdania z
realizacji PGO dla województwa podkarpackiego.
Analiza Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do Planu Gospodarki Odpadami
wskazała, iż potencjał do realizacji dodatkowych projektów w ramach RPO WP 2014-2020
jest aktualnie i w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy ograniczony. Hipotetycznie
szansę wsparcia w ramach Działania 4.2 ma aż 38 projektów typu PSZOK (26 z już
podpisanych umów oraz 12 znajdujących się w ocenie). Potencjał do realizacji tego typu
projektów w gminach do 20 tys. mieszkańców został w istotny sposób wyczerpany. Z kolei
w przypadku pozostałych typów projektów kwoty przewidziane na inwestycje (często
znacząco przekraczające maksymalne poziomy wydatków kwalifikowalnych projektów dla
RPO) oraz prognozowane lata realizacji (2020+) wskazują na aktualnie występujący niski
potencjał absorpcyjny w Działaniu 4.2. Z badania ilościowego wynika, iż potencjał do
realizacji projektów jest niewielki (wnioskodawcy wskazali na plan budowy / modernizacji 9
PSZOK, 3 projektów związanych z usprawnieniem selektywnej zbiórki, 1 sortowni odpadów
komunalnych, 1 projektu typu rekultywacja składowiska, 1 stacji demontażu pojazdów).
Dlatego aktualnie oraz w najbliższej przyszłości nie znajduje się uzasadnienia do
kontynuowania wsparcia w ramach Działania 4.2.
W związku z powyższym brak jest uzasadnienia do ewentualnego alokowania dodatkowych
środków na PI 6a z innych Działań. W momencie realizacji badania trwa ocena wniosków o
dofinansowanie złożonych w trzecim naborze. Na koniec 2018 r., dostępna alokacja na PI
6a wynosi 84 746 849,19 zł. W przypadku, gdyby udało się podpisać umowy o
dofinansowanie ze wszystkimi podmiotami, które złożyły wnioski w ramach ostatniego
naboru pozostała alokacja w ramach działania wyniesie ok. 26,4 mln zł. Rezerwa wykonania
w wysokości 3 797 656 euro może pozostać w Działaniu 4.2.
REKOMENDACJA: Z uwagi na aktualnie występujący niski potencjał do kontynuowania
wsparcia w ramach Działania 4.2; prognozowaną możliwość osiągnięcia kluczowych
celów w ramach Działania 4.2 przy niepełnym wydatkowaniu alokacji oraz konieczność
zapewnienia wydatkowania alokacji w okresie kwalifikowalności wydatków RPO WP
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2014-2020 zaleca się niewykorzystaną alokację tj. ok. 26,4 mln zł przenieść do
Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. W ramach naborów w tym Działaniu istnieje
duża grupa projektów rezerwowych (ostatnia aktualizacji listy rankingowej z lipca 2018 r.
wskazuje na 15 projektów rezerwowych z wnioskowaną kwotą wsparcia ok. 69,7 mln zł),
które są gotowe do realizacji.
2.7.3 Priorytet inwestycyjny 6b (Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa)
2.7.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Informacji kwartalnej, na koniec 2018 r. poziom
kontraktacji dla PI 6b wyniósł 92,07%. Wartość dofinansowania UE 54 podpisanych umów
to 363 479 128,47 zł. Pozostała po zakontraktowaniu tych projektów alokacja wynosi 31,3
mln zł. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność to 137 094 560,68 zł (34,73%
alokacji).
Ogólna ocena przyjętego zestawu wskaźników do monitorowania jest pozytywna.
Wskaźniki dobrze odzwierciedlają typ interwencji i umożliwiają monitorowanie postępów
osiągania celów wyznaczonych dla PI 6b w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przyjęty
zestaw wskaźników monitorowania pozwala na pomiar kluczowych efektów projektów i w
logiczny sposób łączy się ze zdiagnozowanymi potrzebami województwa podkarpackiego.
Ze względu na jasną definicję przyjętych wskaźników monitorowania oraz precyzyjnie
określony typ wsparcia, brak jest zagrożenia, iż wybrane do realizacji zostaną projekty nie
będą przyczyniały się do realizacji założonych wskaźników.
Punktem wyjścia do szacowania wartości docelowej wskaźników w PI 6b w Programie były
dane dotyczące kosztu jednostkowego na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WP
2007-2013. Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie prognozowania
wsparcia metodyki szacowania wskaźników (szczegółowe informacje w przedmiotowym
zakresie zostały zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego Raportu).
Różnice pomiędzy wartościami wskaźników prognozowanych do osiągnięcia, a realnie
obserwowanymi wynikają z przyjętych założeń dotyczących kosztów jednostkowych. W
momencie szacowania wartości docelowych brak było pełnej i aktualnej identyfikacji
potrzeb realizacji inwestycji (te zostały dopiero zgromadzone w momencie V aktualizacji
KPOŚK). Z tego względu prognozowanie wartości docelowych wskaźników mogło nie być
precyzyjne. Przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących kosztów jednostkowych w
przypadku projektów infrastrukturalnych nie jest łatwym zadaniem ze względu na
indywidualną specyfikę wdrażanych projektów (szczególnie w takich województwach jak
podkarpackie, które cechuje się silnym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni
terenu).
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Tabela 43 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 6b – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba wspartych
oczyszczalni
ścieków
komunalnych
(szt.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

42

20

47,6%

46

109,5%

50

119,05%

Długość sieci
kanalizacji
sanitarnej (km)

603

221,56

36,7%

639,06

106,0%

717,58

119,00%

Długość sieci
wodociągowej
(km)

46

0

0,0%

0

0,0%

102,45

222,72%

Liczba
dodatkowych
osób
korzystających z
ulepszonego
oczyszczania
ścieków (CI 19)
(RLM)

59 000

22 746,67

38,6%

188 481

319,5%

215 741

365,66%

Liczba
dodatkowych
osób
korzystających z
ulepszonego
zaopatrzenia w
wodę (CI 18)
(osoby)

49 000

0

0,0%

0

0,0%

14 249

29,08%

Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Na koniec 2018 r. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych na podstawie
wniosków o płatność osiągnęła wartość 20 sztuk (poziom realizacji wartości docelowej to
47,6%). Prognozuje się, iż na koniec 2023 roku wartość wskaźnika wyniesie 50 sztuk
(119,05% zakładanej aktualnie przez IZ wartości docelowej). Wartość ta wynika z
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podpisanych do dnia 31.03.2019 r. umów (47 szt.) oraz prognozowanego wsparcia
projektów z listy rezerwowej (3 szt.). Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z
tego, iż koszty rzeczywistej realizacji wskaźnika okazały się niższe niż początkowo przyjęto
na etapie programowania. Jako czynnik sukcesu wskazać należy także duże
zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie (co już pozwoliło oraz umożliwi w niedalekiej
przyszłości na kontraktację projektów z listy rezerwowej z IV naboru w ramach Poddziałania
4.3.1). Decyzja, czy zwiększyć wartość docelową w Programie będzie mogła zostać podjęta
w momencie kontraktacji projektów z listy rezerwowej.
Na koniec 2018 r. Długość sieci kanalizacji sanitarnej osiągnęła na podstawie wniosków o
płatność wartość 221,56 km (poziom realizacji wartości docelowej 36,7%). Prognozuje się,
iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 717,58 km (119% zakładanej aktualnie przez IZ
wartości docelowej). Wartość ta wynika z podpisanych do dnia 31.03.2019 r. umów (639,06
km) oraz prognozowanego wsparcia projektów z listy rezerwowej (77,79 km). Pomimo
tego, iż koszty rzeczywistej realizacji wskaźnika okazały się wyższe niż początkowo przyjęto
na etapie programowania, wyznaczone cele zostaną osiągnięte. Jak pokazała praktyka,
beneficjenci łączyli zakresy projektów i realizowali wraz z projektami dotyczącymi
oczyszczalni ścieków projekty z zakresu kanalizacji sanitarnej. Jako czynnik sukcesu wskazać
należy także duże zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie (co już pozwoliło oraz
umożliwi w niedalekiej przyszłości na kontraktację projektów z listy rezerwowej z IV naboru
w ramach Poddziałania 4.3.1). Decyzja, czy zwiększyć wartość docelową w Programie
będzie mogła zostać podjęta w momencie kontraktacji projektów z listy rezerwowej.
Na koniec 2018 r. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków osiągnęła na podstawie wniosków o płatność wartość 22 746,67 (poziom realizacji
wartości docelowej 38,6%). Do szacowania wartości wskaźnika przyjęto metodę kosztu
jednostkowego na podstawie doświadczeń z wdrażania RPO WP 2007-2013. Prognozuje się,
iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 215 741 RLM (365,66% zakładanej aktualnie przez
IZ wartości docelowej). Wartość ta wynika z podpisanych do dnia 31.03.2019 r. umów
(188 481 RLM) oraz prognozowanego wsparcia projektów z listy rezerwowej (27 260 RLM).
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z tego, iż koszty rzeczywistej realizacji
wskaźnika okazały się niższe niż początkowo przyjęto na etapie programowania wsparcia.
Jako czynnik sukcesu wskazać należy także duże zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie
(co już pozwoliło oraz umożliwi w niedalekiej przyszłości na kontraktację projektów z listy
rezerwowej z IV naboru w ramach Poddziałania 4.3.1).
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane przekroczenie docelowej wartości wskaźnika
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
rekomendowane jest zwiększenie wartości docelowej. Decyzja w tym zakresie będzie
mogła zostać podjęta w momencie kontraktacji projektów z listy rezerwowej.

171

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

W przypadku projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę (dwa wskaźniki: Długość sieci
wodociągowej oraz Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w
wodę) brak postępu rzeczowego wynika z faktu przeprowadzenia naboru w III kwartale
2018 r. (konkurs został rozstrzygnięty pod koniec 2018 r., w styczniu 2019 zaktualizowano
listę rankingową projektów). Projekty, jakie mogły uzyskać wsparcie w ramach Poddziałania
4.3.2 to inwestycje infrastrukturalne, które wymagają odpowiedniego przygotowania (faza
planowania, projektowania) oraz czasu na realizację rzeczową. Dlatego efekty mogą być
widoczne dopiero po np. dwóch latach od momentu przyznania dofinansowania. Zgodnie z
informacjami udostępnionymi przez IZ deklarowana wartość wskaźnika pn. Długość sieci
wodociągowej w projektach wybranych do dofinansowania wynosi 102,45 km, co stanowi
222,72% wartości docelowej. Natomiast w przypadku wskaźnika pn. Liczba dodatkowych
osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę wynosi 14 249 osób, co stanowi
29,08% wartości docelowej. Prognozy niepełnego osiągnięcia założonej wartości wskaźnika
wynikają z okoliczności obiektywnych. Wynika z przyjętych założeń dotyczących kosztów
jednostkowych. W momencie szacowania wartości docelowych brak było pełnej i aktualnej
identyfikacji potrzeb realizacji inwestycji (te zostały dopiero zgromadzone w momencie V
aktualizacji KPOŚK). Ponadto jednostka wskaźnika może być osiągnięta w momencie, gdy
zwiększana jest liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Zatem np.
projekty odtworzeniowe w momencie, gdy liczba obsługiwanych osób nie wzrasta, nie są w
stanie przyczynić się do realizacji wskaźnika (co w żaden sposób nie świadczy o np. niższej
jakości czy braku potrzeb realizacji takich projektów).
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane przekroczenie docelowej wartości wskaźnika
Długość sieci wodociągowej rekomendowane jest zwiększenie wartości docelowej.
Decyzja w tym zakresie będzie mogła zostać podjęta w momencie kontraktacji projektów
z ostatniego naboru.
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane ryzyko nieosiągnięcia docelowej wartości
wskaźnika Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
rekomendowane jest zmniejszenie wartości docelowej w Programie. Decyzja w tym
zakresie będzie mogła zostać podjęta w momencie kontraktacji projektów z ostatniego
naboru.
W RPO WP 2014-2020 dla PI 6b przyjęto wskaźnik rezultatu strategicznego pn. Odsetek
ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków. Odsetek ten z roku na rok zwiększa się.
Poniżej zamieszczono informacje dotyczące wielkości oczyszczalni ścieków komunalnych w
województwie podkarpackim w poszczególnych latach.
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Tabela 44. Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM w województwie podkarpackim w
latach 2012-2017.
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RLM

2 331 012

2 354 153

2 426 197

2 475 432

2 490 030

2 498 714

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W wyniku realizacji wsparcia w ramach PI 6b liczba dodatkowych osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie ok. 215 741 RLM, co stanowi ok. 8,6% wielkości
oczyszczalni ścieków komunalnych w 2017 roku. Powyższa informacja daje kontekstowy
pogląd, jaką dynamikę powinna mieć wartość wskaźnika rezultatu strategicznego Odsetek
ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wskutek wsparcia udzielonego w ramach PI
6b. Należy mieć jednak na uwadze, iż parametr „równoważnej liczby mieszkańców” nie
powinien być wprost odnoszony do liczby osób korzystających np. z oczyszczania ścieków.
Praktyka pokazuje, iż często w gminach / aglomeracjach RLM bywa o 30% czy nawet 60%
niższy, niż liczba mieszkańców (osób). Ponadto w wyniku wsparcia w ramach PI 6b w
sytuacji, gdy np. na danej oczyszczalni ścieków poprawiono technologię (np. wprowadzono
podwyższone usuwanie biogenów), to taka oczyszczalnia wykaże realizację wskaźnika RLM.
Natomiast w praktyce liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków pozostanie nie
zmieniona.
W roku 2017 wartość wskaźnika rezultatu strategicznego wyniosła w województwie
podkarpackim 73,9%. Przyjmując metodykę zastosowaną przez IZ i aktualizując model
obliczeniowy o dane zastane z lat 2013-2017 prognozowana wartość docelowa wskaźnika
w roku 2023 wynosi 88,25%, czyli o ponad 10 p.p. więcej niż założono w Programie.
Tabela 45. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 6b – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Odsetek ludności
korzystającej
z oczyszczalni ścieków

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

80

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Osiągnięta
wartość

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

73,9

92,37%

(2017)

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

88,25

110,31%

(2023)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie prognozowania wsparcia
metodyki szacowania wskaźników. Prognozy wykonywane w oparciu o przyjętą metodykę
uzależnione są od danych archiwalnych (które stanowią podstawę do kreślenia linii trendu).
Ponadto na osiąganą wartość wskaźnika wpływ ma realizacja projektów finansowanych z
innych niż RPO WP 2014-2020 źródeł.
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REKOMENDACJA: Rekomenduje się monitoring osiąganej wartości wskaźnika rezultatu
strategicznego w kolejnych latach wdrażania RPO WP 2014-2020. Takie działanie powinno
być prowadzone na bieżąco (w momencie, gdy w statystyce publicznej dostępne będą
stosowne dane (wskaźniki GUS). Weryfikacja możliwości osiągnięcia założonej w Programie
wartości docelowej powinna nastąpić w roku 2022 (dla danych za rok 2021). Wówczas w
statystyce publicznej powinny być dostępne dane uwzględniające wpływ wsparcia
udzielonego z PI 6b. W sytuacji stwierdzenia w 2022 r. w oparciu o przyjętą metodykę
szacowania wartości wskaźnika innej niż wynika z przyjętych założeń, niezbędne będzie
dostosowanie tej wartości do rzeczywiście osiąganych rezultatów.
Badanie ilościowe potencjału absorpcyjnego umożliwiło identyfikację 30 projektów
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, 10 oczyszczalni ścieków. Zidentyfikowano
również liczną grupę projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe oraz
SUW). Jak już wspomniano wcześniej, na listach rankingowych Poddziałania 4.3.1
(gospodarka ściekowa) oraz 4.3.2 (zaopatrzenie w wodę) znajduje się grupa projektów
gotowych do realizacji. Na 2019 r. nie zaplanowano żadnego naboru w ramach PI 6b.
Aktualnie brak jest uzasadnienia do ogłaszania kolejnych naborów. Liczba oraz wartość
projektów znajdujących się na listach rankingowych umożliwia wykorzystanie
dodatkowych środków z innych PI celem ich wsparcia.
2.7.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
W trakcie trwania naborów oraz oceny wniosków nie występowały istotne problemy
powodujące opóźnienia. Terminy rozstrzygnięcia konkursów podawane na etapie
ogłoszenia naborów były dotrzymywane. Nie wprowadzano zmian w regulaminach
konkursów. Podmioty, dla których kierowane było wsparcie zgodnie z SZOOP) posiadają już
znaczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE (co dodatkowo pozytywnie wpływa na wzrost skuteczności wdrażania
Działania.
Z badania ilościowego z beneficjentami wynika, iż harmonogram naboru projektów był
opublikowany wystarczająco wcześnie (100% zgodność ankietowanych). Również
wnioskodawcy pozytywnie ocenili ten aspekt. Beneficjentom nie brakowało dostępu do
informacji potrzebnych na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie (94,1%
ankietowanych). Podobnie pozytywna była ocena wnioskodawców, którzy nie otrzymali
dofinansowania. Na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy podmiotom
aplikującym o wsparcie nie brakowało praktycznych informacji. Tylko 5,9% osób w
instytucji beneficjentów odpowiedzialnych za wniosek napotkało na problemy ze
zrozumieniem zapisów w regulaminie konkursu lub dokumentach potrzebnych na etapie
przygotowania wniosku (żaden z wnioskodawców nie napotkał na takie trudności).
Natomiast już 35,3% ankietowanych beneficjentów i 71,4% wnioskodawców
nieskutecznych wskazało, iż dokumentacja konieczna do zgromadzenia była zbyt obszerna i
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utrudniała ubieganie się o dofinansowanie. W tym zakresie ankietowani mieli na myśli
trudności związane z pozyskaniem dokumentów dla inwestycji liniowych (17,9%
beneficjentów oraz 57,1% ankietowanych wnioskodawców). Ankietowani wskazali, że we
wniosku o dofinansowanie trzeba było podać zbyt szczegółowe dane, które mogą się
zmienić w trakcie realizacji projektu (np. wskaźniki produktu – jak liczba przyłączy
kanalizacyjnych, parametry techniczne, trasa przebiegu sieci). Nieliczni respondenci
wskazywali, iż przyjęty system sprawozdawczości wymaga zmian. Problematyczne w ocenie
ankietowanych jest zbyt rozbudowany wniosek o płatność (zbyt obszerne opisy, zbyt dużo
danych finansowych i opisowych).
Warunkiem ubiegania się o wsparcie na realizację projektów z zakresu gospodarki
ściekowej (Poddziałanie 4.3.1 oraz 4.3.3) była zgodność inwestycji z Master Planem dla
wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. W przypadku I i II naboru w Poddziałaniu 4.3.1
obowiązywała IV aktualizacja KPOŚK. W pozostałych naborach obowiązywała V aktualizacja
KPOŚK (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r.).
W ramach naborów przyjęto szereg rozwiązań, które miały na celu zwiększać efektywność
wydatkowania środków oraz efektywność technologiczną wspartych projektów. W
przypadku projektów dotyczących sieci kanalizacyjnych dla zapewnienia odpowiedniej
efektywności ekonomicznej budowanej sieci sformułowano wymóg odpowiedniej
koncentracji osób na kilometr bieżącej sieci (nie mniej niż 120 osób/km i wyjątkowo nie
mniej niż 90 na obszarach chronionych). Powyższy wymóg to bezpośrednie przełożenie na
warunki wsparcia zapisów zawartych w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji23.
Wskaźnik określa stosunek: liczby mieszkańców aglomeracji (przewidywanej do obsługi
przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną) do długości sieci kanalizacyjnej
doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków
komunalnych. Wskaźnik ten odnosi się tylko do długości nowobudowanej sieci oraz
mieszkańców i liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (obliczanej na
podstawie liczby zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni.
Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości wchodzących
w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W
praktyce, im niższa jest wartość tego wskaźnika, tym wyższe są koszty jednostkowe budowy
sieci (co także wpływa na koszty eksploatacyjne, które w praktyce byłyby ponoszone przez
mieszkańców w opłatach za gospodarowanie zużytymi wodami). To zaś z kolei może
wpływać na zagrożenie trwałości projektu. W przypadku części gmin osiągnięcie
powyższego wskaźnika było niemożliwe z uwagi na zbyt duże rozproszenie zabudowy
(szczególnie gminy wiejskie).

23

Dokument opracowany przez KZGW na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich
wyznaczania zgodnie z celami i przepisami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
implementowanymi do prawodawstwa polskiego.
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W przypadku kryteriów merytorycznych punktowanych do rankingowania projektów
przyjęto kryteria efektywnościowe, które przyczyniały się do wzrostu efektywności
planowania i realizacji inwestycji przez beneficjentów. Takim kryterium było kryterium pn.
efektywność kosztowa, które premiowało projekty, które najniższym kosztem środków
finansowych uzyskują największy efekt rzeczowy. Ponadto w ramach kryteriów
merytorycznych premiowano projekty realizowane na obszarach o szczególnych
potrzebach (np. niski poziom skanalizowania gminy, czy wpływ projektu na zmniejszenie
dysproporcji w wyposażeniu w infrastrukturę gospodarki ściekowej pomiędzy miastami a
obszarami wiejskimi). Wartym podkreślenia jest premiowanie w ramach oceny projektów,
w których zdecydowano się zastosować technologie umożliwiające wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. W celu zwiększenia efektywności wsparcia, zastosowano
kryterium pn. kompleksowość projektu, które premiowało inwestycje dotyczące
kompleksowych rozwiązań (tj. budowy/ rozbudowy/ przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków).
IZ słusznie premiowała gotowość projektów do realizacji (preferowany były projekty
dojrzałe, posiadające odpowiednie decyzje administracyjne). Dzięki temu wydatkowanie
środków jest przyśpieszone. Warto też podkreślić stosowanie mobilizujących do
efektywnej realizacji projektów zapisów, np. określanie dat granicznych do preferowanego
zakończenia realizacji i rozliczenia projektu bądź wyznaczania określonego czasu.
Dodatkowym obszarem wzmacniającym logikę interwencji była preferencja terytorialna
realizacji projektów na terenie gmin objętych programem strategicznego rozwoju
Bieszczad i/lub programu Błękitny San. Obszary te są bardzo atrakcyjne turystycznie. Z tego
względu odpowiednia organizacja gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie jest bardzo
ważna. W ramach kryteriów merytorycznych premiowane były też projekty partnerskie.
Niestety to kryterium nie przyczyniło się do większej liczby projektów realizowanych w tej
formule poza ZIT.
Osobny komentarz należy poświęcić kwestii braku ujęcia w kryteriach merytorycznych
tematyki regulacji gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi (dalej: KOŚ). Jak już
wspomniano wcześniej, premiowane były projekty realizujące zadania z zakresu rozwoju
OZE. W ocenie ewaluatora w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 4.3.1 i 4.3.2
powinno zostać zastosowane kryterium dotyczące uporządkowania gospodarki osadami
ściekowymi w realizowanych projektach.
REKOMENDACJA: Rozwojowi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych towarzyszy wzrost
przepustowości komunalnych oczyszczalni ścieków oraz stosowanie na tych instalacjach
pogłębionego usuwania biogenów, co wpływa na wzrost wytwarzania KOŚ. W przypadku
kontynowania wdrażania w ramach PI 6b w przyszłej perspektywie finansowej,
rekomenduje się ukierunkowanie wsparcia na projekty i rozwiązania związane z
zagospodarowywaniem komunalnych osadów ściekowych. W tym celu istotne będzie
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uwzględnienie zapisów: Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata
2019-2022 (Ministerstwo Rolnictwa. Warszawa 2018 r.) oraz KPGO i KPOŚK. Możliwości
związane z gospodarowaniem KOŚ w silny sposób związane są z obowiązującymi przepisami
prawa (regulującymi m.in. kwestie parametrów stabilizacji KOŚ, częstotliwości i metodyki
badań KOŚ, a tym samym zastosowania w procesach odzysku). Należy mieć na uwadze, iż w
tym względzie na szczeblu krajowym planuje się wprowadzenie szeregu zmian, które
warunkować będą możliwości i warunki wsparcia projektów w przyszłości.
Kluczowe z perspektywy zagwarantowania odpowiedniego sposobu postępowania z
komunalnymi osadami ściekowymi jest w szczególności:


zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszanie wolumenu powstających w
oczyszczalniach ścieków KOŚ stanowiących odpady;



wyeliminowanie wytwarzania KOŚ stanowiących odpady, które z uwagi na jakość
stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (poprzez termiczne przekształcanie, stosowanie na powierzchni ziemi,
produkcję nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin lub inne);



zwiększenie wolumenu KOŚ odpowiednio przetwarzanych przed wprowadzeniem
do środowiska;

dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w
osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.
Wraz z rozwojem infrastruktury zbiorowego ujmowania i oczyszczania ścieków
komunalnych zwiększać się będzie masa wytworzonych KOŚ.
Tabela 46 Komunalne osady ściekowe wytworzone w ciągu roku [Mg].
rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mg

23 668

23 126

24 126

25 042

24 933

26 124

25 925

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Powodować to będzie wzrost wyzwań w zakresie odpowiedniego zagospodarowania tych
odpadów. Możliwości i warunki przetwarzania KOŚ w dużym stopniu zależą od procesów
przetwarzania ścieków w oczyszczalni. Stosowanie nowoczesnych (efektywnych)
technologii może przyczynić się do ograniczenia powstawanie KOŚ w formie uwodnionej.
Ponadto w tym zakresie można także osiągać korzystne efekty w zakresie minimalizacji
ilości suchej masy z wytwarzanych KOŚ (np. poprzez odpowiednie rozwiązania w układach
przeróbki osadów, oraz stosowanie technologii generujących mniejsze ilości osadu
nadmiernego w głównych ciągach technologicznych oczyszczania ścieków). Zagadnienie
minimalizacji ilości powstawania osadów ściekowych jest często traktowane przez
zarządzających oczyszczalniami ścieków jako drugorzędne. W tym zakresie istnieje duży
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potencjał do planowania efektywnego rozwoju systemu gospodarki osadami ściekowymi.
Ważne będą inwestycje umożliwiające zapobieganie powstawania KOŚ (np. poprzez
poddawanie osadów takim procesom przeróbki jak dezintegracja, głęboka stabilizacja,
higienizacja i odwodnienie). Identyfikuje się, iż w najbliższych latach w województwie
podkarpackim zasadne będzie realizowanie takich projektów, które:


prowadziłyby do utraty statusu odpadu (w takim kierunku, aby KOŚ zostały
przeznaczone np. na nawozy organiczne),



prowadziłyby recykling KOŚ (np. recykling organiczny, w tym kompostowanie KOŚ z
innymi odpadami w celu uzyskania materiału po procesie kompostowania
stosowanego w celach nawozowych24 oraz recykling mineralny z odzyskiem fosforu
lub w cementowniach,



stosowałyby metody odzysku KOŚ (bezpośrednio na powierzchni ziemi po
spełnieniu określonych przepisami warunków25, odzysku, w tym odzysku w
kompostowniach, biogazowniach lub cementowniach), w tym odzysku energii – na
przykład w odniesieniu do osadów jako biomasy oznacza to spalanie lub odzysk
poza instalacjami,



dopiero na końcu: unieszkodliwiałyby KOŚ (osady w tym procesie mogą być
termicznie przekształcane w spalarniach lub współspalarniach odpadów, bez
odzysku energetycznego26 lub też składowane, po przetworzeniu, w sytuacji gdy
spełniają wymogi określone przepisami prawa).

Czynnikiem zewnętrznym, podobnie jak w przypadku większości projektów
współfinansowanych z EFRR, który utrudniał przygotowanie i realizację projektów był
obserwowany wzrost cen usług i materiałów na rynku budowlanym (29,5% ankietowanych
wskazało na konieczność zwiększenia budżetu przewidzianego na realizację projektu).
Ponadto czynnik ten przekładał się na powstawanie opóźnień we wdrażaniu projektów.
Ponad połowa ankietowanych wskazała na wydłużenie okresu realizacji projektu względem
terminów pierwotnie zakładanych w harmonogramach.
W trakcie realizacji rzeczowej z uwagi na specyfikę projektów (długie inwestycje liniowe)
pojawiały się typowe problemy w realizacji tego typu kontraktów. Szczególnym problemem
z uwagi na dużą skalę realizowanych inwestycji była kwestia pozyskiwania zgód od
24

Wykorzystanie ustabilizowanych KOŚ do produkcji nawozu lub środka wspomagającego wzrost roślin jest regulowane przez
ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tj. Dz.U. 2018 poz. 1259) oraz wydany na jej podstawie akt wykonawczy
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765).

25

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach KOŚ mogą być stosowane na gruntach pod warunkiem spełniania wymogów
określonych w art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992) oraz określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.
257).

26

Wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów, w tym KOŚ określono w art. 155-163 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992).
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właścicieli działek na realizacje inwestycji na ich terenie. Całkiem znaczny odsetek
ankietowanych (29,4%) nie odnotowało żadnych trudności.
Wszystkie powyższe czynniki w praktyce nie powinny mieć istotnego wpływu na proces
skutecznej realizacji projektów wybranych do dofinansowania (choć mogą przyczyniać się
do powstawania okresowych trudności i problemów zarówno na etapie realizacji, jak i
późniejszej eksploatacji – trwałości projektów). W przypadku większości projektów o
charakterze inwestycyjnym podmiotami wybranymi do ich realizacji są właściwe jednostki
samorządu terytorialnego bądź spółki gminne (tj. podmioty funkcjonujące na rynku w
stabilny sposób od wielu lat).
Duże zainteresowanie naborami oraz liczna grupa projektów na listach rezerwowych
potwierdza wysoką skalę potrzeb w zakresie wsparcia sektora gospodarki wodno-ściekowej
w województwie podkarpackim. Informacje prezentowane w Załączniku 4 niniejszego
Raportu (diagnoza społeczno-gospodarcza) potwierdzają, iż sytuacja w gospodarce wodnościekowej w województwie podkarpackim na przestrzeni ostatnich kilku lat uległa
systematycznej poprawie. Zwiększył się odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków,
nastąpił rozwój kanalizacji sanitarnej, zmniejszyły się dysproporcje pomiędzy długością sieci
kanalizacyjnej w miastach i na wsi. Jednak w dalszym ciągu w regionie odsetek osób
korzystających z oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich jest zbyt niski, co jest
szczególnie istotne na obszarach cennych przyrodniczo, które są poddawane silnej presji
turystycznej.
Analiza kluczowych danych obrazujących sytuację w sektorze gospodarki wodno-ściekowej
na terenie województwa potwierdza, iż wsparcie w ramach PI 6b zostało trafnie
ukierunkowane. Projekty będą przyczyniały się do poprawy jakości funkcjonowania
gospodarki ściekowej w województwie. Wpływać będą na osiągnięcie wyznaczonych w RPO
WP 2014-2020 celów, w szczególności w zakresie wzrostu odsetka ludności korzystającej z
oczyszczalni ścieków oraz liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków. Realizacja projektów z RPO WP 2014-2020 przyczyniać się będzie
także do ograniczania nielegalnych zrzutów ścieków komunalnych oraz zrzutu
niedostatecznie oczyszczonych ścieków, co stanowi poważne zagrożenie dla środowiska
wodno-gruntowego.
2.7.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 6b potencjał do wydatkowania pełnej alokacji w okresie kwalifikowalności
wydatków jest bardzo wysoki. Ponadto z uwagi na liczną grupę projektów znajdujących się
na listach rezerwowych w ramach PI 6b zidentyfikowano potencjał do przyjęcia
dodatkowych środków z innych Działań i PI. W Poddziałaniu 4.3.1 na liście rezerwowej na
dzień realizacji badania pozostaje 15 projektów (wnioskowana kwota dotacji UE:
69 744 125), zaś w Poddziałaniu 4.3.2 pozostaje 37 projektów (wnioskowana kwota
dofinansowania UE: 58 389 392,90 zł).
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REKOMENDACJA: Zasadne jest planowane przez IZ przeniesienie całej rezerwy wykonania
tj. 4 862 353 euro z OP 2 do OP 4, na PI 6b, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa z
kategorii interwencji 081 do kategorii interwencji 020. Ponadto rekomenduje się
przeniesienie środków z Działania 4.2 Gospodarka odpadami (PI 6a) w kwocie 6 059 900
euro. Rezerwa Wykonania z OP 4 pozostanie w Działaniu 4.2 Gospodarka odpadami. Dzięki
temu dostępne będą środki do zakontraktowania projektów z listy rezerwowej w kwocie 40
744 433 zł (odejmując projekty, które podpisały umowy o dofinansowanie w PI 6b do dnia
31.03.2019 r.).
2.7.4 Priorytet Inwestycyjny 6c (Działanie 4.4 Kultura; Działanie 4.6 Kultura - ZIT)
2.7.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działań w PI 6c jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększona
dostępność dóbr kultury, przy czym w przypadku Działania 4.6 cel ten jest realizowany w
formule ZIT.
W ramach Działań przewidziane są następujące typy interwencji:


dofinansowanie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego ruchomych i
nieruchomych poprzez dążenie do przywrócenia ich dawnej świetności,
zabezpieczenie przed degradacją w przyszłości oraz udostępnienie jako atrakcji
kulturalnych regionu,



dofinansowanie rozwoju zasobów kultury poprzez inwestycje dotyczące infrastruktury
służącej działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego, umożliwiający
podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Informacji kwartalnej, na koniec 2018 r. poziom
kontraktacji dla PI 6c wyniósł 101,76%. Wartość dofinansowania UE 72 podpisanych umów
(w tym 1 projekt Stowarzyszenia ROF - tryb pozakonkursowy) to 19 600 594,73 zł. W
związku z nadkontraktacją w ramach obu Działań, planowana jest realokacja środków
(około 600 tys. euro) na Działanie 4.4 i około 138 tys. euro na Działanie 4.6. Jak pokazuje
poniższa tabela, postęp rzeczowy znacząco przewyższa postęp finansowy PI, co świadczyć
może o istotnej efektywności interwencji.
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Tabela 47 Wskaźniki produktu PI 6c – postęp rzeczowy i prognozy
Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Realizacja wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba zabytków
nieruchomych
objętych
wsparciem (szt.)

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

44

40

Liczba instytucji
kultury objętych
wsparciem (szt.)

5

Wzrost
oczekiwanej
liczby odwiedzin
w objętych
wsparciem
miejscach
należących do
dziedzictwa
kulturalnego i
naturalnego
oraz
stanowiących
atrakcje
turystyczne (CI
9) (szt.)

400 000

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

90,9%

85

193,2%

85

193,2%

23

460,0%

58

1160,0%

58

1 160,0%

0

0,0%

1 854 215

463,6%

1 854 215

463,6%

Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Wskaźniki przypisane do PI 6c są spójne z zakresem wsparcia i trafnie dobrane do
charakteru interwencji. Równocześnie właściwie oszacowano proporcje między wsparciem
w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Zdecydowanie wyższa alokacja na projekty
konkursowe pozwoliła ujawnić się dużemu, w skali regionu, popytowi na środki unijne w
sektorze kultury.
W przypadku wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem planowana na 2023
rok wartość przekroczona została niemal 12-krotnie w podpisanych umowach o
dofinansowanie. Liczba 5 instytucji, którą przyjęto na etapie programowania w Metodologii
szacowania wskaźników, w zestawieniu z liczbą 58 UoD i postęp finansowy, który
przekroczył już (w oparciu o złożone wnioski o płatność) zakładane środki na ten wskaźnik
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wskazują, że popyt ze strony instytucji kultury w zbyt małym stopniu został wzięty pod
uwagę przy opracowywaniu RPO WP 2014-2020. Szacowanie wskaźnika produktu Liczba
instytucji kultury objętych wsparciem odbywało się dodatkowo przy założeniu, że alokacja
przeznaczona na projekty realizujące ten wskaźnik wyniesie 74 mln zł, a średnia wartość
projektu – 17 686 341,07 zł. Wyższy niż zakładany kurs Euro27 oraz zwiększenie alokacji na
Działanie, przy jednoczesnej niższej wartości projektów we wnioskach o dofinansowanie
(2,3 mln zł) pozwoliło na wygenerowanie dodatkowej liczby projektów możliwych do
zrealizowania w ramach alokacji. Mniejsze średnie wartości projektu tłumaczyć należy tym,
że ów zwiększony popyt na wsparcie kreowały nie tyle największe instytucje i gestorzy
największych obiektów zabytkowych, ile instytucje z mniejszym potencjałem finansowym i
o mniejszych potrzebach. Potencjału i potrzeb tych mniejszych podmiotów nie wzięto w
wystarczającym stopniu pod uwagę na etapie programowania, zakładając, że wsparcie w
ramach PI 6c skoncentruje się jedynie na największych i na dużych, kompleksowych
projektach.
Duży wpływ na poziom realizacji wskaźnika ma realizacja projektu Stowarzyszenia
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dofinansowanie z UE - 18 mln PLN), który zakłada
m.in. wsparcie 11 instytucji kultury. Jak pokazała praktyka, znacznie niższy okazał się koszt
jednostkowy osiągania wskaźnika w rzeczywistości – wyliczenia wskazują bowiem na koszt
w wysokości około 1,5 mln zł (biorąc pod uwagę kwotę wsparcia UE z zawartych do końca
2018 roku UoD). Niezależnie od tego, nierealistyczna jednak – w odniesieniu do zakresu
potrzeb i potencjału absorpcyjnego – okazała się przede wszystkim ocena zainteresowania
potencjalnych beneficjentów i ocena ich kompetencji w zakresie przygotowania wniosków
spełniających kryteria konkursowe. Z końcem 2018 roku, poziom realizacji celu końcowego
w przypadku tego wskaźnika wynosił już 460%.
REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, że wartość docelowa wskaźnika została już osiągnięta,
zaleca się zaktualizowanie jego wartości docelowej do poziomu wynikającego co najmniej
z zatwierdzonych WoP, tj. 23 sztuki.
Przekroczona w umowach o dofinansowanie została również wartość wskaźnika Liczba
zabytków nieruchomych objętych wsparciem. Szacowany poziom realizacji wskaźnika jest
niemal dwukrotnie wyższy od zakładanej wartości docelowej w Programie. Mając zaś na
uwadze zatwierdzone WoP, poziom realizacji wartości docelowej wg. stanu z końca 2018
roku wyniósł już 90%. W przypadku tego wskaźnika różnica między założeniami a
wygenerowanym skutecznym popytem nie była tak rażąca, jak w przypadku wskaźnika

27

Znaczenie dla oszacowanej wartości docelowej wskaźnika miał przyjęty kurs zł/euro, który służył do wyliczenia alokacji w zł oraz
wyliczenia wartości wskaźnika na etapie programowania. Przyjęty kurs na poziomie 3,55 zł okazał się znacznie zaniżony – w
rzeczywistości w okresie między 1 stycznia 2014 roku a końcem 2018 roku, kurs zł/euro tylko jednego dnia był na poziomie poniżej
4,00 zł (21.04.2015 r. wynosił 3,98 zł). Do szacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano zatem kwotę alokacji na znacznie
niższym poziomie, która w stosunku do wyliczonego (zawyżonego z kolei) kosztu jednostkowego wskaźnika skutkowała przyjęciem
istotnie zaniżonej wartości docelowej.
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mierzącego wsparte instytucje kultury, jednak również i tutaj nie w pełni trafiona okazała
się ekstrapolacyjna metodologia, oparta o dane historyczne. W zmienionej sytuacji
rynkowej popyt na ten typ interwencji okazał się większy, przy równocześnie mniejszej
średniej wartości projektu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mniejsze średnie
wartości projektu tłumaczyć należy tym, że ów zwiększony popyt kreowały nie tyle
największe instytucje i gestorzy największych obiektów zabytkowych, ile instytucje z
mniejszym potencjałem finansowym i mniejszych potrzebach. Potencjału i potrzeb tych
mniejszych podmiotów nie wzięto w wystarczającym stopniu pod uwagę na etapie
programowania, zakładając, że wsparcie w ramach PI 6c skoncentruje się jedynie na
największych i na dużych, kompleksowych projektach.
Znaczenie dla oszacowanej wartości docelowej wskaźnika miał, podobnie jak w innych
przypadkach, przyjęty kurs zł/euro, który służył do wyliczenia alokacji w zł oraz wyliczenia
wartości wskaźnika na etapie programowania. Przyjęty kurs na poziomie 3,55 zł okazał się
znacznie zaniżony – w rzeczywistości w okresie między 1 stycznia 2014 roku a końcem 2018
roku, kurs zł/euro tylko jednego dnia był na poziomie poniżej 4,00 zł (21.04.2015 r. wynosił
3,98 zł). Do szacowania wartości docelowej wskaźnika wykorzystano zatem kwotę alokacji
na znacznie niższym poziomie, która w stosunku do wyliczonego (zawyżonego z kolei)
kosztu jednostkowego wskaźnika skutkowała przyjęciem istotnie zaniżonej wartości
docelowej.
REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, że wartość docelowa wskaźnika zostanie przekroczona,
zaleca się zaktualizowanie, tj. podniesienie, jego wartości docelowej do wartości
zbliżonej do tej wynikającej z aktualnych UoD. Ewaluator nie zaleca jednak przyjmowania
wartości 85 szt. z uwagi na możliwe rozwiązywanie umów w kolejnych latach (np. z powodu
wzrostu cen, braku wykonawców), co mogłoby spowodować problemy w osiągnięciu
wartości docelowej. Należy w związku z tym w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę
wskazującą na ryzyko rozwiązania UoD przez beneficjentów, a następnie na jej podstawie
przyjąć, że wartość docelowa w Programie wynosić będzie około 75% wartości pochodzącej
z realizowanych projektów.
Prognozowane przekroczenie wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne nie musi wskazywać na ewentualność błędów
popełnionych na etapie programowania. Może bowiem oznaczać, że albo programujący,
albo projektodawcy nie dysponują skutecznymi narzędziami oceny ruchu turystycznego i
lokalnego popytu na ofertę kulturalną. Należy założyć, że projektodawcy - znający dobrze
rynki, na których operują - diagnozują ten ruch trafniej. Równocześnie jednak warto
zwrócić uwagę, że prognozy ruchu turystycznego obciążone są wysokim ryzykiem
koniunkturalnym. Ponadto beneficjenci, szacujący zmianę wskaźnika rezultatu dla
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konkretnego obiektu czy instytucji biorą pod uwagę i ekstrapolują tylko znane sobie
wartości.
Przyczyną szacowanego przekroczenia wartości docelowej wskaźnika mogą być też zbyt
optymistyczne wyliczenia projektodawców, wynikające głównie ze wzrostu potencjału
recepcyjnego zabytków i instytucji kultury, nieuwzględniające zarówno ogólnej pojemności
turystycznej regionu, jak i regionalnego potencjału wzrostu uczestnictwa w kulturze.
Dodatkowo można założyć, iż projektodawcy w niedostatecznym stopniu uwzględnili ryzyka
koniunkturalne - a należy zwrócić uwagę, że ruch turystyczny i uczestnictwo w kulturze są
szczególnie wrażliwe na sytuację gospodarczą oraz polityczną. Co więcej, szacunki te nie
uwzględniają najpewniej czynnika wzajemnej konkurencji ofert dofinansowanych zabytków
i instytucji – co wiąże się z pojemnością turystyczną regionu i liczbą zainteresowanych tymi
ofertami osób na miejscu.
Pomimo powyższych okoliczności, wpływ na szacowaną wartość docelową (istotnie niższą
od tej założonej w UoD) z pewnością ma również przyjęty do szacowania koszt jednostkowy
(znacznie wyższy od tego w realizowanych projektach) oraz przyjęty – o czym była już
mowa wyżej – stosunkowo niski kurs euro do wyliczenia alokacji w zł.
W przypadku wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne, ewalutor proponuje pozostawić wartość docelową na aktualnym poziomie –
pomimo że projektodawcy zakładają ponad 4 krotne przekroczenie tej wartości. Wniosek
taki wynika również z faktu, że wg stanu z 31.01.2019 r. szacowana wartość wskaźnika, na
podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, wynosiła 1 689 465 osób/rok - 422,37%
wartości docelowej, czyli mniej niż na koniec 2018 roku. Można więc zakładać, że wskaźnik
w 2023 roku osiągnie najpewniej maksymalnie taką właśnie wartość.
W związku z, stwierdzonym wyżej, prognozowanym istotnym przekroczeniem wskaźników
produktu, nie identyfikuje się zagrożenia w postaci nieosiągnięcia celów końcowych.
Wartości wskaźników założone w UoD będzie można zrealizować jednak w przypadku
zwiększenia alokacji i wyrównania zaistniałej nadkontraktacji w PI 6c.
Logika interwencji w PI 6c zakłada wzrost atrakcyjności zasobów kulturowych regionu
zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Większe oczekiwania co do budowania tego
potencjału wykazano w trakcie programowania wobec dziedzictwa materialnego. Należy
uznać to za błąd, gdyż o atrakcyjności zasobów kulturowych nie tyle decyduje ich liczba czy
bezwzględna wartość, mierzona np. klasa zabytków, co przede wszystkim program ich
prezentacji - to, w jaki sposób zostaną przekształcone w produkt kulturowy i turystyczny.
Innymi słowy, jakość ich pracy może zbudować endogeniczny potencjał kultury nawet w
warunkach, gdy obiektywnie dostępne dziedzictwo kulturowe ma mniejszą niż gdzie indziej
wartość. W regionie mamy do czynienia z synergią obu czynników: wysokiej jakości
dziedzictwa i wysokiej jakości instytucji. Skala niedofinansowania tych ostatnich, ze
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względu na niskie dochody budżetowe ich organów prowadzących (przede wszystkim JST),
nie została jednak wzięta pod uwagę w wystarczającym stopniu na etapie programowania.
Wzrost atrakcyjności zasobów kulturowych regionu wyrażony został w postaci przyjętego i
mierzonego wskaźnika rezultatu strategicznego Korzystający z teatrów, muzeów i bibliotek
(ogółem) na 1000 mieszkańców. Na wskaźnik ten składa się liczba widzów i słuchaczy w
teatrach i instytucjach muzycznych, czytelników bibliotek publicznych, a także liczba
zwiedzających muzea i oddziały muzealne.
Biorąc pod uwagę, że w latach poprzedzających rok bazowy (tj. 2013 r.) zmiany były
niewielkie, a wdrażany był wówczas RPO WP 2007-2013 – należy zakładać, że wpływ
obecnego Programu na wskaźnik rezultatu nie będzie znaczący. Brak istotnych zmian
wskaźnika rezultatu może świadczyć, że jego wartość jest wypadkową, nie krajowych czy
globalnych trendów, co kapitału kulturowego mieszkańców regionu, który buduje się
zdecydowanie wolniej, niż zachodzą zmiany w samej infrastrukturze kultury i ofercie
kulturalnej. Wpływ ten zapewne da się odnotować w dłuższym okresie, ale zależy on od
wielu czynników, a inwestycje w ramach PI 6c są tylko jednym z takich czynników, do tego
niekoniecznie kluczowym.
W największym stopniu na wskaźnik sumaryczny oddziałuje liczba zwiedzających muzea i
oddziały muzealne (w 2017 roku stanowili oni 71% użytkowników wszystkich trzech
mierzonych dóbr kultury). Wskaźnik ten od 2016 roku wykazuje tendencję spadkową.
Wartości pozostałych dwóch wskaźników składowych obniżają się od 2014 roku.
Wykres 13 Korzystający z teatrów, muzeów i bibliotek (ogółem) na 1000 mieszkańców w
latach 2003-2017

Źródło: dane GUS, obliczenia własne.

Prognoza w postaci trendu liniowego (współczynnik dopasowania: 0,8185) z
wykorzystaniem powyższych danych wskazuje, iż docelowo w 2023 roku wskaźnik rezultatu
osiągnie poziom nie wyższy niż 1 015 osób. Jest to wartość zbliżona do aktualnej wartości
docelowej w Programie (915 osób), dlatego też nie rekomenduje się jej zmiany.
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Tabela 48. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 6c w roku 2017 wraz z prognozowaną
wartością dla roku 2023

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Korzystający z teatrów,
muzeów i bibliotek
(ogółem) na 1000
mieszkańców
(osób/1000)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

915

Realizacja wskaźnika w 2017
roku

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

857

94%

1015

111%

Źródło: dane GUS, obliczenia własne.

2.7.4.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
We wdrażaniu Działania 4.4 odnotowano popyt wyraźnie przewyższający dostępną
alokację. Jako zewnętrzne czynniki wzmacniające zainteresowanie Działaniem można
wskazać:


brak w obecnym okresie programowania środków EOG przeznaczonych na kulturę,



perturbacje w realizacji Programów MKiDN w latach 2016-2015 (opóźnienia w
ogłaszaniu naborów, przedłużające się oceny wniosków, zmiany w regulaminach),



dostępność środków PO IiŚ 2014-2020 dla niewielu podmiotów, wysoka minimalna
wartość projektów w tym KPO.

W związku z tym w latach 2016-2018 środki RPO WP 2014-2020 były praktycznie
bezalternatywnym źródłem finansowania inwestycji w kulturze dla podmiotów
niedysponujących znacznymi zasobami. W województwie podkarpackim występuje
ponadto duże nasycenie regionu zabytkami o wysokiej wartości, zlokalizowanymi często w
gminach o niewielkich dochodach budżetowych, często na obszarach wiejskich. Zarazem
wiele małych i średnich miast regionu, zwłaszcza w jego południowej części – np. Lesko,
Sanok, Krosno, Jasło, Przemyśl itp. – to zespoły urbanistyczne o wysokiej wartości dla
kultury, a także atraktory ruchu turystycznego. Podobnie często niewielkimi środkami
dysponują wiejskie i małomiasteczkowe parafie. Potrzeby w zakresie wsparcia zabytków
ruchomych znacznie przekraczają zatem możliwości ich gestorów, a wiele obiektów od lat
pozostaje niedofinansowana.
Nie zidentyfikowano znaczących problemów w realizowanych projektach, które mogą
spowodować ryzyko nieosiągnięcia wskaźników. Problemy związane ze zmianą cen i
kosztów ważnych pozycji finansowych projektów oraz trudności ze znalezieniem
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wykonawców występują w niemal co trzecim projekcie, ale ich skutkiem będzie najczęściej
wydłużenie okresu realizacji inwestycji.
O potencjale absorpcyjnym Działania przesądza przede wszystkim bardzo wysoki popyt, jaki
ujawnił się w trakcie naborów, wielokrotnie przewyższający dostępną alokację. Popyt ten
potwierdzony jest szybkim postępem finansowym w realizacji projektów, pomimo
występujących na rynku trudności z wyłanianiem wykonawców. Wskazuje to na dużą
determinację beneficjentów, by realizować projekty, a przede wszystkim na umiejętność
radzenia sobie w trudnej - zmieniającej się na niekorzyść - sytuacji koniunkturalnej.
Spośród 44 podmiotów, deklarujących zainteresowanie wsparciem projektów z zakresu
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zdecydowana większość deklaruje zainteresowanie
Działaniami 4.4 (prawie 86%). Zainteresowanie Działaniem 4.6 deklaruje 30%
ankietowanych.
Wyniki naborów, deklaracje beneficjentów oraz duża skala niedofinansowania sektora
kultury w regionie wskazuje na bardzo wysoki potencjał absorpcyjny Osi IV w zakresie
wsparcia kultury. Wniosek ten potwierdzają także przeprowadzone analizy w zakresie
zmian sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w obszarze kultury.
2.7.4.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W Działaniach 4.4 i 4.6 nie stwierdzono negatywnych czynników, mających wpływ na
realizację celów Programu i stanowiących ryzyko niewykonania założonych wskaźników. W
związku z tym nie ma potrzeby wskazywania obszarów wymagających interwencji. Środki z
rezerwy wykonania zostaną zagospodarowane za pomocą już zakontraktowanych
projektów. Konieczne jest przesunięcie dodatkowych środków do PI 6c, ze względu na
nadkontraktację w obu Działaniach. Zgodnie z zamierzeniami, planowane jest przesunięcie
z Działania 4.5 (PI 6d) kwoty ok. 600 tys. euro na Działanie 4.4 Kultura oraz kwoty ok. 138
tys. euro na Działanie 4.6.
2.7.5 Priorytet inwestycyjny 6d (Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna)
2.7.5.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zgodnie z danymi pochodzącymi z Informacji kwartalnej, na koniec 2018 r. poziom
kontraktacji dla PI 6d wyniósł 32,91%. Wartość dofinansowania UE 15 podpisanych umów
to 19 600 594,73 zł. Pozostała po zakontraktowaniu tych projektów alokacja wynosi 39 948
758,86 zł. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność to 763 079,35 zł (1,28% alokacji).
Dostępna alokacja na PI 6d wynosi 59,5 mln zł. Na czerwiec 2019 r. zaplanowano nabór na
7 typ projektu z SZOOP (który dotychczas jeszcze nie był wspierany) tj. Minimalizacja
zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla
bioróżnorodności (alokacja na nabór 30 mln zł).
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Ogólna ocena przyjętego zestawu wskaźników do monitorowania jest pozytywna.
Wskaźniki dobrze odzwierciedlają typ interwencji, umożliwiają monitorowanie postępów w
PI 6d. Przyjęty zestaw w logiczny sposób łączy się ze zdiagnozowanymi potrzebami
województwa podkarpackiego.
Punktem wyjścia do szacowania wartości docelowej wskaźników w PI 6d w Programie były
dane dotyczące kosztu jednostkowego. Założenia do szacowania wartości kosztu
jednostkowego zostały oparte o doświadczenia IZ (w oparciu o zdiagnozowane potrzeby w
regionie oraz koszty jednostkowe ustalona została niezbędna alokacja). Ewaluator nie
zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez IZ na etapie prognozowania wsparcia metodyki
szacowania wskaźników (szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zostały
zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego Raportu).
Różnice pomiędzy wartościami wskaźników prognozowanych do osiągnięcia, a realnie
obserwowanymi wynikają z okoliczności obiektywnych. Przyjęcie odpowiednich założeń
dotyczących kosztów jednostkowych dla interwencji wspieranych w ramach PI 6d nie jest
łatwym zadaniem ze względu na dużą różnorodność wspieranych projektów (projekty
infrastrukturalne jak budowa centrów bioróżnorodności czy miękkich jak opracowanie
planów ochrony). Z tego względu prognozowanie wartości docelowych wskaźników było
obarczone ryzykiem.
Tabela 49 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 6d – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba wspartych
form ochrony
przyrody (szt.)

101

0

0,0%

51

50,5%

51

50,5%

Liczba ośrodków
prowadzących
działalność w
zakresie edukacji
ekologicznej
objętych wsparciem
(szt.)

13

1

7,7%

5

38,5%

5

38,5%

Powierzchnia siedlisk
wspartych w zakresie

200

1,53

0,8%

303,02

151,5%

303,02

151,5%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja
Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

uzyskania lepszego
statusu ochrony (ha)
Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Na koniec 2018 r. brak było przyrostu wskaźnika Liczba wspartych form ochrony przyrody. Z
uwagi na brak planów odnośnie kontynuacji wsparcia w PI 6d (ponad wskazany czerwcowy
nabór), dokonywanie prognoz w innej wartości, niż tej, jaka wynika z podpisanych umów
jest przedwczesne. Prognozuje się, iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 51 sztuk
wspartych form ochrony przyrody (50,5% zakładanej aktualnie przez IZ wartości
docelowej). Rozbieżności pomiędzy wartością prognozowaną przez IZ, a wartością aktualnie
osiągniętą wynikają z okoliczności obiektywnych (wsparcie uzyskały inny typ i inna liczba
projektów niż pierwotnie zakładano).
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane nieosiągnięcie docelowej wartości
wskaźnika Liczba wspartych form ochrony przyrody rekomendowane jest zmniejszenie
jego wartości docelowej w Programie do wartości wynikającej z podpisanych umów.
Na koniec 2018 r. wskaźnik Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej objętych wsparciem osiągnął na podstawie wniosków o płatność wartość 1. Tu
również, z uwagi na brak planów odnośnie kolejnych naborów, dokonywanie prognoz w
innej wartości, niż tej jaka wynika z podpisanych umów jest przedwczesne. Prognozuje się,
iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 5 sztuk wspartych form ochrony przyrody (38,5%
zakładanej aktualnie przez IZ wartości docelowej). Rozbieżności pomiędzy wartością
prognozowaną przez IZ, a wartością aktualnie osiągniętą wynikają z okoliczności
obiektywnych (przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących kosztów jednostkowych ze
względu na dużą różnorodność wspieranych projektów jest trudnym zadaniem).
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane nieosiągnięcie docelowej wartości
wskaźnika Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
objętych wsparciem rekomendowane jest zmniejszenie jego wartości docelowej w
Programie do wartości wynikającej z podpisanych umów.
Na koniec 2018 r. wartość wskaźnika Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania
lepszego statusu ochrony osiągnięta na podstawie wniosków o płatność wynosi 1,53 ha.
Prognozuje się, iż docelowa wartość wskaźnika wyniesie 303,02 sztuk wspartych form
ochrony przyrody (151,5% zakładanej aktualnie przez IZ wartości docelowej), zgodnie z
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umowami o dofinansowanie. Rozbieżności pomiędzy wartością prognozowaną przez IZ, a
wartością aktualnie osiągniętą, wynikają z okoliczności obiektywnych (przyjęcie
odpowiednich założeń dotyczących kosztów jednostkowych ze względu na dużą specyfikę
wspieranych projektów jest trudnym zadaniem).
REKOMENDACJA: Z uwagi na prognozowane przekroczenie docelowej wartości wskaźnika
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony
rekomendowane jest zwiększenie jego wartości docelowej do poziomu nie wyższego niż
wynika z podpisanych umów o dofinansowanie.
W odniesieniu do typu projektu 7 z SZOOP dla którego zaplanowano nabór na czerwiec
2019 r. (tj. minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu
ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności) brak jest zastosowania odpowiednich
wskaźników monitorowania na poziomie RPO WP 2014-2020.
REKOMENDACJA: Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych wskaźników
monitorowania projektów, które umożliwią pomiar efektów projektów typu 7 w
Działaniu 4.5, tj. wskaźników, które będą odnosić się do przepustowości wspartych
przydomowych oczyszczalni ścieków (np. w m3/dobę) oraz liczby wdrożonych działań
informacyjno-promocyjnych.
Zakres udzielanego wsparcia w ramach PI 6d w silny i bezpośredni sposób łączy się ze
zdiagnozowanymi potrzebami województwa podkarpackiego. Wsparte projekty będą
przyczyniały się do ochrony różnorodności biologicznej województwa podkarpackiego
(edukacja ekologiczna społeczeństwa regionu i turystów, kanalizowanie ruchu
turystycznego, opracowanie planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
rewaloryzacja cennych obszarów, przywracanie oraz ochrona naturalnych siedlisk regionu).
W RPO WP 2014-2020 dla PI 6d przyjęto wskaźnik rezultatu strategicznego pn.
Powierzchnia form ochrony przyrody objęta planami (parki krajobrazowe i rezerwaty
przyrody). Do szacunków przyjęto, iż łączna powierzchnia parków krajobrazowych i
rezerwatów przyrody w 2014 r. stanowi 2 948 km2 (przyjęto, iż 1 597 km2 obszarów
posiadało wówczas plany ochrony lub były one w trakcie sporządzania). W związku z
powyższym wartość bazową dla wskaźnika rezultatu strategicznego ustalono na 54,2%.
Wartość docelową wskaźnika określono na podstawie kosztów jednostkowych
opracowania planu ochrony dla obszaru o powierzchni 1 km2. Oszacowano, iż w ramach
RPO WP 2014-2020 opracowane zostaną plany ochrony dla 1 577,26 km2 stanowiących
parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.
Zgodnie z danymi GIOŚ, na koniec 2018 roku powierzchnia 99 rezerwatów przyrody na
terenie województwa podkarpackiego wynosi: 12 498,05 ha (tj. 124,9805 km2) oraz 10
parków krajobrazowych 352 730,3 ha (tj. 3527,303 km2). Dla 5 parków krajobrazowych
opracowane były plany ochrony (powierzchnia: 194 465 ha). Pozostałe parki nie posiadały
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takiej formy ochrony (158 265,28 ha). Ponadto do tego momentu dla żadnego rezerwatu
przyrody nie opracowano planu ochrony. W związku z powyższym wartość wskaźnika pn.
Powierzchnia form ochrony przyrody objęta planami (parki krajobrazowe i rezerwaty
przyrody na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 53,24%.
W ramach Działania 4.5 planowane jest opracowanie planów ochrony dla 10 parków
krajobrazowych (powierzchnia parków podana powyżej): Jaśliskiego, Ciśniańsko
Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko Strzyżowskiego, Pasma Brzanki, Pogórza
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej i Lasów
Janowskich oraz 4 rezerwatów przyrody „Broduszurki”, Przyrody „Lupa”, „Polanki” oraz
„Źródła Tanwi” (o łącznej powierzchni 400,07 ha).
Łącznie w ramach RPO WP 2014-2020 opracowane mają zostać plany ochrony dla 3
531,304 km2. Wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 objęte zostało zatem 96,69%
powierzchni obszarów rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Ponadto na
osiąganą wartość wskaźnika wpływ ma realizacja projektów finansowanych z innych niż
RPO WP 2014-2020 źródeł, zatem nie prognozuje się aktualnie problemów z osiągnięciem
założonej przez IZ wartości docelowej. Ewaluator nie zgłasza zastrzeżeń do przyjętej przez
IZ na etapie prognozowania wsparcia metodyki szacowania wskaźnika. Metodyka przyjęta
do szacowania wartości docelowej na koniec 2023 r. przez IZ odnośnie do tego wskaźnika
jest trafna.
Tabela 50. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 6d – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Powierzchnia form
ochrony przyrody objęta
planami (parki
krajobrazowe i
rezerwaty przyrody (%)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Osiągnięta
wartość

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

53,24

53,24

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

100

100

100
(2018)

(2023)

Źródło: obliczenia własne – dane GIOŚ.

Aktualnie prognozuje się, iż osiągnięcie wskaźnika rezultatu strategicznego dla PI 6d w
założonej wartości docelowej dla roku 2023 może nie być możliwe.
REKOMENDACJA: Z uwagi na fakt, iż w ramach PI 6d do realizacji wybrano inny typ
projektów, niż pierwotnie na etapie programowania zakładała IZ (wsparte zostaną
wszystkie parki krajobrazowe i 4 rezerwaty, nie zaś jak przyjęto pierwotnie w metodyce
szacowania – połowa parków krajobrazowych i wszystkie rezerwaty), rekomenduje się
bieżący monitoring osiąganej wartości wskaźnika rezultatu strategicznego w kolejnych
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latach wdrażania RPO WP 2014-2020. Weryfikacja możliwości osiągnięcia założonej
aktualnie w Programie powinna nastąpić w roku 2022. W sytuacji stwierdzenia w 2022 r. w
wartości wskaźnika innej niż wynika z przyjętych założeń, niezbędne będzie dostosowanie
tej wartości do rzeczywiście osiąganych rezultatów.
Precyzyjne oszacowanie prognozowanej wartości wskaźnika rezultatu strategicznego jest
utrudnione z kilku przyczyn. Po pierwsze możliwe jest to, iż na przestrzeni najbliższych lat
zmieni się powierzchnia przedmiotowych form ochrony przyrody (bądź też utworzone
zostaną nowe obszary). Sytuacja taka będzie wpływała na poziom realizacji założonej
wartości wskaźnika. Ponadto zmiany prognozowanej wartości docelowej mogą wynikać z
niezależnych od IZ czynników takich jak np. opracowanie planów ochrony dla pozostałych
rezerwatów (z szacunków wynika, iż w dalszym ciągu po wsparciu 4 rezerwatów z Działania
4.5 bez planów ochrony pozostanie 95 rezerwatów).
2.7.5.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Nie zidentyfikowano czynników o charakterze wewnętrznym, które powodowałyby istotne
problemy z wdrażaniem Działania 4.5. Konstruując warunki wsparcia nie pominięto żadnej
istotnej grupy docelowej. Przewidziano także wszystkie istotne typy projektów,
przyczyniające się do realizacji celów Działania. Również przyjęta formuła wdrażania (tryb
konkursowy) oraz szczegółowe warunki wsparcia zostały sformułowane w sposób
przejrzysty (w tym m.in. regulaminy konkursów i załączniki do regulaminu, kryteria oceny
itp.). W tym zakresie nie identyfikuje się żadnych istotnych czynników, które mogłyby
powodować problemy we wdrażaniu.
Z badania ilościowego z beneficjentami wynika, iż dla części z nich harmonogram naboru
projektów w Działaniu 4.5 powinien być publikowany z jeszcze większym wyprzedzeniem.
Wnioskodawcom, ani beneficjentom nie brakowało dostępu do informacji potrzebnych na
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
W większości przypadków problemy, jakie się pojawiają, wynikają z sytuacji rynkowych i
obiektywnych, na które, ani wnioskodawca, ani beneficjent, ani IZ nie mają wpływu.
Specyfika projektów realizowanych w ramach Działania 4.5 powoduje, iż ich wdrażanie
stanowi wyzwanie dla IZ, wymagając podwyższonych nakładów pracy na obsługę
projektów. Beneficjenci tych projektów przedkładają bowiem do refundacji zróżnicowane
kategorie kosztów - od twardych wydatków na działania infrastrukturalne, po wydatki na
działania tzw. „miękkie”.
Z perspektywy wnioskodawcy czynnikiem zewnętrznym utrudniającym przygotowanie
projektu do realizacji były (i w dalszym ciągu pozostają) wzrost cen usług i materiałów na
rynku firm budowlanych (projekty infrastrukturalne, rozwój centrów edukacji,
rewaloryzacje parków itp.).
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Dotychczasowe zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 4.5 nie było
odpowiednio wysokie. Z wyników badania potencjału absorpcyjnego wynika, iż na 12
potencjalnie wskazanych projektów wyłącznie 5 posiada bardziej konkretny charakter (3
respondentów wskazało na plan rozwoju infrastruktury związanej z edukacją ekologiczną,
jeden na plan poprawy jakości środowiska na terenach zielonych miasta i jeden na plan
doposażenia ośrodka hodowli głuszca).
W ramach badania ilościowego żaden z respondentów nie wskazał na chęć realizacji
projektu wpisującego się w typ 7 SZOOP, tj. w ramach czerwcowego naboru wniosków.
Natomiast rozeznanie przeprowadzone przez IZ potwierdza odpowiednie zainteresowanie
przedmiotowym wsparciem wśród podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie.
Potencjał do realizacji tych projektów jest trudny do oszacowania. Z pewnością na terenie
województwa podkarpackiego wskazać można na niedostateczny stopień skanalizowania
terenów wiejskich (a to właśnie na takich terenach głównie występują obszary cenne
przyrodniczo – w tym Natura 2000). Problemem są też niekontrolowane zrzuty ścieków,
zwłaszcza na obszarach o niskim współczynniku skanalizowania. Ponadto zróżnicowane
ukształtowanie terenu i rozproszona zabudowa ograniczają możliwości rozwoju sieci
kanalizacyjnych. Z tego także względu potencjał do realizacji tego typu projektów wydaje
się być odpowiednio duży.
Jak wykazano w analizie sytuacji społeczno-gospodarczej (Załącznik 4 do Raportu)
teoretycznie potrzeby do realizacji projektów w ramach PI 6d należy określić jako znaczące
(wpływa na to konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do skanalizowania
wzrastającego rokrocznie ruchu turystycznego oraz dalszego wspierania regionalnej
bioróżnorodności). Natomiast z uwagi na okoliczności obiektywne (niskie zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów), w najbliższej perspektywie czasu praktyczne możliwości
dalszego kierowania wsparcia ponad już zaplanowany nabór wydają się być mocno
ograniczone.
Na terenie województwa podkarpackiego powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo i
krajobrazowo jest bardzo duża, stąd potrzeby do podejmowania działań i realizacji
projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności w regionie powinny skutkować znacznie
większym zainteresowaniem aplikowaniem o wsparcie. Trudno jest znaleźć argumentację
dotyczącą niskiego zainteresowania aplikowaniem o wsparcie, w szczególności, jeśli chodzi
o beneficjentów typu JST oraz projekty typu: 2 i 3 z SZOOP.
Działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i krajobrazu są
silnie związane z rozwojem województwa podkarpackiego, gdyż to na tym kapitale możliwe
jest budowanie i rozwój przewagi konkurencyjnej całego regionu.
W dalszym ciągu aktualna pozostaje logika interwencji sformułowana na etapie
prognozowania wsparcia w ramach PI 6d (szczegółowa ocena logiki interwencji została
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zamieszczona w rozdziale 5). Wsparcie w ramach Działania 4.5 wykazuje silne powiązanie
ze zdiagnozowanymi problemami, takimi jak:






utrata różnorodności biologicznej i niekorzystne oddziaływania na cenne zasoby
przyrodniczo-kulturowe i krajobrazowe, objęte różnymi formami ochrony przyrody
(presja urbanistyczna i turystyczna, fragmentacja przestrzeni przyrodniczych,
ekspansja gatunków inwazyjnych),
zbyt mała liczba zatwierdzonych i wdrażanych planów ochrony lub planów zadań
ochronnych dla obszarów objętych prawną ochroną przyrody i krajobrazu,
niewystarczająca świadomość ekologiczna społeczeństwa (mieszkańców regionu i
turystów),
niewystarczająco dostosowana infrastruktura na terenie obszarów cennych
przyrodniczo.

Planowany w 2019 roku nabór jest adekwatny do potrzeb regionalnych (wśród których
należy wskazać na dużą oraz rokrocznie zwiększająca się liczba turystów, szczególnie na
obszarach cennych przyrodniczo). Nabór ten przewidziano w celu ograniczenia zagrożeń dla
bioróżnorodności powodowanych przez zanieczyszczenia wód i gleb na obszarach Natura
2000.
REKOMENDACJA: Rekomenduje się przeprowadzenie działań informacyjnych i
promujących planowany na czerwiec 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie wśród
podmiotów uprawnionych do wnioskowania (gminy objęte Programem Strategicznego
Rozwoju Bieszczad i Programem Strategicznym „Błękitny San”, których zakres rzeczowy
projektu zlokalizowany będzie na obszarze: Natura 2000; gmin objętych Programem
Strategicznego Rozwoju Bieszczad; gmin objętych Programem Strategicznym „Błękitny
San”). Podmiotom tym IZ powinna raz jeszcze zaprezentować konkretne możliwości oraz
warunki realizacji projektów w ramach planowanego naboru wniosków. Warto rozważyć
organizację szkolenia dedykowanego uprawnionym wnioskodawcom.
2.7.5.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 6d nie znajduje się aktualnie uzasadnienia do kontynuowania wsparcia w
ramach Działania 4.5 ponad zaplanowany na czerwiec 2019 r. konkurs. W sytuacji, gdyby po
rozstrzygnięciu zaplanowanego naboru okazało się, iż nie udało się wykorzystać całej
alokacji w PI 6d, należy rozważyć przesunięcie niewykorzystanej alokacji do innego PI (np.
na Poddziałanie 4.3.1).
REKOMENDACJA: Z uwagi na aktualnie występujący niski potencjał do realizacji
projektów w ramach Działania 4.5 ponad zaplanowany na czerwiec nabór, pozostałą po
tym naborze zaleca się przesunąć na pokrycie nadkontraktacji w ramach Działania 4.4
Kultura (ok. 600 tys. euro) oraz na projekt pozakonkursowy z Działania 4.6 Kultura – ZIT
(ok. 138 tys. euro), a także na Poddziałanie 4.3.1, gdzie istnieje grupa projektów
rezerwowych (ostatnia aktualizacji listy rankingowej z lipca 2018 r. wskazuje na 15
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projektów rezerwowych z wnioskowaną kwotą wsparcia ok. 69,7 mln zł), które są gotowe
do realizacji.
2.7.6 Realizacja Ram Wykonania w OP 4
Tabela 51 Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulat
ywna

Cel
pośredni
na 2018
r.

%
realizacji
celu
pośrednie
go

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

Długość sieci
kanalizacji sanitarnej

km

200,96

162

124,05%

603

33,3%

WP

Liczba wspartych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

19

4

475,00%

42

45,2%

WP

Liczba zabytków
nieruchomych
objętych wsparciem

szt.

39

6

650,00%

44

88,6%

WP

Liczba instytucji
kultury objętych
wsparciem

szt.

14

1

1400,0%

5

280,0%

WF

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

EUR

59 383
449,67

24 196
100

245,43%

219 011
341

11,05%

Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub KEW

WP

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.;

W OP 4 cele pośrednie wskaźników wybranych do Ram Wykonania zostały osiągnięte. W
przypadku wskaźników dotyczących gospodarki ściekowej, przyczyny obserwowanych
przekroczeń zakładanych wartości celu pośredniego na rok 2018, wynikają w głównej
mierze z dużego zainteresowania wsparciem w ramach Działania 4.3 (powyższe skutkowało
dużą liczbą wysoko ocenionych projektów na listach rezerwowych). Ponadto w przypadku
wskaźnika pn. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych przekroczenie wartości
docelowej wynika z tego, iż koszty rzeczywistej realizacji wskaźnika okazały się niższe niż
założyła IZ na etapie programowania. W przypadku wskaźnika Długość sieci kanalizacji
sanitarnej pomimo tego, iż koszty rzeczywistej realizacji okazały się być wyższe. Nie
wpłynęło to jednak negatywnie na osiągane wartości wskaźników w Programie.
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Beneficjenci PI 6b często bowiem łączyli zakresy projektów i realizowali wraz z projektami
dotyczącymi oczyszczalni ścieków inwestycje z zakresu kanalizacji sanitarnej.
Znaczące przekroczenie wartości pośrednich (a w przypadku wskaźnika Liczba instytucji
kultury objętych wsparciem również końcowych) wynika z niższych kosztów jednostkowych
wskaźników, szybszych postępów finansowych w realizowanych projektach. Niższe koszty
jednostkowe wynikają ze zwiększonego popytu na wsparcie ze strony nie największych
instytucji i gestorów największych obiektów zabytkowych, jak założono na etapie
programowania, ale instytucji o mniejszym potencjale finansowym i mniejszych
potrzebach.
Nie zidentyfikowano ryzyka nieosiągnięcia celów końcowych Ram Wykonania. Decyzja, czy
zwiększyć wartość docelową wskaźników wybranych do Ram Wykonania Długość sieci
kanalizacji sanitarnej oraz Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych powinna
zostać podjęta w momencie kontraktacji projektów z listy rezerwowej w Działaniu 4.3.
REKOMENDACJA: Ze względu na prognozowane przekroczenie wartości docelowych
wskaźników produktu w PI 6c, rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej
wskaźników wybranych do Ram Wykonania Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem oraz Liczba instytucji kultury objętych wsparciem do wysokości wykazanej w
umowach o dofinansowanie.

2.8

Oś Priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna

2.8.1 Priorytet inwestycyjny 7b (Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa)
2.8.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 5.1 jest zwiększenie drogowej dostępności transportowej województwa
podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem integracji sieci transportowej z siecią TENT. W Programie uwzględniono następujące typy projektów: budowa lub rozbudowa dróg
wojewódzkich prowadzących do dróg wyższego rzędu lub przejść granicznych lub
wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz budowa lub rozbudowa dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii
dróg powiatowych lub gminnych28). Beneficjentami projektów dotyczących wsparcia dróg
wojewódzkich są Samorząd Województwa oraz miasta na prawach powiatu, natomiast
interwencje dotyczące wsparcia dróg lokalnych realizowane są przez pozostałe JST.

28

Wsparcie dróg lokalnych w RPO WP 2014-2020 dotyczy wyłącznie dróg stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TENT, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi lub gdy zapewnią
konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi
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Wsparcie dróg lokalnych jest realizowane w trybie konkursowym, podczas gdy interwencje
dotyczące dróg wojewódzkich są wdrażane w procedurze pozakonkursowej.
W roku 2016 przeprowadzono 2 nabory konkursowe na wsparcie dróg lokalnych, w ramach
których podpisano 10 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 80 879 141,35 zł,
co stanowi 59% alokacji przeznaczonej na wsparcie dróg lokalnych w ramach PI 7b. W
latach 2016-2018 przeprowadzono 10 procedur pozakonkursowych podpisując 22 umowy o
dofinansowanie, angażujące łącznie dofinansowanie UE w wysokości 522 892 879,21 zł.
Łącznie na dzień 31.12.2018 roku zakontraktowano 66,3% alokacji przeznaczonej na PI 7b.
W ramach trybu pozakonkursowego w latach 2019-2021 łącznie zaplanowano 8
dodatkowych projektów opiewających na kwotę dofinansowania UE w wysokości 253 477
788,87 zł. Bieżący stan kontraktacji środków należy uznać za względnie satysfakcjonujący.
Należy podkreślić, iż w województwach benchmarkowych również odnotowano odkładanie
podpisywania umów na część zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych oraz dróg
lokalnych na lata 2020-2023, co wiąże się z oczekiwaniem potencjalnych beneficjentów na
obniżenie cen na materiały i usługi budowlane, wynikające z zakończenia kumulacyjnej w
skali kraju liczby zamówień na interwencje drogowe w latach 2015-2018. Blisko połowa
badanych beneficjentów Działania 5.1 (badanie ilościowe) liczy się z koniecznością
zwiększenia budżetu projektu w związku z wzrostem cen na rynku, a w dwóch
realizowanych projektach zgłoszono podniesienie poziomu współfinansowania. Należy
nadmienić, że dwóch spośród siedmiu badanych beneficjentów Działania 5.1 zgłasza także
problemy z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji, nie deklarują oni
jednak ryzyka negatywnego wpływu tych opóźnień na osiągnięcie celów projektowych.
Zadowalający – również na tle innych województw benchmarkowych jest stan
wydatkowania alokacji. Na dzień 31.12.2018 roku stanowi on 19,17% co - zdaniem ponad
83% badanych beneficjentów - pozostaje w zgodzie z harmonogramem realizowanych
projektów.
Tabela 52. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 7b – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Całkowita długość
nowo
wybudowanych,
przebudowanych

273

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

35,95

13,2%
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Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

137,15

50,2%

181,35200,11

66%-73%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

lub
zmodernizowanych
dróg (km)
Całkowita długość
nowych dróg (km)

55

5,03

9,1%

54,63

99,3%

64,3771,04

117%129%

Całkowita długość
przebudowanych
lub
zmodernizowanych
dróg (km)

218

30,92

14,2%

82,52

37,9%

116,98 129,07

54%-59%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Postęp rzeczowy jest proporcjonalny do zakontraktowanej alokacji. Większa wysokość
wskaźnika szacowana na podstawie podpisanych umów odnosząca się do nowych dróg w
stosunku do wartości wskaźnika odnoszącej się do przebudowania istniejących dróg wynika
z cyklu inwestycyjnego obu typów interwencji oraz konieczności wcześniejszego
rozpoczęcia interwencji zakładających budowę nowych dróg. Wskaźniki wykazywane we
wnioskach o płatność zatwierdzonych do dnia 31.12.2018 roku pochodzą głównie z
projektów konkursowych, odnoszących się do budowy/przebudowy dróg lokalnych,
zgodnie z harmonogramem ich zakończenia. Wyrażano w nich 100% osiągnięcie
zakładanych wysokości wskaźników.
Analiza zakresu przedmiotowego prowadzonych projektów Działania 5.1 oraz założeń
projektów pozakonkursowych zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach wdrażania
Programu, wskazuje na wysokie ryzyko niepełnego osiągnięcia celów końcowych PI 7b,
mierzonych wskaźnikami: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
oraz Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych
dróg
Pozytywnie przedstawia się prognoza wskaźnika Całkowita długość nowych dróg. Zakłada
się, iż zostanie on osiągnięty w wysokości 64,37 km (54,63 km w obecnie realizowanych
interwencjach i 9,74 km w projektach pozakonkursowych założonych do realizacji).
Podpisanie umów na realizację projektów dotyczących dróg lokalnych, wybranych do
dofinansowania, pozwoliłoby na wybudowanie kolejnych 4,67 km nowych dróg. Oznacza
to, że wartość docelowa wskaźnika Całkowita długość nowych dróg może być
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prognozowana w wysokości od 64,37 km do 71,04 km, co stanowi odpowiednio 117% i
129%.
Niższy niż zakładany na etapie programowania będzie jednak stopień osiągnięcia wartości
docelowej wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. W
realizowanych projektach założono jego osiągnięcie w wysokości 82,52 km, w planowanych
projektach pozakonkursowych zaś – w wysokości 34,46 km. Łącznie został on założony do
osiągnięcia w liczbie 116,98 km, co stanowi 54% wartości docelowej. Ewentualne
podpisanie umów na wsparcie dalszych dróg lokalnych zaplanowane w projektach
wybranych do dofinansowania może przyczynić się do przyrostu wskaźnika o 12,09 km
przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Prognozowana na 2023 rok wysokość
wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg wynosi zatem
129,07 km, czyli 59% zakładanej wartości docelowej. Świadczy to o zagrożeniu
nieosiągnięcia celu Programu mierzonego przedmiotowym wskaźnikiem.
Wskaźnik zbiorczy Całkowita długość nowowybudowalnych, przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg zostanie więc osiągnięty w 2023 roku w wysokości 181,35 km
(włączając założenia obecnie realizowanych projektów oraz zaplanowanych projektów
pozakonkursowych), bądź (przy założeniu dodatkowo podpisania umów z projektodawcami
projektów konkursowych dotyczących dróg lokalnych) – 200,11 km, co stanowi
odpowiednio 66% lub 73% jego wartości docelowej.
Prognozowane niewielkie zagrożenie nieosiągnięcia celów Programu wynika z niekorzystnej
konfiguracji czynników zewnętrznych – blisko dwukrotnego wzrostu cen materiałów i usług
budowlanych przy tendencjach rynku pracy stwarzających niedobór pracowników
budowlanych. Czynnik ten był niezależny od IZ, stanowi więc podstawę do modyfikacji
wartości docelowych. Przy zmianie wartości docelowych wskaźników zaleca się przyjęcie
wariantu ostrożnościowego, bazującego na wysokościach wynikających z założeń
projektów, na które podpisano umowy oraz z założeń zaplanowanych projektów
pozakonkursowych.
REKOMENDACJA: Zaleca się obniżenie wartości docelowej wskaźnika Całkowita długość
nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg z 273 km do 181
km. Rekomenduje się także podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Całkowita
długość nowych dróg z 55 km do 64 km. Propozycja zmiany metodologii szacowania
wartości docelowej tych wskaźników znajduje się w Załączniku 1.
Wysokość wskaźników RPO WP 2014-2020 w umowach o dofinansowanie w odniesieniu do
stopnia zaangażowania alokacji wskazuje na prawidłowe szacunki dotyczące ich wartości
docelowych w odniesieniu do realiów okresu programowania. Porównanie średniego
kosztu jednostkowego wybudowania i przebudowania 1 km drogi w realizowanych
projektach z założeniami poczynionymi na etapie Metodologii szacowania wartości
docelowych (odpowiednio 3 253 686 zł i 3 334 229 zł) pokazuje adekwatność założeń
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programowych w stosunku do tendencji rynku usług budowlanych w latach 2016-2017.
Przyjęte założenia dotyczące wartości docelowych wskaźników programowych PI 7b mogą
jednak okazać się – w skali całego okresu programowania – niewystarczające. Wynika to z
okoliczności zewnętrznych – kumulacji zamówień prac drogowych w skali całego kraju,
któremu towarzyszyło ożywienie gospodarcze, wzrost płac i niedobór pracowników
budowlanych na polskim rynku. Oddziaływanie czynnika blisko dwukrotnego wzrostu cen
na materiały i usługi budowlane w latach 2017-2018 na skuteczność osiągania celów
końcowych w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, czy
wielkopolskim okazało się być znikome, co wynikało jednak nie tyle z działań
prewencyjnych podejmowanych w tych regionach, ile z pełnego przygotowania interwencji
(dokumentacji wykonawczej) projektów przez beneficjentów przed rozpoczęciem
wdrażania RPO w bieżącym okresie programowania, skutkującym ogłoszeniem zamówień
publicznych na przełomie lat 2016/2017, a więc przed gwałtownym wzrostem cen.
W RPO WP 2014-2020 przyjęto także wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7b: Wskaźnik
Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II. Zmiany wartości przedmiotowego
wskaźnika są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach
2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych
w ramach POIiŚ, RPO i CEF. Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej w aktualizacji
przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku29 prognozowany jest do osiągnięcia w regionie
podkarpackim w wysokości 25,78 pkt, z uwzględnieniem zarówno inwestycji RPO WP 20142020, jak i inwestycji PO PW 2014-2020 oraz POIiŚ 2014-2020. Ich niepełne
przeprowadzenie może skutkować uzyskaniem niższej niż zakładana wartości docelowej
wskaźnika WDDT II.

Tabela 53. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7b – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

Wskaźnik Drogowej
Dostępności
Transportowej WDDT II
(syntetyczny)

29

24,5

22,61
(2017)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

92,3%

Osiągnięta
wartość
(rok)

25,78
(2023)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

105,2%

Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów
strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGiPZ PAN 2017.
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Źródło: RPO WP 2014-2020 oraz Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar
dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot.
perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGIPZ PAN 2017

Naturalnie ewentualny brak realizacji planowanych w Programie na lata 2019-2021
inwestycji drogowych uwzględnionych w wykazie zidentyfikowanych projektów
pozakonkursowych może wpłynąć na nieosiągnięcie programowanej wartości. Biorąc
jednak pod uwagę śladowy udział RPO WP 2014-2020 w prognozach wskaźnika WDDT II
(niższy niż 1%) prognozowane niepowodzenie w osiągnięciu celu mierzonego długością
przebudowanych lub zmodernizowanych dróg nie będzie istotnie oddziaływało na
wysokość wskaźnika rezultatu. Lekkie podwyższenie prognozowanej wartości wskaźnika
prognozowanej na 2023 rok w stosunku do założeń roku 2015 wynika z odnotowania
wyższego oddziaływania zakończenia budowy odcinka S19 w perspektywie finansowej
2007-2013. Należy w tym miejscu nadmienić, iż to inwestycje drogowe przeprowadzone z
poziomu krajowego są główną składową wliczaną do oszacowań wartości dla niniejszego
wskaźnika.
REKOMENDACJA: Zaleca się uaktualnienie wartości docelowej wskaźnika WDDT II do
25,78.
2.8.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Jak wynika z wywiadów indywidualnych z przedstawicielami IZ, analiz benchmarkingowych i
wiedzy eksperckiej, w okresie wdrażania interwencji drogowych odnotowano interwencję
czynnika wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, potęgowaną poprzez zastosowanie
modelu zaprojektuj i wybuduj. Przy zastosowaniu tej formuły wdrażania projektów, ceny
oferentów są jeszcze wyższe, co wynika z zakładania przez nich szerokiego zakresu ryzyka
zwiększenia zakresu działań w projekcie po zakończeniu etapu projektowania inwestycji.
Analiza problemów realizacyjnych zgłaszanych przez beneficjentów wskazuje ponadto na
opóźnienia związane z pozyskiwaniem decyzji budowlanych czy środowiskowych. W RPO
WP 2014-2020 ich przygotowanie na etapie składania WOD nie było wymagane, stanowiło
natomiast kryterium premiujące. W województwie opolskim, pomorskim czy warmińskomazurskim ryzyko to zostało ominięte poprzez zastosowanie wymogu opracowania pełnej
dokumentacji wykonawczej, pozyskania decyzji środowiskowych oraz opracowania
ostatecznego kosztorysu inwestycyjnego już na etapie składania WoD. Zastosowanie
przedmiotowego rozwiązania w województwie podkarpackim nie jest jednak zasadne ze
względu na fakt, iż zaplanowane do realizacji kolejne projekty pozakonkursowe stanowią
następne etapy wcześniejszych inwestycji z pełną dokumentacją, dotyczącą również
etapów założonych do realizacji w kolejnych latach wdrażania Programu.
Żaden z badanych beneficjentów Działania 5.1 RPO WP 2014-2020 nie zgłasza ryzyka
nieosiągnięcia zakładanych w projekcie wartości wskaźników programowych.
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Zgodnie z planami IZ, kolejne nabory pozakonkursowe obejmować będą 7 głównych
inwestycji i 1 projekt rezerwowy dotyczących przebudowy lub modernizacji dróg
wojewódzkich i angażujących łącznie 34% alokacji przeznaczonej na budowę dróg tego
rzędu. Potencjał aplikacyjny jest więc wystarczający do wydatkowania środków. Mimo iż
zamiar aplikowania o środki w przypadku uruchomienia wsparcia dróg lokalnych deklaruje
6% badanych beneficjentów (32 potencjalnych wnioskodawców), w kolejnych latach
wdrażania Programu nie będzie możliwe przeprowadzanie nowych naborów w zakresie
dróg lokalnych, wybrano bowiem do dofinansowania projekty angażujące 15% alokacji,
czyli pełną możliwą kwotę do kontraktacji projektów tego typu. Potencjał aplikacyjny
występuje zatem wyłącznie w przypadku zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych
oraz w przypadku projektów dotyczących dróg lokalnych, wybranych do dofinansowania,
które nie podpisały jeszcze umowy. Istnieje możliwość zakontraktowania jeszcze 5
projektów wybranych do dofinansowania, które łącznie zakładały w 2016 roku realizację
16,76 km dróg. Te projekty razem wyczerpują 15% limit środków.
Jak wynika z diagnozy społeczno-gospodarczej w obszarze transportu drogowego,
znajdującej się w Załączniku nr 4, na koniec bieżącego okresu programowania należy
spodziewać się zaspokojenia w znacznym stopniu poprawienia drogowej dostępności
przejść granicznych, zwiększenia dostępności regionalnych biegunów wzrostu. Zakończenie
budowy A4 na terenie regionu oraz kolejnego odcinka S19 niesie za sobą jednak – jak
wynika z wywiadu pogłębionego z przedstawicielami IZ – konieczność budowy nowych
łączników drogowych, zjazdów, zwiększenia skali inwestycji integrujących system drogowy.
Pełna realizacja założeń inwestycji drogowych zaplanowanych projektów
pozakonkursowych jest niezbędna dla osiągnięcia celów Programu.
2.8.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 7b można odnotować ograniczone pole działania IZ ze względu na
zewnętrzny charakter czynnika cen materiałów i usług budowlanych oraz limitu 15%
alokacji w PI 7b na wsparcie dróg lokalnych , wynikającego z Umowy Partnerstwa. Należy
odnotować ryzyko niezrealizowania inwestycji polegających na przebudowie dróg
lokalnych, wybranych do dofinansowania w 2016 roku. Jak wynika z badania beneficjentów
liczą się oni ze wzrostem cen na materiały i usługi budowlane, zgłaszają także brak
wszystkich dokumentów wymaganych do podpisania umowy. Ze względu na wzrost cen na
materiały i usługi budowlane zaleca się przeprowadzenie badania wśród skutecznych
wnioskodawców, którzy nie podpisali umowy o dofinansowanie projektów wsparcia dróg
lokalnych dotyczącego ich alternatywnych planów w zależności od utrzymania się lub
spadku cen na rynku. Ewentualna niewykorzystana w tych projektach kwota alokacji
powinna zostać przeznaczona na zapewnienie osiągania zobowiązań wskaźnikowych w
zidentyfikowanych projektach pozakonkursowych w zakresie zwiększenia ich
dofinansowania. Istotne jest także zbadanie gotowości potencjalnych beneficjentów
zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych do ewentualnego zwiększenia
202

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

współfinansowania, wynikającego ze wzrostu cen na rynku usług i materiałów
budowlanych.
W ramach PI 7b nie umiejscowiono rezerwy wykonania i nie planuje się jej przenoszenia do
tego PI.
2.8.2 Priorytet inwestycyjny 7c (Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych)
2.8.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych jest zwiększenie ilości
przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska. W ramach PI 7c ogłoszono w
latach 2016-2018 trzy konkursy, w ramach których wybrano do dofinansowania 2 projekty
na łączną kwotę dofinansowania 41 665 892 zł, co stanowi 96,8% alokacji przeznaczonej na
PI 7c. Nie podpisano umów o dofinansowanie, co wynika z konieczności wcześniejszego
zakończenia procesu notyfikacji pomocy publicznej w KE. Jak wynika z wywiadu z
przedstawicielem IZ, procedura ta została uruchomiona w stosunku do jednego z
projektów, kolejny projekt pozostaje w procesie składania wniosku do UOKiK o wyrażenie
opinii w sprawie zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem wewnętrznym
(procedura przed notyfikowaniem pomocy do KE).
Tabela 54. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 7c – postęp rzeczowy i
prognozy

Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba wspartych
terminali
przeładunkowych
Dodatkowa
zdolność
przerobowa
terminali
przeładunkowych

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

3

0

0%

0

0%

2

66%

456 325

0

0%

0

0%

2 994 040

656%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Postęp rzeczowy należy uznać za niezadowalający w stosunku do założeń Programu.
Prognozy dotyczące osiągnięcia celów końcowych PI 7c oparte są na założeniach dwóch
wniosków wybranych do dofinansowania, znajdujących się obecnie w fazie przed
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podpisaniem UoD. Zgodnie z planami potencjalnych beneficjentów wsparciem objęte
zostaną dwa nowoutworzone terminale przeładunkowe o dodatkowej zdolności
przeładunkowej wynoszącej 2 994 040 Mg. Oznacza to osiągnięcie wartości docelowej
wskaźnika Liczba wspartych terminali przeładunkowych w 66%, zaś wskaźnika Dodatkowa
zdolność przerobowa terminali przeładunkowych w wysokości 656%. Fakt ten pociąga za
sobą konieczność modyfikacji wartości docelowych tych wskaźników zgodnie z założeniami
potencjalnych beneficjentów. Jej uzasadnieniem są czynniki niezależne od IZ, niemożliwe
do przewidzenia na etapie programowania. Zakładany przez beneficjentów wzrost
zdolności przeładunkowej stanowi czterokrotność wyników osiąganych w roku bazowym,
co wynika ze zmiany koncepcji i modelu biznesowego beneficjenta. Skala inwestycji
zaplanowana na etapie programowania zakładała uzyskanie dodatkowych zdolności
przerobowych stanowiących jedynie 80% wartości bazowej.
REKOMENDACJA: W przypadku notyfikacji pomocy publicznej przez KE projektów
wybranych do dofinansowania zaleca się obniżenie wartości docelowej wskaźnika
produktu Liczba wspartych terminali przeładunkowych z 3 sztuk do 2 sztuk oraz
podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Dodatkowa zdolność przerobowa terminali
przeładunkowych z 456 325 Mg do 2 994 040 Mg. W przypadku negatywnej decyzji KE
niemożliwe będzie osiągnięcie wskaźników programowych.
Biorąc pod uwagę fakt złożenia WoD zakładających utworzenie dwóch, a nie trzech nowych
terminali przeładunkowych, dysponujących za to ponad sześciokrotnie większą dodatkową
zdolnością przeładunkową niż zaplanowano na etapie programowania, założenia PI 7c
należy uznać za nietrafne. Wynika to w pierwszej kolejności ze znacznie wyższego niż
prognozowany na etapie programowania wzrostu rynku przeładunków w latach 2013-2017
oraz zmiany koncepcji biznesowej PKP LHS.
W RPO WP 2014-2020 przyjęto także wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7c pn.
Wielkość przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska. Wskaźnik ten w latach
2011-2017 wykazywał tendencje wzrostowe. Jedynie w latach 2012-2013 odnotowano
mniejszą wielkość przewozów towarowych niż w roku 2011. W latach 2014-2017
odnotowano przyrost wielkości przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska.
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Tabela 55. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7c – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Osiągnięta
wartość

(rok)
Wielkość przewozów
towarowych LHS na
stacji Wola Baranowska

1 218 457

1 124 804
(2017)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

4 501 385
92,3

(2023)

369%

Źródło: dane PKP LHS, szacunki własne

Przyjmując w kolejnych latach wdrażania Programu średnioroczny 5% wzrost przewozów
towarowych, należy założyć, iż bez interwencji RPO WP 2014-2020 wartość docelowa
wskaźnika rezultatu strategicznego wyniesie 1 507 345 Mg. Po zakończeniu interwencji RPO
WP 2014-2020 potencjał ten wzrośnie do 4 501 385 Mg, czyli blisko 369% wartości
bazowej.
REKOMENDACJA: W przypadku notyfikacji pomocy publicznej przez KE projektów
wybranych do dofinansowania zaleca się podwyższenie wartości docelowej wskaźnika
Wielkość przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska z 1 218 457 Mg do
4 500 000 Mg.
Biorąc pod uwagę wartość projektów wybranych do dofinansowania oraz konieczność
uruchomienia długotrwałej procedury notyfikacyjnej, w przypadku podpisania umów z
projektodawcami, których wnioski o dofinansowanie zostały wybrane, nie będzie możliwe
przeprowadzenie dalszych naborów w ramach PI 7c. Jak wynika z diagnozy sytuacji
społeczno-gospodarczej przedstawionej w Załączniku nr 4, brak planowanych inwestycji
spowoduje niewykorzystanie w pełni potencjału logistycznego województwa
podkarpackiego, wynikający z położenia przygranicznego w zakresie transportu towarów
pozakontenerowych.
2.8.2.2 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 7c można odnotować brak możliwości oddziaływania IZ, ze względu na
zewnętrzny charakter czynnika polityki biznesowej beneficjentów. W ramach PI 7c nie
umiejscowiono rezerwy wykonania i nie planuje się jej przenoszenia do tego PI.
2.8.3 Priorytet inwestycyjny 7d (Działanie 5.3. Infrastruktura kolejowa)
2.8.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa jest zwiększenie dostępności kolejowej
województwa podkarpackiego. W ramach Programu przewidziano następujące typy
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interwencji: modernizację/ rehabilitację/ rewitalizację infrastruktury kolejowej o znaczeniu
regionalnym (linie kolejowe, w tym wąskotorowe), modernizację i/lub wyposażenie
dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej, zakup/modernizacja taboru kolejowego na
potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz –
wynegocjowany z KE w 2018 roku typ projektu: opracowanie dokumentacji
przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu
regionalnym. Zastosowano tryb pozakonkursowy dla PKP PLK S.A oraz powiatu
przeworskiego jako potencjalnych beneficjentów pierwszych dwóch typów projektów, jak i
dla Samorządu Województwa jako beneficjenta zakupu taboru. W latach 2016-2018
przeprowadzono 5 procedur pozakonkursowych, w ramach których wybrano do
dofinansowania trzy projekty – jeden projekt realizowany przez Samorząd Województwa
dotyczący zakupu taboru oraz dwa projekty odnoszące się do modernizacji infrastruktury
liniowej i punktowej, których beneficjentem jest PKP PLK S.A. Łącznie zaangażowano 308
628 704,50 zł, co stanowi 53,4% alokacji przeznaczonej na PI 7d, łącznie z Ramami
Wykonania. Postęp finansowy jest zgodny z harmonogramem realizowanych inwestycji, do
dnia 31.12.2018 roku wydatkowano 108 940 250,00 zł, co stanowi 18,86% alokacji. Na
kwotę tę składa się przede wszystkim zakup 9 pojazdów kolejowych.
Tabela 56. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 7d – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Całkowita długość
przebudowanych
lub
zmodernizowanych
linii kolejowych
(km)
Liczba zakupionych
lub
zmodernizowanych
pojazdów
kolejowych (sztuk)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

107

0

0%

42,63

39,8%

42,63144,26

40%135%

9

9

100%

9

100,0%

9

100%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Wartość docelowa wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów
kolejowych zostanie w pełni osiągnięta. W przypadku tego wskaźnika nie planuje się
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jakiejkolwiek dalszej kontraktacji dotyczącej taboru kolejowego, stąd wysokość wynikającą
z umów należy traktować jako ostateczną.
Niska wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii
kolejowych, wynikająca z podpisanych umów, niesie za sobą ryzyko nieosiągnięcia celu ze
względu na długi, co najmniej czteroletni cykl inwestycyjny modernizacji linii kolejowych
zakładanych do wsparcia w dokumencie programowym. Jak wynika z wywiadów z
przedstawicielami IZ, pełna realizacja celów Programu odnoszących się do modernizacji
infrastruktury liniowej i punktowej nie będzie możliwa w bieżącym okresie programowania
ze względu na niski stopień przygotowania dokumentacji wykonawczej inwestycji
założonych w PI 7d na etapie programowania.
Ryzyko niepełnego osiągnięcia celu końcowego wskaźnika Całkowita długość
przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, wynika też z czynników
rynkowych oraz czynników leżących po stronie monopolistycznego beneficjenta PKP PLK
S.A.
Urealniony koszt jednostkowy wynosi 4 379 691,98 zł30. W szacunkach przeprowadzonych
na potrzeby niniejszego badania uwzględniono wyższy koszt niż wynikało z dokumentu
Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Etap II31. W
ekspertyzie tej zaproponowano go w wysokości 3,60 mln zł.
Biorąc pod uwagę zidentyfikowane tendencje, prognoza wartości docelowej wskaźnika
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych jest
wariantowa. Przy założeniu pełnej realizacji projektów wybranych do dofinansowania i przy
braku podpisania kolejnych umów wskaźnik osiągnie poziom 42,63 km, tj. 39,8% wartości
docelowej. Realizacja projektu pozakonkursowego Rewitalizacja Kolei Dojazdowej
Przeworsk Wąskotorowy-Dynów32, spowoduje, że wskaźnik wzrośnie do 69,527 km (65%).
Dalsze zwiększenie wskaźnika nastąpi w przypadku realizacji kolejnego projektu
Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy
rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej spowoduje zwiększenie wskaźnika do
74,499 km (tj. 69,6% wartości docelowej). Przy pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego na realizację trzeciego projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na
odcinku Jasło - Nowy Zagórz (roboty budowlane i kontrakty towarzyszące) możliwe będzie

30

Alokacja na PI 7d wynosi 134 230 569 EUR, co w przeliczeniu na PLN po kursie 4,3028 stanowi 577 567 292,29 PLN. Po odjęciu kosztu
zakupu taboru pozostaje 468 627 042,29 PLN, jako wysokość alokacji przeznaczonej na przebudowę/modernizację linii kolejowych. Po
podzieleniu tej kwoty przez wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych zakładaną w
Programie– 107 sztuk, otrzymuje się – średni koszt jednostkowy w wysokości 4 379 691,98 PLN.
31 Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Etap II, Ekspertyza przygotowana przez zespół: dr Maciej Piotrowski, dr inż. Korneliusz Pylak, dr Michał
Thlon, Rzeszów 2014
32 Kontraktacja powyższego projektu w zidentyfikowanym zakresie jest wysoce niepewna. Po stronie wnioskodawcy analizowana jest
obecnie kwestia dokonania zmian w zakresie rzeczowym projektu – ograniczenie kilometrażu, zmiany okresu realizacji projektu itp. ZWP
nie jest przychylny wobec koncepcji zmniejszenia kilometrażu w projekcie.
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przekroczenie wartości docelowej wskaźnika o prawie 40% (139,7%). Maksymalnie
wskaźnik osiągnie poziom 144,26 km33.
Na potrzeby bieżącej modyfikacji wartości docelowej wskaźnika rekomenduje się przyjęcie
wariantu ostrożnościowego, bazującego na jego zakładanej wysokości w projektach
obecnie realizowanych oraz w zidentyfikowanym projekcie pozakonkursowym – czyli
przyjęcia wartości docelowej w wysokości 69,8 km.
REKOMENDACJA: Zaleca się obniżenie wartości docelowej wskaźnika Całkowita długość
przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych ze 107 km do wartości
wynikającej z rozstrzygnięć planowanych inwestycji liniowych PKP S.A. oraz decyzji
zidentyfikowanego beneficjenta projektu pozakonkursowego Rewitalizacja Kolei
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów, tj. 69,8 km.
Przyczyny ryzyka nieosiągnięcia celu końcowego mierzonego wskaźnikiem Całkowita
długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych są niezależne od IZ i
wynikają z niewystarczającego przygotowania do realizacji inwestycji przez
monopolistycznego na rynku potencjalnego beneficjenta.
W RPO WP 2014-2020 przyjęto także wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7d: Wskaźnik
Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II. Zmiany wartości przedmiotowego
wskaźnika są obliczane na podstawie uwzględnienia faktycznie zrealizowanych (w latach
2004-2013) lub planowanych do realizacji (w latach 2014-2020) inwestycji transportowych
w ramach POIiŚ, RPO, PO PW.
Tabela 57. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 7d – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wskaźnik Kolejowej
Dostępności
Transportowej - WKDT II
(syntetyczny)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

20,72

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

19,04 (2017)

91,8

Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

30,75 (2023)

148,2

Źródło: RPO WP 2014-2020 oraz Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar
dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot.
perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGIPZ PAN 2017

33

Metodologia liczenia wartości docelowej wskaźnika znajduje się w Załączniku nr 1

208

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

Wskaźnik w aktualizacji przeprowadzonej przez MIiR w 2017 roku34 prognozowany jest do
osiągnięcia w regionie podkarpackim w wysokości 30,75 pkt. Znaczne podwyższenie
prognozowanej wartości na 2023 rok w stosunku do założeń z roku 2015 wynika z
odnotowania wyższego oddziaływania zakończonej w 2015 roku modernizacji linii
kolejowej E30 na odcinku Kraków-Rzeszów niż zakładano na etapie programowania
perspektywy 2014-2020.
REKOMENDACJA: Zaleca się podwyższenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu
strategicznego WKDT II z 20,72 do 30,75, zgodnie z aktualizacją MIiR z 2017 roku.
2.8.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IZ, w okresie wdrażania interwencji kolejowych
odnotowano silną interwencję zewnętrznych czynników niezależnych od IZ, takich jak
nieprzygotowanie przez beneficjenta PKP PLK S.A. dokumentacji wykonawczej dla
planowanych na etapie programowania inwestycji liniowych, a także gwałtowny wzrost cen
materiałów i usług budowlanych. Należy podkreślić, że czynnik wzrostu cen wpłynął też na
skuteczność osiągania celów mierzonych długością przebudowanych, zmodernizowanych
linii kolejowych również w innych regionach Polski (np. w RPO województwa opolskiego
złożono oferty na modernizację linii kolejowych przekraczające 4-krotnie przewidywany
budżet). Gwałtowny wzrost cen udaremnił realizację wszystkich zakładanych w tym RPO
inwestycji liniowych.
Jak wynika z wcześniejszych analiz, potencjał aplikacyjny w Działaniu 5.3 Infrastruktura
kolejowa jest silnie ograniczony. Potencjalny beneficjent zidentyfikowanego projektu
Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów zgłasza ponadto ryzyko
niezabezpieczenia wkładu własnego w wystarczającej wysokości. Jak wynika z informacji
pozyskanych od IZ, zgłaszany przez beneficjenta PKP PLK S.A. popyt na wsparcie dotyczy
przede wszystkim typu działania: opracowanie dokumentacji wykonawczej dla modernizacji
kolejowych linii regionalnych.
W okresie wdrażania Programu nie wystąpiły czynniki wynikające ze zmian społecznogospodarczych, inne niż wymieniony wyżej wzrost cen na materiały i usługi budowlane.
Potrzeba zwiększenia dostępności kolejowej regionalnych ośrodków wzrostu pozostaje
nadal aktualna.
2.8.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 7d można odnotować ograniczone pole działania IZ w zakresie zwiększenia
kontraktacji, ze względu na zewnętrzny charakter czynnika oddziaływującego na zagrożenie
osiągnięcia celu PI 7d mierzonego wskaźnikiem Całkowita długość przebudowanych lub
zmodernizowanych linii kolejowych. Na dzień 31.12.2018 roku wraz z projektami
34

Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb
dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGiPZ PAN 2017.
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zidentyfikowanymi w Załączniku nr 5 do SZOOP kwota wykorzystanej alokacji wynosi 344
394 583,75 zł, co stanowi 72,9% alokacji przeznaczonej na PI 7d bez rezerwy wykonania
oraz 60,1% alokacji z uwzględnieniem rezerwy wykonania.
REKOMENDACJA: Biorąc pod uwagę ryzyko niepełnego wykorzystania alokacji
przeznaczonej na PI 7d z uwagi na brak potencjału absorpcyjnego lub potencjału
aplikowania, zaleca się obniżenie alokacji przeznaczonej na Działanie 5.3. Wysokość
przesuniętej kwoty uzależniona będzie od rozstrzygnięcia w niedalekiej przyszłości kwestii
wycofania się beneficjenta zidentyfikowanego projektu konkursowego Rewitalizacja Kolei
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy-Dynów oraz realizacji planów PKP PLK. S.A. w zakresie
projektów infrastruktury liniowej.
W przypadku negatywnych decyzji beneficjentów potencjalnych projektów
modernizujących linie kolejowe, zasadne będzie proponowane przez IZ przesunięcie
850 000 euro do Działania 5.4 i Działania 5.5.
2.8.4 Priorytet inwestycyjny 4e (Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski oraz
Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT )
2.8.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Priorytet inwestycyjny 4e w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna
realizowany jest za pomocą dwóch działań: 5.4 Niskoemisyjny transport miejski oraz 5.5
Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski oraz 5.5 Niskoemisyjny transport miejski –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na celu mają zwiększyć wykorzystanie transportu
zbiorowego odpowiednio w miastach i na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowę spójnego i efektywnego systemu
przewozów pasażerskich przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia.
Alokacja przewidziana na PI 4e w OP 5 wynosi 217 743 478 zł. Poziom kontraktacji na
koniec 2018 roku wyniósł 103,26% (224 851 301,39 zł). W ramach Działania 5.4 ogłoszono
dotychczas jeden konkurs dedykowany MOF. Jego nabór skutkował złożeniem 6 wniosków
ocenionych poprawnie w procesie selekcji. Podpisane umowy opiewają łącznie na
136 976 536,18 zł, co stanowi 106,18% kwoty przeznaczonej na konkurs. Jedna umowa,
konsumująca 87 874 765,21 PLN została zawarta w wyniku trybu pozakonkursowego
obowiązującego w Działaniu 5.5. Środki przeznaczone na oba działania zostały w całości
wykorzystane.
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Tabela 58 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 4e – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba zakupionych
lub
zmodernizowanych
jednostek taboru
pasażerskiego w
publicznym
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej
Liczba
zainstalowanych
inteligentnych
systemów
transportowych

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

84

61

72,6%

191

227,4%

181

215,5%

4

0

0%

4

100%

4

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL 2014

W ramach podpisanych umów o dofinansowanie przewiduje się realizację wskaźnika pn.
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na poziomie 227,4%. Stanie się tak dzięki
realizacji zakontraktowanych projektów, w ramach których zaplanowano zakup lub
modernizację 191 sztuk taboru. Zakładana do osiągnięcia w Programie na koniec 2023 roku
wartość ustalona została na poziomie 84 sztuk. Dotychczas złożone wnioski o płatność
potwierdzają zaś realizację wskaźnika w 72,6%, co odpowiada zakupowi lub modernizacji
61 sztuk taboru.
Wyzwania zdiagnozowane w RPO WP 2014-2020 są trafne, co odzwierciedlają złożone
wnioski o dofinansowanie, wskazujące na istotne potrzeby w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych w województwie. Z uwagi na kosztowność zadań koniecznych do
zrealizowania w tym zakresie w poszczególnych miastach, nie napotkano na problem braku
zainteresowania w ramach PI 4e. Wnioski przygotowano na zadowalającym poziomie, co
pozwoliło usprawnić przebieg wdrażania działań.
Wskaźnik oszacowano na podstawie projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 w
RPO WP 2007-2013, przyjmując, że koszt jednostkowy dla wskaźnika w perspektywie
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unijnej 2014-2020 będzie wyniósł 1 122 920,50 zł/szt. Podpisane umowy o dofinansowanie
wskazują także, że koszt jednostkowy jest ponad dwukrotnie niższy. W umowach o
dofinansowanie podpisanych do końca 2018 roku wyniósł bowiem 437 707 zł/szt.
Wytyczne obowiązujące na początku perspektywy unijnej 2014-202035 oraz uzgodnienia z
Komisją Europejską, związane z możliwością dofinansowania pojazdów spełniających
normę emisji spalin EURO VI – a więc tańszych niż ekologiczne warianty tych pojazdów (np.
elektryczne, hybrydowe, zasilane biopaliwem, napędzane wodorem), sprawiły, że koszty
projektów były niższe niż zakładano, szacując wartość wskaźnika na etapie programowania
RPO.
Na podstawie wartości docelowych wskaźnika przedstawionych w zakontraktowanych
umowach dla PI 4e w OP 5, prognozowana wartość docelowa wskaźnika znajduje się na
poziomie 227,4%. Należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko związane ze wzrostem cen i
wydłużającym się czasem dostarczania produktów, wynikające z natężenia inwestycji z racji
zaawansowania perspektywy unijnej 2014-2020. W związku z tym, przyjmuje się ryzyko
niewykonania 5% prognozowanej wartości wskaźnika. Ostateczna wartość wynikająca z
prognozy wynosi więc 215,5%.
REKOMENDACJA: Z uwagi na rozdysponowanie środków dostępnych dla PI 4e w OP 5
oraz wykonanie wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na poziomie
215,5%, proponuje się zaktualizowanie wartości docelowej wskaźnika do wartości 181
szt.
Również w przypadku wskaźnika pn. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów
transportowych, podpisane dotychczas umowy gwarantują osiągnięcia założonej wartości
docelowej. Kontraktacja pozwoli na instalację 4 inteligentnych systemów transportowych,
co pozwoli osiągnąć pierwotnie założoną wartość w 100%. Postęp rzeczowy tego
wskaźnika, liczony na poziomie wniosków o płatność wynosi 0%. Wskaźnik jest realizowany
przez 3 projekty w Działaniu 5.4 i 1 projekt w Działaniu 5.5. Potencjał realizacyjny tego typu
projektów występuje w większych miastach, dysponujących potencjałem do rozwoju
komunikacji miejskiej. Nie przewiduje się zagrożeń dla osiągnięcia celu. Z uwagi na
wykorzystaną alokację dla PI 4e w OP 5, prognozowana wartość wskaźnika jest równa
wartości zadeklarowanej w podpisanych UoD. Nie zidentyfikowano potrzeby zmian
odnośnie wartości docelowej wskaźnika. Jako wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4e w
OP 5 przyjęto miernik Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w przeliczeniu
na 1 mieszkańca obszarów miejskich województwa podkarpackiego. W roku 2013 przewozy
kształtowały się na poziomie 62,28 przejazdów na 1 mieszkańca. Założono także, że
35

W wyniku negocjacji z KE uzgodniono warunki horyzontalne, brzmiące następująco: „jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych
albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów,
dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o
alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.)”.
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zmniejszeniu ulegnie liczba ludności w województwie, co będzie miało swoje
odzwierciedlenie w końcowej wartości wskaźnika. Na rok 2023 przyjęto więc wartość 67,29
przejazdów na 1 mieszkańca.

Tabela 59. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 4e w latach 2012-2017
Wskaźnik

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba przewozów pasażerskich
komunikacją miejską w
przeliczeniu na 1 mieszkańca
obszarów miejskich
województwa podkarpackiego

54,73

62,28

60,66

59,93

63,35

68,02

Źródło: dane BDL GUS

Analiza trendu powyższego wskaźnika wskazuje na możliwość przekroczenia przewidzianej
wartości docelowej. W roku 2017 wskaźnik oscylował na poziomie 68,02 przejazdów na 1
mieszkańca, a wiec założony cel na tym etapie był wykonany. W roku 2023 możliwe będzie
osiągniecie 72 przejazdów na 1 mieszkańca. Warto pamiętać, że czynnikiem silnie
oddziałującym na wartość wskaźnika jest liczba mieszkańców zamieszkujących obszary
miejskie. Jedynym większym miastem odnotowującym przyrost mieszkańców w ostatnich
latach jest Rzeszów. Pozostałe, np. Przemyśl, Stalowa Wola, Jarosław, Tarnobrzeg, Mielec36,
Dębica, Jasło, Krosno37, czy Sanok, w niemal wszystkich latach pomiędzy 2013 a 2017,
odnotowały regularny spadek liczby ludności. Należy nadmienić, iż są to miejscowości o
największym (poza Rzeszowem) potencjale do rozwoju niskoemisyjnego transportu
miejskiego. Jednocześnie jednak warto zauważyć, że liczba przewozów pasażerów w
ostatnich latach znajdowała się na dość podobnym poziomie. Między rokiem 2015 a 2017
zanotowano także dość regularny przyrost tej liczby. Fakt ten wskazuje na dość dużą
popularyzację komunikacji miejskiej w województwie, mimo zmniejszającej się liczby
ludności.
Nie identyfikuje się potrzeby zmiany wartości docelowej omawianego wskaźnika.

36

Między rokiem 2013 a 2016, liczba ludności w Mielcu ulegała regularnemu spadkowi, natomiast przyrost w stosunku do roku
poprzedniego odnotowano w roku 2017.

37

Między rokiem 2013 a 2016, liczba ludności w Krośnie ulegała regularnemu spadkowi, natomiast przyrost w stosunku do roku
poprzedniego odnotowano w roku 2017.
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Tabela 60. Wskaźnik rezultatu strategicznego PI 4e – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Liczba przewozów
pasażerskich
komunikacją miejską w
przeliczeniu na 1
mieszkańca obszarów
miejskich województwa
podkarpackiego
(przejazdy na 1
mieszkańca)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

67,29

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

68,02 (2017)

101,1%

Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

72 (2023)

106,9%

Źródło: analizy własne na podstawie danych BDL GUS.

2.8.4.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Istotnym problemem mającym wpływ na osiąganie wskaźnika produktu pn. Liczba
zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskiej jest ograniczona liczba producentów jednostek taboru
niskoemisyjnego. Wzrost popytu wywołany realizacją działań mających na celu ochronę
powietrza zarówno w szesnastu regionalnych programach operacyjnych, jak i w
programach krajowych znacząco wpłynął na ceny i czas dostarczenia produktu. Wobec
powyższego wynik osiągnięty w zakresie tego wskaźnika w ramach RPO WP 2014-2020
należy uznać za zadawalający. Należy jednak uwzględnić istniejące ryzyko zakupu mniejszej
liczby autobusów, niż zakładają podpisane umowy o dofinansowanie, co nie wpłynie jednak
na możliwość osiągnięcia celu dla wskaźnika na rok 2023.
Jednocześnie, warto pamiętać o wzroście świadomości społecznej i upowszechnianiu
podróży komunikacją miejską w województwie podkarpackim w ostatnich latach. Postawy
społeczne zmieniają się także w kierunku wzrostu intensywności codziennych podróży
rowerowych do miejsca pracy/szkoły. Istnieje również znaczna potrzeba ograniczania ruchu
samochodowego w centrach miast. Auta powodują nie tylko kongestię, lecz także generują
nadmierne zanieczyszczenia liniowe. Obiekty typu Park&Ride mogą stanowić na przykład
atrakcyjną formę węzłów przesiadkowych do tańszej niż indywidualne środki transportu
komunikacji miejskiej. Ponieważ w ostatnich latach wzrasta jednocześnie świadomość
społeczna związana z potrzebą zmniejszenia presji na środowisko przyrodnicze, inwestycje
tego typu stają się także jedną z odpowiedzi na problem niskiej emisji w miastach.
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W ramach Działania 5.4 wszystkie złożone wnioski o dofinasowanie zostały wybrane do
realizacji. Działanie 5.5 realizowane w procedurze pozakonkursowej (ZIT), pozwoliło
zagospodarować zgłaszane zapotrzebowanie. Nie identyfikuje się dodatkowych potrzeb w
ramach PI 4e w OP 5. Z uwagi na fakt, iż projekty są trudne i czasochłonne w
przygotowaniu, przesunięcia środków cel realizacji nowych projektów nie byłyby zasadne. Z
dużym prawdopodobieństwem mogłyby nie zostać zakończone zgodnie z zasadą n+3.
Potencjałem do realizacji projektów charakteryzują się przede wszystkim największe miasta
województwa, które to już uzyskały wsparcie. Zainteresowanie PI 4e w ramach OP 5, jakie
odnotowano w badaniu ilościowym, dotyczyło 8% zainteresowanych aplikowaniem do OP 5
(dla każdego z działań). Ankietowali nie potrafili zaś wskazać, jakim typem projektu są
zainteresowani.
2.8.4.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W przypadku PI 4e w OP 5, wartość dofinansowania UE dla podpisanych UoD przekracza
wysokość założonej alokacji. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu należą do
przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju transportu miejskiego w
województwie, stąd niezbędne jest ich sfinalizowanie. Z uwagi na brak rezerwy wykonania
założonej dla tego priorytetu, niezbędne staje się dokonanie realokacji odpowiedniej kwoty
z obszarów, które nie charakteryzują się potencjałem absorpcyjnym. Takim obszarem jest
PI 7d (Działanie 5.3), które może zostać pomniejszone o kwotę około 711 tys. euro na rzecz
Działania 5.4 oaz około 139 tys. euro na rzecz Działania 5.538.

2.8.5 Realizacja Ram Wykonania w OP 5
Tabela 61. Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 5 Infrastruktura komunikacyjna

38

Wskaźnik lub KEW

Jednostka
pomiaru

Wartość
kumulatywna

Cel
pośredni
na 2018
r.

% realizacji
celu
pośredniego

Wartość
docelowa
na koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowej

WF

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych

EUR

66 639
978,65

53 833
047

123,79%

478 097
234

13,93%

WP

Całkowita długość
nowo
wybudowanych,
przebudowanych

km

35,95

38

94,61%

273

13,17%

Typ
wskaźnika

Kwoty zostały przeliczone z waluty PLN na EUR zgodnie z kursem na luty 2019 r. (1 EUR = 4,2905 PLN).
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Typ
wskaźnika

Wskaźnik lub KEW

Jednostka
pomiaru

Wartość
kumulatywna

Cel
pośredni
na 2018
r.

km

137,15

81

% realizacji
celu
pośredniego

Wartość
docelowa
na koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowej

169,32%

-

-

lub
zmodernizowanych
dróg (CI 13, 14)

WP

Szacunkowa
wartość wskaźnika
produktu na
podstawie
podpisanych
umów o
dofinansowanie

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Ramy Wykonania ustanowione dla Osi priorytetowej 5 zostały osiągnięte na koniec 2018 r.
Tempo wykazywania wskaźnika w składanych wnioskach o płatność przebiega zgodnie z
założeniami w projektach. Wskaźnik jest agregatem kilku wskaźników produktu ujętych w
SZOOP39. Na koniec 2018 roku w ocenie znajdował się wniosek o płatność końcową dla
jednego projektu złożonego jeszcze w roku 2018, o wartości wskaźnika 4,99 km, która
zgodnie z interpretacją MIiR może zostać wliczona do wartości pośredniej i pozwoli na
osiągnięcie 100% celu pośredniego.
Prognozowane jest jednak zagrożenie nieosiągnięcia celów Programu dla wskaźnika
Całkowita długość nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg,
wynikające z niekorzystnej kumulacji czynników zewnętrznych, związanych ze znacznym
wzrostem cen materiałów i usług budowlanych przy tendencjach rynku pracy stwarzających
niedobór pracowników budowlanych. Niezbędna staje się modyfikacja wartości docelowej
wskazanego miernika, zgodnie z analizami przeprowadzonymi w Załączniku nr 1 do raportu.
Wskaźnik postępu finansowego na koniec 2018 roku kształtował się w sposób adekwatny
do osiągniętych wskaźników rzeczowych. Należy nadmienić, że wartość zakontraktowanych
środków nie jest równoznaczna wartości środków poddanych certyfikacji. Jednocześnie,
tempo certyfikacji jest wolniejsze, niż tempo osiągania wartości wskaźników rzeczowych.
Niemniej, cel założony na koniec 2018 roku osiągnięto ze znaczną nadwyżką. Prognozuje
się, iż w roku 2023 wskaźnik finansowy zostanie osiągnięty zgodnie z założeniami. Ponieważ

39

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich; Długość wybudowanych dróg powiatowych, Długość wybudowanych dróg gminnych,
Długość przebudowanych dróg wojewódzkich, Długość przebudowanych dróg powiatowych, Długość przebudowanych dróg
gminnych.
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realokacje dla OP 5 dokonywane są wyłącznie w obrębie tej osi, nie przewiduje się
problemów w realizacji celu. Alokacja zostanie skutecznie wydatkowana.

2.9

Oś Priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna

2.9.1 Priorytet inwestycyjny 8b (Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego
regionu)
2.9.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem działania 6.1 (PI 8b) jest wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego regionu,
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych,
przestrzennych i kulturowych, co przełoży się na wzrost zatrudnienia a także rozwój
gospodarczo-społeczny regionu. Projekty dofinansowywane w ramach PI 8b
ukierunkowane są na wsparcie działających w regionie uzdrowisk takich jak Iwonicz Zdrój,
Rymanów Zdrój, Polańczyk, Horyniec-Zdrój oraz Latoszyn Zdrój. Działania w ramach PI 8b
mają na celu wsparcie infrastruktury uzdrowisk oraz tworzenie sprzyjających warunków do
działalności gospodarczej na obszarach, na których ze względu na ochronę środowiska lub
inne tego typu uwarunkowania prowadzenie działalności gospodarczej jest trudniejsze.
Do końca 2018 roku w działaniu 6.1 zrealizowano jeden nabór konkursowy. Spośród 27
wniosków o dofinansowanie podpisano 19 umów o wartości dofinansowania UE
wynoszącym ponad 75 mln zł. Na koniec 2018 roku zakontraktowano 87,6% dostępnej
alokacji.
Wśród problemów z realizacją raportowanych przez beneficjentów pojawiały się głównie
problemy z wyłonieniem wykonawców robót budowlanych – podobnie jak w przypadku
innych działań wpływ na to miał między innymi wzrost cen na rynku – złożone oferty
przekraczały kwoty przeznaczone na realizację zamówienia. Poza tym miały miejsce
opóźnienia robót budowlanych związane z pogodą, a także sytuacje kiedy stan faktyczny
obiektów okazywał się podczas realizacji znacznie gorszy niż zakładano, co przekładało się
na konieczność zmiany zakresu rzeczowego projektu.
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Tabela 62 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8b – postęp rzeczowy i
prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założon
a
wartość
docelow
a
w 2023
r.

Realizacja wskaźnika

Liczba wspartych
podmiotów
świadczących
kompleksowe
usługi (szt)
Wzrost
zatrudnienia we
wspieranych
przedsiębiorstwa
ch (CI 8) (EPC)

Osiągnięt
a
wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023
r.

3

0

48

0

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowa
na wartość

%
wartości
docelow
ej
w 2023
r.

Szacowan
a wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

0%

13

433,3%

13

433,3%

0%

26

54,2%

26

54,2%

Źródło: na podstawie informacji kwartalnej na koniec 2018r.

Między dwoma monitorowanymi w Działaniu 6.1 wskaźnikami zachodzi duża rozbieżność.
Liczba wspartych podmiotów świadczących kompleksowe usługi została znacznie
przekroczona (na podstawie zawartych UoD). Związane jest to z błędną metryką tego
wskaźnika. W momencie tworzenia zapisów RPO WP 2014-2020 w województwie
funkcjonowały 4 uzdrowiska, obecnie jest ich 5. Co więcej w SZOOP WP 2014-2020 jak i
Regulaminie konkursu do 6.1 błędnie została ujęta definicja przedsiębiorstw – o czym
więcej w podrozdziale Ocena metodologii szacowania wskaźników i identyfikacja
wskaźników wymagających zmiany wartości. Podobnie błędnie oszacowano docelową
wartość wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – również
wyniknęło to ze zmiany liczby uzdrowisk funkcjonujących w regionie a także z błędnego
oszacowania trendu poziomu zatrudnienia w tych placówkach. W związku z tym wystąpiło
ryzyko nie osiągnięcia docelowych wartości wskaźnika, konieczna jest weryfikacja tych
wartości. Na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez IMAPP szacuje się, że wartość
docelowa tego wskaźnika powinna kształtować się na poziomie 36 EPC.
Wnioskując na podstawie obecnego stanu realizacji szacowane wartości wskaźników na
koniec 2023 roku to 13 dla wspartych podmiotów (433,3% zakąłdanej wartości docelowej)
i 26 dla wskaźnika wzrostu zatrudnienia (54,2%). Oznacza to, że przy obecnej pozostałej
alokacji istnieje ryzyko niezrealizowania jednego ze wskaźników produktu.
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REKOMENDACJA: Należy obniżyć wartość wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach do 26.
W przypadku wskaźnika rezultatu przypisanego do PI 8b Wskaźnik zatrudnienia osób w
wieku 20-64 lata należy stwierdzić, że jest on ściśle powiązany z sytuacją na regionalnym
rynku pracy. W związku ze zdecydowaną poprawą sytuacji na regionalnym rynku pracy,
wartość docelową osiągnięto już w roku 2017 (68,2%). Obecnie (koniec 2018) wynosi on
69,6%. Nie ma więc zagrożenie dla osiągnięcie założonej wartości docelowej. Prognozy
realizacji wskaźnika zakłądają, że w najbliższych latach wyniesie on:
Tabela 63. Prognoza wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 w latach 2019-2023
2019

2020

2021

2022

2023

70,0

70,3

70,7

71,0

71,3

Źródło: Opracowanie własne

Ocenia się, że osiągnięcie wartości założonej nie jest zagrożone. Tym niemniej należy wziąć
pod uwagę scenariusz pesymistyczny, zgodnie z którym dotychczasowy trend na rynku
pracy się odwróci. Może tak nastąpić np. po ostatecznym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE
lub po zakończeniu koniunktury w gospodarce. W związku z tym zaleca się podwyższenie
wartości docelowej, jednak jedynie do poziomu 69%.

2.9.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Na skuteczność opisywanego działania wpływ mają czynniki związane ze zmniejszaniem się
liczby miejsc w istniejących zakładach uzdrowiskowych a także ze spadkiem wykorzystania
istniejących miejsc. Ograniczeniem są też niskie nakłady NFZ przeznaczone na leczenie
sanatoryjne, przekładające się na słabą jakość wyżej wymienionych usług. Z drugiej strony
rozwijający się od lat rynek wellness i SPA kreuje wyższe wymagania wśród potencjalnych
klientów tego typu usług, co może prowadzić do dalszego spadku zainteresowania usługami
zakładów uzdrowiskowych, lub poszukiwaniem tego typu usług poza województwem.
Z drugiej strony Podkarpacie jest jednym z regionów o wyższym potencjale turystycznym w
związku z dużą powierzchnią obszarów leśnych, co może przekładać się na większe
zainteresowanie ofertą uzdrowisk. Co więcej na wzrost zainteresowania ofertą
uzdrowiskową wpływ ma rosnący trend związany ze zdrowym trybem życia. W kwestii
uzdrowisk nie bez znaczenia jest także demografia – rosnąca przeciętna długość życia
przekłada się na większe zapotrzebowanie usług sanatoryjnych w regionie.
Na realizację projektów w ramach działania 6.1 podobnie jak w wielu działaniach
związanych z budową lub przebudowa istniejącej infrastruktury wpływ mają także zmiany
na rynku usług budowlanych (wzrost cen).
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W związku z ograniczonym zainteresowaniem realizacją kolejnych projektów ze strony
potencjalnych beneficjentów nie są planowane kolejne nabory w ramach działania 6.1. W
ankiecie z potencjalnymi beneficjentami jeden respondent wskazał, że byłby
zainteresowany wnioskowaniem o wsparcie w ramach tego działania, co świadczy o
niedużym potencjale absorpcyjnym.
Jak wspominano powyżej zmiana liczby uzdrowisk funkcjonujących w regionie przełożyła
się na stopień realizacji wartości docelowych wskaźników. Co więcej, niewłaściwie
zdiagnozowano podmioty mogące aplikować o dofinansowanie. W metryce wskaźnika
„Liczba wspartych podmiotów świadczących kompleksowe usługi” czytamy, że „Przez
podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne należy rozumieć zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego, o których mowa w Art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego – przedsiębiorstwo
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w
ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w
szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. W Art. 6 przywołanej wyżej ustawy określono również podmioty, które
działając na terenie danego Uzdrowiska i po spełnieniu odpowiednich wymogów zaliczone
mogą być do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, i są to:
1) szpitale uzdrowiskowe;
2) sanatoria uzdrowiskowe;
3) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci;
4) przychodnie uzdrowiskowe;
5) zakłady przyrodolecznicze;
6) szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.
Wsparcie w ramach PI 8b przewidziane jest dla podmiotów, które samodzielnie świadczą
usługi zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej oraz pełną gamę zabiegów
leczniczych i rehabilitacyjnych, właściwych dla danego Uzdrowiska. W szczególności
wsparciem objęte będą zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowane na obszarze 4
gmin zarejestrowanych jako uzdrowiskowe: Horyniec-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój,
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Polańczyk”40. Jak wspominano powyżej, obecnie na terenie podkarpacia funkcjonuje 5
uzdrowisk. Konieczna jest zmiana definicji w metryczce wskaźnika.
Przy szacowaniu wartości wskaźnika związanego ze wzrostem zatrudnienia nie przyłożono
wystarczającej wagi do trendu spadkowego dotyczącego zatrudnienia w istniejących
uzdrowiskach, co przyczyniło się do przeszacowania wartości docelowej wskaźnika.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania (pisma podmiotów świadczących usługi
lecznictwa uzdrowiskowego dot. ich potrzeb) oraz biorąc pod uwagę dostępną alokację,
wyliczono, że średnia wartość jednego projektu (równoznacznego z wspartym 1
podmiotem świadczącym kompleksowe usługi) wyniesie w cenach bieżących 3,8 mln zł. Na
koniec 2018 roku koszt jednostkowy tego wskaźnika wyniósł 4,5 mln zł, jest on więc wyższy
niż zakładano. Średni koszt jednostkowy uzyskania wskaźnika Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) po uwzględnieniu indeksu cen wyniósł: 11
195 253,70 PLN. Na koniec 2018 realny koszt tego wskaźnika wyniósł zaś 1 476 712 PLN.
REKOMENDACJA: Rekomenduje się urealnienie wartości docelowej wskaźników: w
przypadku wskaźnika Liczba wspartych podmiotów świadczących kompleksowe usługi
rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej do 13, zaś w przypadku wskaźnika Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) należy zmniejszyć wartość docelową
do 26.
2.9.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W związku z większą niż zakładano liczbą wspartych podmiotów świadczących
kompleksowe usługi przy jednoczesnym ryzyku nie zrealizowania wskaźnika dotyczącego
wzrostu zatrudnienia, a także w związku ze wzrostem cen na rynku budowlanym oraz
dużymi potrzebami inwestycyjnymi w istniejących uzdrowiskach nie występuje ryzyko nie
wykorzystania alokacji przeznaczonej na PI 8b. Nie są planowane realokacje w ramach
opisywanego PI 8b.
2.9.2 Priorytet inwestycyjny 9a (Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
społecznej)
2.9.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej jest zwiększenie
dostępności i jakości usług zdrowotnych i usług społecznych w regionie. Do dnia 31.12.2018
roku przeprowadzono 7 naborów w ramach Poddziałania 6.2.1 (w tym 6 procedur
pozakonkursowych) oraz 1 nabór w Poddziałaniu 6.2.2. Łącznie podpisano 24 umowy w
Poddziałaniu 6.2.1 na kwotę dofinansowania 292 897 533 zł, co stanowi 94,9% alokacji
przeznaczonej na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia oraz 48 umów w Poddziałaniu
40

Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020, s. 302
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6.2.2 angażujących dofinansowanie EFRR w kwocie 62 926 499 zł, czyli 87,7% alokacji na
działania w zakresie infrastruktury pomocy społecznej. W harmonogramie naborów na
2019 rok nie uwzględniono dalszego wsparcia w Działaniu 6.2. W ramach PI 9a
wydatkowano łącznie z kwoty dofinansowania UE 170 145 704,26 zł, co stanowi 44,7%
alokacji przeznaczonej na ten PI.
Tabela 64. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 9a – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba wspartych
podmiotów
leczniczych (szt.)

21

8

38,1%

24

114,3%

25

119%

Liczba
wybudowanych/
przebudowanych
obiektów, w których
realizowane są
usługi aktywizacji
społecznozawodowej (szt.)

98

18

18,4%

21

21,4%

21

21,4%

Liczba powstałych
miejsc w placówkach
stacjonarnej pomocy
społecznej (szt.)

2800

866

30,9%

1 008

36,0%

1 008

36,0%

Liczba miejsc w
objętej wsparciem
infrastrukturze w
zakresie opieki nad
dziećmi lub
infrastrukturze
edukacyjnej (osoby)

2241

350

15,6%

350

15,6%

350

15,6%

Ludność objęta
ulepszonymi
usługami
zdrowotnymi
(osoby)

180 000

0

0%

187 533

104,2%

316 420

176%
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Stopień kontraktacji wskaźników programowych w realizowanych projektach jest
zadowalający i proporcjonalny do zakontraktowanej alokacji w Poddziałaniu 6.2.1, czyli w
obszarze infrastruktury zdrowia. W realizowanych projektach wartości docelowe
wskaźników programowych zostaną nieznacznie przekroczone w stosunku do założeń RPO
WP 2014-2020. Należy w tym miejscu nadmienić, iż na etapie programowania
przeszacowano wartość docelową wskaźnika rezultatu Ludność objęta ulepszonymi
usługami zdrowotnymi. W ramach negocjacji z KE w roku 2018 obniżono pierwotnie
zakładaną wartość docelową tego wskaźnika z 2 000 000 osób (95% ogółu ludności regionu)
na 180 000 (wartość wynikająca z umów).
W Poddziałaniu 6.2.1 nie zidentyfikowano ryzyk związanych z nieosiągnięciem celów PI 9a
w obszarze wsparcia infrastruktury zdrowia. Planowane przez IZ przesunięcie
niewykorzystanej alokacji Poddziałania 6.2.2 do Poddziałania 6.2.1 pozwoli na realizację
projektu pozakonkursowego Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W wyniku
jego realizacji wysokość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych wyniesie 25
sztuk, co stanowi 119% jego wartości docelowej, zaś wysokość wskaźnika Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 316 420 osób, czyli 176% jego wartości docelowej.
REKOMENDACJA: Zaleca się podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Liczba
wspartych podmiotów leczniczych z 21 sztuk do 25 sztuk oraz wskaźnika Ludność objęta
ulepszonymi usługami zdrowotnymi ze 180 000 osób do 316 420 osób. Uzasadnieniem
modyfikacji wartości docelowej jest podwyższenie alokacji przeznaczonej na Poddziałanie
6.2.1 oraz zidentyfikowanie projektu pozakonkursowego o szerokim zakresie
oddziaływania41.
W Poddziałaniu 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej odnotowano niewystarczającą w
stosunku do wykorzystanej alokacji kontraktację wskaźników programowych, co wskazuje
na zagrożenie poważnym niepowodzeniem osiągnięcia celów Programu w obszarze
wsparcia infrastruktury usług społecznych. W przypadku wskaźnika Liczba miejsc w objętej
wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej
odnotować należy mniejsze niż zakładano na etapie programowania zainteresowanie
potencjalnych beneficjentów pozyskaniem wsparcia na ośrodki opieki nad dzieckiem do lat
3. Wynika to z wystąpienia czynnika nieuwzględnionego w logice interwencji, odnoszącego
się do obaw gmin przed możliwością utrzymania miejsc żłobkowych po okresie trwałości
wymaganej w RPO WP 2014-2020. Wskaźnik ten został założony do osiągnięcia w
realizowanych projektach zaledwie w 15,6% jego wartości docelowej w Programie. Zamiast

41

Metodologia szacowania wartości docelowej wskaźników znajduje się w Załączniku nr 1.
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48 podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 prognozowanych na etapie programowania
wsparcie uzyskało zaledwie 7.
Błędnie założono zainteresowanie beneficjentów pozyskaniem dofinansowania na wsparcie
ośrodków aktywizacji społeczno-zawodowej (wskaźnik Liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej – założony przez beneficjentów do osiągnięcia zaledwie w 21% wartości
docelowej). W Metodologii szacowania wartości docelowej wskaźników założono, iż
odnosić się on będzie do typów projektów obejmujących zarówno wsparcie domów
pomocy społecznej, pieczy zastępczej jak i podmiotów ekonomii społecznej, zajmujących
się ustawowo aktywizacją społeczno-zawodową. Zgodnie z definicją wskaźnika przyjętą w
WLWK, miernik ten odnosi się wyłącznie do miejsc dedykowanych aktywizacji społecznozawodowej nie zaś do szerszego zakresu. Monitorowany jest on zatem przez beneficjentów
wyłącznie w projektach dotyczących centrów wsparcia rodziny, środowiskowych domów
samopomocy, WTZ.
Niewłaściwie także założono potencjał tworzenia nowych miejsc w stacjonarnych
placówkach pomocy społecznej (wskaźnik Liczba powstałych miejsc w placówkach
stacjonarnej pomocy społecznej). W realizowanych projektach osiągany jest on zaledwie w
36% wartości docelowej. Analiza Metodologii szacowania wartości wskaźników
programowych RPO WP 2014-2020 wskazuje na przyjęcie założeń, iż w wyniku
przeprowadzonego wsparcia liczba miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej
zwiększy się o 56% w stosunku do stanu z 2013 roku. Biorąc pod uwagę, iż założenia te nie
zostały oparte na analizie popytu i gotowości JST oraz podmiotów uprawnionych do
prowadzenia stacjonarnej pomocy społecznej do inwestowania na tak wysoką skalę w
całodobowe formy pomocy społecznej z uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji tych
usług, szacunki te są znacznie zawyżone. Jak wynika z raportu Ocena zasobów pomocy
społecznej za rok 2017, potrzeby w zakresie miejsc we wszystkich placówkach pomocy
społecznej (stacjonarnej i niestacjonarnej) szacowane są na około 700 sztuk, brak jednak
jest potencjału na ich tworzenie w spodziewanej skali. Należy w tym miejscu nadmienić, że
bariera dla postępów nie wynika ze zbyt wysokich kosztów pozyskania jednostki wskaźnika.
Średni koszt utworzenia 1 miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej wynosi w
realizowanych projektach 44 021 zł, podczas gdy w Metodologii szacowano go na poziomie
1 421 292,55 zł. Podstawowym czynnikiem jego nieosiągania jest niższy niż zakładano na
etapie programowania popyt na wsparcie. Wskaźnik monitorowany jest w 25 projektach,
nie zaś w zakładanych 40, a średnia liczba utworzonych miejsc na 1 wsparty stacjonarny
obiekt pomocy społecznej wynosi 42 miejsca, nie zaś zakładane na etapie programowania
70 miejsc.
Pozytywnie należy więc ocenić przeprowadzoną w poprzednich latach wdrażania Programu
realokację ponad 14 mln euro z obszaru pomocy społecznej na zdrowie w ramach PI 9a. W
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2019 roku IZ podjęła decyzję, pomimo zainteresowania naborem Poddziałania 6.2.2,
przeprowadzonym na przełomie lat 2015/2016 oraz deklarowanych przez 6%
beneficjentów planów dalszego ubiegania się o wsparcie infrastruktury społecznej.
Należy w tym miejscu nadmienić, że w województwach benchmarkowych: opolskim,
zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim czy łódzkim nie
odnotowano problemów związanych z ryzykiem nieosiągnięcia celów PI 9a w obszarze
usług społecznych, nie rozwinięto w nich więc działań zaradczych, które mogłyby być
przetransponowane do zastosowania w regionie podkarpackim.
W przypadku wskaźników programowych Poddziałania 6.2.2 osiągnięcie celów końcowych
Programu jest niemożliwe, biorąc pod uwagę stopień zakontraktowania alokacji,
ograniczony potencjał aplikacyjny wnioskodawców i niewłaściwe założenia metodologiczne
dotyczące szacowania wartości docelowych wskaźników programowych.
REKOMENDACJA: Rekomenduje się obniżenie wartości docelowej wskaźnika:


Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w których realizowane są
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej z 98 do 21 sztuk,



Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej z 2 800
do 1 008 sztuk,



Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi
lub infrastrukturze edukacyjnej z 2 241 do 350 sztuk.

Uzasadnieniem proponowanych zmian są błędne założenia przyjęte na etapie metodologii
szacowania wskaźników dotyczące potencjału aplikacyjnego42.
W Programie założono także osiągnięcie dwóch specyficznych wskaźników rezultatu PI 9a:
Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przypadających na jednego
mieszkańca (Poddziałanie 6.2.1) oraz Liczba gospodarstw korzystająca ze środowiskowej
pomocy społecznej (Poddziałanie 6.2.2).
Tabela 65. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 9a – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

Liczba porad udzielonych
w ambulatoryjnej opiece

42

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Rekomenduje się zmianę wskaźnika ze względu na jego niską adekwatność w
odniesieniu do logiki interwencji oraz błędnie obliczoną wartość bazową.

Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników znajduje się w Załączniku nr 1
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

zdrowotnej
przypadających na
jednego mieszkańca
(wskaźnik
rekomendowany do
usunięcia)
Liczba osób
oczekujących na
świadczenia medyczne
na 1000 ludności
(wskaźnik
rekomendowany)

90,08

100,55 (2017)

90%

90,08 (2023)

100%

Liczba gospodarstw
korzystająca ze
środowiskowej pomocy
społecznej

70 260

60 507(2017)

116%

44478
(2023)

152%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne.

W Programie założono, iż w latach 2013-2023 liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej
opiece zdrowotnej przypadających na jednego mieszkańca wzrośnie z 6,46 do 6,96 sztuk.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż zgodnie z bazą Strateg, błędnie oszacowano wartość
bazową – w roku 2013 liczba porad w AOS na jednego mieszkańca wynosi 7,5 – przekracza
więc zakładaną wartość docelową.
Należy także podkreślić, iż wsparcie Poddziałania 6.2.1 dotyczy wyłącznie lecznictwa
szpitalnego, stąd też przyjęty specyficzny wskaźnik rezultatu - odnoszący się do opieki
ambulatoryjnej - nietrafnie mierzy oddziaływanie Programu.
REKOMENDACJA: Zaleca się zmianę specyficznego wskaźnika rezultatu przyjętego w
Programie dla PI 9a na wskaźnik Liczba osób oczekujących na świadczenia medyczne na
1000 ludności, przy przyjęciu wartości bazowej w 2013 roku na poziomie 68,93 osób oraz
wartości docelowej na rok 2023 w wysokości 90,08 osób. Wskaźnik ten monitorowany jest
corocznie przez GUS.
W województwie podkarpackim – w przeciwieństwie do pozostałych regionów Polski –
odnotować można na przestrzeni lat 2013-2017 wzrost wartości przedmiotowego
wskaźnika. Wskaźnik ten jest wrażliwy zarówno na zmiany prawne, regulacje dotyczące
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kontraktacji NFZ, jak i na dostępność usług zdrowotnych mierzoną liczbą miejsc szpitalnych,
a także długością procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Jak wynika z analiz
przedstawionych w Przeglądzie Regionalnym Województwa Podkarpackiego 2017, w
regionie w ostatnich latach można odnotować pozytywne tendencje dotyczące przyrostu
liczby lekarzy oraz przyrostu podmiotów opieki ambulatoryjnej. Niska natomiast pozostaje
dostępność szpitali mierzona liczbą osób przypadających na 1 łóżko szpitalne. Interwencje
RPO WP 2014-2020 skoncentrowane na wyposażeniu infrastruktury szpitalnej, zarówno w
nowe powierzchnie, jak i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, przyczyniać się będą do
większej rotacji pacjentów szpitali poprzez przyspieszenie procesów diagnostycznych i
procesów leczniczych na powiększonej powierzchni szpitala. Oddziaływać więc będą na
dostępność świadczeń medycznych ogółem.
W kolejnych latach wdrażania Programu zakłada się zmienny trend wskaźnika Liczba osób
oczekujących na świadczenia medyczne na 1 tys. ludności wskutek szerokiej skali
interwencji RPO WP 2014-2020. W latach 2018-2020 utrzymywać się będzie średnioroczny
przyrost liczby osób oczekujących na świadczenie medyczne na 1000 ludności w wysokości
4 jednostek, po zakończeniu większości interwencji RPO WP 2014-2020 zaś trend ten
zostanie zahamowany i następować będzie spadek jego wysokości do poziomu roku 2015,
czyli 90,08 osób.
Dla Poddziałania 6.2.2 przyjęto specyficzny wskaźnik rezultatu Liczba gospodarstw
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. W dokumencie programowym
założono, iż w latach 2013-2023 nastąpi spadek jego wartości z 75 629 sztuk do 70 260
sztuk. Wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika została przekroczona już w 2015
roku, co jest wynikiem zarówno ożywienia gospodarczego, spadku bezrobocia w regionie,
jak i rozwinięcia tzw. pakietu dla rodzin oraz zmiany przepisów dostępu do świadczeń
pomocy społecznej. W kolejnych latach wdrażania Programu prognozuje się utrzymanie
trendu wskaźnika w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu tzw. pakietu dla rodzin
oraz wprowadzeniem dodatkowego uposażenia dla emerytów. Prognozowany spadek
tempa wzrostu PKB w polskiej gospodarce43 może spowodować wzrost liczby gospodarstw
z przynajmniej jedną osobą bezrobotną, co udaremni gwałtowną spadkową dynamikę
zmniejszenia liczby gospodarstw objętych środowiskową pomocą społeczną w wyniku
zapowiadanych świadczeń rodzinnych. Przy założeniu średniorocznego 5% spadku wartości
wskaźnika w latach 2018-2023, prognozowana wartość docelowa wskaźnika Liczba
gospodarstw korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej wyniesie 44 47844.
REKOMENDACJA: Zaleca się zmniejszenie wartości docelowej specyficznego wskaźnika
rezultatu Liczba gospodarstw korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej z 70 260

43

https://finanse.wnp.pl/wzrost-pkb-polski-od-2019-roku-bedzie-hamowac,315674_1_0_0.html

44

Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników rezultatu znajduje się w Załączniku nr 2
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do 44 478. Uzasadnieniem zmiany jest zmiana zakresu świadczeń polityki rodzinnej oraz
zmiana przepisów dostępu do środowiskowej pomocy społecznej od 2013 roku.
2.9.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
W Poddziałaniu 6.2.1 blisko połowa (42%) badanych beneficjentów odnotowała opóźnienia
w realizacji projektów. Wynikały one z konieczności powtórzeń procedury zamówień
publicznych w sytuacji wzrostu cen na materiały i usługi budowlane i konieczności
zabezpieczenia wyższych środków w budżetach własnych na realizację przedsięwzięcia.
Opóźnienia te nie przekraczały jednak okresu 3 miesięcy. Żaden z badanych beneficjentów
nie zgłasza zagrożenia nieosiągnięcia założonych w projekcie wysokości wskaźników
programowych. Nie odnotowano występowania czynników wynikających ze zmiany
społeczno-gospodarczej na skuteczność osiągania celów. Wzrasta liczba osób oczekujących
na świadczenia medyczne, za co odpowiadają tendencje demograficzne, wzrastający
odsetek osób powyżej 65. roku życia oraz nierozwiązany problem migracji lekarzy i
niewystarczających kontraktów NFZ (mimo stworzenia sieci szpitali)45.
Beneficjenci Poddziałania 6.2.2 nie zgłaszają problemów z realizacją projektów zgodnie z
harmonogramem, a także ryzyka nieosiągnięcia zakładanych w projekcie wysokości
wskaźników programowych.
Jak wynika z analizy zmian społeczno-gospodarczych w regionie podkarpackim w latach
2013-2017 nie występują czynniki zmniejszające potrzebę wsparcia. Należy więc stwierdzić
brak interwencji czynników zewnętrznych wpływających na osiąganie celów PI 9a, poza
wspomnianymi wyżej innymi priorytetami potencjalnych beneficjentów niż zakładano na
etapie programowania.
Nie zidentyfikowano wpływu czynników społeczno-gospodarczych na skuteczność
wdrażania Poddziałania 6.2.2. Jak opisano w Ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej46,
mimo spadającego odsetka gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej,
wzrasta liczba osób oczekujących na miejsca w opiece stacjonarnej, DPS czy na miejsce w
żłobku.
2.9.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Biorąc pod uwagę nietrafne założenia metodologiczne podjęte na etapie szacowania
wartości docelowych wskaźników programowych PI 9a, znaczne wyczerpanie alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie 6.2.2 przy ograniczonym potencjale aplikacyjnym, nie jest
możliwe podjęcie środków zaradczych zmierzających do zwiększenia stopnia osiągnięcia
wartości docelowych wskaźników programowych niestanowiącego poważnego
niepowodzenia w realizacji celów końcowych PI 9a. Decyzja IZ o przesunięciu
niewykorzystanej alokacji Poddziałania 6.2.2 do Poddziałania 6.2.1 przyczyni się do
45

Analiza zmian społeczno-gospodarczych została przedstawiona w Załączniku nr 4.

46

Załącznik nr 4 do niniejszego raportu
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eliminacji zagrożenia niepełnej kontraktacji środków bez zwiększenia stopnia osiągania
założonych celów programowych.
2.9.3 Priorytet inwestycyjny 9b (Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz
Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT)
2.9.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem wsparcia realizowanego w ramach PI 9b jest ograniczenie problemów społecznych
na terenach zdegradowanych. Cel ten realizowany jest w dwóch Działaniach: 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Do dnia 31.12.2018 roku przeprowadzono 2 nabory
w ramach Działania 6.3, zidentyfikowano także 1 projekt pozakonkursowy w Działaniu 6.5.
Nie podpisano jednak umów o dofinansowanie. Nie wykazano więc osiągania dwóch
wskaźników programowych przyporządkowanych do PI 9b: Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją (ha) i Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach miejskich (m2). W harmonogramie naborów na 2019 rok nie
uwzględniono wsparcia Działania 6.3 i 6.5. Przyjęto założenie, iż w wyniku naborów
konkursowych oraz naboru zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego wykorzystana
zostanie pełna alokacja przeznaczona na PI 9b wraz z rezerwą wykonania OP 6.
Tabela 66. Wskaźniki produktu PI 9b – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Powierzchnia
obszarów
objętych
rewitalizacją (ha)
Budynki
publiczne lub
komercyjne
wybudowane lub
wyremontowane
na obszarach
miejskich (m2

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarow
ana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

54

0

0%

0

0%

min. 851,93

min. 1
158%

15000

0

0%

0

0%

min. 28
676,15

min.
191%
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Jak wynika z informacji pozyskanych od IZ, wysokości wskaźników programowych Budynki
publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (m2)
oraz Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) zaplanowane do osiągnięcia w
zidentyfikowanym projekcie pozakonkursowym oraz w projektach MOF wybranych do
dofinansowania, znacznie przekraczają ich wartości docelowe założone dla PI 9b. W ramach
Działania 6.3 odnotowano potencjał zakontraktowania 10 projektów MOF, które łącznie
przyjmują rewitalizację 26,35 ha oraz wyremontowanie 23 632,31 m2 budynków
publicznych lub komercyjnych. Potencjał ten zostanie jeszcze zwiększony po rozstrzygnięciu
drugiego konkursu ogłoszonego w 2018 roku. W zidentyfikowanym projekcie
pozakonkursowym Działania 6.5 zaplanowano rewitalizację 825,58 ha oraz
wyremontowanie 5 043,84 m2 budynków publicznych lub komercjalnych. Oznacza to, iż
łącznie (bez uwzględnienia dodatkowego potencjału projektów w nierozstrzygniętym
jeszcze postępowaniu konkursowym) w realizowanych projektach założono
zrewitalizowanie ok. 851,93 ha oraz wyremontowanie 28 676,15 m2 budynków publicznych
lub komercyjnych. Oznacza to znaczne przekroczenie wartości docelowych obu
wskaźników. W szacunkach tych należy wziąć pod uwagę, iż zostaną one przekroczone po
rozstrzygnięciu bieżącego konkursu Działania 6.347.
REKOMENDACJA: Zaleca się podwyższenie wartości docelowych wskaźników
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją oraz Budynki publiczne lub komercyjne
wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich do wysokości wynikających z
umów podpisanych do końca III kwartału 2019 roku.
Prognozowane wysokie przekroczenie wartości docelowych programowych wskaźników PI
9b wynika z nietrafnych założeń metodologicznych ich szacowania, opartych o
doświadczenia perspektywy 2007-2013. Zmiana paradygmatu wsparcia rewitalizacji w
bieżącym okresie programowania, uzależnienie wsparcia od komplementarności z
projektami EFS w obszarze włączenia społecznego lub rynku pracy oraz położenie w
wytycznych nacisku na nadawanie funkcji społecznych rewitalizowanym obszarom,
spowodowało zmianę zakresu wsparcia we wnioskowanych projektach w porównaniu z
RPO WP 2007-2013. Nie decydowano się na rewitalizację ograniczonych przestrzeni
centrów miast, lecz na bardziej rozległe obszary osiedli i terenów poprzemysłowych z
silnym udziałem rewitalizacji wspólnych, otwartych przestrzeni, co spowodowało
zwiększenie powierzchni terenów objętych rewitalizacją. Zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi, wsparcie rewitalizacji i renowacji obiektów zabytkowych o dużej
kosztochłonności jest znacznie ograniczone. We wnioskowanych projektach wybierano
więc remont budynków mieszkalnych o większej powierzchni, remont niskokosztowych
budynków użyteczności publicznej, którym nadawano nowe funkcje społeczne.
47

Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników znajduje się w Załączniku nr 1

230

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

Niezgodność założeń metodologicznych z rzeczywistymi tendencjami realizowanych
projektów PI 9b skutkująca wielokrotnym przekroczeniem zakładanych wartości
docelowych wskaźników programowych odnotowana została również w pozostałych
województwach Polski objętych analizą porównawczą.
W Programie założono także osiągnięcie specyficznego wskaźnika rezultatu PI 9b Wskaźnik
zagrożenia ubóstwem relatywnym (%). Przyjęto, iż w latach 2013-2023 wskaźnik ten
spadnie z 20,9% do 19,9%, a więc o 1 p.p. Tendencje w regionie podkarpackim są jednak
niezgodne z założeniami programowymi. W latach 2013-2017 oscyluje on wokół wysokości
21%.
Jak wynika z analiz przedstawionych w Ocenie zasobów pomocy społecznej w województwie
podkarpackim w 2017 roku, wysoka i relatywnie stała wartość wskaźnika zagrożenia
ubóstwem relatywnym wynika z niewystarczającego wzrostu płac w regionie
podkarpackim, struktury zatrudnienia (wysokiego odsetka osób zatrudnionych w
rolnictwie). Wskaźnik ten jest w niewystarczającym stopniu wrażliwy na tzw. pakiet dla
rodzin, czy projektowany wzrost zakresu tzw. świadczenia wychowawczego 500+ ze
względu na metodologię jego liczenia (dotyczy gospodarstw, w których dochód
rozporządzalny na osobę stanowi 50% średniej kwoty wydatkowanej przez gospodarstwa
domowe w Polsce). W kolejnych latach wdrażania Programu można spodziewać się dalszej
stagnacji wskaźnika. Wpływ interwencji RPO WP 2014-2020, zarówno w obszarze
rewitalizacji, jak i włączenia społecznego, na wysokość specyficznego wskaźnika rezultatu
będzie ograniczony – aktywizacja społeczna i zawodowa przy niskich płacach w regionie, w
stosunku do szybciej wzrastających płac w innych regionach Polski, nie będzie istotnie
oddziaływać na wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. Biorąc jednak pod uwagę
zakładaną spadającą dynamikę przyrostu PKB, prognozuje się w kolejnych latach wdrażania
RPO WP 2014-2020 zmniejszenie skali tych rozbieżności w średniorocznym tempie 0,2 p.p.
Szacowana wartość docelowa Wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym w
województwie podkarpackim w 2023 roku wyniesie więc 20,5%48.
Tabela 67. Wskaźnik rezultatu strategicznego dla PI 9b – postęp rzeczowy i prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wskaźnik zagrożenia
ubóstwem relatywnym
(%)

48

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

19,9

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika

Osiągnięta
wartość

Szacowana

(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

21,7 (2017)

91%

20,5 (2023)

Metodologia szacowania wskaźników rezultatu została przedstawiona w Załączniku nr 2
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(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

97%
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne

REKOMENDACJA: Zaleca się podniesienie wartości docelowej Wskaźnika zagrożenia
ubóstwem relatywnym w 2023 roku z 19,9% do 20,5%.
2.9.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Brak kontraktacji środków oraz wskaźników programowych jest wynikiem opóźnień
regulacyjnych związanych z ogłoszeniem wytycznych i zasad wsparcia w obszarze
rewitalizacji. Pojawiły się one dopiero w roku 2016 i pociągnęły za sobą konieczność
napisania przez gminy nowych LPR, zaś w Działaniu 6.5 dodatkowego zapewnienia ich
zgodności ze Strategią ZIT ROF. Czynniki te spowodowały, iż nabór możliwy był dopiero w
2018 roku. Jednak, jak wynika z wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej,
opóźnienie kontraktacji nie niesie za sobą ryzyka nieosiągnięcia celów. W projektach
Działania 6.3 wybranych do dofinansowania oraz w zidentyfikowanym projekcie
pozakonkursowym Działania 6.5 założono osiągnięcie wskaźników programowych w
wysokości znacznie przekraczającej ich wartość docelową.
Analiza LPR województwa podkarpackiego wskazuje na szerokie potrzeby rewitalizacyjne
na zdegradowanych obszarach, zgodne z zakresem wsparcia RPO WP 2014-2020 i znacznie
przekraczające alokację przeznaczoną na PI 9b. Zamiar dalszego ubiegania się o wsparcie, w
przypadku ogłoszenia nowych konkursów, deklaruje 26 potencjalnych beneficjentów.
Potencjał aplikacyjny jest więc wysoki. Biorąc jednak pod uwagę zakładane przez IZ
wyczerpanie całej alokacji PI 9b wraz z rezerwą wykonania, w wyniku rozstrzygnięć
bieżących konkursów i podpisania umowy o dofinansowanie zidentyfikowanego projektu
pozakonkursowego, nie zostanie on wykorzystany w obecnym kształcie Programu.
Poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej w skali całego województwa w latach 20122017, spadek bezrobocia, spadek liczby gospodarstw, korzystających z pomocy społecznej49
nie modyfikują celowości wsparcia, ze względu na jego skoncentrowanie na poprawie
warunków życia społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, o
wyuczonej bezradności, dziedziczących biedę, a więc w niewielkim stopniu korzystających z
poprawy warunków społeczno-gospodarczych50.
2.9.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W PI 9b nie odnotowano zagrożenia nieskutecznej realizacji celów i ryzyka nieosiągnięcia
zakładanych wartości docelowych wskaźników programowych.

49

Przegląd regionalny województwa podkarpackiego 2017

50

Oblicza biedy we współczesnej Polsce, Uniwersytet Gdański, 2011
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2.9.4 Priorytet inwestycyjny 10a (Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna)
2.9.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna jest zwiększenie dostępności edukacji
przedszkolnej, poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz jakości
kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Działanie 6.4.
wdrażane jest w 4 Poddziałaniach: 6.4.1 Przedszkola, 6.4.2. Kształcenie zawodowe i
ustawiczne oraz PWSZ, 6.4.3 Szkolnictwo ogólne oraz 6.4.4 Instytucje popularyzujące
naukę.
Do dnia 31.12.2018 roku przeprowadzono 1 nabór w Poddziałaniu 6.4.1, 6 naborów (w tym
jeden konkursowy) w Poddziałaniu 6.4.2 oraz 1 nabór w Poddziałaniu 6.4.3. Podpisano 40
umów o dofinansowanie w Poddziałaniu 6.4.1, 21 umów w Poddziałaniu 6.4.2 i 78 umów w
Poddziałaniu 6.4.3. Łącznie zakontraktowano 64,49% alokacji przeznaczonej na PI 10a, w
tym 96,49% alokacji przeznaczonej na wsparcie infrastruktury przedszkolnej (Poddziałanie
6.4.1), 83,38% alokacji przeznaczonej na wsparcie kształcenia zawodowego (Poddziałanie
6.4.2) i 95,26% alokacji Poddziałania 6.4.3 (edukacja ogólna). Zidentyfikowany projekt
pozakonkursowy Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę angażuje 100%
założonej alokacji.
Tabela 68. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 10a – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika
– podpisane umowy

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklaro
wana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika
– podpisane umowy
+ pozostała alokacja
Szacow
ana
wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

Liczba wspartych
obiektów
infrastruktury
jednostek
organizacyjnych
systemu oświaty
(szt.)

115

294

255,7%

367

319,1%

367

319,1%

Liczba miejsc w
objętej wsparciem
infrastrukturze w
zakresie opieki nad
dziećmi lub

40 000

51 637

129,1%

63 393

158,5%

63 393

158,5%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika
– podpisane umowy

Prognoza wskaźnika
– podpisane umowy
+ pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklaro
wana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacow
ana
wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

0

0,0%

0

0,0%

20 000

100%

infrastrukturze
edukacyjnej (osoby)
Liczba osób
odwiedzających
regionalną
instytucję
popularyzującą
naukę i innowacje w
ramach grup
zorganizowanych
(osoby/rok)

20 000

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Wartość wskaźników programowych zakładana w realizowanych projektach wskazuje na
brak ryzyka nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych w Programie. Już w
zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazano zaś ich osiągnięcie w zdecydowanie
wyższej wysokości niż założono w Programie. W zidentyfikowanym projekcie
pozakonkursowym Utworzenie podkarpackiego centrum nauki Poddziałania 6.4.4 założono
100% osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika programowego Liczba osób
odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje w ramach grup
zorganizowanych.
Wielokrotne przekroczenie zakładanych w Programie wartości docelowych wskaźników
wskazuje na nietrafne założenia metodologiczne poczynione na etapie ich szacowania. W
oparciu o doświadczenia okresu programowania 2007-2013 założono, iż średni koszt
jednostkowy wsparcia jednego obiektu infrastruktury edukacyjnej (wskaźnik Liczba
wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty) stanowić
będzie 1 531 258,24 zł, podczas gdy – z powodu dominacji mniej kosztochłonnej
infrastruktury edukacji ogólnej – jest on w programie ponad czterokrotnie niższy i wynosi
336 829 zł.
Należy podkreślić, że na uzyskany w Programie średni koszt wsparcia wpływa struktura
wsparcia. Koszt modernizacji 1 obiektu infrastruktury kształcenia zawodowego i
ustawicznego jest bowiem nieznacznie wyższy niż założono w Programie (odpowiednio
777 057,00 zł i 742 053,63 zł). Koszt wsparcia jednego obiektu infrastruktury przedszkolnej
w realizowanych projektach stanowi natomiast 130% kosztu jednostkowego założonego na
234
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etapie Programu (odpowiednio 352 421,00 zł i 247 729,03 zł). Wyższy od zakładanego w
logice interwencji jest także koszt wsparcia 1 miejsca w infrastrukturze przedszkolnej
(odpowiednio 5 743 zł i 712 zł) oraz koszt wsparcia 1 miejsca w infrastrukturze kształcenia
zawodowego i ustawicznego (3 330 zł i 2133 zł). Nieznacznie niższy od założeń
programowych jest koszt wsparcia jednego miejsca w infrastrukturze edukacji ogólnej
(odpowiednio 1 350 zł i 1556 zł). Bezpośrednim czynnikiem decydującym o przekroczeniu
zakładanej w Programie wartości docelowej wskaźnika Liczba wspartych obiektów
infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, jest więc struktura wsparcia –
dominujący (57%) udział projektów z obszaru edukacji ogólnej, wynikający także z
przesunięcia alokacji z Poddziałania 6.4.3 w trakcie trwania RPO WP 2014-2020. Projekty z
zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego stanowią 13% liczby wszystkich
realizowanych interwencji, udział projektów z obszaru infrastruktury przedszkolnej w
generowaniu wskaźników programowych wynosi 30%.
Należy także zwrócić uwagę na nieaktualność nomenklatury wskaźnika programowego
Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastrukturze edukacyjnej. W obecnej wersji WLWK przyjęto inny wskaźnik, jako
odnoszący się do PI 10a – Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej CI35) odnoszący się do liczby użytkowników, którzy
mogą korzystać z nowowybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej.
Użytkownicy w tym kontekście oznaczają dzieci, uczniów, studentów, nie oznaczają zaś
nauczycieli, rodziców oraz innych osób, które mogą także jej używać. Wskaźnik mierzy
nominalną wartość (np. liczba możliwych użytkowników), najczęściej wyższą lub równą
liczbie aktualnych użytkowników. Należy wskazać, ile osób maksymalnie mogłoby korzystać
z danej infrastruktury, nie zaś - ile korzysta z niej w danej chwili. Definicja wskaźnika
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury
edukacyjnej jest przy tym tożsama z definicją wskaźnika Liczba miejsc w objętej wsparciem
infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej51, zmiana
nazwy wskaźnika nie stanowi więc podstaw do zmiany metodologii jego naliczania.
W PI 10a nie zidentyfikowano ryzyk nieosiągnięcia zakładanych w Programie wartości
docelowych wskaźników programowych. Biorąc pod uwagę plany IZ dotyczące braku
dalszej kontraktacji, prognozowane wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu PI
10a są tożsame z wysokościami wskaźników zakładanych w bieżących interwencjach oraz
przyjętymi w zidentyfikowanym projekcie pozakonkursowym Poddziałania 6.4.4.
REKOMENDACJA: Rekomenduje się podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Liczba
wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty ze 115 do
51

Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowowybudowanych albo ulepszonych obiektów opieki nad dziećmi albo edukacji.
“Użytkownik” w tym kontekście oznacza dzieci, uczniów albo studentów, nie nauczycieli, rodziców ani innych osób, które mogą również
korzystać z obiektów. Obejmuje nowe albo ulepszone budynki albo nowe wyposażenie zapewnione przez projekt. Mierzy potencjał
nominalny (tzn. liczbę możliwych użytkowników, która jest zazwyczaj wyższa bądź równa liczbie aktualnych użytkowników).
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367 sztuk, a wartości docelowej wskaźnika Liczba miejsc w objętej wsparciem
infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej z 40 000
sztuk do 63 393 sztuk. Wartość docelowa wskaźnika Liczba osób odwiedzających
regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje w ramach grup zorganizowanych
powinna zostać na poziomie założonym w Programie52.
W Programie założono także monitorowanie czterech specyficznych wskaźników rezultatu
PI 10a: Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną (%) – Poddziałanie
6.4.1 Edukacja przedszkolna; Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu
i szkoleniu oraz Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród
uczniów ZSZ – Poddziałanie 6.4.2, a także Liczba osób odwiedzających instytucje
paramuzealne, w tym młodzież szkolna w zorganizowanych grupach – Poddziałanie 6.4.4.
Tabela 69. Wskaźniki rezultatu strategicznego PI 10a – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

52

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Odsetek dzieci w wieku 35 lat objętych edukacją
przedszkolną (%)

76,6

81,5 (2017)

106%

96

125%

Zdawalność egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje zawodowe
wśród uczniów ZSZ (%)

71,01%

79,0 (2017)

111%

85

197%

Osoby dorosłe w wieku
25-64 lata uczestniczące w
kształceniu i szkoleniu (%)

2,9

2,1
(2017)

72%

1,8
(2023)

62%

Liczba osób
odwiedzających instytucje
paramuzealne ogółem
(osoby)

95 000

149 202
(2016)

157%

534 748
(2023)

563%

Liczba młodzieży szkolnej
zwiedzającej instytucje
paramuzealne w

b.d.

11 275
(2016)

b.d.

122 992
(2023)

b.d.

Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników programowych znajduje się w Załączniku nr 1.
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Wartość
docelowa na
koniec 2023 r.

Prognoza wskaźnika
Osiągnięta
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość
(rok)

% wartości
docelowej
w 2023 r.

zorganizowanych grupach
(osoby)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych STRATEG i GUS

W przypadku specyficznego wskaźnika rezultatu Poddziałania 6.4.1 założono, że odsetek
dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną wzrośnie z 68,2% w roku 2013 do
76,6% w roku 2023. Wartość docelowa wskaźnika została przekroczona już w roku 2015,
głównie wskutek promocji edukacji przedszkolnej oraz przyrostu liczby wolnych miejsc w
przedszkolach, spowodowanych upowszechnieniem tzw. zerówek w szkołach
podstawowych. Liczba miejsc w przedszkolach wzrosła też w okresie 2013-2015 w ujęciu
bezwzględnym o 10 tys. miejsc53.
Biorąc pod uwagę, iż w ramach RPO WP 2014-2020 planowane jest utworzenie 14 397
nowych miejsc edukacji przedszkolnej, co stanowi 24% ogółu liczby miejsc w przedszkolach
w regionie podkarpackim w 2017 roku, przy kontynuacji trendu bez wsparcia RPO WP
2014-2020 wynoszącego średnioroczny przyrost o 3 p.p., prognozowana wysokość
wskaźnika na rok 2023 stanowi 96%. Oznacza to nasycenie dostępności upowszechnienia
edukacji przedszkolnej w regionie.
Dla Poddziałania 6.4.2 w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego przyjęto dwa
specyficzne wskaźniki rezultatu - Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w
kształceniu i szkoleniu oraz Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe wśród uczniów ZSZ.
Pierwszy z przyjętych wskaźników wykazywał w latach 2011-2017 - podobnie jak w całym
kraju - tendencję spadkową. Wynika ona z dominacji edukacji nieformalnej w ramach
kształcenia ustawicznego, nieobjętej przedmiotowym wskaźnikiem54. W kolejnych latach
wdrażania Programu prognozuje się utrzymanie trendu wskaźnika Osoby dorosłe w wieku
25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu poza interwencjami RPO WP 2014-2020.
Skala wsparcia w Programie w ramach PI 10iii oraz PI 10a przyczyni się w nieznacznym
stopniu do jego zmiany, powodując korektę trendu o 0,2%. Założony w RPO WP 2014-2020
przyrost wartości specyficznego wskaźnika rezultatu Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata
uczestniczące w kształceniu i szkoleniu z 2,6% do 2,9% nie jest więc realny. Prognozowana
wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika wynosi 1,8%.
53
54

Województwo podkarpackie, podregiony, powiaty, gminy, 2015 i 2013.
Kształcenie dorosłych w 2016 roku, GUS 2018.
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Kolejny specyficzny wskaźnik rezultatu Zdawalność egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ wzrósł w latach 2014-2017 z 68,97% do 79,00%,
przekraczając wartość docelową zakładana w Programie już w roku 2015 (75,00%). W
latach 2016-2017 wysokość wskaźnika nieznacznie spadła z 79,35% do 79,00%, co wskazuje
na zahamowanie wzrostu. Zakłada się, że do roku 2023 nastąpi dalsza fala wzrostu
wysokości wskaźnika spowodowana efektami wsparcia kształcenia praktycznego w
podkarpackich szkołach zawodowych w ramach EFRR i EFS. Przyjmuje się, iż skala tego
wzrostu odpowiadać będzie wysokości przyrostu wartości wskaźnika w latach 2014-2015,
czyli wyniesie ok. 6 p.p.
Ostatni specyficzny wskaźnik rezultatu PI 10a Liczba osób odwiedzających instytucje
paramuzealne, w tym młodzież szkolna w zorganizowanych grupach monitorowany jest w
statystykach publicznych w ramach dwóch mierników: Liczba osób odwiedzających
instytucje paramuzealne ogółem oraz Liczba młodzieży szkolnej zwiedzającej instytucje
paramuzealne w zorganizowanych grupach.
Wskaźnik Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne wykazuje w latach 20102016 zmienne tendencje. Począwszy od roku 2014 można odnotować jego wzrost w
stosunku do 2013 roku, nadal jednak nie osiąga on poziomu z lat 2011-2012, kiedy to
ponad 300 000 osób odwiedzało rocznie przedmiotowe instytucje. Wskaźnik Liczba
młodzieży szkolnej zwiedzającej instytucje paramuzealne w zorganizowanych grupach
wykazuje w latach 2010-2016 silne fluktuacje, zaś od roku 2014 silną tendencję spadkową.
Charakteryzuje się on dużą wrażliwością na politykę promocji edukacji paramuzealnej oraz
politykę edukacyjną szkół ponadpodstawowych.
W ramach RPO WP 2014-2020 planuje się utworzenie jednego regionalnego ośrodka
popularyzującego naukę o potencjale przyjmowania rocznie 20 000 młodych osób
odwiedzających tę instytucję w zorganizowanych grupach. Prognozując wysokość
przedmiotowych wskaźników przyjęto założenie, iż udział młodzieży odwiedzającej te
instytucje w zorganizowanych grupach w ogólnej liczbie odwiedzających stanowić będzie –
podobnie jak w latach ubiegłych – średnio 23% rocznie. Przy przyjęciu średniorocznego 17%
wzrostu liczby odwiedzających na zasadzie ekstrapolacji trendu z lat 2011-2017,
prognozowana wysokość wskaźnika Liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne
ogółem (bez uwzględnienia zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego) wynosi
447 791 osób, zaś wysokość wskaźnika Liczba młodzieży szkolnej zwiedzającej instytucje
paramuzealne w zorganizowanych grupach stanowi 102 992 osoby. Przy odnotowaniu
zakładanych efektów projektu pozakonkursowego RPO WP 2014-2020 prognozowana
wysokość wskaźnika Liczba młodzieży szkolnej zwiedzającej instytucje paramuzealne w
zorganizowanych grupach wyniesie 122 992 osoby, zaś wysokość wskaźnika Liczba osób
odwiedzających instytucje paramuzealne ogółem – 534 748 osób.
REKOMENDACJA: Zaleca się:
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podniesienie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób odwiedzających instytucje
paramuzealne ogółem z 95 000 do 534 748,



ustalenie wartości docelowej jego podwskaźnika Liczba młodzieży szkolnej
zwiedzającej instytucje paramuzealne w zorganizowanych grupach na wysokości
122 992 osób,



obniżenie wartości docelowej wskaźnika Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata
uczestniczące w kształceniu i szkoleniu z 2,9 do 1,8



podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych edukacją przedszkolną z 76,6% do 96%55.

2.9.4.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
W PI 10a odnotowano interwencję czynnika regulacyjnego, oddziałującego na
harmonogram ogłaszania konkursów oraz, pośrednio, na zakres prac infrastrukturalnych
przewidzianych w dominujących w tym Priorytecie projektach edukacji ogólnej. Reforma
systemu szkolnictwa powstrzymywała wnioskodawców przed przyjmowaniem założeń
dotyczących szerokiej skali inwestycji, wymagała ona także od organów prowadzących
opracowania planu wykorzystania jednostek struktury oświaty na swoim terenie.
Podczas realizacji interwencji beneficjenci PI 10a napotykali na problemy związane z
koniecznością powtórzenia procedury zamówień publicznych (32% objętych badaniem
ilościowym), wysokimi cenami ofert budowlanych powodujących problemy z płynnością
finansową i konieczność przesunięcia terminu zakończenia projektu (22% respondentów), a
także z pozyskiwaniem pozwoleń na realizację inwestycji (11%). Blisko połowa badanych
beneficjentów PI 10a (48%) zgłasza konieczność zwiększenia wkładu własnego dla
zapewnienia realizacji zobowiązań wskaźnikowych realizowanych projektów. Problem ten
w największym stopniu dotyczył beneficjentów z obszaru edukacji przedszkolnej (60%).
Jednak żaden z respondentów nie zadeklarował przy tym występowania zagrożenia
nieosiągnięcia celów zakładanych w projektach.
Zadeklarowana w zidentyfikowanym projekcie pozakonkursowym Poddziałania 6.4.4
wartość docelowa wskaźnika Liczba osób odwiedzających regionalną instytucję
popularyzującą naukę i innowacje w ramach grup zorganizowanych (osoby/rok) jest realna
do osiągnięcia w wyniku powstania regionalnej instytucji, która zgodnie z zasadą świeżości
wydarzeń przyciągnie grupy zorganizowane szkół Rzeszowa i MOF Rzeszowa.
Analiza zmian sytuacji społeczno-gospodarczej wskazuje na brak występowania czynników
wpływających na zasadność wdrażania interwencji Działania 6.4. Nadal występuje potrzeba
zwiększenia dostępności opieki przedszkolnej na terenach wiejskich, poprawy wyników

55

Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników rezultatu znajduje się w Załączniku nr 2
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kształcenia ogólnego, zwiększenia zatrudnialności osób z wykształceniem zawodowym na
różnych szczeblach edukacji.
Badani beneficjenci RPO WP 2014-2020 zgłaszają dalsze zainteresowanie pozyskiwaniem
wsparcia. Zamiar ubiegania się o środki w obszarze wsparcia edukacji przedszkolnej – w
przypadku ogłoszenia kolejnego konkursu – deklaruje 20 respondentów; w obszarze
kształcenia ogólnego – 29 badanych, zaś w obszarze kształcenia zawodowego i
ustawicznego – 11. Zgodnie z planami IZ oraz stosownie do zakontraktowanej alokacji i
przekroczenia zakładanych celów końcowych, dalsze nabory nie są planowane. Wysoki
potencjał aplikacyjny nie zostanie zatem wykorzystany przy bieżącym kształcie Programu.
2.9.4.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania i interwencji
W ramach PI 10a nie zidentyfikowano ryzyka nieosiągnięcia celów końcowych, nie ma
zatem potrzeby podejmowania działań podnoszących skuteczność wsparcia.
2.9.5 Realizacja Ram Wykonania w OP 6
W OP 6 do Ram Wykonania włączono wskaźnik produktu PI 9a Liczba wspartych
podmiotów leczniczych, wskaźnik produktu PI 10a Liczba wspartych obiektów infrastruktury
jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz wskaźnik finansowy Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych.
Tabela 70. Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 6. Spójność przestrzenna i społeczna
% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub
KEW

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

Cel
pośredn
i na
2018 r.

WF

Całkowita
kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h

EUR

81 104
773,69

38
586 986

210,19%

256 260
440

31,6%

WP

Liczba
wspartych
podmiotów
leczniczych
(CT9)

szt.

7

7

100%

21

33,0%

WP

Liczba
wspartych
obiektów

szt.

293

17

1723,5%

115

254,8%
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Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub
KEW

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

Cel
pośredn
i na
2018 r.

% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

infrastruktury
jednostek
organizacyjnych
systemu
oświaty (CT10)
Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.; przelicznik
euro: 4,3028

Cele pośrednie Ram Wykonania dla OP 6 zostały w pełni osiągnięte. Jak wynika z prognoz
przeprowadzonych wyżej w niniejszym raporcie, nie występuje także ryzyko ich
nieosiągnięcia. Prognozuje się przekroczenie wartości docelowych obu wskaźników
produktu włączonych do Ram Wykonania.
REKOMENDACJA: Zaleca się podwyższenie wartości docelowej wskaźnika Liczba
wspartych podmiotów leczniczych z 21 sztuk do 25 sztuk oraz wartości docelowej
wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu
oświaty ze 115 do 367 sztuk.
2.10 Oś Priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy
2.10.1 Priorytet inwestycyjny 8i (Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy – projekty konkursowe, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP)
2.10.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Analiza poziomu finansowego realizacji działań w PI 8i wskazuje na zadowalającą realizację
wydatkowania środków. Łącznie w obu Działaniach poziom zakontraktowania przekroczył
połowę (56,1%) z czego kontraktowanie środków ma większe tempo w przypadku działań
konkursowych (63,9% wkładu UE na umowach konkursowych w porównaniu z 45,2% na
umowach pozakonkursowych). Do dnia końca 2018 r. w ramach projektów konkursowych
zrealizowano 3 nabory, w których złożono łącznie 484 wnioski (poprawne formalnie). Pod
koniec 2018 roku realizowano w tym zakresie 150 umów. Liczba wniosków złożonych w
konkursach pokazuje stosunkowo duże zainteresowanie realizowanymi działaniami.
Umowy podpisano ze 154 podmiotami (4 umowy rozwiązano do końca roku 2018), co
wskazuje na planową realizację działań przewidzianych w Priorytecie.
Warto zwrócić uwagę na to, że na kontraktowanie środków i wypłacanie w ramach
projektów pozakonkursowych przebiega w tempie znacznie szybszym, niż projektach
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konkursowych (wypłacono ponad 80% środków zakontraktowanych w umowach w
projektach pozakonkursowych przy 1/3 środków zakontraktowanych w konkursach).
Wskazuje to na wolniejsze tempo realizacji projektów konkursowych niż
pozakonkursowych, co jest efektem z jednej strony lepszego przystosowania instytucji
realizujących projekty pozakonkursowe w zakresie dostępności i kompetencji kadr i braku
większych opóźnień, np. w zakresie podpisywania umów, a z drugiej z szerszym dostępem
do grup docelowych (m.in. klienci urzędów pracy) i przez to sprawniejszą rekrutacją.
Wnioski z analizy procesów naboru i oceny procedur w PI 8i wskazuje na to, że beneficjenci
mieli ogólnie pozytywne doświadczenia. Występujące problemy o charakterze formalnym,
tj. trudności związane z wypełnianiem wniosków, czy trudności związane ze
sprawozdawczością były wskazywane jedynie przez niewielką część badanych. Warto
jednak w tym zakresie mieć na uwadze, że niektóre z tych problemów mogą być efektem
nieodpowiedniego przygotowania beneficjentów do prowadzenia dokumentacji. Odnosi się
to w szczególności do beneficjentów projektów konkursowych. I chociaż problemy z
dokumentacją w obecnej chwili nie są czynnikiem ryzyka w zakresie realizacji projektów,
należy pamiętać, że mogą one powodować opóźnienia w terminach realizacji projektów (z
uwagi na formalności) i tym samym zniechęcenie potencjalnych projektodawców.
Czynnikiem zagrażającym prawidłowej realizacji projektów są opóźnienia w zakresie
podpisywanych umów. Beneficjenci w tym zakresie zgłaszali, że opóźnienia miały często
istotny wpływ na proces realizacji projektów i powodowały zmiany w zakresie
realizowanych zadań. W znacznym stopniu przyczyniało się to do problemów z rekrutacją
uczestników, które to stanowiły największą trudność w zakresie realizacji celów projektów.
Bezpośrednio miało to wpływ na realizację wskaźników założonych w projekcie. Warto w
tym miejscu przyjrzeć się temu, w jaki sposób realizowane były wskaźniki projektu i jakie
związane z nimi były trudności.
Tabela 71. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8i – postęp rzeczowy i
prognozy
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po
opuszczeniu programu
(Os.)

Wartość
docelowa
na koniec
2023 r

6636

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Wartość
wskaźnika
wynikająca z
podpisanych
UoD

% wartości
docelowej
w 2023 r.

10 087

148,5%

7546

85,3%

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
(Os.)

50,0%

2 811

31,1%

3 704

31,2%

Liczba utworzonych
miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej (Szt.)

2434

1729

71,0%

1 864

76,6%

Liczba osób
odchodzących z
rolnictwa pracujących
po opuszczeniu
programu (Os.)

37,6%

621

49,85%

367

134,1%

Liczba osób
bezrobotnych, w tym
długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie
(Os.)

17 206

14 639

85,1%

21 154

122,9%

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie
(Os.)
Liczba osób biernych
zawodowo objętych
wsparciem w programie
(Os.)

10 324

441

7 077

922

68,5%

209,07%

243

5976

1 389

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

13 577

86%

6 599

31%

4 121

169%

653

134%

37 687

219%

10 637

103%

2 174

493%

57,8%

315,0%
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Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie (Os.)
Liczba osób w wieku 50
lat i więcej objętych
wsparciem w programie
(Os.)

424

1 076

1 649

3 666

388,9%

340,7%

1 224

2 419

288,7%

5294

11 459

216,5%

9 784

184,8%

Liczba osób, które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności
gospodarczej w
programie (Os.)

2336

1725

73,8%

1865

79,8%

Liczba osób pracujących
znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy objętych
wsparciem w programie
(Os.)

514%

4 309

401%

17 431

329%

4 123

177%

1 297

39%

Nd

Nd

224,8%

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
(Os.)

Liczba osób
odchodzących z
rolnictwa objętych
wsparciem w programie
(Os.)

2 180

3 313

891

26,9%

728

22,0%

290

0

0%

0

0%

Źródło: SZOOP RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Analiza problemów z realizacją wskaźników, zgłaszanych przez beneficjentów, wymaga
uprzednio omówienia stopnia ich realizacji i odniesienia się do poszczególnych grup
docelowych. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się realizacji wskaźnika produktu:
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie. Na koniec roku 2018 wskaźnik ten miał przewidywaną realizację (w ramach
umów o dofinansowanie) na poziomie 122,9% szacowanej wartości na 2023, przy
faktycznym poziomie realizacji na poziomie 85,1% (wg wniosków o płatność), co świadczy o
zdecydowanie bardziej dynamicznym postępie w wykonaniu projektów niż zakładano.
Długotrwałych bezrobotnych, w grupie bezrobotnych objętych programem, było (zgodnie z
WoP) ok połowa (ok. 7 z 14 tys), przy szacunku, że będą stanowili w 2023 ok 3/5 docelowej
grupy bezrobotnych (10 z 17 tys.). Wynika to z faktu, że osoby długotrwale bezrobotne
trudniej zachęcić do uczestnictwa w projekcie, niż pozostałe osoby bezrobotne. Znaczne
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przekroczenie szacowanych wartości wskaźników mamy też w przypadku w przypadku
wskaźników produktu:
- liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
209,07% w WoP);

(315% w UoD i

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (288,7% w UoD,
388,9% w WoP);
- liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
UoD, 340,7% w WoP);

(224,8%

w

- liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (184,8% w UoD,
216,5% w WoP).
Wskaźnik rezultatu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu oraz wskaźnik rezultatu Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu monitorowane są poprzez badanie sytuacji osób,
które brane były pod uwagę przy monitorowaniu następujących wskaźników produktu:
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, Liczba osób z
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, Liczba osób bezrobotnych, w
tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych wsparciem w programie. Wartość wskaźnika rezultatu Liczba os.
pracujących na koniec roku 2018 (148,5%) świadczy o tym, że ponadprzeciętna realizacja
wskaźników produktu sukcesywnie przekłada się na rezultaty Programu. Inaczej wygląda
sytuacja w zakresie wskaźnika rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje. Realizacja
tego wskaźnika na poziomie 31% wskazuje na pewne trudności z osiągnięciem pożądanych
efektów działań szkoleniowych i edukacyjnych. Wyjaśnienie tego wymaga w pierwszej
kolejności przeanalizowania trudności zgłaszanych przez beneficjentów projektów w
zakresie realizacji powyższych wskaźników i wypowiedzi innych uczestników badania
ewaluacyjnego.
Przede wszystkim, zastanawiające jest, że pomimo wysokiego poziomu realizacji
wskaźników produktów, beneficjenci postrzegali osiągnięcie założonych wskaźników jako
jedno z najważniejszych ryzyk projektu.
W badaniu ankietowym beneficjentów projektów konkursowych i pozakonkursowych
37,5% obawiało się, że może być problem z osiągnięciem w projekcie następujących
wskaźników:
 liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie;
 liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
 liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie;
 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie;
245

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

 liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie;
 liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie;
 liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie.
Z kolei 53,3% respondentów wskazało, że wystąpiła sytuacja, w której nie zostały osiągnięte
wartości wskaźników założonych we wnioskach o dofinansowanie. Na przyczyny tego stanu
wskazywano:
 pogorszenie stanu zdrowia uczestników projektu niepełnosprawnych uniemożliwiające
kontynuacje wsparcia;
 rezygnacje uczestników projektu z udziału w projekcie w trakcie realizacji projektu, bez
ukończenia przewidzianej dla nich ścieżki;
 trudności z rekrutacją założonych grup docelowych, w tym brak chętnych, w
szczególności mężczyzn długotrwale bezrobotnych.
Rezygnacje uczestników i trudności w rekrutacji były najczęściej zgłaszanymi trudności we
Wnioskach o Płatność. Do najczęściej pojawiających się trudności należało:
 podjęcie pracy, w tym pracy nierejestrowanej (nawet w trakcie trwania stażu);
 rezygnacja z powodu opieki nad dzieckiem lub osobą starszą;
 brak kontaktu z uczestnikiem;
 porzucenie szkolenia lub stażu z uwagi na brak zainteresowania tematem;
 trudności z dopasowaniem kandydatów do stażu lub zatrudnienia.
Powyższe czynniki wskazują zatem, że rezygnacja z projektów była zazwyczaj czynnikiem
wynikającym po stronie uczestników. Niewystarczająca motywacja do podjęcia działań
aktywizacyjnych wynika z uwagi na „trudniejsze” grupy uczestników (tj. pozostające
biernymi w stosunku do rynku pracy). Proponowane w projektach działań, tj. staże,
szkolenia, kursy, bony np.. pomimo tego, że są planowane z uwzględnieniem potrzeb grup
docelowych w zakresie ich aktywizacji na rynku pracy, mogą ostatecznie być kierowane do
osób, które aktywizacją są niezainteresowane. Do 2014 roku, z uwagi na zachodzące
zmiany na rynku pracy, zmienił się profil klienta – główną grupę odbiorców działań
instytucji rynku pracy mają stanowić osoby niezmotywowane, bierne, czy „zależne” od
wsparcia z instytucji i jednocześnie niechętne do podejmowania proponowanego
zatrudnienia lub podjęcia edukacji. Z drugiej strony trudnością było pozyskanie osób na
staże i do zatrudnienia zgodne oczekiwaniami pracodawców (zgodnie z zapotrzebowaniem
na osoby o określonych kompetencjach). Niezmotywowani potencjalni uczestnicy projektu
nie eliminują jednak faktycznych ich problemów. Warto w tym zakresie zastanowić się, czy
ukierunkowane na te grupy działania nie wymagają podjęcia dodatkowych aktywności
mających na celu zachęcenie i podtrzymanie motywacji., np. poprzez większy nacisk na
pracę z doradcami zawodowymi, psychologami, czy pracownikami służb społecznych. Z
drugiej strony, w przypadku wspomnianych problemów z obsadzeniem stażu, działania
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edukacp.ne, np. kursy, szkolenia mogą nie gwarantować pracodawcy pracownika/stażysty
o odpowiednich kwalifikacjach. ) .
W zakresie poszczególnych grup docelowych dosyć istotne problemy pojawiły się w przy
okazji rekrutacji osób z niepełnosprawnością. We Wnioskach o Płatność wskazywano na
kwestie formalne w zakresie kryteriów udziału tej grupy w projektach:
Intensywna kampania promocyjna projektu pokazała, że założone kryteria rekrutacyjne tj.
osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego zarejestrowanego w PUP mocno
ograniczają dostęp osobom zainteresowanym wzięciem udziału w projekcie. Okazuje się, że
osoby niepełnosprawne posiadające świadczenia nie mogą posiadać statusu bezrobotnego
ze względu na świadczenia a są zainteresowane projektem (cytat z WoP)
Kwestia statutu osoby bezrobotnej osoby niepełnosprawnej została ostatecznie
rozwiązania w ramach interwencji Instytucji Zarządzającej.
Problemy nie występowały natomiast w przypadku osób uzyskujących dotację na podjęcie
działalności. Obniżenie kosztu jednostkowego pozwoliło objąć wsparciem większą liczbę
uczestników w zakresie dotacji, co ostatecznie przełożyło się na wysoką realizację
wskaźnika produktu (, 73,8% w WoP) oraz wskaźnika rezultatu (71 WoP).
Cześć problemów zgłaszanych w ramach WoP i przez beneficjentów-respondentów w
przeprowadzanym badaniu CAWI dotyczyła rekrutacji osób odchodzących z rolnictwa.
Problemy z rekrutacją wynikały przede wszystkim z braku zainteresowania udziałem w
projekcie osób z tej grupy, w szczególności mężczyzn, bądź deklarowaną chęcią
uczestnictwa – ale przy tym niechęcią do odejścia z rolnictwa. Wskazuje się na to, że
przyczyną tego stanu rzeczy jest wciąż bardzo korzystna sytuacja, kiedy osoba jest
ubezpieczona w ramach KRUS. Niechęć przed odejściem z KRUS powoduje brak zgłoszeń do
projektu osób z grupy docelowej rolników. KRUS może być istotną barierą dla uczestnictwa
w projekcie, ale nie musi oznaczać tego, że osoby z grupy docelowej, tj. pracujący w
rolnictwie, nie mają żadnych motywacji do podjęcia działań aktywizacyjnych. Rezygnacja z
KRUS może się okazać ruchem zbyt kosztownym, aby próbować podjąć aktywizację na
warunkach jakie zostały określone w projektach. Warto jednak wskazać, że wskaźnik
produktu liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie udało się
osiągnąć na poziomie 26,9% w WoP, co wskazuje na niski poziom realizacji działań.
Wskazywane powyżej analizy prowadzą do wniosku, że wysoki poziom realizacji
wskaźników niekoniecznie oznacza, że rekrutacja i pozyskiwanie uczestników przebiega w
sposób bezproblemowy. Większość przyjętych wskaźników została przeszacowana w
zakresie założonych wartości docelowych. Wskazuje to więc na to, że mamy co prawda do
czynienia z sukcesywną realizacją celów określonych w PI 8i, ale występuję problem z
określeniem poziomu ich realizacji – niedoszacowanie wskaźników utrudnia bowiem ocenę
postępów w projekcie. Trudno jest bowiem na tej podstawie przesądzić o tym na ile wysoki
poziom realizacji wskaźników wynika z popytu na projekty, a na ile jest to kwestia
określenia niskich wartości docelowych. Kwestie szacowania wskaźników zostały
szczegółowo omówione w dalszych sekcjach rozdziału.
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Na potrzeby projektu ewaluacji dokonano obliczeń prognozy realizacji wartości wskaźników
na podstawie danych historycznych (dotychczasowej realizacji) i po uwzględnieniu
proponowanych realokacji (patrz kolumny: Prognoza wskaźnika – podpisane umowy +
pozostała alokacja)56. W przypadku PI 8i wszystko wskazuje na to, że większość wskaźników
produktu jak i rezultatu przyjętych dla Priorytetu Inwestycyjnego 8i wymaga ponownego
szacowania wartości docelowych. Poniżej przeanalizowano i dokonano oceny metodologii
szacowania wskaźników, a także założonych kosztów jednostkowych i oceniono je pod
względem wpływu na przyszłą realizację projektu.
Analiza metodologii wyliczania wartości wskaźników produktu wykazała, że proces
szacowania w zbyt małym stopniu uwzględniał różnorodność grup docelowych i potrzeb
związanych z udzielaniem wsparcia osobom
z tych grupy. Większość wskaźników produktu szacowana była na podstawie danych
historycznych z poprzednich projektów PO KL. Dotyczyło to wskaźników:
 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie;
 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie;
 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie;
 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie;
 Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie.
Osoby szacujące wartość docelową wskaźników opierały się przede wszystkim na liczbie
osób z danych grup docelowych, które ukończyły projekty. Sposób szacowania w żaden
sposób nie uwzględniał ówcześnie panującej sytuacji społeczno-ekonomicznej i
zróżnicowania w strukturze osób, do których działania aktywizacyjne są kierowane. Jak
wskazano w części raportu prezentujące diagnozy, proporcje grup docelowych względem
siebie uległy znacznej zmianie. W konsekwencji, liczba potencjalnych uczestników z
określonych grup docelowych rosła (np. w zakresie biernych zawodowo) lub spadała (np.
osoby o niskich kwalifikacjach). Metodologia szacowania wartości wskaźników w żaden
sposób tego nie uwzględniła. Szacowanie uwzględniało jedynie częściowo inne wsparcie
oferowanego przez inne instytucje. Na przykład, dla wskaźnika osób o niskich kwalifikacjach
uwzględniono realizację projektów PO WER dedykowanych dla osób poniżej 30 roku życia.
Nie uwzględniono jednak, np. działań realizowanych w zakresie Osi Priorytetowej 8:
Integracja Społeczna, gdzie osoby z grup docelowych borykają się z podobnymi problemami
jak te, które kwalifikują się do działań aktywizacyjnych, np. bierni zawodowo, osoby z
niepełnosprawnością, czy osoby z niskimi kwalifikacjami, które mogą być również odbiorcą
działań instytucji pomocy społecznej. W ocenie ewaluatora brak podziału wskaźników

56

Szczegółowa metodologia obliczania prognozy realizacji wartości docelowej wskaźnika została przedstawiona w Załączniku 1 do
raportu
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z uwzględnieniem sytuacji i struktury grup docelowych jest głównym powodem, dla
którego wskaźniki produktu, w większości, zostały niedoszacowane.
Ryzyko niewykonania wartości docelowych we wskaźnikach produktów nie występuje w
przypadku:
- liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w
programie (prognoza na poziomie 206%) i liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie (prognoza na poziomie 96,9%%)57.
- liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. Z uwagi na prognozę
wykonania na poziomie 442% zaleca się urealnienie wartości docelowej wskaźnika;
- liczby osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Z uwagi na
prognozę wykonania pod na poziomie 483,6%% zaleca się urealnienie wartości docelowej
wskaźnika;
- liczby osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. Z uwagi na prognozę
wykonania pod na poziomie 376,6%% zaleca się urealnienie wartości docelowej wskaźnika;
- liczby osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Z uwagi na prognozę
wykonania pod na poziomie 309,6% zaleca się urealnieniewartości docelowej wskaźnika;
- liczby osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w
programie. W przypadku tego wskaźnika, którego wykonanie prognozuje się na poziomie
176,5% nie wymaga się urealnienia wartości docelowej.
Ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika istnieje wyłącznie wobec liczby osób
odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie, które poziom realizacji wyniósł
26,9% (we WoP) a prognoza na poziomie 36,8%. W tym zakresie również wymagane jest
urealnienie wartości docelowej wskaźnika.
Urealnianie szacowanych wartości docelowych wskaźników powinno uwzględniać aspekt
zróżnicowanej struktury potencjalnych uczestników projektów oraz różne koszty
jednostkowe dla uczestników z określonych grup docelowych. W praktyce oznacza to, że
należy rozważyć liczebność potencjalnych uczestników projektów w podziale na cechy, tj.
osoby z niepełnosprawnością, osoby 50+, osoby bierne zawodowo itd. a następnie
przypisać tym grupom priorytety. Priorytet wyższy mogą uzyskiwać grupy, których
liczebność w ostatnich latach znacznie rosła (np. osoby 50+), albo których sytuacja
społeczno-ekonomiczna uległa pogorszeniu (np. osoby z niepełnosprawnością). Priorytety
powinny również uwzględniać możliwości wsparcia danej grupy, np. w przypadku rolników
ich motywacja jest determinowana przynależnością do KRUS na co instytucje wdrażające
projekty nie maja wpływu, w związku z czym zwiększanie docelowej wartości wskaźnika jest
57

Szczegółowe wyliczenia prognozowanych wartości docelowych wskaźników po realokacji i propozycje czynników, które należy wziąć
pod uwagę przy procedurze urealniania wartości docelowych wskaźników znajdują się w załączniku nr 1
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bezcelowe. Priorytety powinny uwzględniać również koszty jednostkowe, które wiążą się z
aktywizacją grup. Koszty te powinny być zróżnicowane, gdyż wybrane grupy wymagają
większych nakładów, a wartości wskaźników produktu wyliczane są na podstawie
podzielenia alokacji na poszczególne działania przez koszty jednostkowe. Tabela poniżej
wskazuje na przyjęty poziom kosztów jednostkowych.
Tabela 72. Koszty jednostkowe wyliczone dla wskaźnika liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
Kierunek wsparcia

System PUP

Alokacja pomniejszona o koszty
administracyjne przeliczona na
ceny stałe 2014
100 906 906

Koszt jednostkowy planowanego
wsparcia
15 517

System PUP dotacja
54 334 488
23 259
Konkurs
199 509 256
22 651
Źródło: Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Etap II

Koszt jednostkowe planowanego wsparcia liczono z uwzględnieniem kosztów związanych z:
- kosztem stypendium stażowego. W projektach pozakonkursowych szacowano na 988,4
PLN na uczestnika stażu, a projektach konkursowych 1 680 PLN. Przyjęto przy tym
założenie, że staże/ praktyki będą trwały 12 miesięcy;
- dojazdem na staż, przy założeniu, że będą dotyczyć 52% uczestników dojeżdżających przez
12 miesięcy w wysokości średnio 100 PLN (miesięcznie). W metodologii liczenia
wskaźników nie uzasadniono, dlaczego przyjęto taką kwotę;
- kosztem szkolenia przy założeniu, że obejmuje wynagrodzenie za usługę szkolenia,
dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie. Założono, że
szkoleniem objęte będzie 49% uczestników, a koszt na uczestnika szkolenia będzie wynosił
4353 PLN. Wyliczenia dokonano na podstawie analizy kosztów z 20 projektów
realizowanych w Poddziałaniu 6.1.1 PO KL;
- kosztem jednorazowej dotacji na prowadzenie działalności w maksymalnej wysokości
23 259 PLN, przy założeniu, że nie może przekraczać 6-krotności wysokości pensji średniej
krajowej.
Należy zauważyć, że koszt usług aktywizacyjnych (pośrednictwo pracy, informacja,
doradztwo) był brane pod uwagę wyłącznie w zakresie szacowania wsparcia w zakresie
EURES, gdzie pierwotnie został ustalony w wysokości 4 382 PLN (jako koszt wynagrodzenia
pracy mającej trwać 14 dni dla osoby świadczącej usługi aktywizacyjne wyliczonym jako
40% kwoty 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia). Takich wyliczeń nie dokonano dla
wskaźników w projektach pozakonkursowych i konkursowych. O ile w projektach
pozakonkursowych, realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy uczestnik jest
obowiązkowo obejmowany wsparciem doradcy zawodowego i może skorzystać (jeżeli jest
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taka możliwość) ze wsparcia innych specjalistów, m.in. psychologów, o tyle w projektach
konkursowych usługa aktywizacyjna nie była uwzględniania w kosztach. Z kolei w
projektach konkursowych istnieje możliwość wpisania kosztów usług aktywizacyjnych w
koszty zarządzania (jako koszt wynagrodzenia), aczkolwiek nie brano tego pod uwagę przy
szacowaniu kosztów jednostkowych. Jak zostało wskazane powyżej, usługi aktywizacyjne
mogą być ważna kategorią w zakresie kosztów projektu z uwagi na to, że tylko dzięki takim
działaniom możliwe jest zachęcenie a następnie utrzymanie w projekcie niezmotywowanej
osoby. Co ważniejsze, usługi aktywizacyjne będą różniły się w zależności od grup
docelowych. Koszty świadczenia usług aktywizacyjny, np. dla osób z niepełnosprawnością,
albo dla osób biernych zawodowo, mogą być znacznie wyższe, chociażby z powodu
potrzeby korzystania z usług specjalistycznych (np. porady psychologiczne), czy większej
liczby godzin pracy doradcy zawodowego. Włączenie czynnika usług aktywizacyjnych i
wyliczanie jego kosztu jednostkowego z uwzględnieniem różnych kosztów dla różnych grup
docelowych miałoby wpływ na ostateczną wartość wskaźników w grupach docelowych.
Pomimo zróżnicowania grup docelowych założonych w projekcie, tj. osób 50+, osób z
niepełnosprawnościami, osoby bierne, długotrwale bezrobotni, rolnicy itd., kalkulacja
kosztów jednostkowych pozostała taka sama. Interesując w tym względzie jest to, że osoby
szacujące wskaźniki przewidziały wystąpienie problemów z rekrutacją i utrzymaniem
uczestnika w projekcie z uwagi na tzw. „czynnik ludzki”, aczkolwiek działania
zapobiegawcze, np. w formie usług aktywizacyjnych, nie zostały rozważona w kategoriach
kosztów.58 Propozycja zwiększenia nacisku na świadczenie usług aktywizacyjnych w
projektach wymagałaby uwzględnienia kosztów tych usług w zakresie kosztów
jednostkowych. Wątpliwości budzi również szacowanie kosztów dojazdu na staż. Dla
przykład, cena biletu okresowego na 30 dni na przejazd linią PKS do 10 km wynosiła w 2012
roku 114 PLN dla osoby dorosłej bez zniżek.59 Większa odległość oznaczała większą cenę.
Koszty dojazdu wkalkulowane w koszty jednostkowe były zatem znacznie zaniżone, co
ostatecznie mogło się przełożyć na motywacje potencjalnych uczestników projektów (pod
warunkiem, że oferty w projektach uwzględniały stawkę zgodnie z kosztami jednostkowymi
wyliczonymi przy szacowaniu wskaźników). Pozostałe wyliczenia dotyczące kosztów
szkoleń, stypendiów i dotacji na działania nie budzą zastrzeżeń. W ostateczności, koszty
jednostkowe przyjęte w umowach o dofinansowanie różniły się znacznie dla
poszczególnych grup docelowych:

58

Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Etap II, s. 366

59

Cennik biletów okresowych na linie PKS ob. od 1.10.2012 udostępniony na stronie:
http://web.pks.rzeszow.pl/przewozy_krajowe.php?pom=11&id_strony=193&lang=pl (stan na 11.04.2019)
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Tabela 73. Koszy jednostkowe wskaźników produktu
Przyjęte koszty
jednostkowe
(wyliczone na
podstawie UoD)
Wskaźniki produktu

W PLN

Różnica: kosztów
jednostkowy w UoD i
kosztów
jednostkowych
założonych w
metodologii
szacowania
wskaźników
(punkty procentowe)

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI)

12 598

-38,5 pp

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem
w programie (CI)

33 516

63,7 pp

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie (CI)

59 952

192,8 pp

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
w programie (CI)

148 716

626,3 pp

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

45 698

123,2pp

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie

22 889

11,8 pp

Źródło: opracowanie własne

Jak wskazują wyliczenia z tabeli, największy koszt jednostkowy dotyczył osób
niepełnosprawnych i wynosił ponad 7-krotność kwot branych pod uwagę przy wyliczaniu
pierwotnych kosztów. Znaczące różnice wynosiły tez w przypadku liczby osób biernych
zawodowo (niemal 3-krotnie wyższy), czy osób w wieku 50+ (ponad 2-krotnie wyższy).
Wszelkie zmiany wartości docelowych wskaźników produktu powinny uwzględniać zatem
zróżnicowane koszty jednostkowe tych grup. Wymagałoby to jednak oszacowania średnich
kosztów jednostkowych dla poszczególnych grup, tj. osób niepełnosprawnych, biernych
zawodowo, czy osób 50+.
Wskaźniki rezultatów zostały obliczane w odniesieniu do założonych wartości
wskaźników produktu.
W przypadku wskaźnika: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu programu, został on oszacowany został w odniesieniu do
następujących wskaźników produktu:
 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie;
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
252

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie;
 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.
Docelowa wartość wskaźnika rezultatu została obliczona po uwzględnieniu odsetka
przerywających udział w projekcie (5%) i w odniesieniu do efektywności zatrudnieniowej w
przeszłych projektach (ok. 30%). Szacowana wartość docelowa miała wynieść 37,6%
zakładanych wartości wskaźników produktu. Na koniec roku 2018 wskaźnik ten osiągnął
wartość 148,5%, przy czym prognozuje się jego osiągnięcie na poziomie 86%. Wartość ta
ulegnie zmianie po urealnieniu wartości docelowych wskaźników produktu, dlatego nie ma
potrzeby zmiany metodologii szacowania wartości wskaźnika.
W przypadku wskaźnika rezultatu: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu wskaźnik ten, podobnie jak poprzedni, oszacowany został w odniesieniu do
następujących wskaźników produktu:
 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie
 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.
Docelowa wartość wskaźnika rezultatu została obliczona po uwzględnieniu odsetka
przerywających udział w projekcie (5%) i w odniesieniu do efektywności zatrudnieniowej w
przeszłych projektach (ok. 30%). Szacowana wartość docelowa miała wynieść 50%
zakładanych wartości wskaźników produktu. Na koniec roku 2018 wartość wskaźnika
osiągnęła 31% przy prognozie wynoszącej również 31%. Istnieje wysokie ryzyko
nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. Założenia przyjęte przez osoby szacujące
wskaźnik, w opinii ewaluatora, nie wzięły pod uwagę tego, że rozmaite formy edukacyjne
niekoniecznie kończą się uzyskaniem kwalifikacji, rozumianej jako formalny wynik oceny i
walidacji uznawanego w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła
efekty uczenia się.
W chwili obecnej większość realizowanych szkoleń, w szczególności dotyczących
kompetencji tzw. miękkich, nie uwzględnia potwierdzania efektów uczenia się po odbytym
szkoleniu zgodnie ze standardami walidacyjnymi. W projektach kładzie się nacisk na
realizowanie szkoleń, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji przez uczestnika, aczkolwiek
wybór podmiotów oferujących takie rozwiązania jest ograniczony. Uczestnicy projektów
mogą preferować szkolenia, które nie kończą się formalnym potwierdzeniem kwalifikacji,
ale i tak prowadzą do podwyższenia ich kompetencji i szans na rynku pracy. Realny efekt
programu może być zatem większy, niż to co oddaje wskaźnik rezultatu (przy założeniu, że
część projektodawców realizuje szkolenia, po których nie następuję uzyskanie kwalifikacji).
Ponadto, ewaluator nie znalazł uzasadnienia dla przyjętego przez szacujących wskaźnik
poziomu 50% zakładanych wartości wskaźników produktu. Wobec tego zaleca się zmianę
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metodologii szacowania wartości wskaźnika i obniżenie wartości 50%. Poziom ten powinien
być obniżony i ustalony przy uwzględnieniu stosunku podmiotów oferujących szkolenia
kończących się uzyskaniem kwalifikacji (lub liczby szkoleń, po których można uzyskać
kwalifikacje) w stosunku do ogółu podmiotów oferujących szkolenia (lub ogólnie liczby
oferowanych szkoleń).
Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej został oszacowany na podstawie założenia: 1
dotacja= 1 miejsce pracy i na podstawie danych wskaźnika rezultatu z Priorytetu VI PO KL.
Do końca roku wartość tego wskaźnika kształtowała się na poziomie 71% przy
prognozowanej wartości na poziomie 169%, co oznacza, że nie istnieje ryzyko
nieosiągnięcia wartości docelowej. Nie wymagane jest urealnienie wskaźnika ani zmiana
metodologii szacowania.
Wskaźnik rezultatu: liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po opuszczeniu
programu, został oszacowany został w odniesieniu do wskaźnika produktu: liczba osób
odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. Docelowa wartość wskaźnika
rezultatu została obliczona po uwzględnieniu odsetka przerywających udział w projekcie
(5%) i w odniesieniu do efektywności zatrudnieniowej w przeszłych projektach (ok. 30%).
Szacowana wartość docelowa miała wynieść 37,6% zakładanych wartości wskaźników
produktu. Na koniec roku 2018 wskaźnik ten osiągnął wartość 49,85% przy prognozie
134%. Realizacja wskaźnika na tym poziomie nie wskazuje na zagrożenie nieosiągnięcia
wartości docelowej. W sytuacji urealnienia wartości wskaźnika produktu wartość wskaźnika
rezultatu ulegnie zwiększeniu. Nie ma potrzeby zmiany metodologii szacowania wskaźnika.
Wyniki badania ankietowego wskazują na to, że istnieje znaczne zainteresowanie realizacją
projektów w Działaniu 7.1. Chęć złożenia projektu w Działaniu 7.1 zadeklarowało 64,4%
respondentów, z czego były to głównie przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe.
Większość z tych podmiotów pozytywnie oceniała swoje przygotowanie do wdrażania
projektów, m.in. doświadczenie instytucjonalne, zaplecze kadrowe, doświadczenie w
realizacji projektów z UE, w tym doświadczenie związane z rozliczaniem projektów.
Podmioty, które wskazywały w badaniu, że nie będą zainteresowane wdrażaniem
projektów za przyczyny podawały przede wszystkim nadmierną biurokrację i częste
kontrole, a także problemy z rekrutacją i ogólnie uczestnikami projektów.

2.10.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Sekcję tę podzielono na czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Działania 7.1 i 7.2
zewnętrzne, tj. zależne od zmian społeczno-ekonomicznych i czynniki wewnętrzne, tj.
wynikające z konstrukcji i procedur Programu Operacyjnego. Sekcja ta opiera się na
analizach wykonanych w poprzednich częściach niniejszego rozdziału.
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Zasadniczym czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na skuteczność realizowanych
działań 7.1. i 7.2 miały miejsce zmiany na rynku pracy. W ostatnich latach zanotowano
spadek poziomu bezrobocia w całym kraju, w tym również w województwie podkarpackim,
aczkolwiek w 2018 roku wyniosła 8,4%, czyli była wyraźnie wyższa od średniej w kraju.
Można przypuszczać, że tendencja spodkowa będzie się utrzymywać, aczkolwiek zauważa
się stosunkowo wzrost propozycji osób w grupach bezrobotnych bez kwalifikacji,
doświadczenia zawodowego, pozostających długotrwale poza rynkiem pracy. O ile liczba i
odsetek bezrobotnych wyraźnie się obniżył, to jednak nadal aktualna, identyfikowana na
etapie programowania RPO WP 2014-2020, jest kwestia wysokiego odsetka osób
bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (23,9% w 2018 roku),
należy jednak zaznaczyć, że w przypadku tej grupy również obserwujemy spadek
bezwzględnej liczby osób bezrobotnych co oznacza malejącą zbiorowość odbiorców
wsparcia. Aktywizacja osób pozostających poza rynkiem pracy jest o tyle trudna, że są one
często słabo przygotowane do wejścia i utrzymania się na rynku pracy. W okresie
programowania RPO WP 2014-2020 zwrócono uwagę na następujące problemy: duży
udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych,
brak doświadczenia zawodowego lub też posiadanie krótkiego stażu pracy przez osoby
bezrobotne, znaczny odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia pozostający bez
pracy ponad 12 miesięcy. Trudna też pozostaje sytuacja na rynku pracy osób
niepełnosprawnych – tworzących również grupy biernych zawodowo. Czynniki te
powodują, że zmienia się profil głównego odbiorcy działań aktywizacyjnych, co z kolei
wymaga przemyślenia sposobu kierowanego wsparcia (w szczególności odpowiedzi na
pytanie: jak zachęcić do aktywizacji) i instrumentów do nich kierowanych (dopasowanych
do specyficznych potrzeb tych grup).
Analiza zgromadzonych danych i synteza wniosków z poprzednich części rozdziału wskazuje
na następujące czynniki wewnętrzne, które wpływają na skuteczność wdrażanych działań.
Do nich zaliczają się:
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1. Problemy z zakończeniem uczestnictwa w projekcie przez osoby zrekrutowane do
projektu. Na ten problem wskazało w badaniach ankietowych aż 70,8%
respondentów-beneficjentów PI 8i. Problem ten, zaraz obok problemu z rekrutacją
grup docelowych, stanowił większe wyzwanie dla osiągnięcia celów w
realizowanych projektów. Uczestnicy rezygnowali z projektów z różnych powodów,
które trudno jest sklasyfikować. Do najczęstszych z powodów (wg wskazań we
Wnioskach o Płatność), należało znalezienie pracy, z czego wskazywano, że była to
przeważnie praca nierejestrowana. Zjawisko to jest niepokojące, gdyż praca
nierejestrowana oznacza równocześnie miejsce pracy niepewne, często niższej
jakości (z uwagi na brak możliwości dochodzenia praw pracowniczych). Osoba
rezygnująca z projektu, w którym ma możliwość podniesienia kwalifikacji,
jednocześnie rezygnuje z możliwości poniesienia swoich szans na uzyskania pracy
lepszej jakości (np. lepiej dopasowanej do jego/jej umiejętności) i praw
pracowniczych. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być włączenie działań
mających na celu podniesienie świadomości uczestników z korzyści płynących z
przyjęcia pracy legalnej, a także zagrożeń i kosztów pracy nierejestrowanej. Forma
takich działań mogłaby być prowadzona w ramach usług doradcy zawodowego.
Kolejna grupa powodów, dla których rezygnowano w trakcie projektów, dotyczyła
rezygnacji (głównie kobiet) z powodu wykonywania czynności opiekuńczych w
stosunku do dzieci i pozostałych osobników (w tym osób starszych). W tym zakresie
również ważne jest, aby prowadzić działania mające na celu uświadomienie
potencjalnych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie. Należy również zadbać
w projekcie o zapewnienie realnej możliwości udziału uczestnika, tj. dopasowania
godzin, zapewnienie dojazdów itp. Niektóre z tych rozwiązań funkcjonują w
projektach, jednak mogą być niewystarczające lub niedopasowane do uczestnika.
Co więcej, doradztwo dla kobiet wychowujących dzieci lub opiekunów powinno
również obejmować możliwość skorzystania z możliwości oferowanych przez
lokalne instytucje, tj. udzielanie informacji o zajęciach organizowanych dla dzieci,
możliwościach skorzystania z dopłat dla pracy opiekuna (jeżeli takie są oferowane
lokalnie) itp.

256

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

2. Problemy z rekrutacją uczestników. Trudności związane z rekrutacją uczestników w
projekcie wskazało w badaniu ankietowym ponad 65% respondentówbeneficjentów PI 8i. Kłopoty w rekrutacji nie wynikały z braku grup docelowych
(osób o wskazanym statusie zawodowym), ale motywacji osób je tworzących.
Oferta w projektach nie zachęcała do uczestnictwa osób, które pozostają bierne w
stosunku do form aktywizacyjnych. Problem ten wymaga przemyślenia rozwiązań w
zakresie promocji i zachęt do uczestnictwa w projekcie. Warto w tym zakresie
rozważyć wydłużenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów i zwiększyć nacisk
(np. w zakresie wymagań we wnioskach składanych przez beneficjentów) na
strategię rekrutacji i działania gwarantującą płynny nabór. Należy też zwrócić uwagę
na przypadek osób pracujących w rolnictwie. Osoby te pozostają ubezpieczone w
ramach KRUS i nie są zainteresowane rezygnacją na rzecz ubezpieczenia w ZUS z
uwagi na mniej korzystne warunki. W związku z tym uczestnictwo w projektach, w
których oczekiwano od nich odejścia od KRUS zniechęcało ich do uczestnictwa.
3. Uwarunkowania prawne i proceduralne. Zgłaszanym przez beneficjentów problemy,
m.in., związane z rekrutacją uczestników, miały wynikać z opóźnień podpisywanych
umów o dofinansowanie. Problemy z opóźnieniami miały rożne przyczyny, leżące
zarówno po stronie projektodawców jak i instytucji organizujących konkurs. W tym
drugim aspekcie zgłaszano problemy z interpretacją kwalifikowalności wydatków
związane z VAT. Problemy te wymagały interwencji na poziomie IZ, co opóźniało
rozpoczęcie projektu. Projektodawcy zgłaszali również problemy związane z
interpretacją i prawidłowym stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4. Kryterium uczestnictwa w projektach dla osób z niepełnosprawnością. W niektórych
projektach założone kryteria rekrutacji osób z niepełnosprawnością okazywały się
być istotną barierą. . Z uwagi na to, że osoby takie pobierały zestaw świadczeń nie
mogły być w świetle przepisów prawnych uznane za bezrobotne, co uniemożliwiało
im udział w projekcie. Ostatecznie, problemy te zostały rozwiązane i nie istnieje
ryzyko ich wystąpienia w kolejnych naborach.
Warto w tym miejscu rozważyć dotychczasowy przebieg realizacji projektów pod względem
funkcjonalności istniejących procedur, tj. trudności związanych z prawidłową pod
względem formalnym realizacją działań.
Analiza wskazań i wypowiedzi beneficjentów PI 8i w przeprowadzonym badaniu CAWI
wskazuje na to, że większość z nich nie miała znaczących problemów, jeżeli chodzi o
formalności związane z terminową realizacją projektów, chociaż takie trudności
występowały. 68,5% respondentów badania wskazało, że realizacja rzeczowa przebiegała
zgodnie z harmonogramem, przy 25,7% wymieniło, że napotkali problemy w tym zakresie.
Połowa z tych respondentów, którzy wskazywali na problemy z realizacją harmonogramu
(50,4%) wskazała, że zmiany harmonogramu wymagały aneksowania umowy a 12,4%, że
będzie miało to miejsce w przyszłości. Problemy z harmonogramem nie wynikały z polityki
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informacyjnej organizatora konkursów – większość respondentów-beneficjentów PI 8i
wskazywała, że harmonogramy naborów były publikowane odpowiednio wcześnie (ponad
90% wskazań), podobnie jak większość oceniła pozytywnie dostęp potrzebnych informacji
na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie (ponad 92% wskazań w projektach
konkursowych, ponad 84% w projektach pozakonkursowych). Ponad połowa
respondentów, beneficjentów projektów konkursowych (51,7%) wskazała, że termin
podpisania umowy o dofinansowanie nastąpił później, niż się spodziewano, przy czym
większość z tych, które doświadczyli tego problemu (66,7%) wskazała, że spowodowało to
pewne trudności w realizacji projektów (na ten problem nie wskazywali respondenci z
projektów pozakonkursowych). Respondenci wskazywali na to, że do głównych trudności
tych należały:
 opóźnienia w realizacji zadań przewidywanych w projekcie;
 wstrzymane działania promocyjne w projekcie;
 trudności z rekrutacją uczestników, m.in. z uwagi na skrócony czas rekrutacji, rekrutacja
poza „sezonem” (rekrutacja na okres jesienny, kiedy jest większa szansa na zachęcie
kandydatów do uczestnictwa w formach edukacyjnych i szkoleniowych);
 zmiana form wsparcia (z uwagi na brak czasu do realizowania założonych działań).
Wymienione problemy zgłaszane były we wnioskach o płatność, jako jedne z najczęstszych.
Do tego, w WoP dosyć często zgłaszanym problemem, będącym efektem opóźnień w
podpisanych umowach, były zmiany w grupach docelowych i wartościach wskaźników
(niektóre z grup, które zostały zrekrutowane w trakcie oczekiwania na podpisanie umowy o
projekt, który to proces trwał kilka miesięcy, ostatecznie rezygnowały, np. w jednym z
projektów były to osoby z niepełnosprawnością). Przedłużające się terminy podpisania
umów wynikały często z powodów formalnych, tj. badania kwalifikowalności partnera
projektu, czy wątpliwości związanych z kwalifikowalnością założonych wydatków i
kosztorysem projektu.
W zakresie kryteriów oceny projektów ponad połowa respondentów-beneficjentów,
zarówno w projektach konkursowych (51,7%) jak i pozakonkursowych (50%) wskazała na
to, że były one tak skonstruowane, że miały wpływ na podniesienie jakości i wartości
merytorycznej projektu. Przy tym ok 1/3 respondentów obu typów projektów wskazała, że
w kryteriach oceny przywiązywano zbyt dużą uwagę do kwestii technicznych a zbyt małą w
zakresie potencjalnych efektów projektów (odpowiednio 27,6% respondentówbeneficjentów projektów konkursowych i 33,3% projektów pozakonkursowych).
Jednocześnie też uważano, że wpływ instytucji organizującej konkurs (poprzez zgłoszenie
uwag do projektu) miał pozytywny wpływ na kształt projektu (52% wskazań respondentów
PI 8i), w szczególności na podwyższenie jakości rozwiązań technicznych stosowanych w
projekcie oraz podwyższenie rentowności projektu.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na ile ingerencja instytucji organizującej konkurs
oceniana była pozytywnie i nie była problemem dla projektodawców (86,7% wskazań
respondentów-beneficjentów PI 8i), to część z nich wskazywała na trudności z
wypełnianiem wniosku. Ponad połowa respondentów wskazywała na to, że we wnioskach
wymagano od nich zbyt szczegółowych danych, które mogą się zmienić w trakcie realizacji
projektów (60% wskazań). Do tych należały głównie takie kwestie, jak:
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 określenie procentowego udziału kobiet/ mężczyźn, czy innych grup docelowych, np.
osoby w wieku 50+ (wskazywano na niepewność w zakresie przewidywanych trendów
na rynku i niepewne zainteresowanie uczestników, jako problem);
 diagnoza społeczna i sytuacji potencjalnej grupy docelowej, w tym wymagane dane
opisujące stan tej grupy;
 dane o potencjale merytorycznym, w tym dane osób prowadzących projekty;
 dokładne wyliczenie stypendiów stażowych, propozycje konkretnych szkoleń,
wyliczenia efektu zatrudnieniowego.
Przeanalizowane problemy wskazują na to, że beneficjenci w zakresie wypełniania
wniosków mieli przede wszystkim problemy ze stworzeniem diagnozy, która jest
jednocześnie uzasadnieniem dla wyboru określonych grup docelowych, opisaniem
przewidywanych efektów udzielanego wsparcia, a także dokładnym wyliczeniem wartości
wymaganych we wnioskach. W jednym z komentarzy pojawiło się uzasadnienie, że
dynamiczne zmiany na rynku pracy, np. dotyczące grup docelowych, czy kosztów edukacji
pozaformalnej uniemożliwiają dokonanie dokładnych szacunków. Warto przy tym
zaznaczyć, że zdecydowana większość (ponad 90%) respondentów nie deklarowała, że
korzystała ze wsparcia ekspertów przy tworzeniu wniosku. Może to wskazywać na pewne
braki kompetencji w procesie wypełniania wniosków.
Większość respondentów-beneficjentów PI 8i wskazywała, że nie było wymagane
zwiększenie budżetu przewidzianego na projekt (prawie 90% wskazań). Uważano przy tym,
że zakres wydatków kwalifikowanych jest odpowiednio skonstruowany (wskazało tak
odpowiednio 72% respondentów-beneficjentów projektów konkursowych i 83,3%
pozakonkursowych) a poziom dofinansowania projektu oceniono jako zadowalający
(odpowiednio 84% i 100%). Warto zwrócić uwagę na to, że większość respondentówbeneficjentów projektów konkursowych wskazało jednak, że poziom kosztów pośrednich
jest zbyt mały (64%), a rozliczanie tych kosztów powinno być procesem rozdzielonym od
rozliczania kosztów merytorycznych (60%). Respondenci-beneficjentów projektów
pozakonkursowych nie wskazywali na powyższe problemy.
Większość respondentów uważała, że obowiązki sprawozdawcze są adekwatne do
wysokości dofinansowania (odpowiednio 88% respondenci-beneficjenci projektów
konkursowych i 66% projektów pozakonkursowych), przy czym jedynie 28% respondentów
(wyłącznie beneficjentów konkursów) wskazała na to, że niektóre obowiązki
sprawozdawcze są zbędne, a 20%, że wymagają one zmiany w zakresie:
 monitoringu uczestników (zbyt duża liczba wskaźników do monitorowania);
 opisowej części dotyczącej postępu rzeczowego;
 przekazywanie licznych dokumentów w ramach weryfikacji pogłębionej wniosku o
płatność;
 uzyskiwania informacji od uczestników, co powoduje zwiększenie wymaganej liczby
dokumentów.
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2.10.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Należy zaznaczyć, że w efekcie realizacji wskaźników na poziomie wyższym niż zakładany,
zaproponowano realokację środków. Do działania 7.1 planowane jest przesunięcie środków
z działania 7.3 w kwocie 3 894 435,00 EUR, a z działania 7.1 do działania 10.1 w wysokości
12 087 624,40 EUR. Całościowa kwota po realokacji na Działanie 7.1 wyniesie 128 916 112
EUR. W zaplanowanym na lato 2019 roku naborze zamierzona alokacja wyniesie 20 398
749,19 EUR. Planowana realokacja nie powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie
poziomu realizowanych wskaźników z uwagi na ich niedoszacowanie. Analizy wskazują
bowiem na to, że grupy docelowe stają się coraz trudniejsze, jeżeli chodzi o kwestie
zmotywowania do uczestnictwa w projekcie i pozostawania w nim. Wymaga to
przemyślenia i rekonstruowania działań, co może w konsekwencji wiązać się z wyższymi
kosztami jednostkowymi. Na przykład, osoby z niepełnosprawnościami i osoby w wieku 50+
mogą częściej niż inne grupy wymagać wsparcia w postaci doradcy zawodowego lub
psychologa, co zdecydowanie podwyższa koszt realizacji działań dla tych grup. Podobnie,
zwiększenie niskiego wskaźnika rezultatu osób, które się przekwalifikowały po ukończeniu
programu, może wymagać podjęcia działać zachęcających nie tylko do uczestnictwa w
szkoleniach ale też do uczestnictwa uczestnictwo w egzaminach organizowanych przez
organizacje branżowe lub państwowe (np. ukończenie kursu prawa jazdy nie obliguje
uczestnika do przystąpienia do państwowego egzaminu). Działania te wymagają często
większych kosztów, niż te założone przy szacowaniu kosztów jednostkowych wskaźników.
2.10.2 Priorytet inwestycyjny 8iii (Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz
Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ZIT)
W ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i Działania 7.7 Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości ZIT realizowano projekty, które miały za cel zwiększenie liczby
nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.
W projektach stosowano instrumenty bezzwrotnego wsparcia w postacie dotacji dla osób
chcących prowadzić firmę, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie
prowadzenia działalności, a także wsparcie doradczo-szkoleniowe. Ponadto oferowano
pożyczki na preferencyjnych warunkach. Beneficjentami projektów, w przypadku dotacji
bezzwrotnej, mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (tryb
konkursowy). Pożyczki na warunkach preferencyjnych wdraża Bank Gospodarstwa
Krajowego, któremu powierzono rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Projekty realizowane
w ramach Priorytetu 8iii mogły być realizowane jako projekty partnerskie. W ramach
działania 7.7 przewidziano jedynie tryb konkursowy i wsparcie bezzwrotne, za które
odpowiedzialna była Instytucja Pośrednicząca oraz ZIT Stowarzyszenie ROF. Projekty
realizowane w tym zakresie musza być zgodne z wytycznymi Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Działanie 7.7 w zakresie ZIT nie miało do tej pory miejsca.
Planowane nabory zaplanowano dopiero na IV kwartał 2019 roku.
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2.10.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Do dnia końca 2018 r. w ramach Priorytetu zrealizowano 3 nabory, w których złożono
łącznie 210 wniosków. Liczba złożonych wniosków wskazuje na znaczne zainteresowanie
projektem. W pierwszym naborze w2015 roku w trybie konkursowym złożono 131
wniosków, z czego zatwierdzono jedynie 31. W drugim naborze, w 2017 roku złożono 78
wniosków, z czego zatwierdzono jedynie 8. W trybie pozakonkursowym złożono jeden
wniosek i realizowano jedną umowę. Analiza poziomu finansowego realizacji działań w PI
8iii wskazuje na planową realizację wydatkowania środków. Łącznie w działaniach procent
wkładów środków z UE wyniósł 65,3%. Popularność działań, a także wysoki poziom
wydatkowania środków i realizacji zobowiązań wskazuje na skuteczne realizowanie celów
Działania. Warto w tym miejscu rozważyć dotychczasowy przebieg realizacji projektów pod
względem funkcjonalności istniejących procedur, tj. trudności związanych z prawidłową
pod względem formalnym realizacją działań. Analiza wskazań i wypowiedzi beneficjentów
PI 8iii w przeprowadzonym badaniu CAWI wskazuje na to, że większość z nich nie miała
znaczących problemów, jeżeli chodzi o formalności związane z terminową realizacją
projektów, chociaż takie trudności występowały. 75% respondentów badania wskazało, że
realizacja rzeczowa przebiegała zgodnie z harmonogramem, przy 25%, którzy twierdzili, że
napotkali problemy w tym zakresie. Problemy z harmonogramem nie wynikały z polityki
informacyjnej organizatora konkursów – wszyscy respondenci-będący beneficjentami PI 8iii
wskazali na to, że harmonogramy naborów były publikowane odpowiednio wcześnie.
Połowa z nich oceniła pozytywnie dostęp potrzebnych informacji na etapie przygotowania
wniosku o dofinansowanie.
Połowa respondentów-beneficjentów PI 8iii wskazała jednak, że zapisy wytycznych w
zakresie realizacji projektów EFS sprawiły, że projekt w mniejszym stopniu odpowiadał na
potrzeby projektodawców oraz to, że w kryteria oceny projektów zwraca się zbyt dużą
uwagę na kwestie techniczne, a zbyt małą na efekty projektu. Trudności, których
doświadczali beneficjenci wiązały się przygotowaniem diagnozy w oparciu o dane
statystyczne i problemy z opisem wskaźników. ¼ respondentów rozważała przy tym
odstąpienie od aplikowania o środki. Warto przy tym zaznaczyć, że wszyscy respondencibeneficjenci wskazali, że nie zwracali się o pomoc czy wyjaśnienia do Instytucji
Organizującej Konkurs i nie poszukiwali informacji w Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich. Żaden z respondentów nie korzystał też ze wsparcia specjalistów lub
ekspertów w przygotowaniu wniosku. ¼ respondentów-beneficjentów dostała uwagi
dotyczące przygotowania wniosków od Instytucji Organizującej Konkurs, które to oceniono
pozytywnie w zakresie wpływu na jakość wniosku, m.in. na lepsze dopasowanie grupy
odbiorców projektu do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Ponad połowa respondentów-beneficjentów wskazywała na to, że głównym ryzykiem
realizacji projektów jest uznanie niektórych kosztów za niekwalifikowane (66,7%).
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Niektórzy respondenci wskazali w tym zakresie brakiem jednoznacznej interpretacji w
zakresie kwalifikowalności podatku VAT w odniesieniu do uczestników projektu (osób
zakładających jednoosobowe działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT).
Niektórzy z beneficjentów mieli też problem z kwestiami dotyczącymi kwalifikowalności
niektórych wydatków, np. wynagrodzeń za dodatkowe godziny pracy specjalistów i
doradców zawodowych.
Kwalifikowalność wydatków była kwestią niedookreśloną, która wymagała konsultacji z
przedstawicielami IZ. Zakwestionowanie kwalifikowalności VAT wystąpiło ze strony
Krajowej Administracji Skarbowej. Ostatecznie, problem ten był rozwiązany na poziomie
krajowym aczkolwiek spowodowało to niewielkie problemy i opóźnienia w realizacji
projektów.
Należy jednak zaznaczyć, że beneficjenci co prawda wymieniali kłopoty związane z
opóźnieniami projektów wynikające z kwalifikacji wydatków, jednak nie przekładały się te
opóźnienia na realizację projektów i osiąganie wskaźników.
Większość respondentów-beneficjentów PI 8iii wskazywała, że nie było wymagane
zwiększenie budżetu przewidzianego na projekt (prawie 75% wskazań). Uważano przy tym,
że zakres wydatków kwalifikowanych jest odpowiednio skonstruowany a poziom
dofinansowania projektu oceniono jako zadowalający (odpowiednio 75% i 100%). Wszyscy
respondenci-beneficjenci projektów wskazali, że rozliczanie tych kosztów pośrednich
powinno być procesem rozdzielonym od rozliczania kosztów merytorycznych, aczkolwiek
żaden z nich nie wskazał, że są one zbyt niskie.
Analiza procesu naboru i procedur w PI 8iii wskazuje na ogólnie pozytywne doświadczenia
beneficjentów w tym zakresie. Występujące problemy o charakterze formalnym, tj.
trudności związane z wypełnianiem wniosków, czy trudności związane ze
sprawozdawczością były wskazywane jedynie przez niewielką część badanych. Warto
jednak w tym zakresie mieć na uwadze, że niektóre z tych problemów mogą być efektem
nieodpowiedniego przygotowania beneficjentów do prowadzenia dokumentacji. Odnosi się
to w szczególności do beneficjentów projektów konkursowych. I chociaż problemy z
dokumentacją w obecnej chwili nie są czynnikiem ryzyka w zakresie realizacji projektów,
należy pamiętać, że mogą one powodować opóźnienia w terminach realizacji projektów (z
uwagi na formalności) i tym samym zniechęcenie potencjalnych projektodawców. Warto w
tym miejscu przyjrzeć się temu, w jaki sposób realizowane były wskaźniki projektu i jakie
związane z nimi były trudności.

262

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów
ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

Tabela 74. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8iii – postęp rzeczowy i
prognozy
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Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Realizacja wskaźnika

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Osiągni
ęta
wartość

%
wartości
docelowe
j
w 2023 r.

Deklarowa
na wartość

%
wartośc
i
docelo
wej
w 2023
r.

Szacowa
na
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

2 262

3 106

137,3%

3 418

151,1%

5 233

231%

Liczba osób
pozostających bez
pracy, które
otrzymały
bezzwrotne środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej w
programie (Os.)

1 865

2 856

153,1%

2 939

157,6%

4 500

241%

Liczba osób
pozostających bez
pracy, które
skorzystały z
instrumentów
zwrotnych na
podjęcie działalności
gospodarczej w
programie (Os.)
(wskaźnik
rozdzielony na dwa
poniższe)

153

0

0,0%

306

200,0%

468

306%

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Liczba utworzonych
miejsc pracy w
ramach udzielonych
z EFS środków na
podjęcie działalności
gospodarczej (Szt.)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.
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Liczba osób
pracujących, które
otrzymały
bezzwrotne środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej w
programie (Os.)

155

0

0

153

0

Nd

Nd

Liczba osób
pracujących, które
skorzystały z
instrumentów
zwrotnych na
podjęcie działalności
gospodarczej w
programie (Os.)

153

0

0

153

0

Nd

Nd

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014, dane wg stanu na 31.12.2018

Wskaźnik produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” zrealizowany na poziomie
153,1% (WoP) świadczy o tym, że dofinansowanie do prowadzenia działalności cieszy się
dużym zainteresowaniem. W przypadku trybu pozakonkursowego i udzielanych pożyczek
na warunkach preferencyjnych należy mieć na uwadze, że realizacja działań jeszcze nie
miała miejsca, chociaż wskaźnika na podstawie wniosków o dofinansowanie wyniósł 200%,
nie zostały wykonane wnioski o płatność. Oznacza to stosunkowo niedawno
zakontraktowane umowy z uczestnikami projektów. Ostatnie dwa wskaźniki z tabeli, tj.
„Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie” oraz „Liczba osób pracujących, które skorzystały z
instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie” są nowymi
wskaźnikami, które powstały w wyniku rozdzielenia WP Liczba osób pozostających bez
pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w
programie . Wskaźnik rezultatu zrealizowany na poziomie 137,3% wartości docelowej jest
zatem wykonany projektami konkursowymi.
Realizacja wskaźników nie wskazuje na ryzyko niewykonania założonych celów działania.
Wykonanie wskaźników nie przysparzało beneficjentom znacznych trudności, aczkolwiek
pojawiały się w tym względzie problemy. Podobnie jak w przypadku działań 7.1 i 7.2
występowały trudności z rekrutacją uczestników. Połowa respondentów-beneficjentów PI
8iii wskazała w badaniu ankietowym na występowanie problemu rekrutacji uczestników.
Problemy z rekrutacją, zgodnie z informacjami zawartymi we wnioskach o płatność, często
dotyczyły osób pracujących w rolnictwie, które rezygnowały przy pierwszym spotkaniu
omawiającym warunki udziału (głównie z powodu wymogu przejścia na ZUS).
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1/3 respondentów-beneficjentów Pi 8iii wskazała również na to, że istniało ryzyko
zagrożenia niewykonania wskaźników spowodowane nieukończeniem projektu przez
uczestnika. Dotyczyło to przypadków, w których uczestnik nie rozliczył się z projektu lub
została z nim rozwiązana umowa z powodu naruszeń regulaminu i postanowień umowy. Na
przykład, w jednym z projektów zgłaszano próbę oszustwa (uczestnik podał nieprawdziwe
dane i informacje), w innym z kolei uczestnik dokonał zakupu innego sprzętu, niż wykazał w
podanych rozliczeniach. Do innych, często powtarzających się problemów z rekrutacją
należy zaliczyć podjęcie zatrudnienia, utracenie statusu osoby bezrobotnej oraz względy
zdrowotne.
Analizy wskaźników prowadzą do wniosku, że instrumenty wsparcia działania 7.3 cieszą się
znaczną popularnością i przynoszą oczekiwane rezultaty. Nie występują również większy
problemy w zakresie realizacji prowadzonych projektów z wyjątkiem marginalnych
problemów z rekrutacją. Ocena wskaźników w zakresie metodologii szacowania pozwoli na
wystawienie rekomendacji dla kierunku dalszych działań w PI 8iii.
Poziom wykonania wskaźników produktu i metoda ich szacowania nie wskazuje na to, aby
zmiana w tym zakresie była konieczna. Wskaźniki produktu Liczba osób pozostających bez
pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w
programie oraz Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie oszacowane został na
podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych w Działaniu 6.2 PO KL. Liczebność osób
przewidzianych do wsparcia ustalono dzieląc alokację na działań przez wyliczony koszt
jednostkowy. Z uwagi na to, że zainteresowanie wsparciem wykazywały również osoby
pracujące, zdecydowano zmniejszyć o połowę docelową wartość wskaźników i grupy
docelowej i przekierować wsparcie na osoby pracujące, dla których utworzono wskaźniki
produktu: Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie i Liczba osób pracujących, które skorzystały z
instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Należy
zwrócić uwagę, że wsparcie w tym działaniu dla osób pracujących dotyczy w szczególności
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Szacunki wskaźników
produktu i skierowanie wsparcia do osób pracujących uwzględniły zatem panujące trendy
na rynku pracy. Dotychczasowa realizacja wskaźników produktu wskazuje na to, że
przekroczą one spodziewane wartości docelowe. Przemawia za tym również fakt, że w IV
kwartale 2019 uruchomione zostaną pierwsze nabory z Działania 7.7.
Warto przeanalizować jeszcze koszty jednostkowe, które mogą mieć istotny wpływ na
realizację działań w Priorytecie. Tabela poniżej wskazuje na przyjęty poziom kosztów
jednostkowych.
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Tabela 75. Koszty jednostkowe wyliczone dla wskaźnika Liczba osób pozostających bez
pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej
w programie oraz Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Kierunek wsparcia

Alokacja pomniejszona o
rezerwę i pomniejszona o koszty
zarządzania przeliczona na ceny
stałe 2014
18 976 708

Koszt jednostkowy instrumentu

Liczba osób pozostających bez
62 085
pracy, które skorzystały z
instrumentów zwrotnych na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie
Liczba osób pozostających bez
133 429 978
71 525
pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w
programie
Źródło: Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Etap II

Koszt jednostkowy planowanego wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych liczono z
uwzględnieniem kosztów związanych z:
- kwotą pożyczki. Sugerowano się kwotą w wys. 60 tys. PLN;
- wsparciem finansowym pomostowym podstawowym (od 1 do 6 miesięcy) oraz
przedłużonym (od 6 do 12 miesięcy) w maksymalnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia na rok 2014 wynoszące 1680 PLN miesięcznie;
- kosztem szkolenia i doradztwa przez rozpoczęciem działalności przy założeniu, że
obejmuje wynagrodzenie za usługę szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdu w wysokości 763 PLN oraz kosztem doradztwa po rozpoczęciu działalności w
wysokości 1226 PLN Wyliczenia dokonano na podstawie analizy kosztów z 3 projektów
realizowanych w Poddziałaniu 6.2 PO KL.
Koszt jednostkowy planowanego wsparcia w postaci bezzwrotnych środków liczono z
uwzględnieniem kosztów związanych z:
- kosztem dotacji. Sugerowano się kwotą dotacji w wys. 50 tys.;
- wsparciem finansowym pomostowym podstawowym (od 1 do 6 miesięcy) oraz
przedłużonym (od 6 do 12 miesięcy) w maksymalnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia na rok 2014 wynoszące 1680 PLN miesięcznie;
- kosztem szkolenia i doradztwa przez rozpoczęciem działalności przy założeniu, że
obejmuje wynagrodzenie za usługę szkolenia, dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdu w wysokości 968 PLN oraz kosztem doradztwa po rozpoczęciu działalności w
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wysokości 462PLN Wyliczenia dokonano na podstawie analizy kosztów z 17 projektów
realizowanych w Poddziałaniu 6.2 PO KL.
Podstawa wyliczania kosztów wymaga, w ocenie ewaluatora uwzględnienia realnych
kosztów jednostkowych wsparcia, które uległy obniżeniu.
Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej został oszacowany na podstawie założenia: 1
dotacja= 1 miejsce pracy i na podstawie danych wskaźnika rezultatu z Priorytetu VI PO KL.
Wartość docelową wskaźnika ustalono na 1865 osób, które skorzystały z bezzwrotnych
środków i 306 osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych. Wynik – 2171 osób –
skorygowano na podstawie osiągniętego wskaźnika rezultatu w Działaniu 6.2 PO KL, po
czym osiągnął wartość docelową 2262 osoby. Oszacowanie wskaźnika dokonano
prawidłowo.
Szacowana wartość wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z
EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” po relokacji wyniesie 231%. W
przypadku wskaźnika produktu „Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” będzie to 241%.
Wymagane wartości wymagają korekty w ocenie ewaluatora o realne koszty jednostkowe,
które były niższe niż przyjęte na etapie szacowania wysokości dotacji .
Wyniki badania ankietowego wskazują na to, że istnieje zainteresowanie realizacją
projektów w Działaniu 7.3. Chęć złożenia projektu zadeklarowało 40,4% respondentów.
Zainteresowane podmioty pozytywnie oceniała swoje przygotowanie do wdrażania
projektów, m.in. doświadczenie instytucjonalne, zaplecze kadrowe, doświadczenie w
realizacji projektów z UE, w tym doświadczenie związane z rozliczaniem projektów.

2.10.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Do czynników, które wpływały na realizację wskaźników projektu należy zaliczyć:
1. Uwarunkowania instytucjonalne i dostęp do zasobów pozwalających na rozwijanie
działalności gospodarczej. W tym zakresie istotny jest przede wszystkim dostęp do
wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i strategicznego w zakresie prowadzonej
działalności. Wsparcie to jest ofertowane w ramach realizowanych działań urzędów
pracy wspierających osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Wsparcie to jest
komplementarne, tj. obejmuje zakres doradztwa i szkoleń dla osób zakładających
działalność.
2. Opóźnienie w zakresie realizacji działań ZIT, które wynika z barier proceduralnych i
kooperacyjnych w tym zakresie. Przyczyną nieogłoszenia konkursów jest brak
komplementarności środków EFRR i EFS (realizacja inwestycji EFS musi być
poprzedzona wdrożeniem projektów EFRR, dzięki którym powstanie niezbędna
infrastruktura). Wcześniejsze ogłoszenie konkursów EFS w ramach ZIT nie było
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możliwe ze względu z uwagi na to, że projekt musiał być zgodny z zapisami
właściwego LPR/GPR w aspekcie komplementarności z działaniami finansowanymi
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty konkursowe w
ramach Działania 7.7 wymagają infrastruktury powstałej w projekcie
rewitalizacyjnym w ramach środków EFRR i nie mogą zostać rozpoczęte przed jej
wykonaniem.
2.10.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Efektem realizacji wskaźników na poziomie wyższym niż zakładano jest propozycja
realokacji środków z działania 7.3 do działania 7.1 w kwocie 3 894 435,00 EUR. Całościowa
kwota po alokacji na wspomniane Działanie wyniesie 50 973 121,00 EUR, w związku z czym
do wykorzystania pozostanie 10 691 231,29 EUR.
W zaplanowanym na 2019 rok naborze zamierzona alokacja wyniesie 4 448 318,30 EUR.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do wykorzystania w tym zakresie pozostaje jeszcze
kwota 2 484 428,74 EUR w zakresie Działania 7.7. W kontekście zapotrzebowania na
Działania 7.1 i 7.2 i uruchomienia projektów w Działaniu 7.7 propozycje realokacji środków
jest uzasadniona. Realokacja jest jednak czynnikiem wymagającym zmiany wartości
docelowej rezultatu.
2.10.3 Priorytet inwestycyjny 8iv (Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie)
W ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie realizowano projekty, które
miały za cel wzrost zatrudnienia wśród osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy i
zwiększenie udziału młodych rodziców w rynku pracy (szczególnie kobiet powracających na
rynek pracy po urodzeniu dziecka) poprzez wspieranie usług opieki nad dziećmi do lat
trzech.
Grupy docelowe projektów realizowanych w ramach niniejszego działania były następujące:
rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia, pracujący oraz
przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w
tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka. W ramach
projektów dostępne było wsparcie na worzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do
lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce), tworzenie miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, tworzenie nowych miejsc opieki w
istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych,
klubach dziecięcych), zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez
pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których
obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających zmiany
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W działaniu 7.4 zaplanowano jedynie nabory w trybie konkursowym. Do końca 2018 roku
odbyły się dwa nabory (jeden w 2016 roku i jeden w 2018). Planowany jest trzeci nabór pod
koniec 2019 roku.
Na podstawie informacji od dotychczasowych beneficjentów działania, podczas realizacji
projektów w ramach działania 7.4 napotkano problemy z dwóch kategorii – związane z
trudnościami ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu spełniającego wymogi opieki
nad dziećmi do lat trzech a także problemy lokalowe. Te pierwsze starano się rozwiązywać
przeprowadzając dodatkowe akcje informacyjne. Problemy lokalowe zazwyczaj wynikały z
czynników niezależnych od beneficjentów, takich jak problemy własnościowe lokali czy
problemy z adaptacją pomieszczeń, tak aby spełniały wymogi opieki żłobkowej, co
wpływało na opóźnienia w realizacji projektów. Zdarzały się również sytuacje konieczności
zmian UoD w związku ze zmianą zapotrzebowania na wyposażenie żłobków wynikających
ze zmiany lokalu. Beneficjenci zgłaszali również problemy z rekrutacją dzieci do żłobków
wynikające z niekonsekwentnego postępowania rodziców. Zdarzały się sytuacje
zapisywania dzieci, następnie braku kontaktu z ich opiekunami – w opinii beneficjenta
trudności te mogły być związane z bezpłatnym charakterem opieki.
Innym problemem w działaniu 7.4, dotykającym wszystkich OP, jest wzrost cen na rynku,
który przełożył się również na wzrost kosztów realizacji projektów realizowanych w ramach
działania 7.4. W związku z dużym obłożeniem u dostawców wyposażenia żłobków
spowodowanym przez otrzymanie dofinansowań przez wiele instytucji, firm, jednostek
budżetowych, organizacji itd. w jednym czasie nastąpiły opóźnienia w realizacji niektórych
projektów.
Respondenci badania CAWI wskazali jako zniechęcający fakt, że we wniosku o
dofinansowanie należało podać zbyt szczegółowe dane, które mogą się zmienić podczas
realizacji projektu, takie jak ceny czy konieczność wyszczególnienia rodzajów zabawek i
zakupywanego sprzętu. Prawdopodobnie trudność wiąże się ze wspomnianymi powyżej
zmianami na rynku i dużym obłożeniem wśród dostawców wyposażenia żłobków.
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Tabela 76 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8iv – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba osób
opiekujących się
dziećmi w wieku
do lat 3 objętych
wsparciem w
programie (os)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

2852

575

20,2%

1 617

56,7%

2 401,67

84%

Liczba osób
pozostających
bez pracy, które
znalazły pracę
lub poszukują
pracy po
opuszczeniu
programu.(os)

1 283

56

4,4%

516

40,2%

766,40

60%

Liczba osób,
które powróciły
na rynek pracy
po przerwie
związanej z
urodzeniem/
wychowaniem
dziecka lub
utrzymały
zatrudnienie, po
opuszczeniu
programu (os)

856

20

2,3%

987

115,3%

1 465,96

171%

Liczba
utworzonych
miejsc opieki nad
dziećmi w wieku
do lat 3 (szt)

3 565

623

17,5%

1 482

41,6%

2 201,16

62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Kwartalnej za IV kw. 2018 oraz danych z SL2014

Analiza stanu realizacji wskaźników na koniec grudnia 2018 pokazuje, że jedynie wartość
szacowana wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
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urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu
(os) jest wysoka. Realizacja pozostałych wskaźników pozostaje na niskim poziomie.
W przypadku wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w
realizowanych obecnie projektach koszty jednostkowe są znacznie wyższe niż planowano
przy obliczaniu wartości docelowej wskaźnika, dlatego nie ma możliwości osiągnięcia
założonej wartości docelowej wskaźnika. Rzeczywisty poziom realizacji tego wskaźnika z
końcem 2018 roku wyniósł 17,5%, zaś rzeczywisty koszt jednostkowy tego wskaźnika
wyniósł 3 24 141,82 PLN, podczas gdy szacunkowa wartość wskaźnika wynosiła 10 600,00
PLN. Problem z osiągnięciem docelowej wartości powyższego wskaźnika wynika ze zbyt
niskiego założonego kosztu jednostkowego wskaźnika - mimo, że zastosowano w
obliczeniach wskaźnik cen CPI, nie uwzględniono trudności związanych z obłożeniem
dostawców wyposażenia żłobków czy trudności z rekrutacją personelu i odbiorców
ostatecznych działań. Na problemy z realizacją zakładanych wartości wskaźnika miały
wpływ głównie czynniki zewnętrzne związane z trudnościami beneficjentów ze
znalezieniem lokali spełniających wymogi dotyczące opieki żłobkowej czy też ze
znalezieniem personelu posiadającego odpowiednie kompetencje.
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (os)
– na podstawie podpisanych umów poziom realizacji wskaźnika będzie na poziomie 56,7%,
co świadczy o ryzyku nieosiągnięcia wartości docelowej. Rzeczywisty koszt jednostkowy
tego wskaźnika wyniósł 21 245,32 PLN, co przekroczyło szacowaną w Programie wartość
(Według założeń średni koszt pobytu 1 dziecka przez 12 m-cy wynosi (10 200 + 11 000)/2 =
10 600 PLN60.) – podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników rozbieżność w
rzeczywistym i szacowanym koszcie jednostkowym wskaźników wynika prawdopodobnie z
opisanych wcześniej zmian na rynku. Sposób obliczenia wartości docelowej wskaźnika nie
budzi zastrzeżeń (pomniejszona wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z założeniem, że dana osoba może opiekować się większą
liczbą dzieci).
W przypadku Liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu
nie zdiagnozowano ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych. Wskaźnik mierzony na
podstawie podpisanych umów o dofinansowanie był pod koniec 2018 roku na poziomie
115%. Fakt, że na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wsparciem ostatecznie
objętych będzie 115% zakładanej liczby ostatecznych odbiorców może sugerować, że
wartość docelowa wskaźnika rezultatu Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po
opuszczeniu programu została nieznacznie niedoszacowana. Koszt jednostkowy tego
60

Opracowanie metodologii wraz z oszacowaniem wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020. Etap II
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wskaźnika wyniósł 36 585,09 PLN. Podobnie jak powyżej sposób obliczania wartości
docelowej wskaźnika nie budzi zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie i
konieczność dalszego wspierania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a tym samym
umożliwienie powrotu rodzicom po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem
dziecka, planowana jest realokacja środków z innych działań61.
W przypadku pozostałych wskaźników mierzonych w ramach PI 8iv zdiagnozowano ryzyko
ich nieosiągnięcia. W przypadku Liczby osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu ryzyko oceniono jako wysokie. Poziom
realizacji wskaźnika na podstawie podpisanych UoD wyniósł na koniec 2018 roku 40%.
Szacowany poziom osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika na podstawie podpisanych
umów i planowanych naborów to ok 70%, dlatego planowana jest jego weryfikacja i
urealnienie wartości docelowych. Stosunkowo wysoki koszt jednostkowy wskaźnika (69
337,56 PLN) wynika z wysokich kosztów pobytu dzieci w żłobku oraz kosztów opieki nad
dziećmi.
W związku z zagrożeniem realizacji zakładanych wartości wskaźników w działaniu 7.4 oraz
dużym popytem na wspomniane działania planowana jest realokacja środków z działania
7.6 do działania 7.4. Zamierzona realokacja wyniesie 366 271 EUR. Całościowa kwota po
alokacji na wspomniane Działanie wyniesie 18 622 385 EUR, w związku z czym do
wykorzystania pozostanie 6 330 888,28 EUR. W zaplanowanym na jesień 2019 roku
naborze zamierzona alokacja wyniesie 4 253 044,53 EUR w związku z czym w ramach
wskaźnika pozostaną wolne środki wysokości 2 077 853,75 EUR. Szacowana wartość
wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 po realizacji
podpisanych umów i planowanych naborów (na podstawie RPD) wyniesie 84%. W
przypadku wskaźnika produktu Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3
objętych wsparciem w programie będzie to 88%, zaś w przypadku wskaźnika rezultatu
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po
opuszczeniu programu będzie to 60%.62
Na koniec 2018 roku wartość wskaźnika Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po
opuszczeniu programu była na poziomie 2%, jednak wnioskując na podstawie podpisanych
umów, docelowa wartość wskaźnika powinna zostać osiągnięta.
Czynnikiem wewnętrznym pozytywnie wpływającym na skuteczność wsparcia w działaniu
7.4 w odniesieniu do wpływu na zatrudnienie osób powracających na rynek pracy po
urodzeniu dziecka był wymóg wykazania zatrudnienia przez osoby otrzymujące wsparcie w
ramach realizowanych projektów. Dzięki temu wsparcie mogło mieć realny wpływ
61

62

Na podstawie informacji z IP WUP (komentarze dot. realizacji wskaźników)
Sposób wyliczenia wartość docelowej wskaźnika przedstawia poniższy wzór:(Pozostała alokacja/koszt jednostkowy wskaźnika)+wartość

wskaźnika w dotychczasowych UoD = wartość docelowa wskaźnika
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aktywizacyjny i przyczyniać się do decyzji o powrocie na rynek pracy wśród młodych
rodziców, jednak wymóg ten mógł być zniechęcający dla części beneficjentów.
Zainteresowanie wśród odbiorców ostatecznych projektów wynikało z faktu wysokich opłat
za taką opiekę na rynku komercyjnym, będących często przeszkodą nie do pokonania.
Dofinansowanie opieki żłobkowej w ramach RPOWP jest realnym narzędziem
pozwalającym na powrót do pracy po urodzeniu dziecka, szczególnie osobom
otrzymującym minimalne lub bliskie minimalnemu wynagrodzenie. Innym znaczącym
pozytywnym czynnikiem wewnętrznym związanym z realizacją RPO jest doświadczenie i
wiedza zespołu zajmującego się działaniem 7.4 po stronie IZ (informacje uzyskane w
ramach badania jakościowego).
Na problemy związane z realizacją działania 7.4 podobnie jak w innych regionach na
realizację zadań związanych z opieką żłobkową wpływ miały czynniki niezależne od
beneficjentów (jak wspominano powyżej), takie jak wzrost cen usług wykonawczych na
rynku czy problemy związane z dostosowaniem lokali do wymogów opieki żłobkowej.
Potencjalnym ryzykiem jest utrzymanie trwałości powstających w ramach dofinansowania
żłobków – nie wiadomo na ile beneficjenci będą w stanie sami ponosić koszty utrzymania
istniejących już placówek.
Respondenci badania CAWI wskazali na problemy takie jak: problemy związane ze zmianą
cen, kosztów ważnych pozycji finansowych projektu, problemy z płynnością finansową,
trudności na etapie zamówień publicznych, trudności na etapie rekrutacji uczestników oraz
problemy związane z przepisami.
Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Podsumowując, czynniki wpływające na skuteczność wdrażania PI 8iv można podzielić na
wewnętrzne i zewnętrze. Do wewnętrznych należy zaprojektowanie wsparcia – możliwość
rzeczywistego dofinansowania opieki żłobkowej ostatecznych odbiorców wsparcia, fakt
kierowania wsparcia do osób podejmujących pracę (zgodnie z SZOOP wsparcie skierowane
jest do osób które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka, pracujących oraz przebywający poza rynkiem pracy ze względu na
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze
względu na urodzenie dziecka) a także skomplikowaną dokumentację konkursową. Dużą
przeszkodą na drodze realizacji projektów są trudne do spełnienia wymogi Ustawy o opiece
nad dziećmi do lat 3 w zakresie standardów lokalowych oraz kompetencji opiekunów. Na
rynku pracy brak jest opiekunów spełniających zapisane w projektach kryteria.
Do czynników zewnętrznych należą zmiany na rynku pracy, zmiany demograficzne oraz
rządowe programy, takie jak MALUCH+. Wszystko to przekłada się na wyższe niż zakładano
koszty realizacji działań w ramach PI 8iv.
Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
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W związku z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na opiekę żłobkową w regionie
potencjał absorpcyjny w działaniu 7.4 jest wystarczający, aby wykorzystać przeznaczone
nań środki. Wśród respondentów badania CAWI 23 osoby (26,4% ze wszystkich
potencjalnych beneficjentów OP 7 biorących udział w badaniu) zadeklarowało chęć złożenia
wniosku w działaniu 7.4 dotyczącym opieki żłobkowej.
W ramach PI 8iv możliwe przyjęcie dodatkowych środków z innych działań – zgodnie z
planowanym przesunięciem z działania 7.6. Niski poziom ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika
zidentyfikowano jedynie dla wskaźnika Liczba osób które powróciły na rynek pracy (…), dla
pozostałych wskaźników istnieje duże ryzyko nieosiągnięcia, w związku z czym zasadne jest
przesunięcie dodatkowych środków z działania 7.6. Jako że mimo tego przesunięcia
szacowane wartości nie wynoszą 100% ewaluator widzi potencjał na wykorzystanie rezerwy
wykonania w ramach działania 7.4.

2.10.4 Priorytet inwestycyjny 8v (Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora
MŚP)
W ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP realizowano
projekty, które miały za cel podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora
MŚP i ich pracowników.
Projekty realizowane w trybie konkursowym za grupę docelową miały miko, małe i średnie
przedsiębiorstwa (w tym pracodawcy i pracownicy) mające siedzibę lub oddział na terenie
województwa podkarpackiego. W projektach założono dofinansowanie usług rozwojowych,
w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb
rozwojowych przedsiębiorstwa.
2.10.4.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Do dnia końca 2018 r. w ramach projektów konkursowych zrealizowano 4 nabory, w
których złożono łącznie 22 wnioski. Ostatecznie podpisano 4 umowy. Pierwszy nabór
mający miejsce w 2016 roku unieważniono, a w naborze 4 przypadającym na jesień 2018
roku nie wybrano do realizacji żadnego projektu.
Wsparcie realizowano poprzez system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi
rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw,
który oparty będzie na podejściu popytowym i zintegrowany z krajową Bazą Usług
Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji.
Przedsiębiorcy składający wnioski dofinansowanie usługi rozwojowej nie mogli starać się o
środki większe niż 80% wartości usługi, aczkolwiek limit ten był zróżnicowany z uwagi na
typ beneficjenta (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo) i preferowane grupy docelowe
(uczestników w wieku powyżej 50 r.ż. lub o niskich kwalifikacjach). Warunkiem uzyskania
wsparcia było posiadanie siedziby, filii, delegatury lub innej organizacyjnej działalności
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podmiotu na terenie województwa podkarpackiego z zapewnieniem uczestnikom projektu
kontaktu osobistego z kadrą projektu.
Projekt realizowano poprzez operatorów wybieranych przez IP, którymi były: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego, Podkarpacka Izba Gospodarcza, Inkubator Technologiczny,
Wektor Consulting, Centrum Doradztwa Gospodarczego, Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza, E-Biznes System. Do tych instytucji zgłaszali się przedsiębiorcy,
którzy chcieli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe.
W badaniach CAWI nie zgłaszano problemów z kryteriami naborów, czy kwestiami
technicznymi w zakresie realizowanego wsparcia, co świadczy o tym, że operatorzy
poprawnie wykonywali swoje zadania. Problemy zgłaszano natomiast w ramach wniosków
o płatność. Jednym z problemów mającym wpływ na realizację projektów były trudności z
ustanowieniem zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu zgłaszane przez
projektodawców. Ostatecznie powodowało to problemy ze sprawną i terminową realizacją
projektu. Problematyczne okazywały się też zbyt częste zmiany w kartach usług
rozwojowych, które dotyczyły przesunięć terminów realizacji poszczególnych usług czy
naliczania godzin (i tym samym powodowały trudności w zakresie naliczania wskaźników).
Problem ten został jednak rozwiązany we współpracy z WUP (operator ma bezpośredni
kontakt z firmami szkoleniowymi, a w momencie zmiany w karcie usługi zwracano uwagę,
że każda zmiana powoduje konsekwencje naliczania wskaźników. Ustalono przy tym, iż w
zakładce Monitorowanie uczestników w miejscu dane uczestnika za datę rozpoczęcia
udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania umowy z przedsiębiorstwem).
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Tabela 77 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8v – postęp rzeczowy i
prognozy
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Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Realizacja wskaźnika
Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje po
opuszczeniu
programu (Os.)

40%

720

38,5%

1 730

97,4%

nd

nd

Liczba mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw,
które
zrealizowały swój
cel rozwojowy
dzięki udziałowi
w programie
(szt.)

40%

592

88,4%

625

93,3%

nd

nd

Liczba osób
pracujących o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie (os.)

1 963

859

43,8%

1 870

95,3%

nd

nd

Liczba mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
objętych
usługami
rozwojowymi w
programie (szt.)

1 674

963

57,5%

1 491

89,1%

nd

nd

Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek,
objętych
wsparciem w
programie (os)

4 674

2 456

52,5%

4 439

95,0%

nd

nd
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Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny rachunek,
w wieku 50 lat i
więcej objętych
wsparciem w
programie

Realizacja wskaźnika
Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

526

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

264

50,2%

537

102,1%

nd

nd

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Kwartalnej za IV kw. 2018 oraz danych z SL2014

Pomimo unieważnienia jednego z naborów i zakwalifikowaniu jedynie 4 projektów do
wsparcia, poziom realizacji wskaźników wskazuje na powodzenie realizacji działań w
priorytecie. Wskaźniki rezultatu Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie oraz Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu osiągnęły niemal całkowitą szacowaną wartość
docelową, podobnie jak wskaźniki produktów Liczba mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie, Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie,
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku
50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
Beneficjenci projektów zwracali uwagę na problemy z rekrutacją osób o niskich
kwalifikacjach do projektów. W badaniu CAWI zwrócono uwagę na problemy rekrutacją
uczestników projektów oraz problemy z partnerem projektu – z działania 7.5 (w badaniu
wziął udział jednak jedynie jeden beneficjent).
. Warto jednak zwrócić na problem związanych z oferowanymi szkoleniami. Oferta szkoleń
w Bazie Usług Rozwojowych jest zdaniem beneficjentów bardzo uboga (na podstawie
informacji z wniosków o płatność). Przede wszystkim, brakuje szkoleń, na które popyt
wykazują uczestnicy. Po drugie, niektóre ze szkoleń zostają w ostatniej chwili odwołane, co
powoduje problemy dla realizatorów projektu, gdyż oznacza to często wycofanie się
uczestnika. Kolejnym problemem jest to, że do szkoleń chętniej przez pracodawców
kierowane są osoby, które już posiadają kwalifikacje, a nie te o niskich lub braku
kwalifikacji. To z kolei może być przyczyną postrzegania oferty BUR jako nieodpowiadającej
potrzebom. Duża cześć szkoleń oferowanych ma bowiem charakter krótkotrwały (1-2 dni),
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przez co pracodawcy postrzegają je jako nieużyteczne. Warto w tym miejscu zaznaczyć na
czym polega niefunkcjonalność BUR w zakresie możliwości dostępu do wysokiej jakości
oferty. Zgodnie z wnioskami z raportu „Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na
jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i
pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”63
rozwiązania służące budowie jakości oferty, tj. wskazywanie na posiadanie certyfikatu
jakości przez firmę świadczącą usługę szkoleniową, nie ma w żadnym stopniu znaczenia dla
poszukujących oferty. Często też wspomniane certyfikaty jakości w żaden sposób nie
dotyczą procesu szkolenia. Kolejnym problemem wynikającym z konstrukcji BUR jest brak
możliwości analizowania ofert pod kątem, m.in. zawartości lub liczebności ofert o danej
tematyce, czy analizy informacji o podmiocie zgłaszającym. Funkcjonalność rozwiązania
BUR jest zatem ograniczona i uniemożliwia wykonanie analizy, przez co zarzadzanie
usługami na poziomie, np. województwa staje się trudne. Brakuje możliwości analizy
zbiorczych informacji, które przysłużyłyby się, m.in. do łatwiej i szybkiej identyfikacji
braków w bazie (np. szkoleń z wybranej tematyki, szkoleń dedykowanych określonym
specjalistom itd.). Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby ułatwić operatorom
funkcjonowanie i reagowanie na potrzeby rynku, np. poprzez poszukiwanie oferentów i
proponowanie im zgłoszenia oferty do BUR. Kolejny problem, który w istotny sposób
przekłada się na efekty wsparcia, związany z jest z wymogami dotyczącymi kwalifikacji
uzyskiwanych przez obiorców szkoleń oferowanych w BUR. Wymaga się, aby oferty te
kończyły się uzyskaniem kwalifikacji, aczkolwiek w rzeczywistości dokumenty wystawiane
przez podmioty dla uczestnika po zakończeniu kursu nie spełniają wymagań walidacyjnych,
tj. proces szkolenia nie kończy się weryfikacją nabytych efektów uczenia się. Potwierdzenia
ukończenia kursu lub dyplomy, wydawane przez podmiotu z RUS, często nie są
rozpoznawane na rynku i mają niewielką faktyczną wartość dla pracodawców. Nie spełniają
też założeń „kwalifikacji” rozumianej zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji. Zidentyfikowane problemy BUR są jednak adresowane do jej operatora
głównego, a nie do Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za konkursy w ramach
Działania 7.5. W tym zakresie bez interwencji po stronie operatora nie są możliwe zmiany.
Metodologia szacowania wskaźników produktu w Działaniu 7.5 oparta była o
doświadczenia z realizacji PO KL z wdrażaniem Poddziałania 8.1.1. Wskaźnik został
oszacowany wg relacji liczby mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem
szkoleniowym w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL do całkowitej wartości wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektów zakładających szkolenia dla pracowników mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw.

63

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/54022/RK_BUR_PARP.pdf
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Do wyliczeń przyjęto informacje o strukturze podmiotów w zakresie zainteresowania
wsparciem w PO KL, tj.:


samozatrudnieni oraz mikroprzedsiębiorstwa – 62%;



firmy małe – 28%;



firmy średnie – 10% ;

Poziom dofinansowania na osobę w cenach stałych 2014 r. ustalono w wysokości:


samozatrudnieni
4532,91
założeniu 2 pracowników);



firmy małe 3885,35 PLN/os. (19426,75 PLN na firmę przy założeniu 5 pracowników);



firmy średnie 3237,79 PLN/os. (32377,92PLN na firmę przy założeniu 10
pracowników).

PLN/os. (9065,82

PLN na firmę przy

Następnie część alokacji przeznaczonej na usługi rozwojowe pomniejszoną o rezerwę
wykonania oraz kwotę na realizację działań doradczych dotyczących wyboru usługi
rozwojowej przemnożono przez odpowiednio 62% (samozatrudnieni oraz
mikroprzedsiębiorstwa), 28% (firmy małe), 10% (firmy średnie) i podzielono przez koszty
przypadające na 1 pracownika w danej wielkości przedsiębiorstwa. W ten sposób uzyskano
wartości docelowe wskaźników produktu. Metodologia szacowania kosztów jednostkowych
wskaźników oraz wyliczania wartości docelowej uwzględniała zatem zróżnicowane
potrzeby firm i aktualne ceny usług rozwojowych. Nie budzi zatem zastrzeżeń i nie wymaga
korekty.
W przypadku wskaźników rezultatu „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu” wyliczono wartość docelową na podstawie
założenia do ewaluacji wsparcia, tj. wyników ankiety ocen uczestników. Przyjęto, że
wartość docelowa będzie stanowiła 40% osób, które wystawią ocenę 4 i 5 (pięciostopniowa
skala, gdzie 1 to „bardzo źle” a 5 to „bardzo dobrze”). Przyjęto przy tym, że definicja
uzyskanej kwalifikacji i kompetencji jest równoznaczna z wystawieniem przez uczestnika
oceny 4 lub 5. Przyjęcie takiej definicji kwalifikacji jest całkowicie sprzeczne z wytycznymi
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacjami i założeniami odnośnie tego, w jaki sposób należy
rozumieć kwalifikację. Zgodnie z definicją dla wspólnych wskaźników kluczowych dla 20142020 EFS kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje
się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się
spełniające określone standardy. Definicja założona we wskaźniku odbiega od tej definicji i
traktuje kwalifikacje na równi z kompetencjami. Nie ma to wpływu na poziom realizacji
wskaźnika, który zakłada zarówno kompetencje jak i kwalifikacje (nabycie kwalifikacji jest
zawsze równorzędne nabyciu kompetencji), aczkolwiek jest to błąd formalny w konstrukcji
wskaźnika, który powinien zostać skorygowany. Wskaźniki powinien mierzyć zarówno
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kompetencje, jak i osiągnięte kwalifikacje. Wątpliwe też jest założenie oceny „uzyskania
kompetencji i kwalifikacji”, gdyż przewiduje, że to uczestnik sam będzie decydował o tym
stanie (poprzez wpisanie oceny w ewaluacji). Faktycznie jednak ta metoda wskazuje na
satysfakcję ze szkolenia/kursu i nie musi oznaczać nabycia kompetencji. Obecnie, z uwagi
na to, że większość podmiotów nie prowadzi walidacji zgodnie z wymaganiami ZSK, a
kwalifikacja dalej jest przez oferujących szkolenia interpretowana z pewną dowolnością, nie
zaleca się działań w kierunku zmiany wskaźnika. Rekomendowane jest jednak, aby w
przyszłości zwracać większą uwagę na aspekty definicyjne, gdyż obecnie wskaźnik nie
mierzy założonych rezultatów programu.
W przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie” przyjęto założenie, że
wartość docelowa wskaźnika będzie stanowiła 40% pracodawców, którzy wystawią ocenę 4
i 5 w ewaluacji programu. Założenie to mierzy poziom satysfakcji z usługi i jest dobrym
miernikiem realizacji celów przedsiębiorstw.
W związku z dużym zainteresowaniem i znacznym odsetkiem odrzuconych wniosków
należy się spodziewać dalszego zainteresowania podmiotów udziałem w projekcie. Wśród
respondentów badania CAWI 24 (27,6% ze wszystkich potencjalnych beneficjentów OP 7)
zadeklarowało chęć złożenia wniosku w działaniu 7.5. Były to głównie podmioty
prowadzące działalność gospodarczą a także fundacje i stowarzyszenia. Wskaźniki produktu
jak i rezultatu przyjęte dla PI 8v nie wymagają ponownego szacowania wartości
docelowych. Realizacja wskaźników nie wykracza poza założone wartości docelowe (z
wyjątkiem wskaźnika produktu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie)
aczkolwiek zbliża się do tego poziomu. Należy też zaznaczyć, że w Działaniu 7.5 nie są
planowane dalsze nabory, co oznacza, że wskaźniki nie ulegną zmianie.

Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Na skuteczność działania wpływ mają wewnętrzne czynniki takie jak oferta szkoleniowa i
jakość szkoleń a także zewnętrzne związane ze zmianami na rynku pracy i zmianami
zapotrzebowania na rynku pracy.
Do czynników mających wpływ na realizację wskaźników należy zaliczyć:
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1. Potrzebę i świadomość pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji i
kompetencji kierowników. W obecnej chwili cały czas niska aktywność
pracodawców w zakresie szkoleń pracowników powodowana jest wysokim kosztem
i brakiem potrzeby na lepiej wykwalifikowane kadry. Na przykład, z badań WUP
wynika, że ok 50% pracodawców oczekuje od kandydatów ubiegających się o
zatrudnienie wcześniejszego doświadczenia na podobnym stanowisku i
jednocześnie wyraża niską gotowość do zatrudniania osób nieposiadających
doświadczenia zawodowego (30,7%). Pracodawcy deklarowali także
zapotrzebowanie na sprzedawców, robotników budowlanych, kierowców
samochodów ciężarowych, kucharzy, kierowców i operatorów pojazdów,
kierowców samochodu dostawczego, magazyniera, stolarza, technika handlowca
oraz technika mechanika – a więc głównie osób posiadających wykształcenie
zawodowe.64 Potrzeby pracodawców będą więc determinowały rodzaj
zapotrzebowania na szkolenia. W tym przypadku, zapotrzebowanie to idzie w
kierunku posiadania konkretnych zawodowych umiejętności, a więc kursów i
szkoleń zawodowych.
2. Jakość i dostępność oferty usług szkoleniowych. W tym zakresie rozmówcy
biorących udział w badaniach jakościowych wskazywali, że oferta szkoleń jest często
bardzo uboga. Jak pisali beneficjenci we wnioskach o płatność w szczególności
dotyczy to szkoleń publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy
zainteresowani szkoleniami nie znajdują oferty dla siebie. Poza tym wiele usług
opublikowanych w Bazie zostaje w ostatniej chwili odwołanych. Oferowane
szkolenia często mają być niedopasowane do potrzeb zgłaszanych do pracodawców.
Interwencja w tym zakresie wymagałby jednak przede wszystkim interwencji
operatora Bazy Usług Rozwojowych.
Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W działaniu 7.5 nie jest planowana realokacja środków. Rezerwa wykonania również
zostanie wykorzystana. Z uwagi na to, że nie są planowane dalsze nabory nie ma potrzeby
wprowadzania zmian. W przyszłości, Instytucja Pośrednicząca powinna jednak podjąć
działania, aby poprawić dostępność i jakość oferty szkoleniowej. Rozwiązania tego
problemu ma jednak charakter systemowy zależy w dużej mierze od działań głównego
operatora BUR. i IP może jednak podjąć próbę opracowania wspólnie z operatorami
Działania 7.5 procedury analizy dostępnej w BUR oferty szkoleniowej i reagowanie na
potrzeby pracodawców zgłaszających potrzeby szkoleń (np. poprze zachęcanie podmiotów
oferujących szkolenia, aby zgłosiły swoją ofertę do BUR i opracowały zgodnie z
wymaganiami ZSK).

64

WUP Rzeszów (2016) Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na podkarpaciu. s. 8-9
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2.10.5 Priorytet inwestycyjny 8vi (Działanie7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w
regionie)
W ramach działania 7.6 realizowano projekty, których celem jest zwiększenie uczestnictwa
w programach zdrowotnych zmierzających do utrzymania aktywności zawodowej oraz
ułatwienie powrotu do pracy osobom w wieku aktywności zawodowej. Dzięki działaniom z
zakresu profilaktyki i promocji zdrowia planowane jest zatrzymanie wiedzy i doświadczenia
starszych pracowników stanowiących kapitał każdej firmy. Zachowanie zdrowia ma sprzyjać
również opóźnieniu decyzji o opuszczeniu rynku pracy. Grupy docelowe projektów są
następujące: osoby w wieku aktywności zawodowej oraz w przypadku programów
profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego
osoby spełniające warunki uczestnictwa w danym programie. Beneficjentami projektów
mogły być szczególnie: POZ, w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi
medyczne, organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i
rehabilitacyjnych, podmioty ekonomii społecznej.
W ramach działania 7.6 przewidziano konkursowy nabór projektów. Dotychczas odbyły się
trzy nabory, z czego pierwszy unieważniono. Niewielka liczba obowiązujących umów
związana jest z bardzo niewielką liczbą poprawnych formalnie wniosków. W ostatnim
naborze z listopada 2018 5 wniosków oceniono jako poprawne formalnie. W naborze z
2017 roku poprawnych formalnie było jedynie 5 wniosków. W związku z tym
zakontraktowane na podstawie UoD z końcem 2018 roku wydatki wyniosły 26,3%
dostępnej alokacji. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie działaniem alokacja powinna
zostać wyczerpana.
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Tabela 78 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 8vi – postęp rzeczowy i
prognozy

Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Realizacja wskaźnika
Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba osób objętych
programem
zdrowotnym dzięki
EFS (os)

15 892

8 719

54,9%

28 480

179,2%

108 165

681%

Liczba osób w wieku
50 lat i więcej
objętych wsparciem
w programie (os)

8 471

5 818

68,7%

14 767

174,3%

56 085

662%

Liczba osób, które
dzięki interwencji EFS
zgłosiły się na
badanie
profilaktyczne(os)

4 967

9 687

195,0%

18 050

363,4%

68 553

1380%

Liczba osób, które po
opuszczeniu
programu podjęły
pracę lub
kontynuowały
zatrudnienie (os)

325

0

0,0%

0

0,0%

0

0

Liczba wdrożonych
programów
zdrowotnych
istotnych z punktu
widzenia potrzeb
zdrowotnych
regionu, w tym
pracodawców (szt)

1

0

0,0%

0

0,0%

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji Kwartalnej za IV kw. 2018 oraz danych z SL2014

Jak widać w powyższej tabeli w działaniu 7.6 nie występuje ryzyko nie osiągnięcia wartości
docelowych trzech pierwszych w powyższej tabeli wskaźników. Wskaźnik Liczba osób, które
dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne jest znacznie przekroczony
zarówno na podstawie UoD jak i WoP. Przypuszcza się, że na znaczny poziom
nadwykonania wpływ ma definicja wskaźnika w WLWK, które pozwala na wliczanie osób,
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które korzystały ze "wsparcia krótkotrwałego" oraz beneficjentów działań finansowanych
spoza EFS (np. NFZ).
W przypadku wskaźników Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS oraz
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie ryzyko nieosiągnięcia
wartości docelowych jest niskie. Co więcej, na podstawie dotychczasowego tępa realizacji i
stopnia kontraktacji prognozowana wartość docelowa wskaźników znacznie przekroczy
100%. Jednak w związku z faktem, że wysoki poziom realizacji wskaźnika zapewniony jest
głównie przez jednego beneficjenta, który nie zdecydował się startować w kolejnych
konkursach należy z dystansem podejść do przedstawionych w tabeli szacunków.
Dwa ostatnie wskaźniki z tabeli na koniec 2018 roku osiągnęły wartość 0 w związku z
brakiem informacji czy będzie realizowany RPZ do dnia 7 marca 2019 roku – z związku z tym
do momentu zakończenia niniejszej ewaluacji nie podjęto działań mających na celu
realizację projektów mających na celu wykonanie tych wskaźników. Wskaźnik Liczba osób,
które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie mierzy liczbę
osób w wieku aktywności zawodowej, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu
Społecznego podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w
nowym miejscu pracy. We wskaźniku mają być uwzględnione te rodzaje działań
prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich
przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne, kursy
przekwalifikujące). Podobnie mierzenie wskaźnika Liczba wdrożonych programów
zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym
pracodawców zależna była od decyzji o realizacji RPZ, która zapadła dopiero w marcu 2019.
W związku z faktem tak późnej decyzji może wystąpić problem z realizacją wskaźnika
dotyczącego Liczby osób, które po opuszczeniu programu objęły pracę lub zatrudnienie. W
związku z decyzją o możliwości realizacji opracowanego przez MZ w ramach PO WER
„Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą
Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) ewaluator nie widzi zagrożenia dla
realizacji wskaźnika dotyczącego liczby wdrożonych programów.
Problemy napotkane przez beneficjentów podczas realizacji działań w ramach PI 8vi
dotyczyły głównie niechęci uczestników do udziału w badaniach wynikające głownie ze
wstydu a także z braku świadomości, że im szybciej wykryta zmiana tym większa szansa na
wyleczenie i zdrowie(zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn). Problem ten
występował szczególnie wśród ostatecznych odbiorców pochodzących z terenów wiejskich
(na podstawie WoP). Wysoki poziom wstydu związanego z badaniami wskazuje na wciąż
istniejącą potrzebę działań informacyjnych związanych z koniecznością wykonywania badań
diagnostycznych. Inne problemy zgłaszane przez beneficjentów dotyczyły skomplikowanej
dokumentacji projektowej, szczególnie tej koniecznej do wypełnienia przez uczestników a
także problemy związane z brakiem ofert w postępowaniach na działania informacyjno286
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promocyjne. W opinii jednego z trzech respondentów badania CAWI z działania 7.6 na
etapie przygotowania wniosku brakowało przydatnych informacji, dwóch respondentów
wskazało również na problemy ze zrozumieniem zapisów dokumentacji konkursowej. Dwie
osoby zwróciły również uwagę na zbytnią koncentrację dokumentacji konkursowej na
kwestiach technicznych, nie zaś na rezultatach działań. Na etapie realizacji projektów jeden
z beneficjentów wskazał na trudności na etapie zamówień publicznych, problemy ze
znalezieniem wykonawców.
Na postęp realizacji działania 7.6 wpływ miały zmiany wytycznych Ministerstwa Finansów 65,
które weszły w życie z początkiem 2018 roku. Zapotrzebowanie dotyczące profilaktyki
zdrowotnej dotyczy nie tylko działań informacyjnych (które przewidziano w ramach PI 8vi)
lecz także rzeczywistych procedur medycznych. W celu poprawy zgłaszalności na badania
diagnostyczne MZ w wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z EFS
dopuściło realizację badań kolonoskopowych do 580 PLN brutto oraz znieczulenia do 230
PLN brutto, co przełożyło się na zmianę szacowanej wartości jednostkowej wskaźników w
ramach badania oraz przełożyło się na wzrost zainteresowania działaniem. W działaniach
dotyczących profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy nadal możliwe jest finansowanie
jedynie działań informacyjnych, co stanowi przeszkodę dla skuteczności wsparcia w ramach
działania 7.6. Na zainteresowanie działaniem wpływ miało także umożliwienie rozliczania
kolonoskopii i znieczulenia za pomocą stawek jednostkowych (a nie – jak wcześniej –
rzeczywiście ponoszonych wydatków). W ramach działania 7.6 miała być również
realizowana profilaktyka raka płuc, zdiagnozowanego jako problem o znaczeniu
regionalnym, jednak dopiero w marcu 2019 zdecydowano o rozpoczęciu wdrażania
regionalnego programu profilaktyki raka płuc. Działania profilaktyczne realizowane w
ramach RPO zależne są w dużym stopniu od działań z poziomu krajowego realizowanych
przez MZ.
Wśród respondentów badania CAWI z potencjalnymi beneficjentami RPO WP 2014-2020
jedynie 10% (10 wskazań) spośród potencjalnych beneficjentów działań w ramach OP 7
zadeklarowało chęć aplikowania o środki w ramach działania 7.6, co może świadczyć o
niewielkim potencjale absorpcyjnym. Byli to przedsiębiorcy, jednostki samorządu
terytorialnego oraz NGO.
Na koniec 2018 roku stwierdzono nadwykonanie wskaźnika rezultatu Liczba osób, które
dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne. W związku z tym docelowa
wartość wskaźnika produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
została w 2018 roku zwiększona z 13 168 osób do 15 892. Na podstawie do tej pory
podpisanych umów szacuje się, że nie będzie problemu z realizacją pozostałych wskaźników

65Wytyczne

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersjaz1.01.2018r.)
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w ramach działania 7.6, co więcej prawdopodobnie ich wartości docelowe zostaną również
znacznie przekroczone.
Zakładane koszty jednostkowe wskaźnika Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły
się na badanie profilaktyczne zmieniły się w związku z wejściem w życie uchwały 66w kwestii
profilaktyki raka jelita grubego. W związku z tym do obliczenia kosztu realizacji wskaźnika
uwzględniono również koszty badań diagnostycznych, co przyczyniło się do wzrostu
wspomnianego kosztu. Z drugiej strony nie realizowano do tej pory planowanych działań
związanych z profilaktyką raka płuc, których szacowany koszt znacznie podwyższał
zakładane wartości kosztów jednostkowych. W efekcie na koniec 2018 roku koszt
jednostkowy realizowanych w ramach 7.6 wskaźników był niższy od zakładanego.
Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły
się na badanie profilaktyczne na koniec 2018 roku wynosił 338,25 PLN, natomiast szacunki
zakładały, że średni koszt jednostkowy dla programów krajowych (profilaktyki raka jelita
grubego, szyjki macicy i piersi) w przeliczeniu na usługę badań wynosi: 311,83 PLN zaś dla
profilaktyki raka płuc przyjęto średni koszt badań profilaktycznych na 1 osobę na poziomie
658 PLN. Rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika Liczba osób objętych programem
zdrowotnym dzięki EFS na koniec 2018 roku wynosił 413,44 PLN. Szacowany koszt tego
wskaźnika to 824 PLN. W przypadku wskaźnika Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie, nie był on szacowany w oparciu o koszt jednostkowy, ponieważ
koszt udziału jednej osoby (w tym w wieku 50 lat i więcej) w różnych programach
zdrowotnych / programach polityki zdrowotnej jest zróżnicowany, np. badanie cytologiczne
– od 18,05 zł; badanie kolonoskopowe ze znieczuleniem – 810 zł. Uśrednianie kosztu nie
byłoby więc miarodajne. Rzeczywisty koszt jednostkowy tego wskaźnika na koniec 2018
roku wyniósł 214,37 PLN. Do wartości wskaźnika wlicza się wsparcie finansowane z EFS i
spoza (np. NFZ). Na wartość wskaźnika ma wpływ również możliwość wliczania osób, które
skorzystały z krótkotrwałego wsparcia o niskie intensywności (osoby niekoniecznie będące
uczestnikami projektów). W związku z podjęciem w marcu 2019 decyzji o realizacji
programu dotyczącego profilaktyki raka płuc, zmiana szacowania wartości wskaźnika nie
wydaje się być jednak zasadna.
W działaniu 7.6 nie zidentyfikowano zagrożenia dla realizacji celów końcowych dla czterech
z pięciu monitorowanych wskaźników (o czym więcej powyżej – w związku z decyzja o
realizacji RPZ w marcu 2019 nie identyfikuje się również zagrożenia dla osiągnięcia
ostatniego ze wskaźników, który do tej pory nie był monitorowany). W związku z wysokim

66

Uchwała Nr 5/2018/ XVI Komitetu Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20
marca 2018 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych na usługi zdrowotne, obowiązujące w ramach
projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego,
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
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stanem realizacji wskaźników oraz niższym niż zakładano kosztem jednostkowym
wskaźników zdecydowano się na realokację środków do działania 7.4, gdzie wystąpiły
ryzyka związane z nieosiągnięciem wartości docelowych wskaźników ( o czym więcej w
podrozdziale dotyczącym tego działania).
Prognozowane wartości wskaźników na koniec 2023 roku, mimo realokacji, powinny
osiągnąć wartości zakładane w RPO WP 2014-2020.
Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Jak pisano powyżej najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wdrażanie działania 7.6
są czynniki formalno-prawne związane z rozliczaniem projektów oraz wymogami
konkursowymi. Skomplikowane procedury finansowania procedur medycznych są
zniechęcające dla beneficjentów a skomplikowana dokumentacja zniechęcająca dla
uczestników działań profilaktycznych. Z drugiej strony przeszkodą są nadal kwestie
świadomościowe dotyczące kwestii związanych z badaniami profilaktycznymi.
Na wysokie wartości wskaźników wpływ ma przede wszystkim metodologia ich liczenia
uwzględniająca liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na
badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z
EFS). Wskaźnik obejmuje też osoby otrzymujące wsparcie pośrednie (nie będące
uczestnikami projektów w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego opracowanych przez MIR).
Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W związku z brakiem większych ryzyk z osiągnięciem wartości docelowych wskaźników a
także z decyzją o realizacji Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca
(WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) w marcu 2019
wydaje się, że nie będzie problemu z wydatkowaniem rezerwy wykonania w ramach
działania 7.6. Potrzeba wsparcia profilaktyki i realizacji programów zdrowotnych, w
szczególności w zakresie wskazanych w Działaniu chorób jest aktualna i będzie się
zwiększała. Nie ma powodów do zmiany typu projektów, typu beneficjentów oraz czy też
trybu wyłaniania projektów. Jak pokazały badania – ważne jest uświadamianie konieczności
poddawania się badaniom. Warto zatem większy nacisk położyć na działania
popularyzatorskie i profilaktyczne i rehabilitacyjne.
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2.10.6 Realizacja Ram Wykonania w OP 7
Tabela 79 Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 7. Regionalny Rynek Pracy

Typ
wskaźnika

Wskaźnik lub
KEW

Jednostka
pomiaru

Wartość
kumulatywna

Cel
pośredni
na 2018
r.

WF

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnych

EUR

69 765
807,54

54 411
622

WP

Liczba osób
pozostających
bez pracy, które
otrzymały
bezzwrotne
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej w
programie

os

2856

798

9129

4 167

WP

Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem w
programie kobiety

os

WP

Liczba osób
bezrobotnych
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem w
programie mężczyźni

os

WP

Liczba osób
bezrobotnych

os

% realizacji
celu
pośredniego

128,22%

357,89%

Wartość
docelowa
na koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowej

267 512
436

26,1%

1865

153,1%

9 721

93,9%

219,1%

5510

14639
290

3 207

171,8%

7 485

73,6%

7 374

198,5%

17 206

85,1%
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(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi)
objętych
wsparciem w
programie ogółem
Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.; przelicznik
euro: 4,3028

Wszystkie cele pośrednie wskaźników RW w OP 7 zostały zrealizowane na poziomie
powyżej 100%. Nie zdiagnozowano ryzyka nie osiągnięcia wartości docelowych żadnego z
analizowanych wskaźników. Na koniec 2018 roku w przypadku wszystkich wskaźników RW
udało się zrealizować wartości docelowe na 2023 rok na poziomie powyżej 70%.
2.11 OP 8. Integracja społeczna
2.11.1 Priorytet Inwestycyjny 9i (Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Działanie 8.2 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez
OPS/PCPR, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym - ZIT)
2.11.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Zgodnie z RPO WP 2014-2020 wsparcie w ramach PI 9i ukierunkowane jest przede
wszystkim na zwiększenie szans na zatrudnienie, poprzez korygowanie deficytów
wynikających z szeregu barier ograniczających aktywność społeczną i zawodową osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten jest osiągany poprzez
zastosowanie kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia (połączenia różnych
instrumentów), świadczonych przy współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie
problemów społecznych. Formuła wsparcia przewiduje świadczenie pomocy o charakterze
„ścieżki wsparcia” a nie „punktowych” działań.
Do 31.12.2018 roku przeprowadzono 10 naborów konkursowych (7 w Działaniu 8.1, 3 w
Działaniu 8.2). Nie przeprowadzono naborów w Działaniu 8.7 (pierwszy nabór planowany
jest w IV kwartale 2019 roku). W tym Działaniu, jak we wszystkich Działaniach w OP 8, w
których założono ZIT, przyczyną nieogłoszenia konkursów w zaplanowanym terminie jest
konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS. Realizacja inwestycji EFS
musi być bowiem poprzedzona wdrożeniem projektów EFRR, dzięki którym powstanie
niezbędna infrastruktura w ramach RPO WP 2014-2020.
Spośród 142 złożonych wniosków, wybranych do dofinansowania zostało 87. Podpisano 79
umów o wartości 128,9 mln zł, z czego wkład dofinansowania unijnego wyniósł ponad
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109,6 mln zł, co stanowi 70,9% alokacji na PI. W Działaniu 8.1 w 5 naborach wartość
złożonych wniosków przekroczyła budżet naborów, w jednym osiągnęła 91%, w kolejnym
51%, natomiast jeden nabór został unieważniony. W Działaniu 8.2 zainteresowanie
aplikowaniem było niewielkie – w dwóch naborach nie przekroczyło 15%, a w ostatnim 2%
(jedyny wniosek nie został wybrany do dofinansowania). Wydatki z zatwierdzonych
wniosków o płatność w PI 9i osiągnęły wartość 45,7 mln zł, co stanowi 29,6% alokacji.
Postęp finansowy jest wolniejszy niż postęp rzeczowy, co oznacza, że efekty w PI 9i udaje
się osiągać niższym kosztem, niż zaplanowano.
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Tabela 80 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 9i – postęp rzeczowy i prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka pomiaru)

Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie (os.)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

O: 2 211

Osiągnięta
wartość
O: 1 727
M: 755

M: 884

K: 895

K: 1 327

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

O: 78,1%

O: 2 154

O: 97,4%

M: 85,4%

M: 938

K: 67,4%

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja
Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

O: 3 190

O: 144%

M: 97,4%

M: 1 275

M: 144%

K: 1 114

K: 97,4%

K: 1 914

K: 144%

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w
programie (os.)

5 242

3 655

69,7%

7 245

138,2%

9 399

179%

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
poszukujących pracy po
opuszczeniu programu
(os.)

56%

731

24,9%

2 989

101,8%

4572

156%

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym
pracujących po
opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi
na własny rachunek)
(os.)

20%

530

50,6%

1 087

103,7%

1652

158%

Liczba osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym, które
uzyskały kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje po
opuszczeniu programu
(os.)

31%

977

60,1%

1 666

102,5%

2515

155%
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r., informacji
pozyskanych z WUP.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z WUP, alokacja na nabory w 2019 roku wynosi ponad
37,08 mln zł, co oznacza, że po 2019 roku pozostała alokacja na PI 9i wyniesie 7,84 mln zł,
co pozwoli na organizację jeszcze jednego, choć niewielkiego naboru. Biorąc pod uwagę
nabory zaplanowane na 2019 rok oraz pozostałą alokację prognozuje się przekroczenie o
44% wartości docelowej wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie w 2023 roku oraz o 79% wskaźnika Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Szczegółową
metodykę dojścia do prognozowanych wartości przedstawiono w Załączniku 1. Przyczyną
przekroczenia pierwszego wskaźnika jest nieznacznie niższy koszt jednostkowy wskaźnika
niż szacowano na etapie programowania, a w przypadku drugiego – niemożliwy do
przewidzenia na etapie programowania wyższy odsetek osób niepełnosprawnych wśród
wszystkich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie.
Metodologia szacowania wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie podlegała modyfikacji w trakcie wdrażania
Programu, ze względu na znacznie wyższą kwotę na jednego uczestnika niż zakładano na
podstawie danych historycznych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyjęto w 2017
roku średni koszt jednostkowy wskaźnika w wysokości 22 865,54 zł (24 111,21 zł w
Działaniu 8.1 oraz 15 206,23 zł w Działaniu 8.2). Dalsza realizacja Programu pokazała, iż
trafne były szacunki dla Działania 8.2, natomiast w przypadku Działania 8.1 złagodzenie
wytycznych EFS spowodowało spadek kosztów jednostkowych do poziomu niemal takiego
jak w Działaniu 8.2. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy w dotychczas podpisanych
umowach, szacowany koszt jednostkowy wskaźnika wyniesie 15 129,10 zł. Metodologia
szacowania wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie jest prawidłowa i nie wymaga
zmiany założeń, natomiast zaktualizowane dane wskazują na niższy średni koszt
jednostkowy wskaźnika.
Jednakże nie rekomenduje się zwiększenia wartości docelowych wskaźników produktu
określonych w Programie, gdyż, jak przedstawiono w kolejnym podrozdziale, wdrażanie PI
9i napotyka na trudności, a dodatkowo nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie kosztów
jednostkowych dla Działania 8.7, ze względu na brak doświadczeń w tym zakresie.
Wyższe wartości produktu przełożą się na wyższe, niż zakładano, wartości wskaźników
rezultatu, stosując metodologię liczenia wartości zastosowaną przez IZ. Osiągnięte na
koniec 2018 roku wartości we wnioskach o płatność nie powinny budzić niepokoju, gdyż
wskaźniki te mierzą liczbę osób, które zakończyły udział w projekcie, a ponieważ większość
projektów w ramach PI 9i jest jeszcze w trakcie realizacji, to przyrost wskaźników będzie
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następował wraz z kończeniem udziału. Uwzględniając podpisane umowy, nabory oraz
pozostałą alokację prognozuje się przekroczenie wartości docelowych o około 50%, co
wynika ze sposobu obliczania wskaźnika przyjętego przez IZ, w której odnosi się do wartości
docelowych wskaźników rezultatu w Programie liczonych w osobach, a nie %.
W przypadku wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu metodologia jego szacowania
opiera się o wyniki badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu
regionalnego PO KL 2007-2013. Zgodnie z zapisami tego raportu, wskaźnik referencyjny w
POKL dla osób ogółem bezrobotnych w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które
deklarują poszukiwanie pracy wyniósł 56%. Taki poziom IZ przyjęła jako cel końcowy67, co
oznacza, że w odniesieniu do wskaźnika produktu, wartość wskaźnika rezultatu wyniesie
2 936 osób. Prognozuje się, że na koniec 2023 roku będzie to 4 572 osoby, czyli 156%
zakładanej wartości mierzonej w liczbach bezwzględnych, a nie %.
Sposób obliczania stopnia osiągania wskaźnika przyjęty przez IZ nie pokazuje jednakże, w
jakim stopniu osiągany jest zakładany wskaźnik rezultatu liczony w %. Jak wynika z
dotychczas zakończonych projektów w PI 9i oraz z wartości deklarowanych w umowach o
dofinansowanie, wartość docelowa wskaźnika mierzona w % mogła zostać przeszacowana.
Trudna grupa docelowa, jaką stanowią osoby bierne zawodowo, wymaga w pierwszej
kolejności aktywizacji głównie społecznej, co powoduje trudność osiągnięcia wyższego
poziomu wskaźnika w projektach. Nawet sformułowanie bardziej wymagających warunków
konkursowych zdaje się być w tej sytuacji mało efektywnym narzędziem zaradczym. W
zakończonych do 31.12.2018 roku projektach wskaźnik osiągnięto na poziomie niższym o
12 p.p. niż zakładano (46% wobec 58%). W podpisanych umowach średni poziom to 44%,
przy czym należy mieć na uwadze, że ze względu na brak monitorowania wskaźnika liczby
osób biernych zawodowo, możliwe jest jedynie odniesienia wskaźnika rezultatu do
wszystkich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które biorą udział
w Programie. REKOMENDACJA: Biorąc dodatkowo pod uwagę przewidywane w
projektach trudności z osiągnięciem tego poziomu, rekomenduje się zmniejszenie
wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu do poziomu nie więcej niż
40%. Konieczne jest też bieżące monitorowanie odsetka osób poszukujących pracy w
grupie docelowej osób biernych zawodowo.

67

Należy jednocześnie pamiętać, iż grupą docelową, do której odnosi się wskaźnik rezultatu nie jest ogół bezrobotnych, ale osoby bierne
zawodowo. Zgodnie z definicją WLWK wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie,
które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały (w
rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w
programie) lub były bezrobotne (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie) w chwili przystąpienia do projektu.
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Wartość docelową wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) przyjęto na poziomie 20%, opierając się na wynikach badania komponentu
regionalnego PO KL. Autorzy metodologii słusznie założyli, iż nie można zastosować tej
samej miary, co przy ocenie efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu VII POKL,
gdyż w Pi 9i dane dotyczą wyłącznie części projektów (tych, w których stosowane było
kryterium dostępu dot. min. efektywności zatrudnieniowej). Dotychczasowe postępy w
osiąganiu tego wskaźnika wskazują na to, że założenia te są nieco przeszacowane. Wartość
wskaźnika w podpisanych umowach wynosi 16%, a w projektach będących w trakcie
realizacji 14%. W już zakończonych projektach beneficjentom udało się osiągnąć wskaźnik
na wyższym o 7 p.p. poziomie (29% vs. 22%). Beneficjenci jeszcze niezakończonych
projektów wskazują na trudności w osiągnięciu zakładanej wartości docelowej.
REKOMENDACJA: Biorąc pod uwagę czynniki niezależne od działań zaradczych IZ,
rekomenduje się zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) z 20% do nie więcej niż 15%. Podobnie, jak w przypadku
wcześniej omawianego wskaźnika rezultatu, również tu konieczne jest bieżące
monitorowanie odsetka osób pracujących po opuszczeniu programu w grupie docelowej
osób, które przystąpiły do programu jako bierne zawodowo.
Wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu został wprowadzony do
WLWK w dniu 9 lipca 2018 r. i jest monitorowany w umowach podpisanych po tym dniu i
na dzień 31.12.2018 wynosił 0. W umowach podpisanych przed 9 lipca 2018 r. wskaźnik
dotyczył tylko kwalifikacji i brzmiał Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. W związku z powyższym
jako wartość osiągniętą od początku realizacji projektu podano wartość wynikającą z ww.
wskaźnika tj. 977 osób.
W przypadku tego wskaźnika rezultatu podstawą do oszacowania wartości docelowej były
wyniki badania skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego
PO KL 2007-2013, z którego wynikało, iż wskaźnik referencyjny na okres 2014-2020 dla
osób ogółem niepracujących, które deklarują uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych
egzaminem przed instytucją zewnętrzną wynosi 31%. Taki też poziom przyjęto w RPO WP
2014-2020. Realizowane projekty są zgodne z przyjętą w Programie logiką interwencji, tj.
projekty wybierane do dofinansowania przyczyniają się do realizacji wskaźnika.
Deklarowany w umowach udział osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu, wśród wszystkich osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym biorących udział w projekcie, wynosi 23%. Analiza już
zakończonych projektów wskazuje na to, że wskaźnik ten beneficjenci osiągnęli na wyższym
o 15 p.p. poziomie, natomiast w świetle sygnalizowanych przez beneficjentów trudności
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realizacyjnych można zakładać, że w kolejnych kończących się projektach takiego efektu nie
uda się osiągnąć. Nie rekomenduje się zatem zmiany wartości docelowej wskaźnika Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.
Biorąc pod uwagę deklaracje w badaniu ilościowym i dotychczasowe zainteresowanie
naborami, w Działaniu 8.2 potencjał absorpcyjny jest niski, co uzasadnia brak planów IZ co
do organizacji kolejnych naborów wśród OPS i PCPR. Z kolei potencjał ten w Działaniu 8.1 i
8.7 ocenić należy jako wysoki. Oznacza to, że zarówno planowane nabory na 2019 rok, jak i
wykorzystanie pozostałej po nich alokacji nie będzie obarczone ryzykiem, co zostało
uwzględnione w prognozach.
W Działaniu 8.1 zainteresowanie składaniem wniosków było wysokie. Tylko w jednym
naborze, przeprowadzonym w połowie 2017 roku, wartość złożonych wniosków stanowiła
jedynie nieco połowę budżetu na nabór. Konkurs ten dotyczył zintegrowanych oraz
zindywidualizowanych programów realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji,
obejmujące usługi aktywnej integracji. W pozostałych konkursach wkład UE na wnioskach
najczęściej przekraczał dostępny budżet. W trzech przypadkach IZ zdecydowała o
zwiększeniu alokacji, m.in. dzięki przesunięciu środków z Działania 8.2. W tym bowiem
Działaniu zainteresowanie aplikowaniem było i nadal jest niewielkie. Badanie ilościowe
wskazuje, że projekt chciałoby realizować tylko 7 podmiotów, podczas gdy grupa
potencjalnych wnioskodawców liczy 25 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w
województwie podkarpackim oraz 182 OPS. W Działaniu 8.1 potencjał jest większy – takich
projektów zidentyfikowano 40. W większości projekty we wczesnej fazie przygotowania,
bez żadnych zgromadzonych dokumentów czy zabezpieczenia finansowego, ale analiza
pytania otwartego dotyczącego zakresu projektów wskazuje, że plany te są konkretne.
Potencjał absorpcyjny wynikający z potrzeb w regionie w obszarze włączenia społecznego
przemawia za kontynuacją wsparcia, przy czym, jak zaznaczono w rozdziale poświęconym
ocenie logiki interwencji, zmiany społeczno-gospodarcze powodują, że w zasięgu wsparcia
coraz większy udział mają kategorie osób szczególnie trudne do objęcia skuteczną
aktywizacją i reintegracją zawodową, w przypadku których konieczne jest stosowanie
bardziej kosztochłonnych instrumentów i form wsparcia.
2.11.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Wdrażanie PI 9i napotkało na znaczące trudności realizacyjne, wynikające ze zmniejszającej
się liczby mieszkańców regionu zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z
rozszerzeniem skali polityki rodzinnej (pakiet 500+) i ożywienia sytuacji na rynku pracy,
zmniejszającym skalę bezrobocia. W powiązaniu z bardzo ograniczoną grupą docelową w
Celu Tematycznym 9, gdzie w projektach mogą uczestniczyć osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym oraz bezrobotni zakwalifikowani do III profilu, przełożyło się
to na trudności rekrutacyjne. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
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włączenia społecznego68 nakładały też bardzo rygorystyczne warunki realizacji projektów w
odniesieniu do efektywności zatrudnieniowej koniecznej do osiągnięcia przez
beneficjentów. KE wychodząc naprzeciw problemom beneficjentów, wprowadziła
łagodniejsze zapisy stwarzając możliwości wyłączeń pośród uczestników z obowiązku
osiągnięcia wskaźnika, precyzując, iż efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie
wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Trudności rekrutacyjne potwierdza badanie wśród beneficjentów. Najczęściej wymieniane
są trudności na etapie zamówień publicznych i problemy ze znalezieniem wykonawców
(59%), ale to właśnie problemy z pozyskaniem uczestników (41% projektów) najbardziej
zagrażają skutecznej realizacji projektów – w co trzecim jeszcze niezakończonym projekcie
beneficjenci odnotowali ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników w projekcie.
Dotyczy to głównie wskaźników rezultatu bezpośredniego. Na kolejnych etapach realizacji
projektów 64% beneficjentów obawia się również trudności z „wypadaniem” z projektu
uczestników. Jest to jeden z najwyższych odsetków wśród Działań współfinansowanych z
EFS. Jak wynika z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji RPO WP 20142020, jest to specyfika grupy docelowej w OP 8. Osoby najbardziej wykluczone są
najtrudniejsze do zrekrutowania oraz do utrzymania aż do końca trwania projektu.
W przypadku Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie problemem było niskie zainteresowanie realizacją projektów przez OPS i
PCPR. W przypadku tego Działania istotnym problemem okazał się też również wymóg
dotyczący zlecania zadań w projektach prowadzonych przez JST (w ramach aktywizacji
zawodowej). Niskie zainteresowanie przełożyło się na niski poziom kontraktacji oraz
niewielki postęp rzeczowy w zakresie wskaźników produktu i rezultatu, co miało wpływ na
realne zagrożenie nieosiągnięcia zakładanych wartości pośrednich wskaźników z ram
wykonania. Jednak po przesunięciu części środków na PI 9iv zagrożenia udało się uniknąć.
Jak wynika z wywiadów pogłębionych, IP WUP i IZ podejmowały działania zaradcze w
postaci licznych kontaktów z potencjalnymi wnioskodawcami, spotkań i pism do JST, OPS i
PCPR, angażowała do współpracy ROPS i wojewodę. Nie przełożyło się to jednak na
zwiększenie liczby złożonych wniosków, dlatego IZ i IP WUP podjęły decyzję o przeniesieniu
alokacji z Działania 8.2 na Działanie 8.1 oraz 8.3. W wyniku negocjacji z KE, zmniejszono
także wartości wskaźników produktu w PI 9i. Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie,
gdyż z jednej strony dostosowano skalę interwencji do potrzeb i potencjału grup

68

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego68 i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
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docelowych, a z drugiej urealniono cele PI i podniesiono skuteczność mierzoną stopniem
osiągania wskaźników.
Analiza porównawcza wskazuje, iż w innych regionach napotkano na podobne problemy we
wdrażaniu PI 9i. IZ podejmowały działania zaradcze wprowadzając preferencje punktowe
dla projektów wykazujących wyższe wartości wskaźników rezultatu. Działania te okazały się
nieskuteczne, gdyż przyczyny trudności były obiektywne, niezależne od działań
podejmowanych przez IZ i beneficjentów. Ostatecznie zatem również w innych RPO
decydowano się na przesuwanie środków oraz zmniejszanie wartości docelowych
wskaźników.
2.11.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Dotychczasowy potencjał aplikacyjny wskazuje na brak ryzyka dla naborów zaplanowanych
na 2019 rok. Dodatkowo, wyniki badania ilościowego wskazują, że w regionie istnieje
potencjał do realizacji co najmniej 40 projektów. Na dzień 31.12.2018 roku alokacja
pozostała w PI 9i wyniosła prawie 45 mln zł69. Alokacja przeznaczona na PI 9i powinna
zatem zostać skutecznie wydatkowana. Deklarowane zapotrzebowanie na projekty
wskazuje też, że w przypadku podjęcia decyzji o przesunięciu rezerwy wykonania na PI 9i
proporcjonalnie do jego wartości (7,4%), jest w regionie wystarczający potencjał do
absorpcji również tych środków. Natomiast biorąc pod uwagę prognozowany stopień
osiągnięcia wskaźników produktu, nie ma konieczności przesuwania dodatkowych środków
na PI 9i.
IZ ma ograniczone możliwości wpływu na podwyższenie wskaźników rezultatu
bezpośredniego w PI 9i, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia. Wdrażanie PI 9i
napotkało na znaczące trudności realizacyjne, wynikające ze zmniejszającej się liczby
mieszkańców regionu zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z rozszerzeniem
skali polityki rodzinnej (pakiet 500+) i ożywienia sytuacji na rynku pracy, zmniejszającym
skalę bezrobocia. Ze względu na to, iż nie jest możliwe podjęcie innych działań zaradczych
podnoszących skuteczność wdrażanie interwencji, rekomenduje się obniżenie celów
końcowych wskaźników rezultatu bezpośredniego wyrażonych w %.

69

Na PI 9i przeznaczono ponad 154,5 mln zł. Do 31.12.2018 roku wykorzystano 109,6 mln zł. Pozostała alokacja wynosi zatem 44,93 mln
zł.
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2.11.2 Priorytet Inwestycyjny 9iv (Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i
zdrowotnych, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych ZIT, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –
ZIT)
2.11.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
W ramach PI 9iv przewidziano realizację dwóch celów szczegółowych: (1) Zwiększenie
dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz
usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz (2) Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
Do 31.12.2018 roku w PI 9iv ogłoszono 17 naborów: 12 w Działaniu 8.3 oraz 5 naborów w
Działaniu 8.4. Ze względu na konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i
EFS, nie zostały ogłoszone nabory w Działaniach 8.8 oraz 8.9. Zaplanowano je na IV kwartał
2019 roku. Spośród 197 złożonych wniosków o dofinansowanie, zatwierdzono 135.
Podpisano 128 umów na kwotę 178,2 mln zł dofinansowania UE. Zakontraktowano tym
samym 46,2% alokacji na PI 9iv. Wszystkie dotychczasowe nabory miały charakter
konkursowy. W RPO WP 2014-2020 przewidziano, iż pozakonkursowo wdrażane będą
projekty z zakresu wspierania rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności
szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych oraz doskonalenie osób sprawujących
rodzinną pieczę zastępczą, a także szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne.
Postęp rzeczowy znacząco wyprzedza postęp finansowy. Przy zakontraktowaniu nieco
ponad połowy środków na PI 9iv, poziom osiągnięcia wskaźników monitorujących efekty
interwencji w zakresie usług społecznych wg podpisanych umów będzie zbliżony lub nawet
wyższy niż cele końcowe na 2023 rok. W obszarze usług zdrowotnych, 10 krotnie
przekroczony zostanie wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. Natomiast na niskim poziomie,
niższym niż wynika z postępu finansowego dla całości PI 9iv, jest wskaźnik Liczba wspartych
w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.
Osiąganie wskaźników rezultatu jest zgodne z harmonogramami projektów. Zostaną one
wykazane po zakończeniu działań projektowych.
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Tabela 81 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 9iv – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych usługami
społecznymi
świadczonymi w
interesie ogólnym
w programie (os.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy + +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

7894

6 373

80,7%

8 717

110,4%

13 855

176%

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych usługami
zdrowotnymi w
programie (os.)

2706

3 520

130,1%

7 008

259,0%

18 912

699%

Liczba wspartych
w programie
miejsc
świadczenia usług
społecznych,
istniejących po
zakończeniu
projektu (szt.)

3 195

28

0,9%

3 034

95,0%

5 055

158%

Liczba wspartych
w programie
miejsc
świadczenia usług
zdrowotnych,
istniejących po
zakończeniu
projektu (szt.)

1533

0

0,0%

136

8,9%

542

35%
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.,
pozyskanych z WUP, strony www.rpo.podkarpackie.pl.

Nadwykonanie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie, jak wskazują przedstawiciele IP,
wynika ze znacznie większej liczby osób korzystających z usługi zdrowotnej, jaką jest
wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego. Na etapie
szacowania wartości wskaźnika zakładano, że średni koszt objęcia jednej osoby usługą
długoterminową będzie oscylował w granicy 100 tys. zł, natomiast dla usług o charakterze
doraźnym przyjęto koszt jednostkowy na poziomie 11 tys. zł. W przypadku projektów
dotyczących wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub wspomagającego
koszt objęcia wsparciem w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu daną usługą
zdrowotną wynosi około 2,5 tys. zł. Koszt jednostkowy wskaźnika we wszystkich
podpisanych umowach wynosi średnio 3,2 tys. zł. Różnorodność potrzeb w zakresie
wypożyczanego sprzętu przejawia się w zróżnicowaniu kosztów udzielanego wsparcia
konkretnej osobie, co z kolei ma znaczny wpływ na koszt jednostkowy, który może wynieść
zarówno 150 zł (np. drobny sprzęt wspomagający), jak i 33 tys. zł (np. zaawansowany sprzęt
rehabilitacyjny). W związku z powyższym pomimo tego, że uśredniony koszt przyjęty do
oszacowania wskaźnika mieścił się w zaakceptowanym zakresie kosztowym, to
różnorodność oferowanego sprzętu w ramach wybranych do realizacji projektów
umożliwiła skorzystanie z niego większej ilości osób aniżeli oszacowano w metodologii
danego wskaźnika.
Warto nadmienić, iż przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie ma
miejsce już przy niewielkiej liczbie i wartości projektów, zatem kolejne nabory spowodują,
że wartość ta jeszcze wzrośnie.
Sposób szacowania wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie z uwzględnieniem kosztu
jednostkowego powinien być zatem zweryfikowany. Rekomenduje się zwiększenie wartości
docelowej wskaźnika. Biorąc pod uwagę dotychczasowy koszt jednostkowy wskaźnika,
prognozuje się, że w roku 2023 wskaźnik osiągnie poziom 39 903 osób (1 475% celu
końcowego), jednakże nie rekomendujemy przyjęcia tak wysokiej wartości. W roku 2019 i
później realizowane projekty będą bowiem miały inny charakter niż realizowane dotychczas
i koszt jednostkowy może się zwiększyć. Analiza porównawcza z innymi regionami, w
których realizowane są projekty z zakresu usług zdrowotnych wskazuje, że koszt
jednostkowy nie powinien być wyższy niż 4 tys. zł. Przyjmując ostrożnościowy scenariusz,
rekomenduje się zwiększenie wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie do wysokości
75% prognozowanej wartości tj. około 14 184 osoby.
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Niska wartość wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynikająca z podpisanych umów o
dofinansowanie wynika z niewielkiej liczby projektów realizowanych w obszarze zdrowia.
W metodologii szacowania wskaźników przewidziano, iż 40% alokacji na PI 9iv zostanie
przeznaczona na usługi zdrowotne, natomiast na koniec 2018 roku wartość
zakontraktowanych środków na te usługi wyniosła niecałe 9% wartości wszystkich
projektów w tym PI. Biorąc pod uwagę nabory zaplanowane na 2019 rok proporcje te
powinny się nieco zbliżyć do wartości zakładanej w Programie – 32% na usługi zdrowotne i
68% na społeczne. W wyniku realizacji kolejnych projektów wartość wskaźnika wzrośnie,
ale nadal identyfikuje się wysokie ryzyko nieosiągnięcia celu dla roku 2023, co wiąże się z
wyższymi kosztami jednostkowymi wskaźnika niż zakładano na etapie programowania.
Zgodnie z metodologią koszt jednostkowy miejsca w DDOM oszacowano na 63,1 tys. zł,
zakładając, że w jednej placówce powstanie 25 miejsc. W dotychczas podpisanych 8
projektach takich miejsc powstanie jednak mniej – 15 na jeden projekt. Koszt jednostkowy
tego wskaźnika jest zatem wyższy i wynosi 84,4 tys. zł.
Dodatkowo zgodnie z definicją wskaźnika Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to m.in.
miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa zdrowotna lub miejsce
gotowe do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu. Liczbę miejsc należy
monitorować jako potencjał danej osoby/ instytucji do świadczenia danej usługi, tj. liczbę
osób, które mogą w danym czasie skorzystać z danej usługi zdrowotnej (a nie miejsce jako
obiekt, w którym dana usługa jest świadczona). W przypadku projektów ukierunkowanych
na stworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego założono jednak, zarówno w projektach,
jak i w metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników, iż takie obiekty liczone
będą jako 1 miejsce świadczenia usługi zdrowotnej70. Jest to niezgodne z obowiązującą
definicją wskaźnika. Rekomenduje się zatem doprecyzowanie sposobu liczenia wskaźnika
liczby miejsc świadczenia usługi zdrowotnej w kolejnych projektach ukierunkowanych na
stworzenie wypożyczalni, a także zastosowanie prawidłowej definicji w kolejnych naborach.
Wskaźnik powinien odzwierciedlać liczbę osób, które w jednym czasie mogą korzystać ze
sprzętu medycznego. Zaktualizowany w kolejnych projektach i zastosowany w kolejnych
konkursach sposób obliczania wskaźnika powinien stać się podstawą do ponownego
oszacowania wartości docelowej wskaźnika. Dostępne dane uniemożliwiają Wykonawcy
dokonanie takich szacunków. W referencyjnych regionach wskaźnik Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu jest
monitorowany w RPO województwa wielkopolskiego. Jego średnia wartość wynosi 169,7
tys. zł.

70

W metodologii szacowania wskaźnika uwzględniono wypożyczalnie jako jedno miejsce zgodnie z pierwotnym WLWK, które
obowiązywało na dzień ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16.
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Weryfikacja wskaźnika liczby miejsc i zastosowany w kolejnych konkursach sposób
obliczania wskaźnika zgodnie z definicją powyżej wpłynie również na zwiększenie wartości
docelowej wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych,
istniejących po zakończeniu projektu, w którym przy obecnie stosowanej definicji
zidentyfikowano wysokie ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej. Uwzględniając nową
definicję danego wskaźnika i bazując na liczbie dostępnego w wypożyczalniach sprzętu,
można przyjąć, że w przypadku wypożyczalni wartość tego wskaźnika znacząco wzrośnie.
Wartość wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie przekracza
założenia poczynione na etapie programowania ze względu na przeznaczenie większych niż
zakładano środków na wsparcie usług społecznych (mimo wyższego kosztu jednostkowego
wskaźnika niż szacowano). Szczegółowo do przyjętej w Programie metodologii odniesiono
się w Załączniku 1. Metodologia szacowania wskaźnika nie wymaga aktualizacji,
natomiast wartość docelowa powinna być zwiększona – w scenariuszu ostrożnościowym
do poziomu maksymalnie 75% wartości prognozowanej, tj. 10 390 osób.
Podobnie, jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, wartość docelowa wskaźnika Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu
projektu zostanie przekroczona w roku 2023 ze względu na większe niż planowano środki
przeznaczone na usługi społeczne. Wg metodologii, koszt jednostkowy został oszacowany
na podstawie podpisanych do dnia 31.12.2017 r. umów w ramach PI 9iv, w których zakłada
się finansowanie miejsc świadczenia usług społecznych i został wyliczony w wysokości 49,4
tys. zł. Dla umów podpisanych do 31.12.2018 roku koszt ten niemal się nie zmienił i wyniósł
50,6 tys. zł. Metodologia szacowania nie wymaga modyfikacji. Rekomenduje się
zwiększenie wartości docelowej wskaźnika do poziomu nie wyższego niż 75% wartości
prognozowanej, tj. 3 800 osób (scenariusz ostrożnościowy).
2.11.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Nie zidentyfikowano czynników, które mogą zagrozić osiągnięciu zakładanych celów
końcowych PI 9iv wynikających z czynników realizacyjnych. Beneficjenci Działania 8.3 i 8.4
na etapie realizacji projektów najczęściej borykali się z trudnościami na etapie zamówień
publicznych i problemami ze znalezieniem wykonawców (co drugi projekt) oraz
trudnościami na etapie rekrutacji uczestników projektu (38%). W projektach w PI 9iv,
częściej niż w innych Działaniach OP 8, zdarzały się przesunięcia harmonogramów, ale nie
wymagały najczęściej podpisywania aneksów do umowy. Ryzyko nieosiągnięcia
zakładanych wskaźników w projektach nie jest jednak wysokie – wskazuje na to 20%
respondentów, a ryzyko to dotyczy trzech wskaźników, które na poziomie całego PI 9iv i tak
zostaną przekroczone: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie, Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu
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projektu oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie. Analiza danych SL wskazuje, że w dotychczas
zakończonych projektach nie pojawiły się sytuacje, aby wskaźniki nie zostały osiągnięte. Z
przeprowadzonego badania ilościowego wynika natomiast, że w projektach
niezakończonych niemal co drugi beneficjent obawia się problemów z rekrutacją
uczestników oraz ryzyka wcześniejszego kończenia uczestnictwa w projekcie przez osoby
zrekrutowane do projektu.
2.11.2.3 Ocena potencjału absorpcyjnego
Na tle pozostałych PI w osi priorytetowej 8 potencjał aplikacyjny mierzony deklaracjami
potencjalnych wnioskodawców jest bardzo wysoki. W badaniu ilościowym respondenci
zadeklarowali realizację 60 projektów, w tym połowa w Działaniu 8.3. Zdecydowana
większość projektów ukierunkowana jest na usługi społeczne. Jedynie 6 projektów zakłada
usługi zdrowotne, w tym dwa w zakresie powstania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i medycznego, dwa polegające na tworzeniu punktów diagnostyczno-konsultacyjnych z
dostępem do specjalistów, oraz po jednym w zakresie założenia DDOM i realizacji
programu badań przesiewowych. Oznacza to, że potencjał aplikacyjny jest wysoki w
obszarze usług społecznych i niski w obszarze usług zdrowotnych.
Wykres 14 Liczba projektów, planowanych do złożenia przez potencjalnych
wnioskodawców w poszczególnych Działaniach OP 8

Źródło: badanie ilościowe wśród potencjalnych wnioskodawców

Co czwarty projekt, jak deklarują respondenci, jest przygotowany, tj. opracowano na jego
potrzeby dokumentację, a także zabezpieczono środki na realizację. Wszyscy
wnioskodawcy, których wnioski nie otrzymały dofinansowania w ramach Działań 8.3 i 8.4
zamierzają ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie projektu, co pozwala dodatkowo
zakładać, że przynajmniej część projektów jest już przygotowana.
2.11.2.4 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Dotychczasowy potencjał aplikacyjny wskazuje na brak ryzyka dla naborów zaplanowanych
na 2019 rok i później. Wyniki badania ilościowego wskazują, że w regionie istnieje potencjał
do realizacji co najmniej 60 projektów, głównie w obszarze usług społecznych. Na chwilę
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obecną nie ma podstaw, aby IZ podejmowała dodatkowe działania ukierunkowane na
podniesienie skuteczności wdrażania interwencji. Jedynie ze względu na zidentyfikowany
niski potencjał aplikacyjny w obszarze usług zdrowotnych IZ powinna zrealizować przed
ogłoszeniem naborów działania informacyjne i promujące te konkursy. Promocja powinna
być ukierunkowana na upowszechnienie wiedzy wśród potencjalnych wnioskodawców o
spektrum projektów możliwych do realizacji. Wysoki potencjał absorpcyjny, mierzony nie
tylko planami aplikacyjnymi respondentów, ale także potrzebami w zakresie usług
społecznych i zdrowotnych w regionie, wskazuje na brak ryzyka dla wykorzystania całej
alokacji głównej na PI 9iv. Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji przez IZ o przesunięciu
rezerwy wykonania na ten PI, również istnieje potencjał do wykorzystania tych
dodatkowych środków.
W roku 2019 planuje się ogłoszenie pierwszych naborów na realizację programów
zdrowotnych. Jest to również pole do realizacji dodatkowych projektów, przy czym dopiero
po pierwszych naborach będzie wiadomo, jakie jest zainteresowanie tymi programami.
Doświadczenia z innych RPO są różne. W większości regionów wdrażanie regionalnych
programów zdrowotnych napotkało na trudności na wczesnym etapie, ze względu na
bardzo długą i skomplikowaną ścieżkę przyjmowania regionalnych programów
zdrowotnych, a także konieczność zachowania linii demarkacyjnej z programami
krajowymi, czy długotrwały proces zatwierdzenia kryteriów uczestnictwa w programie
przez komitet sterujący do spraw zdrowia, na poziomie krajowym, a następnie przez
komitet monitorujący RPO. Dodatkowo w kilku regionach (RPO województwa łódzkiego,
wielkopolskiego) wdrażanie tych programów spotkało się z niskim zainteresowaniem ze
strony wnioskodawców. Zdarzały się także znaczące trudności realizacyjne wynikające z
małego zainteresowania uczestników, gdyż programy nie trafiały w potrzeby społeczne.
Instytucje zarządzające podejmowały działania zaradcze - głównie działania promocyjne i
informacyjne oraz bezpośrednie kontakty z potencjalnymi beneficjentami mające zachęcić
do składania wniosków. Dodatkowo np. w RPO województwa łódzkiego złagodzono
znacznie kryteria oceny projektów i zmniejszono liczbę kryteriów. Dobrą praktyką pod
względem realizacji programów zdrowotnych jest Mazowsze, gdzie zainteresowanie
wsparciem jest bardzo duże, a wskaźniki wielokrotnie przekroczone. Czynnikiem sukcesu
jest trafny dobór tematyki programów, zgodny z zapotrzebowaniem mieszkańców i
tendencjami w społeczeństwie, np. badania profilaktyczne wśród dzieci/ uczniów, otyłość,
badania kręgosłupa i rehabilitacja, depresja, nerwica, rehabilitacja onkologiczna. Podczas
analizy zakresu planowanego wsparcia należy także brać pod uwagę inne czynniki –
największe problemy zdrowotne, niską dostępność usług, dostęp do specjalistów. Kluczowe
także są dane dotyczące epidemiologii, czyli czynnika, który uzasadnia pod względem
medycznym realizację programu.
Jak pokazują doświadczenia z innych regionów, ważne jest też dobre zidentyfikowanie
potencjalnych beneficjentów – w województwie mazowieckim jednym z beneficjentów jest
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ośrodek badania słuchu mający regionalne oddziaływanie; jego projekt był skierowany na
badanie słuchu u wszystkich uczniów na Mazowszu. Z kolei niewystarczające
zainteresowanie składaniem wniosków było po stronie największych placówek i szpitali w
regionie. Mimo spotkań, szkoleń, informacji wysyłanych bezpośrednio do placówek, odzew
był niewielki, co było spowodowane zbyt dużymi jak na szpitale obciążeniami
administracyjnymi (prowadzenie ewidencji uczestników, kart pracy personelu, rozliczanie
wg poniesionych kosztów). Warunki okazywały się bardziej atrakcyjne dla małych
podmiotów, często realizujących projekty np. w partnerstwie z podmiotem leczniczym.
Planując działania informacyjne, również takie aspekty warto wziąć pod uwagę.
Znaczącym ułatwieniem wprowadzonym w wytycznych EFS do programów zdrowotnych
jest wprowadzenie rozliczania wg kosztu jednostkowego, w zamian za rozliczenie wg
poniesionych kosztów. Pracochłonność rozliczania wg poniesionych kosztów każdego
uczestnika było ogromnym obciążeniem, co powodowało w innych regionach (np. łódzkie,
wielkopolskie, opolskie) nikłe zainteresowanie konkursami. Zmiana zasad rozliczania
projektu powinna skutkować zwiększeniem zainteresowania konkursami.
2.11.3 Priorytet Inwestycyjny 9v (Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie, Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w
regionie – projekt pozakonkursowy ROPS)
2.11.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Interwencja w PI 9v ma na celu wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej
poprzez świadczenie usług służących zakładaniu nowych lub wspieraniu istniejących
przedsiębiorstw społecznych (usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe); dotacje i
wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do
zatrudnienia; dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących
przedsiębiorstwach społecznych oraz koordynację ekonomii społecznej w regionie.
PI 9v wdrażany jest poprzez dwa Działania: 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie oraz 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie –
projekt pozakonkursowy ROPS, których celem jest wzmocnienie roli podmiotów ekonomii
społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług
użyteczności społecznej w regionie.
W konkursowym Działaniu 8.5 przeprowadzono jeden skuteczny nabór, w ramach którego
wybrane zostały 4 podmioty pełniące funkcję OWES w 4 subregionach województwa
podkarpackiego. Pierwszy nabór został unieważniony, co miało przełożenie na opóźnienia
w kontraktacji projektów z Działania 8.5. Powyższe było wynikiem anulowania pierwszego
naboru ogłoszonego w 2015 r. z powodu utraty przez OWES statusu akredytowanych
OWES, będącej konsekwencją zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego
do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania OWES (z późn. zm. 2015 r.).
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Na mocy zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18.04.2016
r., 4 ośrodki OWES z Podkarpacia otrzymały akredytację. Umowy z nimi zostały podpisane
dopiero w I kwartale 2017 roku.
Zakontraktowano 48,4% alokacji na PI 9v (włączając w to rezerwę wykonania, którą w
całości przeznaczono na realizację tego PI), a wydatkowano 23,9%. Postęp rzeczowy
odzwierciedla postęp finansowy jeśli chodzi o wskaźniki produktu, natomiast zawarte
umowy wskazują na osiągnięcie wskaźników rezultatu w dużo wyższym stopniu.
Tabela 82 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 9v – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem w
programie (os.)

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

5540

2 422

43,7%

3 185

57,5%

6309

114%

Liczba podmiotów
ekonomii
społecznej
objętych
wsparciem (szt.)

2208

660

29,9%

986

44,7%

1990

90%

Liczba miejsc pracy
utworzonych w
przedsiębiorstwach
społecznych (szt.)

1079

751

69,6%

1006

93,2%

2037

189%

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
pracujących po
opuszczeniu
programu (łącznie

9,20%

0

0,0%

294

57,6%

595

117%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja
Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

z pracującymi na
własny rachunek)
(os.)
Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r., informacji
pozyskanych z WUP.

Brak postępów w osiąganiu wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) nie jest niepokojący. Wskaźnik bowiem dotyczy osób, które zakończyły
udział w projekcie, natomiast wszystkie projekty w ramach PI 9v są jeszcze w trakcie
realizacji. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ścieżka wsparcia uczestników w
przedmiotowych projektach trwa co najmniej rok.
Warto również pamiętać, że w II kwartale 2019 r. planowany jest kolejny nabór w ramach
Działania 8.5. Zgodnie z harmonogramem naborów, planuje się przeznaczenie na konkurs
48,3 mln zł. Dodatkowo co roku w Działaniu 8.6 przewiduje się podpisywanie umowy o
wartości 1,44 mln zł. Przeznaczenie na PI 9v całej rezerwy wykonania przeznaczoną na OP 8
pozwoli na osiągnięcie zakładanych wartości docelowych wskaźników, co zostało policzone
z wykorzystaniem kosztów jednostkowych wykazanych w podpisanych umowach.
Przekroczony zostanie wskaźnik Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych, co świadczy o wysokiej efektywności kosztowej wsparcia. Podniesienie
budżetu w projektach na dodatkowe dofinansowanie wsparcia finansowego (dotacje) na
tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
dodatkowo zwiększy wartość wskaźnika. Rekomenduje się podniesienie wartości docelowej
wskaźnika do wysokości 1528 sztuk, tj. 75% prognozowanej wartości docelowej, przyjmując
wariant ostrożnościowy ze względu na umiarkowany postęp we wdrażaniu Działania 8.5,
mierzony kontraktacją środków.
2.11.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Realizacja projektów nie nastręcza trudności. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami
IZ, postępy w realizacji działań projektowych są zadowalające, a dodatkowo identyfikuje się
zwiększone zapotrzebowanie na usługi OWES wśród ostatecznych odbiorców, przez co IZ
rozważa skierowanie na Działanie 8.5 dodatkowych środków71.
71

Na podstawie wywiadu z kierownictwem WUP.
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W projektach realizowanych przez OWES identyfikuje się większe niż przewidywano
zapotrzebowanie na wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aktualnie IZ prowadzi rozmowy z
MIiR co do możliwości zwiększenia dofinansowania działań w projektach w trakcie ich
trwania.
2.11.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
W PI 9v istnieje potencjał do wydatkowania całej alokacji głównej na PI a także rezerwy
wykonania. Istnieje także potencjał do wykorzystania dodatkowych środków na tworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
2.11.4 Realizacja Ram Wykonania w OP 8
Cele pośrednie wskaźników wybranych do Ram Wykonania zostały na koniec 2018 roku
przekroczone. W przypadku wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie również wartość
docelowa na 2023 rok została osiągnięta. W przypadku wszystkich wskaźników rzeczowych
ich postęp znacząco wyprzedza postęp finansowy.
Tabela 83 Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 8 Integracja społeczna
% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

Typ
wskaźnik
a

Wskaźnik lub
KEW

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

Cel
pośredn
i na
2018 r.

WP

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
wsparciem w
programie

os.

3 655

2 247

162,66%

5 242

70%

WP

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi
świadczonymi w
interesie

os.

6 373

3 384

188,33%

7 894

81%
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ogólnym w
programie

WP

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
zdrowotnymi w
programie

os.

3 520

1 161

303,19%

2 706

130%

WF

Całkowita
kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h

EUR

27 058
295,52

22 190
000

121,94%

157 596
541

17%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.; przelicznik
euro: 4,3028

Prognozowane wartości wskaźników na koniec 2023 roku przy założeniu wykorzystania
całej alokacji wyniosą:


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (PI 9i) = 9 399 (179%),



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (PI 9iv) =
13 855 (176%),



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie (PI 9iv) = 18 912 (699%).

Rekomenduje się zwiększenie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie do wysokości maksymalnie 10 390 osób oraz wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie do wysokości maksymalnie 14 184 osoby. Ze względu na
problemy występujące w realizacji projektów w PI 9i nie rekomenduje się zwiększania
wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie.
2.12 OP 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
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2.12.1 Priorytet inwestycyjny 10i (Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 9.2
Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla
uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne)
2.12.1.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
PI 10i w RPO WP 2014-2020 ukierunkowany jest na rozwój edukacji przedszkolnej oraz
edukacji ogólnej. Celem szczegółowym w pierwszym obszarze jest zwiększenie liczby miejsc
wychowania przedszkolnego, poprzez tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, zarówno w
już istniejących placówkach, jak również zakładanie nowych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości ich oferty
edukacyjnej. W obszarze edukacji ogólnej realizowane są działania zmierzające do jego
unowocześnienia, w szczególności w obszarze wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie kształcenia, jak też rozwoju umiejętności uniwersalnych, które
są fundamentem do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia
się przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Działania
skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.
W Działaniu 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej przeprowadzono 4 nabory, z czego ostatni
jest jeszcze nie rozstrzygnięty (wg danych z połowy maja, 80 projektów skierowano do
negocjacji). We wszystkich dotychczasowych naborach odnotowano wysokie
zainteresowanie wsparciem.
Podobna sytuacja miała miejsce w Działaniu 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
gdzie w dwóch przeprowadzonych naborach wartość wniosków przekroczyła znacząco
dostępne budżety na nabory (w drugim, w 2017 roku, ponad trzykrotnie). W obu naborach
IZ zdecydowała o zwiększeniu alokacji.
Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne
realizowane jest poprzez projekty pozakonkursowe, wdrażane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.
Według stanu na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI 10i wyniósł 78,64%. Wartość
dofinansowania UE 253 podpisanych umów to 187 558 775,71 zł. Wartość wkładu UE w
zatwierdzonych wnioskach o płatność to 92 144 096,93 zł (38,64% alokacji). Na rok 2019
nie przewiduje się naborów w ramach P 10i.
Badanie beneficjentów wskazuje, że PI 10i ma znaczny potencjał absorpcyjny: 2/3
beneficjentów z Poddziałania 9.1 oraz 3/4 z Poddziałania 9.2 deklaruje chęć ponownego
ubiegania się o środki. Wyniki te są jednak obarczone dużym błędem z racji ilości zebranych
odpowiedzi. Na temat odpowiedzi beneficjentów zgromadzonych w badaniu CAWI/CATI
można się wypowiadać z większą dokładnością dla całej OP 9. Wówczas ponad połowa z
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nich – 54% - deklaruje chęć (odpowiedzi: „tak” i „raczej tak”) aplikowania o kolejne
dofinansowanie.
Z analizy przypisania wskaźników do Działań wynika jednoznacznie, że wskaźniki zostały
trafnie dobrane do celów, realizację których mają monitorować. Metodologia szacowania
wskaźników została dobrze opracowana.
W informacjach otrzymanych od IP ewaluator spotkał się z uwagą, która w jego opinii
wydaje się trafna: „Wartości wskaźników rezultatu są liczone jako odsetek realnie
osiągniętej wartości do hipotetycznie założonej w okresie programowania – obliczonej
wartości bezwzględnej wynikającej z iloczynu zakładanej liczby uczestników wsparcia z
odpowiedniego (referencyjnego) wskaźnika produktu i określonej w procentach wartości
docelowej. Taki sposób liczenia powoduje w pewnych warunkach zafałszowanie realnej
efektywności form wsparcia – w przypadku, gdy grupa rzeczywistych uczestników projektu
będzie liczniejsza niż zakładano na etapie programowania, wynik będzie zafałszowany
pozytywnie, a w przypadku, gdy grupa będzie mniej liczna niż zakładano taki sposób
liczenia zaniży rzeczywiste efekty.72
W takiej sytuacji bieżące wykonanie wskaźnika rezultatu proponuje się policzyć sposobem
obarczonym mniejszym błędem tj. dzieląc liczbę osób, które nabyły kwalifikacje lub
kompetencje w danej grupie przez liczbę osób z danej grupy objętych wsparciem. Jednakże
trzeba mieć świadomość, że tak wyliczona wartość to również nie jest realny np. odsetek
nauczycieli, którzy podnieśli dotąd swoje kwalifikacje, ponieważ wskaźnik rezultatu
obejmuje osoby z projektów zakończonych a powiązany z nim wskaźnik produktu obejmuje
osoby zarówno z projektów zakończonych, jak i realizowanych. Oznacza to, że w
mianowniku powyższego działania mamy osoby, które są w trakcie procesu kształcenia, co
do których nie wiemy, czy podniosą kwalifikacje, czy nie. Niemniej jednak w miarę upływu
czasu wskaźnik będzie rósł i nie przekroczy 100%. Bieżąca użyteczność takiego wskaźnika
zależy od etapu realizacji danego działania. Niemniej jednak używając tak wyliczonego
wskaźnika możemy odnieść go do wartości docelowej tj. 85% i stwierdzić, że na tym etapie
wdrażania oczekiwana efektywność osiągnęła 75,27% zakładanej (63,98% / 85%). Mimo
wskazanej wyżej wady, taki sposób liczenia lepiej pokazuje postęp w realizacji i nie
zafałszowuje aż tak rzeczywistości. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wskaźników rezultatu
wyrażonych procentowo zależnych wprost od referencyjnego wskaźnika produktu nie
należy mówić o ich nadwykonaniu czy niewykonaniu tylko raczej o większej lub mniejszej
efektywności uzyskanego wsparcia niż to zakładano na etapie programowania”.

72

Przykładowo gdy założono że 100 nauczycieli weźmie udział we wsparciu i 85% z nich czyli 85 osób podniesie kwalifikacje to jeżeli na
etapie realizacji w projekcie weźmie 200 nauczycieli, z których zda tylko 85 osób to licząc przyjętym wzorem wartość docelowa zostanie
zrealizowana w 100% podczas gdy realnie osiągnięta wartość docelowa to 85 / 200 = 42,5%. A zatem mimo nieosiągnięcia zakładanego
poziomu zdawalności, wyliczony tym wzorem wskaźnik pokazuje uspokajającą wartość 100%, a każda osoba ponad 85 będzie
powodowała przyrost wskaźnika ponad 100% co jest oczywistą nieprawdą bo aby osiągnąć zakładaną zdawalność kwalifikacje powinno
uzyskać 170 osób (85% z 200).
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Tabela 84. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 10i – postęp rzeczowy i
prognozy
Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy + pozostała
alokacja

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Realizacja wskaźnika

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba dzieci
objętych w
ramach
programu
dodatkowymi
zajęciami
zwiększającymi
ich szanse
edukacyjne w
edukacji
przedszkolnej 9.1

6 899

7 895

114,4%

8729

126,5%

8 729 - 15
717

126,5% 227,8%

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego
dofinansowanych
w programie 9.1

5 400

4 571

84,6%

5 338

98,9%

5 338 – 6
478

98,8% - 120,0%

Liczba nauczycieli
objętych
wsparciem w
programie 9.1
oraz 9.2

1 921

4 622

240,6%

8450

439,9%

8450

439,9%

Liczba nauczycieli
objętych
wsparciem z
zakresu TIK w
programie 9.2

1484

3 928

264,7%

7 937

534,8%

7907

532,8%

Liczba szkół i
placówek
systemu oświaty
wyposażonych w
ramach
programu w
sprzęt TIK do
prowadzenia
zajęć
edukacyjnych 9.2

106

235

221,7%

469

442,5%

471

444,3%
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Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy + pozostała
alokacja

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Realizacja wskaźnika

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba szkół,
których
pracownie
przedmiotowe
zostały
doposażone w
programie 9.2

61

143

234,4%

354

580,3%

356

583,6%

Liczba uczniów
objętych
wsparciem
stypendialnym w
programie 9.6.1

2 560

1 139

44,5%

1139

44,5%

2 535,51

99,0%

Liczba uczniów
objętych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych w
programie 9.2

12 509

24 213

193,6%

51 554

412,1%

51 554

412,1%

Liczba
nauczycieli,
którzy uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu 9.1
oraz 9.2

85%

2957

75,3%

8 059

111,8%

11 465,94

111,8%

Liczba szkół i
placówek
systemu oświaty
wykorzystujących
sprzęt TIK do
prowadzenia
zajęć
edukacyjnych 9.2

95%

233

104,4%

488

109,5%

542,14

109,5%
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Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy + pozostała
alokacja

Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Realizacja wskaźnika

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Liczba szkół, w
których
pracownie
przedmiotowe
wykorzystują
doposażenie do
prowadzenia
zajęć
edukacyjnych 9.2

95%

128

94,2%

367

109,1%

407,72

109,1%

Liczba uczniów,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne po
opuszczeniu
programu 9.2

80%

17 744

91,6%

47 254

111,5%

51 094,74

111,5%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Żaden ze wskaźników nie jest zagrożony niezrealizowaniem. Duże potrzeby szkolnictwa
ogólnego wpłynęły na ich wysokie wartości w Działaniu 9.2. W przypadku nauczycieli
szkolnych czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost wartości wskaźników było
wprowadzenie kryteriów dodatkowych premiujących wyższy odsetek nauczycieli objętych
wsparciem (wskaźnik: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie).
Dla szeregu wskaźników różnica pomiędzy wartością szacowaną a osiągniętą – to jest
przekroczenie wartości docelowej na rok 2023 przez wartość osiągniętą w już
zrealizowanych projektach (na podstawie wniosków o płatność) wynika z wyższej niż
zakładano wartości projektów realizujących wskaźnik (na wsparcie edukacji ogólnej
przeznaczono większą alokację, niż zakładała Metodologia szacowania wartości
wskaźników produktu i rezultatu w ramach RPO WP 2014-2020”). Dotyczy to następujących
wskaźników: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie oraz Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie. Dodatkowo w przypadku wskaźników odnoszących się do liczby
nauczycieli zastosowanie kryterium wymuszającego objęcie wsparciem w szkołach
określonego odsetka nauczycieli przyczyniło się również do ich przekroczenia.
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W efekcie powyższego odpowiednie wskaźniki rezultatu również przekroczyły swoje
wartości docelowe.
Wskaźnik Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie
osiągnął wartość 84%, a w podpisanych umowach nieznacznie poniżej celu końcowego –
98,9%, co powodowane jest zmianą systemową w postaci wprowadzenia wychowania
przedszkolnego finansowanego przez MEN za pośrednictwem budżetu samorządu, co
skłania część samorządów do finansowania miejsc przedszkolnych właśnie z tych pieniędzy.
Zaprezentowane obliczenia dotyczące prognoz (120% celu końcowego) dla ww. wskaźnika
uwzględniają wyniki ostatniego konkursu, który został już rozstrzygnięty, ale nie podpisano
jeszcze umów. W konkursie tym wybrano do dofinansowania projekty, w ramach których
ma powstać 1140 miejsc, co przyczyni się już teraz do przekroczenia wskaźnika. Szerzej na
temat samego wyliczenia w Załączniku nr 1, gdzie jednocześnie rekomenduje się zmianę
(podwyższenie) wartości docelowej wskaźnika do tej wynikającej z umów już
zrealizowanych oraz zawartych (poszerzonych o ostatni konkurs). Pozytywną rolę we
wzroście wartości wskaźnika odegrało podniesienie kwot w konkursach dotyczących
otwierania nowych miejsc opieki przedszkolnej – poprawiło to skalę aplikowania o projekty
w kolejnych naborach (początkowo było małe zainteresowanie). Wskaźnik ten mierzy
również przystosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami. W tej sytuacji jego oddziaływanie ogranicza się do liczby tych
dzieci, które uczęszczają do przedszkola, w którym projekt realizujący ten wskaźnik został
przeprowadzony. Innymi słowy, dochodzi do sytuacji, w której przedszkole zostało
przystosowane do dzieci z niepełnosprawnościami, ale faktycznie korzysta z tego 2~3 dzieci
– bo tylko tyle dzieci z niepełnosprawnościami jest posyłanych do tego przedszkola. Tym
samym nie uwzględnia się, że znacznie więcej takich dzieci przedszkole mogłoby przyjąć.
To, że tego nie robi zależy od czynników zewnętrznych:
a) nie ma więcej dzieci z niepełnosprawnościami;
b) rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie decydują się na posyłanie ich do
przedszkola.
Wskaźnik Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie dotyczy
Poddziałania 9.6.1, które realizowane jest w trybie pozakonkursowym i nie jest w żaden
sposób zagrożone niewykonaniem.
Odnośnie wartości poszczególnych wskaźników należy zauważyć – na podstawie informacji
otrzymanych przez ewaluatora od IP:
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 Wskaźnik Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych został przekroczony wyłącznie z przyczyn objęcia
wsparciem większej liczby instytucji niż zakładano. Wskaźnik jest osiągnięty na
poziomie 99,15% (czyli jest zrealizowany w 104,37%: 235/233/95% = 104,37%) - w
odniesieniu do wartości osiągniętej wskaźnika referencyjnego.
 Wskaźnik Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności
uniwersalne po opuszczeniu programu został przekroczony wyłącznie z przyczyn
objęcia wsparciem większej liczby osób niż zakładano. Realnie 73,28% uczniów
uzyskało kompetencje lub kwalifikacje a efektywność wsparcia osiągnęła 91,6%
zakładanej. WUP w Rzeszowie nie widzi zagrożenia osiągnięcia wartości docelowej
na poziomie 80%.
 Wskaźnik Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych został przekroczony wyłącznie z
przyczyn objęcia wsparciem większej liczby instytucji niż zakładano. Wskaźnik jest
osiągnięty na poziomie 89,51% w odniesieniu do wartości osiągniętej wskaźnika
referencyjnego. Nie ma zagrożenia nieosiągnięcia celów końcowych.
 Przekroczenie wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie jest efektem
wprowadzenia kryterium dostępu mającego kilka funkcji. W pierwszej kolejności
kryterium miało zrównoważyć dystrybucję środków uzależniającego maksymalną
wartość projektu od tego właśnie wskaźnika, co było celowe, zważywszy na
ograniczoną ilość środków przy ogromnym popycie. Kryterium miało także
doprowadzić do masowości wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych, co zdaniem WUP jest niezbędne do uzyskania trwałej zmiany
jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wprowadzenie tego
kryterium ograniczało ryzyko, że wnioskodawcy skupią się w projektach wyłącznie
na wsparciu instytucjonalnym tj. doposażeniu w środki dydaktyczne przy niewielkim
udziale środków kierowanych na bezpośrednie wsparcie osób, co nie jest pożądane
w przypadku EFS. W związku z tym wnioskodawcy, tj. głównie gminy i szkoły, zostali
skłonieni do zaplanowania w każdym projekcie wsparcia rozwijającego kompetencje
kluczowe i objęcia tym wsparciem możliwie dużej liczby uczniów. Można zatem
uznać, że kryterium spełniło trzy wyżej wymienione funkcje, jednocześnie windując
wskaźnik ponad wartość docelową wyznaczoną w oparciu o dane z PO KL, gdzie
wartość wsparcia nie była limitowana i w niektórych projektach sięgała nawet
powyżej 10 tys. zł na ucznia. Pomimo wprowadzenia ww. rozwiązań potrzeby w tym
zakresie pozostały nadal niezaspokojone tj. na dofinansowanie oczekuje 36
projektów, które zostały pozytywnie ocenione, ale nie otrzymały dofinansowania z
powodu braku środków. Brakująca kwota dofinansowania EFS to 9,985 mln euro.
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 Przekroczenie wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w
programie jest efektem wprowadzenia kryterium dostępu wymuszającego objęcie
wsparciem określonego odsetka (50% lub 75%) nauczycieli zatrudnionych w
szkołach objętych wsparciem. Kryterium miało także doprowadzić do uzyskania
trwałej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu placówek oświatowych poprzez
obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wprowadzenie go ograniczało
ryzyko, że wnioskodawcy skupią się w projektach wyłącznie na wsparciu
instytucjonalnym tj. doposażeniu w środki dydaktyczne przy niewielkim udziale
środków kierowanych na bezpośrednie wsparcie osób, co nie jest pożądane w
przypadku EFS
 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Konkursy w odpowiadającym
Działaniu tj. 9.2 nie dzieliły alokacji na poszczególne typy wsparcia (tak jak to
zrobiono w metodologii wyliczenia wartości docelowej wskaźnika). Dodatkowo
zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wprowadziły korzystne rozwiązania w
zakresie limitów środków trwałych (podniesienie wartości jednostkowej wydatków
objętych limitem z 350 do 3500 zł netto), co umożliwiło doposażenie większej ilości
szkół.
 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie.
Konkursy w odpowiadającym Działaniu tj. 9.2 nie dzieliły alokacji na poszczególne
typy wsparcia (tak jak to zrobiono w metodologii wyliczenia wartości docelowej
wskaźnika). Dodatkowo zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wprowadziły
korzystne rozwiązania w zakresie limitów środków trwałych (podniesienie wartości
jednostkowej wydatków objętych limitem z 350 do 3500 zł netto), co umożliwiło
doposażenie większej liczby szkół.
 Niewielkie przekroczenie wskaźnika Liczba dzieci objętych w ramach programu
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji
przedszkolnej wynika z tego, że w części projektów obejmujących utworzenie
dodatkowych miejsc przedszkolnych, wsparciem dodatkowym obejmowane są
również dzieci z miejsc istniejących. Szerszy zakres możliwego wsparcia dla tych
dzieci dopuściła zmiana Wytycznych w obszarze edukacji.
Przedstawiona w tabeli dotyczącej tej części prognoza (kolumny: Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy + pozostała alokacja) oparta jest na następujących założeniach:
 będzie realizowana taka sama proporcja projektów i Działań (lub Poddziałań), jak to
miało miejsce do tej pory;
 poszczególne projekty będą w takich samych proporcjach realizowały wskaźniki, jak
to miało miejsce dotychczas;
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 koszt realizacji wskaźników w nowych projektach będzie taki sam jak w projektach
już zrealizowanych.
 przyjęto, że dolną granicą wskaźnika jest wartość z obecnie podpisanych umów, a
górną wartość wynikająca z alokacji do wykorzystania pomniejszona o ryzyko
niezrealizowania części z już podpisanych umów oraz umów, które podpisane będą
w przyszłości. Należy też pamiętać, że w niektórych nowych konkursach będą inne
(trudniejsze, bardziej kosztowne do realizacji) warunki niż to było do tej pory. Stąd
też wynika przyjęcie założeń ostrożnościowych.
Tym samym prognoza pokazuje, jaki jest potencjał realizacyjny wskaźników, biorąc pod
uwagę niezagospodarowane jeszcze środki (z uwzględnieniem realokacji).
2.12.1.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Wśród czynników, które wpłynęły na skuteczność wdrażania należy wskazać bardzo istotne
potrzeby regionu w obszarach interwencji poszczególnych Działań. Należy zwrócić uwagę
na niski – w okresie projektowania wsparcia – odsetek dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym, który to był szczególnie ważnym problemem dla:
 dzieci mogących mieć różnego rodzaju dysfunkcje (w tym
niezdiagnozowane);
 dzieci z niepełnosprawnościami;
 dzieci zagrożone nierównościami w dostępie do edukacji;
 dzieci z rodzin z terenów wiejskich;
 dzieci z rodzin z niskim poziome kapitału kulturowego.
Grupy te szczególnie potrzebują interwencji, która może się dokonać w systemie edukacji, a
im wcześniej ona zajdzie, tym jest bardziej skuteczna i efektywna. Badania dowodzą, że
różne formy wsparcia dzieci, szczególnie tych z deficytami, są najbardziej efektywne w
okresie przedszkolnym. W przypadku części rodzin przedszkole może być pierwszym
okresem w życiu dziecka, w którym zetknie się ono ze specjalistami z zakresu wychowania,
pedagogami zawodowo przygotowanymi do zapewnienia opieki na najwyższym poziomie.
Duże są także potrzeby szkół kształcących ogólnie. Część respondentów była zdania, że
wsparcie powinno w jakiejś części być ukierunkowane na szkołę – to jest na nauczycieli,
którzy muszą ciągle podnosić swoje kompetencje oraz na infrastrukturę samej placówki,
aby była ona miejscem stosowania nowoczesnych technik pracy z uczniem. Respondenci
zwracali uwagę na fakt, że wsparcie kierowane wyłącznie na ucznia jest relatywnie
krótkotrwałe – w momencie, gdy opuszcza on mury szkoły, sytuacja wraca do czasu sprzed
interwencji, a zatem – jak zaznaczono w rozmowach: „nic na miejscu nie pozostaje”.
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Na skuteczność wsparcia wpływają także zmieniające i rosnące wymagania rynku pracy w
zakresie kompetencji cywilizacyjnych – to jest technologiczno-informatycznych oraz
językowych. Powoduje to, że uczniowie oraz kadra pedagogiczna są świadomi wyzwań
otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, co skłania ich dyrekcję i samorządy do
aktywnego ubiegania się o wszelkie środki unijne, przyczyniające się do rozwoju szkoły i jej
oferty edukacyjnej. Bardzo często środki z UE są jedną możliwością dofinansowania szkoły
wobec niewystarczającej dotacji ministerialnej powodującej, że wydatki na oświatę
stanowią największe obciążenie dla lokalnych samorządów.
2.12.1.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Nie planuje się przesunięć w ramach PI 10i, ani zwiększenia lub zmniejszenia alokacji.
2.12.2 Priorytet inwestycyjny 10iii (Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w obszarze TIK i języków obcych)
2.12.2.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem Działania 9.3 jest wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób
dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. System podnoszenia
kwalifikacji ma charakter popytowy polegający na tym, iż adresatem działań edukacyjnych
podejmowanych w zakresie PI 10iii jest osoba dorosła i jej potrzeby. W Działaniu tym
przeprowadzono dwa konkursy, oba zakończone w 2016 roku, które cieszyły się olbrzymim
zainteresowaniem. W obu przypadkach IZ decydowała się na zwiększenie budżetu naboru.
Według stanu na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI wyniósł 53,99%. Wartość
dofinansowania UE 63 podpisanych umów to 37 450 281,84 zł. Wartość wkładu UE w
zatwierdzonych wnioskach o płatność to 32 614 394,37 zł (47,01% alokacji).
W kwietniu 2019 planowany jest nabór z budżetem 20 000 000 zł na projekty o charakterze
szkoleń stacjonarnych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowanych
do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji
językowych.
44,5% beneficjentów zadeklarowało, że planuje złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie
do Działania 9.3, a 44,5% że nie planuje, z kolei 11% nie miało zdania w tej kwestii. Wyniki
ten są obarczone dużym błędem, bo łącznie dotyczyły 27 beneficjentów Poddziałania 9.3.
Wskaźniki Działania 9.3 zostały trafnie dobrane do celów, realizację których mają
monitorować. Metodologia ich szacowania została dobrze opracowana. Wystąpiły znaczne
przekroczenia wskaźników, które są efektem większej niż zakładano w dokumencie
„Metodologia szacowania wartości wskaźników produktu w ramach RPO WP 2014-2020”
alokacji przeznaczonej na Działanie 9.3. Dodatkowo w jednym konkursie pojawiły się
kryteria premiujące za udział osób z najniższym wykształceniem (do poziomu ISCED 1 lub
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ISCED 2), co spowodowało trudności beneficjentom w rekrutacji uczestników do projektu.
Później z tego kryterium zrezygnowano, co także pozytywnie wpłynęło na realizację
wskaźników.

Tabela 85. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 10iii – postęp rzeczowy i
prognozy
Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Realizacja wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

10 940

13 000

217%

11 414

104,3%

23 696

216,6%

Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej
objętych
wsparciem w
programie

15 663

15 939

211%

15 885

101,4%

32 978

210,5%

Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej
objętych
wsparciem w
programie

3 727

9863

355%

6 374

171,0%

13 233

355,1%

Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach,
które uzyskały
kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje
po
opuszczeniu
programu

60%

10 426

133,7%

8 922

130,3%

18 523

130,3%

Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej, które

60%

12 657

132,3%

12 171

127,7%

25 268

127,7%
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Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Realizacja wskaźnika
Nazwa
wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

% wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

7 740

130,8%

4 854

126,9%

10 077

126,9%

uzyskały
kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje
po
opuszczeniu
programu
Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej, które
uzyskały
kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje
po
opuszczeniu
programu

60%

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Jeśli stosować pierwszy z opisanych w poprzedniej części wariantów (odniesienie postępów
do zakładanej nominalnej wartości docelowej wskaźnika rezultatu), to sposób obliczania
wartości trzech wskaźników rezultatu – tj.: powoduje problem opisany w części tekstu
poświęconej PI 10i: przy nadwykonaniu wskaźnika produktu, wskaźnik rezultatu przekracza
wartość docelową, a czasami nawet wartość 100%, co czyni go mało przejrzystym.
Wskaźnik nie tyle odzwierciedla efektywność prowadzonych działań, ile wskazuje na
stosunek działań zrealizowanych do zaplanowanych. Tym samym większa niż planowano
liczba uczestników prowadzi do przekroczenia efektywności wsparcia, zaś gdyby było mniej
uczestników – a i tak wszyscy z nich uzyskaliby kwalifikacje – wsparcie zostanie ocenione
jako nieefektywne. Każdy z trzech wskaźników rezultatu w PI 10iii powinien odnosić się do
liczby osób realnie biorących udział we wsparciu (pierwszy z opisanych wcześniej
wariantów wyliczania, stosowany także przez IP). Oczywiście wówczas wskaźnik
początkowo przyjmowałby niskie wartości – gdyż spośród wielu uczestników realizowanych
działań tylko niewielka część wcześnie uzyska kwalifikacje. Jednak po zakończeniu działań
ten „nowy” wskaźnik dobrze relacjonuje ich efektywność.
Obecne przekroczenia części wskaźników wynikają z opisanej już wcześniej, przyjętej
metodologii ich wyliczenia. Nie zaleca się jednak ich podniesienia ponad obecne 60%, gdyż
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nowo planowane konkursy będą cechować się zaostrzonymi wymogami (ograniczono się
do kursów językowych, potwierdzanych certyfikatem rozpoznawalnym w branży), więc w
rezultacie efektywność może być niższa nich dotychczas osiągana. Ponadto dla projektów
skierowanych do osób z niepełnosprawnościami stawka jednostkowa nie obowiązuje,
zatem szkolenia mogą być droższe.
Żaden ze wskaźników nie jest zagrożony niezrealizowaniem.
Warto też przywołać opinie IP: „Ze względu na spadek bezrobocia spadło zainteresowanie
długotrwałymi kursami językowymi i TIK wśród osób o niskich kwalifikacjach w związku z
czym wnioskodawcy rekrutowali więcej osób z grupy 50+ wśród której większość stanowiły
osoby z wyższym wykształceniem wykazujące wyższe zainteresowanie kształceniem
ustawicznym. Ponadto zainteresowanie szkoleniami TIK w tej grupie osób potwierdza, że
istnieje wśród tych osób największa luka kompetencyjna w tym obszarze. Wyższy niż
zakładany udział osób w wieku 50+ w programie należy uznać za bardzo korzystne zjawisko
i rozważyć kontynuowanie wsparcia w tym zakresie, ponieważ może to sprzyjać utrzymaniu
zatrudnienia lub powrotowi do zatrudnienia wśród osób z tej grupy."
Wobec zrealizowania już teraz wskaźników wyznaczonych na rok 2023 oraz ogłoszenia
kolejnego naboru (który i tak nie wyczerpie pozostałej, znacznej kwoty alokacji), należy
spodziewać się istotnego przekroczenia wskaźników, ale na tym etapie trudno określić
skalę tego przekroczenia. Można jednak prognozować jego wartość w następujący sposób:
koszt jednostkowy poszczególnych wskaźników, obliczony na podstawie wartości
projektów z podpisaną umową o dofinasowanie, które realizują dany wskaźnik, został
przedstawiony poniżej (jako iloraz wartości projektu przez liczbę realizowanego przez niego
wskaźnika). Na tej podstawie została oszacowana całkowita prognozowana wartość
wskaźników po wykorzystaniu pozostałej alokacji oraz prognozowany % osiągnięcia
wartości wskaźników po wykorzystaniu pozostałej alokacji. Założono, że pozostała w
ramach każdego z działań alokacja zostanie proporcjonalnie rozłożona na wszystkie
wskaźniki w ramach danego działania.
2.12.2.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Duże zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji TIK i języków obcych wynika
z faktu, że są to kompetencje kluczowe i uniwersalne. Możliwość ich bezpłatnego
podniesienia dla odbiorców wsparcia była atrakcyjną ofertą.
Działanie 9.3 jest odpowiedzią na niekorzystną sytuację na rynku pracy osób dorosłych
(szczególnie w wieku 50+) lub niskich kwalifikacjach. W momencie tworzenia założeń
programu osoby te były poważnie zagrożone bezrobociem, w tym bezrobociem
długotrwałym. Wobec spadku stopy bezrobocia pozostawanie bez pracy być może dla
części z nich nie jest już problemem, ale nadal doświadczają one negatywnych
konsekwencji swojej sytuacji – zatrudnienie w nisko płatnych zawodach (ang. working poor)
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oraz zagrożenie sytuacją prekariatu – to jest pracy, która mimo dostarczanego dochodu nie
zapewnia szerszego dostępu do szereg dóbr i usług, z których korzystanie jest współczesną
normą społeczną. Także w sytuacji pogorszenia koniunktury w gospodarce, osoby te mają
istotne ryzyko powrotu do sytuacji bezrobocia. Dlatego też podnoszenie kwalifikacji i
kompetencji jest dla tej grupy tak istotne i spotkało się ze znacznym odzewem ze strony
odbiorców wsparcia.
Skuteczność wdrażania Działania 9.3 mogła napotkać trudności wynikające z poprawy
sytuacji zawodowej odbiorców wsparcia, co powodowało, że nie odczuwali oni potrzeby
podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji w zakresach oferowanych w Działaniu.
W trakcie realizacji pojawiły się trudności związane z rekrutacją odbiorców wsparcia. W ich
efekcie rozwiązano 13 umów. IP zaobserwowała spadek zainteresowania oferowanymi
formami wsparcia przy jednoczesnym dużym, a nawet rosnącym zainteresowaniu
projektami realizowanymi w ramach Działania 9.5 – to jest kursami zawodowymi.
2.12.2.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Nie planuje się przesunięć w ramach PI 10i, ani zwiększenia lub zmniejszenia alokacji. PI
10iii ma znaczne zdolności absorpcyjne i jest w stanie skonsumować środki z rezerwy
wykonania.
2.12.3 Priorytet inwestycyjny 10iv (Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo
zawodowe)
2.12.3.1 Ocena dotychczasowego postępu i identyfikacja wskaźników wymagających
zmiany
Celem szczegółowym Działania 9.4 oraz Poddziałania 9.6.2 jest wzrost zatrudnienia
absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości
szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty
edukacyjnej szkół oraz realizację programów stypendialnych skierowanych do uczniów. W
ramach Działania 9.4 realizowane są działania zmierzające do mocniejszego powiązania
pracodawców ze szkołami zawodowymi, przede wszystkim w zakresie organizacji wysokiej
jakości staży i praktyk pozwalających uczniom na praktyczną naukę w środowisku miejsca
pracy, ale również przy identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych, projektowaniu
oferty nauczania, czy przygotowaniu programów kształcenia. Istotnym elementem
wsparcia jest włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Cel Działania 9.4
monitorowany jest przez wskaźniki odnoszących się do liczby szkół i placówek, liczby
uczniów i nauczycieli.
Celem szczegółowym Działania 9.5 jest wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez
uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, tj. kwalifikacyjnych kursach
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zawodowych, kursach umiejętności zawodowych i innych. Wsparcie skierowane będzie
przede wszystkim do grup defaworyzowanych, wykazujących największą lukę
kompetencyjną, w tym m.in. osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50. roku życia.
Istotnym elementem wsparcia jest ukierunkowanie go na przeprowadzenie formalnej
oceny i certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników. Cel
Działania 9.5 jest monitorowany przez jeden wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz jeden wskaźnik produktu:
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.
W Działaniu 9.4 przeprowadzono 5 konkursów, z których pierwszy i ostatni cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a w pozostałych wartość złożonych wniosków nie przekroczyła
dostępnych budżetów. Z kolei w Działaniu 9.5 wszystkie 3 konkursy miały bardzo duży
odzew. Ostatni nabór miał charakter zamknięty, w ramach którego wyłoniono 4
operatorów systemu popytowego.
Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe
realizowane jest poprzez projekty pozakonkursowe, wdrażane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego. Poddziałanie to monitorowane jest przez wskaźnik
programowy Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie.
Według stanu na koniec 2018 r. poziom kontraktacji dla PI wyniósł 71,55%. Wartość
dofinansowania UE 146 podpisanych umów to 175 491 451,27 zł. Wartość zatwierdzonych
wniosków o płatność to 68 696 062,88 zł (28,01% alokacji).
Wskaźniki zostały trafnie dobrane do celów, realizację których mają monitorować. Szereg
wskaźników osiągnął wartości wyższe niż zostały przyjęte w metodologii szacowania ze
względu na większą alokację przeznaczoną na projekty, które te wskaźniki realizowały.
Wskaźniki rezultatu przekraczają założone wartości (np.: 80%, 95%), bo ich wskaźniki
referencyjne – odpowiadające im wskaźniki produktu, również przekraczają wartości
założone w Programie.
Tabela 86. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego PI 10iv – postęp rzeczowy i
prognozy
Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz

1 000

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

1 058

105,8%

1 340

134,0%

1 748

174,8%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

instruktorów
praktycznej nauki
zawodu objętych
wsparciem w
programie
Liczba osób
uczestniczących
w pozaszkolnych
formach
kształcenia w
programie

25 380

12 039

47,4%

29 932

117,9%

32 807

129,3%

Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
doposażonych w
programie w
sprzęt i materiały
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji
kształcenia
zawodowego

107

102

95,3%

168

157,0%

236

220,6%

Liczba uczniów
objętych
wsparciem
stypendialnym w
programie

1665

735

44,1%

390

23,4%

773

46,4%

Liczba uczniów
szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
pracodawcy

14 885

9 717

65,3%

13 897

93,4%

18 127

121,8%

Liczba uczniów
szkół i placówek
prowadzących

15 000

18 708

124,7%

20 141

134,3%

26 272

175,2%
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

kształcenie
zawodowe
objętych
wsparciem w
programie
Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu, którzy
uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu

80%

551

65,1%

1 243

116,0%

2 000

116,0%

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje w
ramach
pozaszkolnych
form kształcenia

24%

8 898

308,0%

18 365

255,6%

28 089

255,6%

Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
wykorzystujących
doposażenie
zakupione dzięki
EFS

80%

91

111,5%

172

128,0%

277

128,0%

Liczba uczniów,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne po

80%

0

0,0%

0

0,0%

b.d.

b.d.
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Realizacja wskaźnika
Nazwa wskaźnika
(jednostka
pomiaru)

Założona
wartość
docelowa
w 2023 r.

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy

Prognoza wskaźnika –
podpisane umowy +
pozostała alokacja

Osiągnięta
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Deklarowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

Szacowana
wartość

%
wartości
docelowej
w 2023 r.

0

0,0%

0

0,0%

b.d.

b.d.

opuszczeniu
programu
Liczba uczniów
objętych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych w
programie

2188

Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.

Żaden ze wskaźników nie jest zagrożony niezrealizowaniem. Szczegółowe wyniki prognozy
– ścieżkę wyliczenia wartości wskaźników – przedstawia Załącznik nr 1.
2.12.3.2 Czynniki wpływające na skuteczność wdrażania Priorytetu
Tak jak wspomniano w części poświęconej PI 10iii, działania z zakresu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych osób dorosłych cieszyły się rosnącym zainteresowaniem wobec
zauważalnego spadku w formach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji oferowanych w
Działaniu 9.3. Zaszło zatem zjawisko konkurencji o tego samego – w pewnej mierze odbiorcę wsparcia. Mogło to wynikać z faktu, że formy kursów oferowane w Działaniu 9.5
są po prostu droższe i stanowią one wprost możliwość przekwalifikowania się lub zdobycia
nowego, czasami nawet dobrze płatnego zawodu, podczas gdy kursy językowe i
kompetencje cyfrowe są bardziej uniwersalne, aczkolwiek one też nie mają w wielu
przypadkach bezpośredniego i szybkiego przełożenia na sytuację zawodową odbiorcy
wsparcia.
Zidentyfikowane czynniki zewnętrzne w zakresie wsparcia w obszarze edukacji zawodowej
to sygnalizowane przez osoby odpowiedzialne za realizację RPO na Podkarpaciu
ograniczone możliwości absorpcji środków przez szkoły zawodowe będące efektem
ograniczonej (w stosunku do przeznaczonych na Działanie 9.5 środków finansowych) liczby
tychże szkół na terenie województwa. Potrzeby szkół pozostają nadal znaczne, także
problemy dotykające młodzież są wciąż aktualne, ale obecna sieć szkół jest postrzegana
jako bariera, jeśli chodzi o realizację kolejnych projektów.
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Czynniki wewnętrzne oddziaływujące na wdrażanie działań w ramach PI 10iv to przede
wszystkim dość sprawne ogłoszenie pierwszego naboru, jeszcze pod koniec 2015 roku.
Działanie 9.4 ma ograniczony potencjał absorpcyjny. Na sumę 5 naborów z budżetem
łącznym 75 milionów zł, złożono projekty o wartości wkładu UE niewiele ponad 94 miliony
zł, przy czym w dwóch naborach ich budżet był wyższy niż zsumowana kwota, o którą
wnosili projektodawcy. Ostatecznie podpisano projekty na łączną kwotę 74,2 mln zł
dofinansowania UE.
W tym kontekście Działanie 9.5 wypada bardzo dobrze. W 3 naborach o łącznym budżecie
80 milionów złożono projekty na kwotę 227,8 miliona złotych dofinansowania UE (czyli
prawie 3 krotnie wyższą).
Dane te świadczą o umiarkowanym potencjalne absorpcyjnym PI 10iv w województwie
podkarpackim. W ramach tego priorytetu planuje się w 2019 roku konkurs w kwocie
naboru 17,7 mln zł w Działaniu 9.4 dla projektów dotyczących:
 dostosowania form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia
zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy;
 zwiększających zaangażowanie instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia
zawodowego.
2.12.3.3 Możliwości zarządzania środkami rezerwy wykonania
Wobec ograniczonych zdolności absorpcyjnych PI 10iv, braku zagrożenia niewykonania
wskaźników oraz pozostania wolnych, niewykorzystanych środków finansowych, zasadna
jest decyzja o zmniejszeniu alokacji na PI 10iv w wysokości 4 198 553 euro, to jest 18 065
533,85 zł73.
W celu poprawy wydatkowania środków z Działania 9.5 w regulaminie konkursu
przewidziano możliwość zwiększenia dofinansowania operatorom regionalnym z
najlepszymi wynikami.
2.12.4 Realizacja Ram Wykonania w OP 9
Postęp rzeczowy wyprzedza postęp finansowy. Wszystkie wskaźniki z Ram wykonania
przekroczyły, nawet kilkukrotne, cele pośrednie na rok 2018. Część wskaźników już w
połowie okresu programowania osiągnęła wartości docelowe – dotyczy to szczególnie
wskaźników Działania 9.2 (PI 10i), poświęconych kształceniu ogólnemu. Świadczy to
również o sporym potencjale absorpcyjnym tego działania.

73

Przeliczając po kursie 1 euro = 4,3028 zł
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Tabela 87. Wskaźniki Ram Wykonania – stopień osiągnięcia wartości pośrednich i
docelowych – OP 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Wskaźnik lub
KEW

Jednostk
a
pomiaru

Wartość
kumulatywn
a

Cel
pośredn
i na
2018 r.

% realizacji
celu
pośrednieg
o

Wartość
docelow
a na
koniec
2023 r.

%
realizacji
wartości
docelowe
j

WP

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego
dofinansowanyc
h w programie

os.

4 571

2 313

197,62%

5 400

87,98%

WP

Liczba uczniów
objętych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych w
programie

os.

24 213

6 300

384,33%

14 697

167,02%

WP

Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej objętych
wsparciem w
programie

os.

15 939

6 711

237,51%

15 663

101,76%

WP

Liczba uczniów
szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
pracodawcy

os.

9 717

6 378

152,35%

14 885

65,28%

WF

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowalnyc
h

EUR

50 173
217,14

23 097
368

217,22%

151 234
350

33,17%

Typ
wskaźnik
a
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Źródło: RPO WP 2014-2020, obliczenia własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2018 r.; przelicznik
euro: 4,3028

Wskaźnik dla Działania 9.1 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w
programie prawie dwukrotnie przekroczył wartość na rok 2018, jednak do jego realizacji na
koniec 2023 konieczne będzie ogłoszenie kolejnych naborów. Wydaje się jednak, że nie
istnieje tu ryzyko niewykonania – są duże potrzeby regionu w zakresie opisywanym przez
wskaźnik oraz spory potencjał absorpcyjny działania.
Wskaźnik dla PI 10iv – Działanie 9.4 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy wskazuje na
konieczność ogłoszenia dodatkowych naborów, a dotychczasowa realizacja działań w tym
obszarze wskazuje na pewne ograniczenia w absorpcji środków, stąd też między innymi
uzasadniona jest ich realokacja do OP 10 Pomoc techniczna w wysokości 4 198 553 euro.
Wartość docelowa wskaźnika dla PI 10iii - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych
wsparciem w programie, została osiągnięta na koniec 2018 roku. Jak pokazują prognozy,
wskaźnik powinien zostać ponad dwukrotnie przekroczony w roku 2023.
Wskaźnik Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie również powinien zostać
przekroczony na koniec wdrażania Programu. Jest on monitorowany w dwóch priorytetach
– PI 10i oraz PI 10iv. Sama realizacja projektów w PI 10i pozwoli na 3,5 krotne
przekroczenie założeń.
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3
3.1

Rekomendowane zmiany alokacji w Programie
Podsumowanie potencjału Priorytetów inwestycyjnych

Tabela 88. Podsumowanie potencjału Priorytetów inwestycyjnych
Czy PI jest w stanie
wyczerpać alokację
Priorytet Inwestycyjny główną? (wg
podziału alokacji na
31.12.18)

Czy PI jest w stanie
przyjąć środki
rezerwy
wykonania? (wg
podziału rezerwy
na 31.12.18)

Czy PI jest w stanie przyjąć środki
dodatkowe? (ponad zakładaną rezerwę
wykonania)

1a

NIE

---*

NIE

1b

NIE

---*

NIE

2c

TAK

NIE

NIE

3a

TAK

---*

NIE

3c

TAK

TAK

TAK

4a

TAK

---*

TAK

4c

NIE

---*

NIE

4e

TAK

NIE

5b

TAK

---*

NIE

6a

NIE

NIE

NIE

6b

TAK

---*

TAK

6c

TAK

---*

TAK

6d

TAK

TAK

NIE

6e

NIE

NIE

NIE

7b

TAK

---*

NIE

7c

TAK

---*

NIE

TAK (w Działaniu 5.4 oraz Działaniu 5.5)/
NIE (w Poddziałaniu 3.3.1 oraz 3.3.3)
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Czy PI jest w stanie
wyczerpać alokację
Priorytet Inwestycyjny główną? (wg
podziału alokacji na
31.12.18)

Czy PI jest w stanie
przyjąć środki
rezerwy
wykonania? (wg
podziału rezerwy
na 31.12.18)

Czy PI jest w stanie przyjąć środki
dodatkowe? (ponad zakładaną rezerwę
wykonania)

7d

NIE

NIE

NIE

8b

TAK

---*

TAK

8i

TAK

NIE

NIE

8iii

TAK

TAK

TAK

8iv

TAK

TAK

TAK

8v

TAK

---*

TAK

8vi

TAK

NIE

NIE

9a

TAK

---*

TAK

9b

TAK

TAK

TAK

9i

TAK

TAK

---*

9iv

TAK

TAK

TAK

9v

TAK

TAK

TAK

10a

TAK

---*

TAK

10i

TAK

---*

TAK

10iii

TAK

---*

TAK

10iv

TAK

---*

NIE

Źródło: opracowanie własne
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3.2

Ocena propozycji realokacji IZ

Niniejszy rozdział odnosi się do wstępnej propozycji realokacji środków pomiędzy
poszczególnymi PI, którą IZ przedstawiła Instytucji Koordynującej w lutym 2019 roku.
Została ona poddana ocenie ewaluatorów, jednak zakłada się, że wysokość realokacji może
ulec zmianie w najbliższych tygodniach.
3.2.1 Ocena spełnienia zasad koncentracji tematycznej
Jednym z aspektów oceny propozycji realokacji środków w ramach RPO WP 2014-2020 jest
ocena spełniania zasad koncentracji tematycznej. Jest to zasada przyjęta na poziomie
Umowy Partnerstwa, zgodnie z którą środki z funduszy europejskich powinny być
wydatkowane zgodnie w przyjętymi priorytetami. Przesunięcia środków między
poszczególnymi Celami Tematycznymi i Priorytetami Inwestycyjnymi mogłoby więc
naruszać spełniania zasad koncentracji tematycznej.
Na początku należy zauważyć, że przesunięcia środków nie narusza proporcji pomiędzy
łączną wartością alokacji z EFS i EFRR.
Tabela 89. Alokacja EFRR i EFS przed i po realokacji
EFRR

EFS

Przed
realokacją

1 519 517 194

594
726
566

Po
realokacji

1 519 517 194

594
726
566

Źródło: opracowanie własne

Spełnianie zasad koncentracji tematycznej pokazuje poniższa tabela:
Tabela 90. Ring-fencingi przed i po realokacji
Przed realokacją

Łączna
alokacja
na CT1,
CT2,
CT3,
CT4
min.
50%
EFRR

Wg propozycji realokacji

W EUR

Jako % EFRR/ EFS

W EUR

Jako % EFRR/ EFS

752 669 164

49,53%

751 856 811

49,48%
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Przed realokacją

Wg propozycji realokacji

W EUR

Jako % EFRR/ EFS

W EUR

Jako % EFRR/ EFS

CT4
min.
15%
EFRR

297 257 242

19,56%

301 307 242

19,83%

CT9
min.
20% EFS

169 088 779

28,43%

169 088 779

28,43%

Cztery
PI EFS
(8i, 9iv,
8iii,
10iv,
10i)

396576034

66,7%

380289856,6

63,9%

Źródło: opracowanie własne

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z propozycją realokacji limit środków na Pomoc
Techniczną wzrośnie o ponad 16 mln euro, co sprawi, że udział PT w ogóle środków RPO
wzrośnie z 3,3% do 4,1%.
Analizują powyższe dane należy przede wszystkim stwierdzić, że proponowane realokacje
w niemal śladowym stopniu wpłyną na osiągane ring-fencingi.
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3.2.2 Ocena potencjału poszczególnych PI
Tabela 91. Ocena potencjału poszczególnych PI

PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

1a

20 000 000

6 000 000

-14 000 000

Proponowana zmiana alokacji jest zgodna z opinią ewaluatorów (postulowana zmiana polegając na odjęciu z PI 1a
ok 14 mln euro) i przesunięciu na PI 3c. Wdrażanie PI 1a uwarunkowane jest szeregiem czynników zewnętrznych,
w związku z czym IZ RPO WP ma ograniczone możliwości wpłynięcia na wzrost kontraktacji i stopień osiągnięcia
zakładanych wartości docelowych wskaźnikow. Z tego powodu reacjonalne jest zmniejszenie alokacji na ten
priorytet.

1b

85 000 000

63 000 000

-22 000 000

Proponowana zmiana alokacji jest zgodna z opinią ewaluatorów (postulowana zmiana polegając na odjęciu z PI 1a
od 15 do 25 mln euro) i przesunięciu na PI 3c. W związku z dużym potencjałem absorpcyjnym w PI 3c realokacja
środków z PI 1b jest racjonalna i przycyzni się do lepszego osiągnięcia zakładanych efektów interwencji.

2c

81 039 212

76 176 859

-4 862 353

Planowana jest realokacja środków rezerwy wykonania z PI 2c do PI 6b (Poddziałanie 4.3.1). Decyzja taka jest w
pełni uzasadniona i trafna – w przypadku PI 2c nie zidentyfikowano znaczącego potencjału aplikacyjnego
(potwierdziły to zarówno dane nt. dotychczasowego poziomu zainteresowania wsparciem oraz wyniki badań
ilościowych i jakościowych). JST w pierwszej kolejności są znacznie bardziej zainteresowane realizacją inwestycji
infrastrukturalnych, np. w zakresie wodociągów, kanalizacji, OZE, które wydają się – z ich punktu widzenia znacznie pilniejszą potrzebą rozwojową niż dalszy rozwój e-administracji.
W wyniku planowanej realokacji, w OP 2 pozostałoby nadal około 89,5 mln zł środków. 43 mln zł zostało już
przeznaczone na przeprowadzenie naboru w obszarze e-zdrowia. Kolejne decyzje dotyczące sposobu
rozdysponowania pozostałych środków - skierowania ich np. na kolejny nabór we wszystkich dotychczasowych
obszarach OP 2 lub na kolejny nabór z obszaru e-zdrowia - powinny być podjęte po rozstrzygnięciu ogłoszonego w
kwietniu br. naboru z obszaru e-zdrowia. Może się bowiem okazać, że zainteresowanie aplikowaniem będzie
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PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

niewielkie i nie będzie możliwości kontraktacji całej dostępnej alokacji. W takim wypadku zasadne będzie
podjęcie negocjacji w celu możliwości przesunięcia pozostałych środków na inne PI.

3a

51 083 856

51 083 856

0

Propozycja nie zwiększania alokacji w PI 3a jest uzasadniona założeniem przekroczenia celów końcowych
Programu

3c

218 288 854

254 288 854

36 000 000

Proponowana zmiana zgodna z rekomendacjami ewaluatorów (przesunięcie środków z CT1 do PI 3c w wysokości
łącznej 31-41 mln euro)

4a

109 993 244

125 206 565

15 213 321

Realokacja środków w ramach OP 3 wynika z bardzo dużego potencjału absorpcyjnego Działania 3.1 Rozwój OZE.
Planowane przesunięcie pozostałej alokacji z PI 4c (5 213 321 euro) do PI 4a należy ocenić jako uzasadnione
(zobowiązania wskaźnikowe PI 4c zostaną wypełnione, potencjał absorpcyjny niższy niż w przypadku wsparcia dla
OZE). Słuszne jest również planowane przesunięcie całej rezerwy wykonania dla OP 3 w kwocie 10 mln euro na
Działanie 3.1. Rozwój OZE na projekty dotyczące wykorzystywania energii słonecznej. Relokowane środki zostaną
przeznaczone na trzy projekty skierowane do mieszkańców gmin (projekty parasolowe) z listy rezerwowej oraz na
organizację naboru skierowanego do klastrów energii działających na terenie województwa podkarpackiego. Z
uwagi istnienie w województwie trzech certyfikowanych klastrów energii potencjalnie zainteresowanych
realizacją projektów, idea ogłoszenia dodatkowego konkursu skierowanego do tego rodzaju podmiotów wydaje
się zasadna. W przypadku nierozstrzygnięcia planowanego konkursu dedykowanego klastrom energii, zaleca się
przesunięcie wolnych środków na instalacje fotowoltaiczne dla indywidualnych beneficjentów.
Zwiększenie puli środków na działanie 3.1 wymaga również zwiększenia wartości docelowych wskaźników. Które
są w jego realizowane. Propozycje nowych wartości wskaźników oszacowane w oparciu o zaktualizowany średni
koszt jednostkowy oraz pulę relokowanych środków zostały zawarte w Załączniku 1.
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PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

4c

87 323 162

82 109 841

-5 213 321

Planowana realokacja środków z PI 4c do PI 4a jest zasadna ze względu na pozytywne wyniki wskaźnikowe w
ramach PI 4c oraz brak zidentyfikowanego dalszego potencjału absorpcyjnego w PI 4c.

-5 950 000

Proponowane zmiany alokacji są zgodne z opiniami ewaluatorów. Istnieje potrzeba zwiększanie alokacji PI 4e w
ramach Osi 5 (Działanie 5.4 oraz Działanie 5.5), natomiast w przypadku PI 4e realizowanego w ramach OP 3 nie
widzi się potencjału do zagospodarowania rezerwy wykonania, stąd środki te mogą być rozdysponowane na cele
PI 4a.

0

W świetle przeprowadzonej ewaluacji decyzja o pozostawieniu dotychczasowej kwoty alokacji na PI 5b oceniana
jest jako uzasadniona. Ocenia się, że dotychczasowa alokacja jest wystarczająca i nie ma konieczności
przyznawania PI 5b dodatkowych środków finansowych. Z drugiej zaś strony ocenia się, że potencjał absorpcyjny
jest wystarczający, by wykorzystać dostępne środki, więc na etapie przeglądu śródokresowego nie ma
konieczności zmniejszania alokacji.

4e

5b

99 940 836

18 635 911

93 990 836

18 635 911

6a

22 643 401

16 583 501

-6 059 900

W świetle przeprowadzonych analiz propozycja przesunięcia środków jest uzasadniona. Aktualnie trudno
jednoznacznie ocenić jaka kwota może pozostać w ramach Działania 4.2 (trwa ocena wniosków złożonych w III
naborze). Wskazana kwota stanowi minimalną kwotę jaka powinna zostać przeniesiona z Działania 4.2 na
Działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Kwota ta być może ulegnie zwiększeniu, w sytuacji, gdyby do
dofinansowania wybrano mniejszą liczbę projektów lub projekty o mniejszej wartości.

6b

91 745 981

102 668 234

10 922 253

W świetle przeprowadzonych analiz propozycja przesunięcia środków jest uzasadniona. W PI 6b stwierdzono
wysoki potencjał do absorpcji dodatkowych środków (duża liczba projektów na listach rezerwowych).

6c

39 294 671

40 032 671

738 000

W świetle przeprowadzonych analiz propozycja przesunięcia środków jest uzasadniona i najpewniej wystarczy do
wyeliminowania zjawiska nadkontraktacji w tym PI.
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PI

6d

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

13 839 675

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

13 101 675

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

-738 000

Komentarz ewaluatora

W świetle przeprowadzonych analiz propozycja przesunięcia środków jest uzasadniona. Przesunięcie tej puli
środków nie uszczupli potencjału do wsparcia projektów w ramach zaplanowanego na czerwiec naboru
wniosków.
Wskazana kwota stanowi minimalną kwotę jaka powinna zostać przeniesiona z Działania 4.5. Kwota ta być może
ulegnie zwiększeniu, w sytuacji, gdyby w ramach zaplanowanego naboru wniosków nie wybrano odpowiednio
licznej grupy projektów.
W świetle przeprowadzonych analiz propozycja przesunięcia środków jest uzasadniona. Kwota alokacji do
przesunięcia została trafnie określona.

6e

7 089 436

3 889 436

-3 200 000

Aktualnie trwa ocena wniosków złożonych w I naborze. Wszystkie projekty mają dużą szansę na podpisanie
umów o dofinansowanie.
Dostępna rezerwa wykonania z Poddziałania 3.3.2 w kwocie 3,2 mln euro powinna zostać przesunięta do
Działania 3.1 Rozwój OZE

7b

211 547 013

211 547 013

0

Propozycja niezwiększania alokacji jest uzasadniona długim cyklem przygotowania ewentualnych nowych
projektów drogowych, co niesie za sobą zagrożenie nieskutecznego wykorzystania ewentualnych przesunięć w
perspektywie n+3 w przypadku rozpoczęcia realizacji projektów po 2019 roku. W przypadku braku kontraktacji
projektów w zakresie dróg lokalnych wybranych do dofinansowania w 2016 roku możliwe będzie podniesienie
dofinansowania planowanym projektom pozakonkursowym.

7c

10 000 000

10 000 000

0

Propozycja nie zwiększania alokacji jest uzasadniona zaspokojonym popytem aplikacyjnym przy interwencji
długiego okresu notyfikacji pomocy publicznej w KE
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PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

7d

134 230 569

133 380 569

-850 000

W opinii ewaluatora propozycja realokacji jest uzasadniona we wskazanej wysokości jedynie w przypadku
negatywnych rozstrzygnięć w odniesieniu do dwóch dodatkowych projektów pozakonkursowych PKP PLK S.A.,
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz (roboty budowlane i kontrakty towarzyszące)
oraz Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS
w Woli Baranowskiej, a także negatywnej decyzji beneficjenta zidentyfikowanego projektu Rewitalizacja Kolei
Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów. W przypadku negatywnych rozstrzygnięć wyżej przedstawionych
kwestii ze względu na ryzyko niewykorzystania alokacji przyporządkowanej do PI 7d (z uwzględnieniem rezerwy
wykonania), dokonanie realokacji będzie niezbędne. Propozycja jest uzasadniona we wskazanej wysokości.
Wynika z zaspokojenia popytu aplikacyjnego w PI 7d.

8b

20 000 000

20 000 000

0

Propozycja nie zwiększania alokacji w PI 8b jest oceniana jako zasadna.

8i

137 109 301

128 916 112

-8 193 189

Środki słusznie przesunięte do Działania 7.3 na wsparcie w zakresie tworzenia miejsc pracy. Pozostałe środki w PI
8i są wystarczające do osiągnięcia wartości wskaźników docelowych po ponownym szacowaniu.

8iii

57 300 000

53 405 565

-3 894 435

Sprawne wdrażanie działań i popyt na nowe miejsca pracy

8iv

18 256 114

18 622 385

366 271

Dodatkowe środki pochodzą z Działania 8vi. Jest to uzasadnione przesunięcie z uwagi na potrzebę realizacji
działań w PI

8v

9 331 094

9 331 094

0

Propozycja nie zwiększania alokacji w PI 8b jest oceniana jako zasadna.

8vi

5 389 061

5 022 790

-366 271

Środki zostały przesunięte z uwagi na to, że koszty jednostkowe okazały się niższe niż zakładane i jedno z
zakładanych działań postanowiono realizować w innym programie operacyjnym.
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PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

9a

88 403 537

88 403 537

0

Propozycja nie zwiększania alokacji jest uzasadniona osiągnięciem celów w obszarze infrastruktury zdrowia
(Poddziałanie 6.2.1) i brakiem szans na osiągnięcie celów końcowych w obszarze infrastruktury społecznej
(Poddziałanie 6.2.2) w wyniku przyjęcia nietrafnych założeń na etapie programowania

9b

52 492 230

52 492 230

0

Propozycja nie zwiększania alokacji jest uzasadniona założeniem przekroczenia celów końcowych Programu w
projektach wybranych i zidentyfikowanych do dofinansowania oraz nie rozstrzygnięciem ostatniego naboru

9i

35 916 002

35 916 002

0

Propozycja nie zwiększania alokacji jest uzasadniona założeniem przekroczenia celów końcowych Programu i
ograniczonym potencjałem absorpcyjnym.

9iv

89 739 842

89 739 842

0

Istnieje wysoki potencjał absorpcyjny w obszarze usług społecznych, jednakże prognozy osiągnięcia wartości
docelowych wskaźników nie wskazują na potrzebę realokacji na PI.

9v

43 432 935

43 432 935

0

Istnieje wysokie zapotrzebowanie na wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wykraczające poza możliwości finansowe projektów
realizowanych przez OWES, jednakże prognozy osiągnięcia wartości docelowych wskaźników nie wskazują na
potrzebę realokacji na PI.

10a

56 925 606

56 925 606

0

Propozycja nie zwiększania alokacji jest uzasadniona prognozą przekroczenia celów końcowych Programu.

10i

55 426 891

55 426 891

0

W ramach PI 10i – to jest Działania 9.1 i 9.2 istnieje znaczny potencjał absorpcyjny, szczególnie w zakresie
edukacji ogólnej (Działanie 9.2). PI 10i jest zatem w stanie wydatkować dodatkowe środki, ponad przyznaną
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PI

Alokacja
Całkowita
przed zmianą
(EUR)

Alokacja
Całkowita
po
proponowanej
zmianie
(EUR)

Alokacja
całkowita różnica
(EUR)

Komentarz ewaluatora

alokację główną. Do realizacji tego wymagane będzie ogłoszenie kolejnych konkursów, ale patrząc na wyniki
badania beneficjentów, jest spore zainteresowanie tym priorytetem.

10iii

16 122 306

16 122 306

0

W ramach PI 10iii – to jest Działania 9.3 istnieje istotny potencjał absorpcyjny. Nie widać żadnych zagrożeń dla
realizowanych działań, a badani beneficjenci zgłaszali chęć aplikowania o kolejne środki.

10iv

57 000 000

52 801 447

-4 198 553

W ramach PI 10iv jest ograniczona zdolność wydatkowania środków, a dotyczy ona szczególnie Działania 9.4 – to
jest edukacji zawodowej. Ograniczone możliwości absorpcji wynikają w głównej mierze z ograniczonej liczby szkół
zawodowych. Zasadne jest zatem dokonanie realokacji z tego Działania i tego Priorytetu

Pomoc
69 703 020
Techniczna

85 989 197

16 286 177,40

W związku z dużymi potrzebami w zakresie pomocy technicznej zwiększenie alokacji na OP 10 jest oceniane jako
recjonalne.

2 114 243 760

0

Razem

2 114 243
760
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4

Rekomendacje

Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

W przypadku wielu wskaźników
produktu zawartych w RPO WP
2014-2020 nie jest możliwe
osiągnięcie założonych wartość Należy zaktualizować wartość
docelową na rok 2023
docelowych na rok 2023.
wybranych wskaźników
IZ
W innych przypadkach
produktu zawartych w RPO WP
prognozuje się istotne
2014-2020.
przekroczenie wartości
docelowych wskaźników
produktu.

1

2

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Przy aktualizacji RPO WP 2014-2020
należy wprowadzić zmiany w
wartościach wskaźników w Tabelach 5.
Wspólne i specyficzne dla programu
wskaźniki produktu.

31.03.2020

Wartości te powinny być zgodne z
prognozami przedstawionymi w
Załączniku nr 1 do raportu z ewaluacji
mid-term.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo
informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne,
przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport,
edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek
pracy, włączenie społeczne

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

W związku ze zmieniającą się
sytuacją społecznoekonomiczną prognozuje się
przekroczenie lub

Po przeglądzie śródokresowym
należy zmodyfikować wartości IZ
docelowe wybranych

Przy aktualizacji RPO WP 2014-2020
należy wprowadzić zmiany w
wartościach wskaźników w Tabelach 3.

31.03.2020

Adresat rekomendacji
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nieosiągnięcie wartości
docelowych wybranych
wskaźników rezultatu
strategicznego.

wskaźników rezultatu
strategicznego.

Wartości te powinny być zgodne z
prognozami przedstawionymi w
Załączniku nr 2 do raportu z ewaluacji
mid-term.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo
informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne,
energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura,
turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie
społeczne
Obszar tematyczny
Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

Należy dokonać zmian wskaźników
finansowych w przypadku:
W związku z planowanymi
realokacjami w wybranych
Osiach Priorytetowych nie
będzie możliwe osiągnięcie
zakładanych wartości
wskaźników finansowych. W
innych istnieje możliwość ich
przekroczenia.

OP 2,
OP 4,
Należy dokonać modyfikacji
wskaźników finansowych.

IZ

OP 7,

31.03.2020

OP 9
OP 10
Szczegółowe propozycje zmian
przedstawiono w Załączniku nr 2b.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

3

Obszar tematyczny

społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjnokomunikacyjne, środowisko, edukacja, rynek pracy,

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

4

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Adresat rekomendacji
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Należy dokonać realokacji w obrębie OP
1.
Należy zmniejszyć alokację na OP 2 w
wysokości ok 4,8 mln EUR.
Należy dokonać realokacji w obrębie OP
3.
W przypadku wybranych
Działań dostrzega się brak
możliwości wykorzystania
dostępnej alokacji. W innych
Działaniach istnieje wysoki
potencjał absorpcyjny, wobec
czego są one w stanie przyjąć
dodatkowe środki.

Biorąc pod uwagę aktualny i
prognozowany poziom
osiągnięcia wartości
docelowych wskaźników oraz
potencjał absorpcyjny należy
dokonać realokacji środków w
ramach RPO WP 2014-2020.

Należy zwiększyć alokację w OP 4 o ok
4,8 mln EUR oraz dokonać realokacji w
obrębie Osi.
Należy dokonać realokacji w obrębie OP
5.
IZ

31.03.2020
Należy dokonać realokacji w obrębie OP
6.
Należy rozważyć zmniejszenie alokacji w
OP 7 o ok 12 mln EUR oraz dokonać
realokacji w obrębie Osi.
Należy zmniejszyć alokację w OP 9 o ok
4,2 mln EUR.
Należy zwiększyć alokację na OP 10 o ok
16 mln EUR.
Szczegółowe kierunki realokacji zostały
przedstawione w treści raportu.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo
informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne,
przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport,

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020
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edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek
pracy, włączenie społeczne
Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Konieczne jest zatem
wprowadzenie do programu
zmian w zakresie typów
interwencji (usunięcie typu
interwencji rozwój form małej
retencji).

Brak potencjału aplikacyjnego w
zakresie zwiększania retencji w Usunięcia wskaźnika
Pojemność obiektów małej
województwie.
retencji i zastąpienie go
Konieczne jest zatem
wskaźnikiem Łączne wydatki
wprowadzenie do programu
gmin i powiatów na
IZ
zmian w zakresie typów
bezpieczeństwo publiczne i
interwencji (usunięcie typu
ochronę przeciwpożarową na
interwencji rozwój form małej
mieszkańca. Założono, że
retencji) i usunięcia wskaźnika
wartość wskaźnika będzie
Pojemność obiektów małej
rosnąć przy założeniu
retencji.
utrzymania takiego samego
tempa wzrostu, do 2023 roku.
Założono wzrost na podstawie
obliczeń modelem regresji
liniowej na podstawie danych z
lat 2013-2017

Usunięcie typu interwencji rozwój form
małej retencji.
Usunięcia wskaźnika Pojemność
obiektów małej retencji i zastąpienie go 31.03.2020
wskaźnikiem Łączne wydatki gmin i
powiatów na bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową na
mieszkańca.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

5

Obszar tematyczny

Środowisko

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

6

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Adresat rekomendacji
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7

Przyjęty zestaw wskaźników
monitorowania w PI 6d należy
ocenić jako trafny. Pozwala on
na pomiar kluczowych efektów
będących wynikiem
wspieranych projektów.
Jednakże w odniesieniu do typu
projektu 7 z SZOOP, dla którego
zaplanowano nabór na czerwiec
2019 r. (tj. minimalizacja
zanieczyszczeń wód i gleb na
obszarach Natura 2000 w celu
ograniczenia zagrożeń dla
bioróżnorodności) brak jest
zastosowania odpowiednich
wskaźników monitorowania na
poziomie RPO WP 2014-2020.

Rekomenduje się
wprowadzenie dodatkowych
wskaźników na poziomie
monitorowania projektów.

IZ

Wprowadzenie dodatkowych
31.03.2020
wskaźników na poziomie monitorowania
projektów, które umożliwią pomiar
efektów projektów planowanych do
wdrażania w ramach zaplanowanego
naboru w ramach Działania 4.5:

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Środowisko

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Wraz z rozwojem infrastruktury
zbiorowego ujmowania i
oczyszczania ścieków
komunalnych zwiększać się
będzie masa wytworzonych
KOŚ. Rozwojowi sieci
wodociągowych i
kanalizacyjnych towarzyszy

W przyszłej perspektywie
finansowej, rekomenduje się
kontynuację wsparcia
projektów i rozwiązań
związanych z
zagospodarowywaniem

IZ



wskaźnika odnoszącego się do
przepustowości wspartych
przydomowych oczyszczalni ścieków
(np. w m3/dobę)



wskaźnika odnoszącego się do liczby
wdrożonych działań informacyjnopromocyjnych.

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia w
31.06.2020
przyszłej perspektywie finansowej dla
projektów związanych z
zagospodarowywaniem komunalnych
osadów ściekowych z uwzględnieniem
zapisów: Strategii postępowania z
komunalnymi osadami ściekowymi na
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8

wzrost przepustowości
komunalnych osadów
komunalnych oczyszczalni
ściekowych.
ścieków oraz stosowanie na
tych instalacjach pogłębionego
usuwania biogenów, co wpływa
na wzrost wytwarzania KOŚ. W
związku z powyższym wzrastać
będą wyzwania związane z
odpowiednim
zagospodarowywaniem KOŚ.

lata 2019-2022 (Ministerstwo Rolnictwa.
Warszawa 2018 r.) oraz KPGO i KPOŚK.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Środowisko

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Zaplanowany na czerwiec 2019
roku nabór w PI 6d został
trafnie zaplanowany do potrzeb
regionalnych, wśród których
należy wskazać szczególnie na:
dużą oraz rokrocznie
zwiększająca się liczba
turystów, szczególnie na
obszarach cennych
przyrodniczo. Nabór ten
przewidziano w celu
ograniczenia zagrożeń dla
bioróżnorodności
powodowanych przez
zanieczyszczenia wód i gleb na
obszarach Natura 2000

Rekomenduje się
IZ
przeprowadzenie działań
informacyjnych i promujących
planowany na czerwiec 2019 r.
nabór wśród podmiotów
uprawnionych do
wnioskowania (gminy objęte
Programem Strategicznego
Rozwoju Bieszczad i
Programem Strategicznym
„Błękitny San”, których zakres
rzeczowy projektu
zlokalizowany będzie na
obszarze: Natura 2000; gmin
objętych Programem
Strategicznego Rozwoju

Adresat rekomendacji

Przeprowadzenie działań informacyjnych
30.06.2019
i promujących planowany na czerwiec
2019 r. nabór (prezentacja możliwości
oraz warunków realizacji projektów).
Organizacja szkolenia dedykowanego
uprawnionym wnioskodawcom.
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9

10

(zaplanowano wsparcie
projektów z zakresu
infrastruktury gospodarki
ściekowej oraz działań
informacyjno-promocyjnych,
alokacja 30 mln zł).

Bieszczad; gmin objętych
Programem Strategicznym
„Błękitny San”).

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Środowisko

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

IP WUP

Większa precyzyjność w zakresie doboru
działań dla grup docelowych
poprzedzona dokładniejszą diagnozą.
31.03.2020
Powinno mieć to odzwierciedlenie w
kryteriach naboru uczestników (podlegać
dokładniejszej weryfikacji)

Zmienia się profil
długotrwałego bezrobotnego.
W grupie tej znajdują się osoby
niezmotywowane do działań,
albo oczekujące innego rodzaju
wsparcia.

Należy zwrócić większą uwagę
na strategię rekrutacji
uczestników w OP 7 i zakres
oferowanego wsparcia.

Klasa rekomendacji

Programowa

Obszar tematyczny

Rynek pracy

Treść wniosku

Treść rekomendacji

W związku ze zmianami
demograficznymi oraz
zamianami na rynku pracy a
Rekomenduje się
także stosunkowo niską
dostępnością opieki żłobkowej kontynuowanie wsparcia na
w województwie podkarpackim opiekę żłobkową.
nadal zapotrzebowanie na tego
typu opiekę jest w regionie
wysokie. Wsparcie finansowe

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

IP WUP

Uwzględnienie na etapie kryteriów
konkursowych lokalizacji (miasto/wieś)
podmiotów realizujących projekty.

30.09.2019
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na opiekę żłobkową ma realny
wpływ na podejmowanie
decyzji o powrocie na rynek
pracy. Szczególnie istotne
wsparcie to jest na terenach
wiejskich.

11

Klasa rekomendacji

Programowa

Podkategoria rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Rynek pracy, edukacja

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia (kwartał)

Brak możliwości finansowania
w ramach PI 8vi badań
diagnostycznych stanowi
przeszkodę dla skutecznej
profilaktyki raka piersi i raka
szyjki macicy.

Rekomenduje się umożliwienie
finansowania badań
diagnostycznych w kierunku
Ministerstwo Zdrowia
wykrycia raka szyjki macicy i
raka piersi w ramach działań
profilaktycznych

Zmiana wytycznych w zakresie realizacji
projektów związanych z profilaktyką raka 31.03.2020
szyjki macicy oraz raka piersi

Klasa rekomendacji

Horyzontalna

Podkategoria rekomendacji

Strategiczna

Obszar tematyczny

Zdrowie

Program operacyjny

Więcej niż jeden program

Adresat rekomendacji
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4

Recommendations

Conclusion

1

Recipient

Implementation method

In the case of many product
indicators included in the ROP
WP 2014-2020, it is not possible
to achieve the assumed target
values for 2023.
In other cases, it is expected
that the target values of the
product targets will be
significantly exceeded.

It is necessary to update the
target for 2023 selected
product indicators contained in Managing authority
the Podkarpackie ROP 20142020.

When updating the Podkarpackie ROP it is
necessary to introduce changes in the values
of indicators in Tables 5. Common and
program-specific product indicators.
31.03.2020
These values should be consistent with the
forecasts presented in Appendix No. 1 to the
report on the mid-term evaluation.

Recommendation class

Program

Subcategory of recommendation

Thematic area

Innovation and research and development,
information society, information and communication
technologies, entrepreneurship, energy, environment,
transport, education, culture, tourism and recreation,
health, labor market, social inclusion

Conclusion

2

Recommendation

Implementation
deadline (quarter)

Due to the changing socioeconomic situation, it is
forecasted that the target
values of selected strategic
result indicators will be
exceeded or not reached.

Recommendation

Recipient

After the mid-term review, the
target values of selected
Managing authority
strategic result indicators
should be modified.

352

operational

Operational Programme
RPO WP 2014-2020
Implementation method

Implementation
deadline (quarter)

When updating the Podkarpackie ROP,
change the values of the indicators in Tables
3.
31.03.2020
These values should be consistent with the
forecasts presented in Appendix No. 2 to the
report on the mid-term evaluation.
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Recommendation class

Program

Thematic area

Innovation and research and development,
information society, information and communication
technologies, entrepreneurship, energy, environment,
transport, education, culture, tourism and recreation,
health, labor market, social inclusion

Conclusion

Recommendation

Due to planned reallocation in
selected Priority Axes, it will not
be possible to achieve the
Modifications of financial
assumed values of financial
indicators should be made.
indicators. In others, there is
the possibility of exceeding
them.

3

4

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme
RPO WP 2014-2020
Implementation
deadline (quarter)

Recipient

Implementation method

Managing authority

Changes in financial indicators should be
made in the case of:
PA2
PA4,
PA7,
PA9
PA10
Detailed proposals for changes are
presented in Appendix No. 2b.

31.03.2020

operational

Recommendation class

Program

Subcategory of recommendation
Operational Programme

Thematic area

information society, information and communication
technologies, environment, education, job market,

Conclusion

Recommendation

Implementation method

In the case of selected
Measures, it is not possible to
use the available allocation. In
other Activities there is a high
absorption potential, so they
are able to take additional
measures.

Taking into account the
current and forecasted level of
achieving the target values of
the indicators and the
Managing authority
absorption potential, it is
necessary to reallocate funds
under the Podkarpackie ROP.

Recipient

353

RPO WP 2014-2020
Implementation
deadline (quarter)

A reallocation within OP 1 should be made.
The allocation to PA2 should be reduced to
approximately EUR 4.8 million.
31.03.2020
A reallocation within PA3 should be made.
The allocation in PA4 should be increased by
approximately EUR 4.8 million.
Reallocation within PA5 should be made.
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It is necessary to reallocate within PA6.
A reduction of the allocation in PA7 by about
EUR 12 million should be considered.
The allocation in PA9 should be reduced by
approximately EUR 4.2 million.
The allocation for PA10 should be increased
by approximately EUR 16 million.
The detailed directions of reallocation are
presented in the report

5

Recommendation class

Program

Subcategory of recommendation

Thematic area

Innovation and research and development,
information society, information and communication
technologies, entrepreneurship, energy, environment,
transport, education, culture, tourism and recreation,
health, labor market, social inclusion

Conclusion

Recommendation

Lack of application potential in
the area of increasing retention
in the voivodship.
Therefore, it is necessary to
introduce changes to the
program in the scope of types
of intervention (removing the
type of intervention,
development of small retention
forms) and removing the
indicator. Capacity of small
retention objects.

It is therefore necessary to
introduce changes to the
program in the scope of types
of intervention (removing the
type of intervention,
development of small
retention forms).
Removal of the indicator.
Capacity of small retention
facilities and its replacement
with indicator. Total
expenditure of communes and

Recipient

Managing authority
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operational

Operational Programme
RPO WP 2014-2020
Implementation method

Removal of the type of intervention
development of small retention forms.
Removal of the indicator. Capacity of small
retention facilities and its replacement with
indicator. Total expenditure of communes
and counties on public safety and fire
protection per capita.

Implementation
deadline (quarter)

31.03.2020
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counties on public safety and
fire protection per capita. It
was assumed that the value of
the index will grow on the
assumption that the same
growth rate will be maintained
until 2023. An increase was
assumed based on the linear
regression model based on
data from 2013-2017
Recommendation class

Program

Thematic area

Environment

Conclusion

Recommendation

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme

6

The adopted set of monitoring
indicators in PI 6d should be
assessed as accurate. It allows
the measurement of key effects
resulting from supported
projects. However, with
reference to the type of project
7 from SZOOP, for which
recruitment is scheduled for
June 2019 (ie minimization of
water and soil pollution in
Natura 2000 areas in order to
limit the threats to
biodiversity), there are no
appropriate monitoring

RPO WP 2014-2020
Recipient

It is recommended to
introduce additional indicators
Managing authority
at the level of project
monitoring.

355

Implementation method

Introduction of additional indicators at the
level of project monitoring that will enable
measuring the effects of projects planned
for implementation as part of the planned
recruitment under Measure 4.5:
• indicator referring to the capacity
supported by household sewage treatment
plants (eg in m3 / day)
• indicator referring to the number of
implemented information and promotion
activities.

Implementation
deadline (quarter)

30.06.2019
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indicators at the level of the
Podkarpackie ROP 2014- 2020.
Recommendation class

Program

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme
Thematic area
Conclusion

environment

RPO WP 2014-2020

Recommendation

Implementation
deadline (quarter)

With the development of the
infrastructure for the collective
recognition and treatment of
municipal sewage, the mass of
the generated KOŚ will
increase. The development of
water supply and sewage
networks is accompanied by an
increase in the capacity of
municipal sewage treatment
plants and the application of indepth nutrient depletion on
these installations, which
contributes to the increase in
the production of the KOŚ. In
connection with the above, the
challenges related to proper
management of municipal
sewage sludge will increase.

In the future financial
perspective, it is
recommended to continue
supporting projects and
solutions related to the
management of municipal
sewage sludge.

Recommendation class

Program

Thematic area

environment

Recipient

Implementation method

30.06.2020

Managing authority

Providing adequate support in the future
financial perspective for projects related to
the management of municipal sewage
sludge, taking into account the provisions of:
Strategy for dealing with municipal sewage
sludge for 2019-2022 (Ministry of
Agriculture, Warsaw 2018), and KPGO
(National Waste Management Plan) and
KPOŚK (National municipal wastewater
treatment program).

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme
7

RPO WP 2014-2020
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Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy

Conclusion
The recruitment planned for
June 2019 in PI 6d was aptly
planned for regional needs,
among which one should be
particularly pointed to: a large
and an increasing number of
tourists every year, especially in
areas of natural value. This call
is planned to limit the threats
to biodiversity caused by water
and soil pollution in Natura
2000 areas (support for projects
in the field of sewage
management infrastructure and
information and promotion
activities is planned, allocation
of PLN 30 million).
Recommendation class

Recommendation

Recipient

It is recommended to carry out
information activities and
promote recruitment planned
for June 2019 among entities
entitled to apply
(municipalities covered by the
Bieszczady Strategic
Development Program and the
"Blue San" Strategic Program,
whose material scope of the
Managing authority
project will be located in the
area: Natura 2000, communes
included in the Strategic
Program Development of the
Bieszczady, communes
covered by the "Blue San"
Strategic Program).

Program

Implementation method

Implementation
deadline (quarter)

Conducting information and promotion
activities planned for June 2019
(presentation of the possibilities and
31.03.2020
conditions of project implementation).
Organization of training dedicated to eligible
applicants.

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme
8

9

Thematic area

environment,

RPO WP 2014-2020

Conclusion

Recommendation

Implementation
deadline (quarter)

The long-term unemployed
profile changes. This group
includes people who are not
motivated to activities or who
expect other types of support.

More attention should be paid
to the recruitment strategy of
participants in OP 7 and the
scope of support offered.

Recipient

Implementation method

Intermediate
institution

Greater precision in the selection of
activities for target groups preceded by a
more accurate diagnosis. This should be
reflected in the criteria of recruitment of
participants (subject to more thorough
verification)

357

31.03.2020
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Recommendation class

Program

Subcategory of recommendation

operational

Operational Programme
Thematic area
Conclusion

education, labor market,

RPO WP 2014-2020

Recommendation

Implementation method

Implementation
deadline (quarter)

Inclusion at the stage of competition criteria
of the location (city / village) of entities
implementing projects.

30.09.2019

Subcategory of recommendation

operational

Recipient

Due to demographic changes
and changes in the labor
market, as well as the relatively
low availability of nursery care
in the Podkarpackie Region, the
demand for this type of care is It is recommended to continue Intermediate
still high in the region. Financial support for nursery care.
institution
support for nursery care has a
real impact on making decisions
about returning to the labor
market. Particularly important
support is in rural areas.
Recommendation class

Program

Operational Programme
10

Thematic area
Conclusion

11

The lack of funding for PI 8vi
diagnostic tests is an obstacle
to effective prevention of
breast cancer and cervical
cancer.

education, labor market,

RPO WP 2014-2020

Recommendation

Recipient

Implementation method

Implementation
deadline (quarter)

It is recommended to enable
the financing of diagnostic
tests to detect cervical cancer
and breast cancer as part of
preventive measures

Ministry of Health

Change of guidelines for the implementation
of projects related to the prevention of
31.03.2020
cervical cancer and breast cancer
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Recommendation class

Horizontal

Thematic area

Health

Subcategory of recommendation

strategic

Operational Programme
More than one OP

359

