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1. MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA PRZY TWORZENIU MATRYCY LOGICZNEJ 

 

 

CELE OGÓLNE (WYBÓR Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH) 

 zachowanie dla przyszłych pokoleń zasobów dziedzictwa kulturowego (wyzwanie w obszarze kultury  
i dziedzictwa kulturowego w:   Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016r.) 

 wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu (jedna ze składowych celu 
dla priorytetu IV w:   Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

 podniesiona  atrakcyjność  kulturalna  regionu  i zwiększona  dostępność dóbr kultury (cele działania 4.4 
Kultura w: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

 rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu (Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo 
kulturowe w: Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020) 

 tworzenie  warunków  dla  zapewnienia możliwie  równego  i  powszechnego  dostępu  do  oferty kulturalnej, 
w tym do kultury wysokiej (Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe, kierunek działania 2.2.1 w: 
Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020) 

 Wzmacnianie  wizerunku  regionu,  w  tym  Rzeszowa,  jako  centrum  kultury  opartego  m.in.  na 
wydarzeniach   kulturalnych   o   znaczeniu międzynarodowym oraz   budowanie   marek   m.in.   instytucji i 
imprez kulturalnych (Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo kulturowe, kierunek działania 2.2.2 w: Strategia 
Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020) 

 ochrona, promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu (Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo 
kulturowe, kierunek działania 2.2.3 w: Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020) 

 zwiększenie możliwości dostępu do kultury (kierunek działania 1 w: Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2020) 

 kształtowanie kulturowej tożsamości regionalnej (kierunek działania 2 w: Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2020) 
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 poprawa jakości środowiska kulturowego (kierunek działania 3 w: Strategii Rozwoju Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2020) 

 ochrona dziedzictwa kulturowego (Cel Priorytetu I w: Program Rozwoju Kultury w Województwie 
Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 edukacja kulturalna (Cel Priorytetu II w: Program Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 
2010-2020) 

 wsparcie dla społecznego ruchu kulturalnego (Cel Priorytetu III w: Program Rozwoju Kultury w 
Województwie Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 nowoczesne technologie w kulturze (Cel Priorytetu IV w: Program Rozwoju Kultury w Województwie 
Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 dostosowanie infrastruktury kulturalnej do obowiązujących standardów i trendów światowych (Cel 
Priorytetu V w: Program Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 promocja województwa poprzez kulturę w kraju i poza jego granicami (Cel Priorytetu VI w: Program 
Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 zwiększenie uczestnictwa w kulturze poprzez zinstytucjonalizowane formy aktywizacji różnych środowisk 
(Cel Priorytetu VII w: Program Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2020) 

 zrównoważenie rozwoju kultury w regionach (cel strategiczny, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na 

lata 2004–2013) 

 Wzrost efektywności zarządzania sferą  kultury (cel cząstkowy 1, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  

na lata 2004–2013) 

 Wprowadzenie  innowacyjnych  rozwiązań  w systemie organizacji działalności  kulturalnej i w systemie 

upowszechniania kultury (cel cząstkowy 2, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013) 

 Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury (cel cząstkowy 3, w: Narodowa Strategia 

Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013) 

 Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego,  dóbr i usług kultury (cel 

cząstkowy 4, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013) 

 Poprawa warunków działalności artystycznej  (cel cząstkowy 5, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na 

lata 2004–2013) 

 Efektywna promocja twórczości (cel cząstkowy 6, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na lata 2004–

2013) 

 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków (cel cząstkowy 7, w: Narodowa Strategia 

Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013) 

 Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację  i rozbudowę  infrastruktury  kultury (cel cząstkowy 

8, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013)  

 poprawa stanu i dostępności zabytków   poprzez: a) tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i 

organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków,  b) kompleksową rewaloryzację zabytków i ich 

adaptację na cele społeczne,  c) zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości,  d)   

tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych,  e) promocję polskiego dziedzictwa 

kulturowego w Polsce i za granicą, f)   wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków,  g) 

podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego, h)   zabezpieczenie zabytków i 

archiwaliów  przed nielegalnym wywozem za granicę.  (cele Programu  Kultury „Ochrona Zabytków I 

Dziedzictwa     Kulturowego”, w: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury  na lata 2004–2013)  

 

REZULTATY 

W: Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 

 powstanie  infrastruktury  kulturalnej,  odpowiadającej  oczekiwaniom  współczesnego  twórcy  i odbiorcy 
kultury oraz wykorzystującej atuty regionu w zakresie dziedzictwa kulturowego,  
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 tworzenie innowacyjnej infrastruktury kulturalnej, np. eksploratorów, muzeów interaktywnych, sieci kin 
cyfrowych itp.  

 zwiększenie  dostępności    zasobów  kultury  oraz  wydarzeń  kulturalnych  poprzez  digitalizację  oraz 
budowę platform multimedialnych, 

 restrukturyzacja   instytucji   kultury   pod   kątem   optymalizacji   działania   (podział   kompetencji i 
odpowiedzialności), 

 optymalizacja finansowania kultury z uwzględnieniem kryteriów demograficznych i geograficznych  oraz 
zdiagnozowanych potrzeb i warunków kulturowych,  

 wzmocnienie  współpracy  instytucji  kultury  ze  środowiskami  twórczymi,  artystycznymi  i naukowymi w 
regionie,  

 popularyzacja  przedsięwzięć  obejmujących  swoim  zasięgiem  obszar  całego  województwa,  typu 
wędrujący teatr, wędrująca wystawa czy koncerty filharmoników w terenie oraz organizowanie wydarzeń 
kulturalnych w przestrzeni publicznej.   

 wzrost  kompetencji  kulturowych  i  artystycznych  poprzez  edukację  kulturalną  zarówno  na  poziomie 
przygotowania kadr do realizacji zadań z dziedziny kultury, jak też świadomych odbiorców działalności 
kulturalnej,  

 zwiększenie  uczestnictwa   podkarpackich   instytucji   kultury   w   programach   kulturalnych   o zasięgu 
międzynarodowym dających szanse na promocję regionu i prezentację jego atrybutów,  

 wzrost liczby wydarzeń kulturalnych i projektów kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
m.in. dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu w zakresie wkładów własnych dla projektów oraz 
promocję dokonań młodych artystów,  

 stworzenie wszechstronnych baz danych przejawów życia kulturalnego i ich upowszechnienie,   

 wzmocnienie  współpracy  z  instytucjami  kultury  położonymi  w  województwach  ościennych  oraz 
współpracy transgranicznej i międzynarodowej w zakresie realizacji  zadań z dziedziny kultury, 

 wyniesienie  do  rangi  marki  wydarzeń  kulturalnych  oraz instytucji kultury  w oparciu  o  prestiżowy 
repertuar, wysoki poziom i promocję, 

 kształtowanie krajobrazu  kulturowego  rozumiane  jako zintegrowana ochrona  dziedzictwa  kulturowego i 
środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie poprawy ładu przestrzennego i estetyki otoczenia; 
ochrona  i  kształtowanie  zabudowy  historycznych  miast  i  miasteczek  oraz  układów  ruralistycznych; 
zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu, 

 poprawa  stanu  zachowania  i  ochrona  obiektów  oraz  miejsc  cennych  kulturowo,  m.in.  poprzez 
wykorzystanie  narzędzi  prawa  miejscowego a  także  przeciwdziałanie   procesowi   ich   dewastacji i 
degradacji, 

 utrzymanie  wielokulturowego  bogactwa,  tożsamości  lokalnej  i  regionalnej  m.in.  poprzez  działania o 
charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, w tym wspieranie folkloru i sztuki ludowej oraz ochronę 
wartości niematerialnych, 

 stworzenie  systemu  i  procedur  w  celu  funkcjonalnego  zarządzania  kulturą,  dziedzictwem  kulturowym 
i przyrodniczym,  z  uwzględnieniem  rozwoju  partnerstwa  sektora  publicznego,  pozarządowego i 
prywatnego, poprawy funkcjonowania instytucji kultury i ochrony zabytków,  

 badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz jego upowszechnianie i promocja 
dla zastosowań utylitarnych, 

 utworzenie   w   woj.   podkarpackim   wyspecjalizowanej   instytucji   kultury,  zajmującej  się  historią i 
dziedzictwem Kresów 

 wzmocnienie  współpracy  transgranicznej  i  międzynarodowej  w  zakresie  ochrony  i wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego,  

 promocja  najcenniejszych  elementów  dziedzictwa  kulturowego  z  wykorzystaniem  dostępnych  w tym 
zakresie  instrumentów  typu  kampanie  informacyjne  regionalne  i  ogólnopolskie,  akcje  promocyjne, 
konferencje, debaty, sympozja, eksperymenty, badania, publikacje 
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WSKAŹNIKI REZULTATÓW: 

Wzrost  oczekiwanej  liczby  odwiedzin  w objętych  wsparciem miejscach  należących  do  dziedzictwa  
kulturalnego  i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]. (w:   Szczegółowy opis 
osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

Liczba  osób  korzystających  z obiektów  zasobów  kultury  objętych wsparciem [osoby/rok] (w:   
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

 

DZIAŁANIA 

w: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r 

Prace konserwatorskie, prace restauratorskie  i roboty budowlane i/lub  zakup  wyposażenia  służące  

zachowaniu  zabytków nieruchomych  wraz  z otoczeniem,  w celu  udostępnienia  ich  jako atrakcje 

kulturalne regionu. 

Prace  konserwatorskie,  prace  restauratorskie  i/lub  zakup wyposażenia  w zakresie  zabytkowych  

muzealiów,  starodruków, zabytkowych  archiwaliów,  księgozbiorów  oraz  innych  zabytków ruchomych,  

w celu  ich  udostępnienia  jako  atrakcje  kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami. 

Budowa,  rozbudowa,  przebudowa  i/lub  zakup  wyposażenia w zakresie  infrastruktury  służącej  

udostępnianiu  zabytków,  znajdującej się wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element 

większego projektu). 

Rozbudowa,  przebudowa  i/lub  zakup  wyposażenia  w zakresie infrastruktury  instytucji  kultury  w tym  

teatrów,  bibliotek,  ognisk artystycznych,  muzeów,  domów  kultury,  galerii  sztuki,  wraz z bezpośrednim 

otoczeniem powiązanym  z funkcjonowaniem tych obiektów. 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia  w celu monitoringu  i zabezpieczenia  zabytków  

nieruchomych  oraz instytucji  kultury  wraz  z otoczeniem  na  wypadek  zagrożeń  (tylko jako element 

większego projektu). 

Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia  w celu udostępniania  zabytków  oraz  instytucji  

kultury  dla  osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu). 

w: Program Rozwoju Kultury w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2020 

CEL I: 

 Rozpoznanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego w celu zgromadzenia informacji na temat 

cennych pozostałości po wielowiekowej i wielokulturowej historii.  

 Inwentaryzacja i ewidencja zabytków kultury materialnej i niematerialnej regionu.   

 Prowadzenie prac badawczo-naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym województwa.  

 Popularyzacja wyników badań i wykorzystanie ich w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz w 

dziedzinach pokrewnych.  

 Rewaloryzacja materialnego dziedzictwa kulturowego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

zabytków ruchomych i nieruchomych wraz z ich zabytkowym otoczeniem, wyposażenia, wystroju i kolekcji 

oraz układów urbanistycznych, ruralistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych i parkowych. 

 Podejmowanie działań na rzecz fizycznej ochrony zabytków przed zagrożeniami.  

 Upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez inicjowanie i realizację 

programów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.  
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 Budzenie wrażliwości społecznej i kształtowanie postaw odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe 

województwa i jego przekazanie następnym pokoleniom w niezmienionej formie.  

 Ochrona tożsamości kulturowej mieszkańców województwa, poprzez położenie nacisku na tolerancję i 

pozyskiwanie wiedzy na temat różnorodności narodowo-etniczno-religijnej charakterystycznej dla terenów 

obecnego województwa podkarpackiego.  

 Aktywizacja społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie przejmowania zabytków i adaptacji ich na cele kulturalne umożliwiające poszanowanie ich 

pierwotnego charakteru.  

 Inicjowanie i realizacja projektów dotyczących pozamaterialnej sfery dziedzictwa kulturowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do integracji społeczności regionalnej województwa 

wokół kultywowania tradycji i popularyzowania odmienności kulturowej województwa.  

 Tworzenie parków kulturowych dla ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla lokalnej tradycji budowlanej i 

osadniczej. 

 Udostępnianie dziedzictwa kulturowego województwa poprzez realizacje projektów mających na celu 

powstanie infrastruktury umożliwiającej jego prezentację i promocję, w tym tworzenie szlaków 

tematycznych obejmujących najcenniejsze i najważniejsze miejsca z punktu widzenia wartości historyczno-

kulturowej. 

CEL II: 

 Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępu do różnych dóbr kultury poprzez prowadzenie 

interdyscyplinarnych i kierunkowych projektów badawczych.  

 Tworzenie oferty kulturalnej pod kątem oczekiwań różnych grup społecznych i zawodowych mieszkańców 

województwa.  

 Prowadzenie działań mających na celu aktywizację i inspirację zachowań kreatywnych w skali społeczności 

lokalnej i regionalnej.  

 Wzbogacenie systemu edukacji szkolnej i pozaszkolnej w przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem promowania modelu człowieka kulturalnego przy użyciu nowoczesnych 

technologii.  

 Prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia tradycji i promocji dziedzictwa kulturalnego lokalnego 

i regionalnego.  

 Przygotowanie kadr świadomych uczestników i realizatorów kultury poprzez realizację projektów 

szkoleniowych, warsztatowych, doradczych i innych nowoczesnych form rozwijania absorpcji działalności 

kulturalnej.  

 Realizacja przedsięwzięć na styku kultury wyższej i popularnej jako forma zbliżenia od-biorców tych 

rodzajów działań kulturalnych.  

 Nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania kulturą zinstytucjonalizowaną dostosowujące jej ofertę do 

potrzeb społecznych.  

 Promocja działalności kulturalnej w regionie, kraju i poza jego granicami.  

 Współpraca międzyregionalna i zagraniczna na rzecz wymiany doświadczeń i sięgania po nowe sposoby 

edukowania dla kultury. 

Cel III: 

 Inicjowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych w zakresie monitorowania społecznego ruchu 

kulturalnego.  

 Dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w sferze 

kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego.  



 

SZKOLENIE LOGIKA PROJEKTU - SKRYPT MONIKA KŁOS 

 

6 

 Projektowanie i realizacja programów kulturalnych promujących nowe formy i obszary uczestnictwa w 

kulturze.  

 Wspieranie czynnych postaw w kulturze, w tym inicjatyw społecznych w zakresie samo-organizowania się 

dla realizacji ważnych zamierzeń o charakterze kulturalno-społecznym.  

 Tworzenie i popularyzacja form edukowania i aktywizowania młodego pokolenia, mających na celu 

zdobycie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i kreowanie postaw aktywnego włączenia w działalność 

kulturalną środowisk.  

 Podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami społecznego ruchu kulturalnego, a także pomiędzy 

pomiotami społecznego ruchu kulturalnego i innymi partnerami, w tym jednostkami samorządu 

terytorialnego, w zakresie realizacji projektów ważnych z punktu widzenia aktywizacji mieszkańców 

województwa i promowania dziedzictwa kulturowego.  

 Propagowanie, promowanie i wspieranie działań podejmowanych przez organizacje po-zarządowe 

działające na rzecz lub w imieniu mniejszości narodowych i etnicznych. 

 Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie zajmowania się 

problematyką kulturalną, w tym organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i innych form edukacyjnych 

dla różnych grup społecznych i zawodowych zaangażowanych w społeczny ruch kulturalny.  

 Promowanie dokonań twórców i artystów i ich twórczości przy wykorzystaniu istniejących narzędzi 

promocji, ale także poszukiwanie nowych sposobów promowania. 

 

CEL IV: 

 

 Popularyzacja nowoczesnych technologii jako ogólnodostępnych metod rozwoju kulturalnego i zwiększenia 

możliwości czynnego udziału w ofercie kulturalnej oraz jej współtworzeniu.   

 Propagowanie korzyści wynikających z posługiwania się nowoczesnymi technologiami w twórczości 

artystycznej i procesie publicznej prezentacji jej efektów.  

 Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i współczesnym dorobku kulturalnym przy 

zastosowaniu technologii komunikacyjnych i informacyjnych w formie elektronicznej.  

 Organizacja publicznych punktów dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem punktów i 

centrów informacji kulturalnej. 

 Digitalizacja zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych i innych będących w po-siadaniu tak 

instytucji kultury, jak też pozostałych podmiotów prowadzących działalność kulturalną.  

 Przygotowanie i tworzenie nowoczesnych interaktywnych sieci kulturalnej informacji internetowej.  

 Wykorzystanie nowatorskich narzędzi i nowoczesnych metod w zakresie przygotowania odbiorców i ich 

aktywizacji oraz wzbudzaniu postaw kreatywnych na gruncie uczestniczenia w zjawiskach i procesach 

kulturalnych.  

 Położenie nacisku na współdziałanie samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów w zakresie realizacji projektów kulturalnych opartych na wy-korzystaniu nowoczesnych 

technologii. 

 

CEL V: 

 Remont, rozbudowa i przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, wraz z przystosowaniem 

obiektów kultury dla osób niepełnosprawnych.  

 Adaptacja obiektów zabytkowych dla potrzeb podmiotów prowadzących działalność kulturalną.  

 Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem na cele kulturalne.  

 Zakup i modernizacja wyposażenia trwałego dla prowadzenia działalności kulturalnej.  

 Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń przed powodzią, pożarem, kradzieżą i innymi zniszczeniami.  
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 Unowocześnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności kulturalnej.   

 Przygotowanie odpowiedniej bazy lokalowej dla przechowywania zbiorów muzealnych i obsługi ruchu 

turystycznego. 

CEL VI: 

 Organizacja wydarzeń kulturalnych, wpływających na zwiększenie znaczenia kultury województwa 

podkarpackiego jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój regionu.  

 Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjno-reklamowych prezentujących i propagujących kulturę 

województwa podkarpackiego w kraju i poza jego granicami.  

 Tworzenie strategii wizerunkowych mających na celu kreowanie marek kulturalnych województwa 

podkarpackiego.  

 Przygotowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych nakierowanych na pozyska-nie danych 

niezbędnych do określenia istniejącego wizerunku kultury województwa podkarpackiego i dostosowania go 

do oczekiwań potencjalnego odbiorcy.  

 Rozwijanie i wspieranie postaw aktywnego poznawania kultury i historii regionu.   

 Integracja środowisk artystycznych i twórczych na rzecz kompleksowej promocji kulturalnej regionu.  

 Dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu oraz jego dziedzictwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem prezentacji na arenie międzynarodowej.  

 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz instytucjami w zakresie pro-mocji kultury i 

włączenia w ogólny nurt przejawów i efektów działalności kulturalnej mającej miejsce w województwie.  

 Inicjowanie oraz uczestniczenie w międzynarodowej wymianie kulturalnej oraz współpraca w realizacji 

projektów międzynarodowych 

CEL VII: 

 Dążenie do modyfikacji oferty instytucji kultury pod kątem oczekiwań społecznych oraz wymogów 

współczesnej edukacji kulturalnej.  

 Wspieranie nowatorskich rozwiązań inicjowanych przez instytucje kultury w zakresie poszerzenia spektrum 

swojej działalności i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej.  

 Inicjowanie przez instytucje kultury przedsięwzięć umożliwiających współpracę wielu podmiotów 

działających na rzecz kultury oraz szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej i regionalnej.  

 Organizacja szkoleń i innych form dokształcania dla pracowników kultury edukujących w zakresie 

nowoczesnych metod inicjowania i prowadzenia działalności kulturalnej.  

 Wspieranie działań na rzecz tworzenia przez instytucje kultury wraz z innymi podmiotami zajmującymi się 

działalnością kulturalną baz danych o wszystkich przejawach życia kulturalnego w województwie.  

 Współpraca z lokalnymi i regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie promowania działalności 

instytucji kultury i przedsięwzięć przez nie inicjowanych. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU: 

 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] (w:   Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO 
WP 2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

 Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem [szt.] (w:   Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 
2014-2020 13 kwietnia 2016 r.) 

 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] (w:   Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-
2020 13 kwietnia 2016 r.) 
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PROBLEMY (WARUNKI WSTĘPNE) 

W: Narodowa Strategia Kultury 

 Brak jasno określonej polityki kulturalnej państwa.  

 Brak spójnej polityki kulturalnej jst (między wszystkimi szczeblami władzy samorządowej) i Ministerstwa 
Kultury.  

 Brak zarządzania strategicznego w kulturze, koncentracja jedynie na zarządzaniu operacyjnym.  

 Brak efektywnych instrumentów oddziaływania na kulturę w regionach.  

 Niski budżet Ministra Kultury.  

 Niskie wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca – zdecydowanie niższe niż w krajach  Unii 
Europejskiej.  

 Zadłużenie instytucji kultury.  

 Zbyt duże zróżnicowanie publicznych wydatków na kulturę pomiędzy regionami w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.  

 Zły stan techniczny infrastruktury instytucji kultury. 

 Brak systemu oceny jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz brak powiązania systemu dystrybucji 
środków ministerialnych z systemem oceny jakości instytucji i przedsięwzięć kulturalnych. 

 Brak instytucji wspólnych dla Ministerstwa Kultury i jednostek samorządów terytorialnych oraz 
ministerstwa i instytucji pozarządowych.  

 Duże międzygminne zróżnicowanie liczby bibliotek, zbiorów bibliotecznych  i dostępności do tych zbiorów.  

 Przestarzała struktura i zdegradowane zbiory biblioteczne.  

 Nieadekwatne do gospodarki rynkowej i rynku pracy programy nauczania uczelni artystycznych.  

 Niewydolny system zarządzania instytucjami kultury.  

 Zbyt wysoka specjalizacja instytucji upowszechniania kultury.  

 Niewyjaśniony stan prawny wielu nieruchomości, w tym obciążenie hipoteczne nieruchomości instytucji 
kultury, brak ujawnionych w księgach właścicieli ważnych nieruchomości zabytkowych.  

 Braki dokumentacyjne w zakresie inwentaryzacji obiektów zabytkowych.  

 Brak efektywnych instrumentów motywujących przedstawicieli sektora prywatnego do inwestycji w 
kulturę.  

 Niski stopień komercjalizacji obiektów zabytkowych.  

 Wysoka zależność instytucji kultury i dyrektorów od organizatorów tych instytucji.  

 Brak regulacji statusu prawnego niektórych muzealiów przejętych po II wojnie światowej  

 Brak    badań w sferze kultury powstającej oraz braki w kolekcjonowaniu i udostępnianiu dzieł sztuki 
współczesnej. 
 
W: Uzupełnienie Narodowej Strategii  Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, MK, Warszawa 2005   

 Brak nowoczesnego prawa w sferze kultury 

 Brak nowoczesnej większości instytucji kultury 

 Zbyt wysoka specjalizacja instytucji upowszechniania kultury 

 Nieuregulowany stan własnościowy ważnych muzealiów i archiwaliów.  

 Słabo rozwinięte badania w sferze kultury powstającej oraz braki w kolekcjonowaniu i udostępnianiu dzieł 

sztuki współczesnej 

W: Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020 

zróżnicowanie ekonomiczne oraz ze względu na dostęp do usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, 

kultura) pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi, 

mała liczba wyróżniających się na tle kraju i na arenie międzynarodowej instytucji kultury i przedsięwzięć 

kulturalnych 
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ZAŁOŻENIA (odwrócone ryzyka) 

 projekt pozyska dofinansowanie, 

 prace konserwatorskie rozpoczną się nie później niż w marcu 2017 

 zamówienia na dostawy i usługi zostaną przeprowadzone w minimalnych terminach ustawowych (z 
marginesem 7 dni na ewentualne opóźnienia) 

 wybrani wykonawcy/dostawcy będą przestrzegać zapisów umów 

 pogoda będzie sprzyjała pracom zewnętrznym 

 w okresie realizacji projektu nie wzrosną znacząco ceny usług i dostaw (ponad przewidziany ewentualny 
wzrost cen o 5% w stosunku do szacunku bazowego). 

 

 

RYZYKA (wybrane) 

 projekt nie pozyska dofinansowanie, 

 prace konserwatorskie rozpoczną się  później niż założono w harmonogramie 

 zamówienia na dostawy i usługi nie zostaną przeprowadzone w minimalnych terminach ustawowych ze 

względu na pytania wykonawców, konieczność zmiany SIWZ,  

 wybrani wykonawcy/dostawcy nie będą przestrzegać zapisów umów 

 pogoda nie będzie sprzyjała pracom zewnętrznym 

 w okresie realizacji projektu wzrosną znacząco ceny usług i dostaw (ponad przewidziany ewentualny 

wzrost cen o 5% w stosunku do szacunku bazowego). 

 

Ryzyka produktowe  

 Brak rozróżnienia pomiędzy celami a produktami (wynikami) projektu 

 Wymagania i kryteria akceptacji produktu przez klienta oraz kryteria jakości albo wcale nieokreślone, albo 

nie dość precyzyjnie określone, albo określone w sposób niezrozumiały dla odbiorcy bądź dostawcy 

produktu 

Ryzyka w obszarze Zarządzanie strategiczne 

 Brak poparcia ze strony kierownictwa dla realizowanego projektu 

 Brak zastosowania metodyki zarządzania projektem 

 Uzasadnienie ekonomiczne albo nieobecne, albo niedostateczne 

 Brak „środowiska klient-dostawca” 

 Błędy w rozdziale ról w projekcie 

 Klient zaangażowany w realizację w sposób dorywczy bądź niesystematycznie 

 Zaangażowanie kierownictwa firm, które realizują projekt, maleje w miarę postępów projektu 

 Nadmierny optymizm w planowaniu wykorzystania zasobów 

 Nadmiar biurokracji 

 Brak zdrowego rozsądku 

 Brak rezerw umożliwiających działania awaryjne 

 Błędy w zarządzaniu punktem styku pomiędzy kierownictwem firm a projektem (np. w przydziale 

zasobów) 

Ryzyka w obszarze Zarządzanie bieżące 

 Brak właściwych instrumentów sterowania projektem i niewłaściwe ich wykorzystanie 

 Brak systemu zarządzania zmianami 

 Błędy w planowaniu działań, które złożą się na projekt 
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2. WYJAŚNIENIE POJĘĆ, SKRÓTÓW 

 

CEL TEMATYCZNY w okresie programowania 2014-2020 Unia Europejska wyznaczyła cele dla funduszy 
europejskich – inne dla EFS (miękkich) i inne dla EFRR (twardych). Miękkie mają 
końcówki literowe wskazujące na kolejność wg liczb rzymskich np. 6vi. Twarde mają 
końcówki literowe w kolejności alfabetycznej np. 4e 

CROSS FINANCING zasada dotycząca możliwości działań twardych przez EFS do 10% wartości 
dofinansowania z EFRR lub odwrotnie – działań miękkich w ramach projektów 
finansowanych z EFRR do 10% wartości projektów 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny – finansuje tzw. działania miękkie (oświata, rynek pracy, 
profilaktyka zdrowotna etc). [po angielsku ESF (czyt. iesef)– European Social Fund] 

EMPOWERMENT polskie tłumaczenie: włączenie - proces angażowania pracowników w podejmowanie 
decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje 
działania, co przekłada się na świadomość kosztów, poczucie przynależności, wzrost 
wydajności oraz poprawę relacji w zespole dzięki poczuciu, że pracownicy posiadają 
realną władzę decyzyjną. 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – finansuje inwestycje i infrastrukturę – tzw. 
projekty twarde [po angielsku ERDF (czyt. irdf) – European Regional Development Fund] 

INSTYTUCJA 
POŚREDNICZĄCA 

Zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej określa porozumienie z Instytucją 
Zarządzającą. Są to zadania związane z wdrażaniem części programu, w której 
specjalizuje się dana instytucja. 

INSTYTUCJA 
ZARZĄDZAJĄCA 

organ administracji publicznej, który przygotowuje program operacyjny, zarządza nim 
oraz nadzoruje jego realizację. Część swoich zadań może delegować do wykonania 
Instytucji Pośredniczącej, zachowując jednocześnie całkowitą odpowiedzialność za 
całość realizowanego programu. 

KOSZTORYS BUDOWLANY Kosztorys budowlany obejmuje m.in.: 
ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, która zawiera krótki opis 
techniczny wraz z istotnymi parametrami 
solidnie przygotowany przedmiar lub obmiar robót 
zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny wraz z ich kosztami zakupu 
podsumowanie kosztorysu 
Na cenę kosztorysową składają się: 
Ck = R + S + Kp + M + Kz + Z + VAT  
Ck – Cena kosztorysowa 
R – wartość kosztorysowa robocizny 
(jest określana na podstawie ilości potrzebnych godzin pracy oraz stawki za 
roboczogodzinę zaproponowanej przez oferenta) 
M – wartość kosztorysowa materiałów budowlanych 
S – wartość kosztorysowa pracy sprzętu budowlanego 
(są sumą iloczynów ilości robót, norm czasu pracy sprzętu i stawek jednostkowych (cen) 
pracy sprzętu) 
Kz – koszty zakupu 
(np. koszty transportu materiałów) 
Kp – koszty pośrednie 
(nazywane także kosztami ogólnymi, które najogólniej można określić jako koszty 
ponoszone przez firmę budowlaną (a które nie są zaliczane do kosztów bezpośrednich) 
związane z działalnością produkcyjną firmy na placach budowy oraz zarządzania całym 
przedsiębiorstwem. 
Z – Zysk kalkulacyjny 
(składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej obejmujący wartości niezbędne do 
zapewnienia rozwoju i ryzyka wykonawcy, np. związane z obowiązkiem usuwania wad 
ukrytych w okresie rękojmi i gwarancje jakości) 
Pv – Podatek Vat 
 

N+2 (N+3) n+2 – zasada dotycząca czasu trwania realizacji projektu n=rok złożenia + 2 lata realizacji 
(dot. perspektyw finansowych przed 2007r.) 
n+3 - zasada dotycząca czasu trwania realizacji projektu n=rok złożenia + 3 lata realizacji 
(dot. perspektyw finansowych po 2007r.) 

POIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Celem programu jest wsparcie 
gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także 
sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program będzie w sposób szczególny 
promował miasta przeznaczając im środki finansowe w obszarze transportu oraz 
podniesienia efektywności energetycznej. Alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące dla 
PO IiŚ wynosi 27 513,9 mln euro. 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program będzie działał w następstwie za 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Głównym celem PO IR będzie 
pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w Polsce za pomocą 
zwiększenia nakładów prywatnych na rozwój i badania. Nakłady te będą 
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skoncentrowane na budowie nowych sektorów biznesu i wzmocnieniu już istniejących, 
a także na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw 

PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program ten jest nowością i kierowany jest w 
stronę technologii informacyjno – komunikacyjnej, przede wszystkim do tworzenia sieci 
szerokopasmowych i rozwoju e- usług publicznych. Zapewnienie nowego masowego 
dostępu do szerokopasmowego internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych 
grup społecznych by nie tworzyć wykluczenia cyfrowego.  Alokacja w przeliczeniu na 
ceny bieżące dla PO PC wynosi 2 255,6 mln euro. 

PO PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna – finansuje pracę instytucji uczestniczących w 
proces zarządzania programami – np. pracowników Urzędu Marszałkowskiego i 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajmujących się sprawdzaniem i rozliczaniem projektów. 
W mieście Lublin ze środków PO PT finansowana jest praca komórki organizacyjnej – 
Biura ZIT oraz projekt modelowa rewitalizacja 

PO PW Program Operacyjny Polska Wschodnia - Program ten stanowi wsparcie dla 
następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego oraz warmińsko - mazurskiego. Są to województwa na najniższym 
poziomie rozwoju w Polsce oraz są jedynym z najsłabszych w całej Unii Europejskiej 
regionem. Alokacja po przeliczeniu na ceny bieżące dla PO PW wynosi 2 117,2 mln euro. 

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój – jedyny program krajowy finansowany z 
EFS (miękkie działania obejmujące głównie szkolenia i projekty systemowe ministerstw). 

PRIORYTET, DZIAŁANIE, 
PODDZIAŁANIE, TYP 
PROJEKTU 

poszczególne szczeble podziału alokacji w programach operacyjnych. Każdy z 
programów realizuje swoje cele, Każdy z celów przydzielony jest priorytetowi. Priorytety 
dzielą się na działania, działania (ewentualnie jeśli dotyczy) na poddziałania. W ramach 
działań lub poddziałań wyodrębnione są typy projektów czyli dokładnie wskazane 
zakresy zadań, które mogą być finansowane w ramach danego typu projektu. 

PROGRAM 
FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWY 

opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania 
zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót 
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i 
architektoniczne). Stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie 
obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać następujące części: 
 
    strona tytułowa obejmującą" 
        nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 
        adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy; 
        w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 
nazwy i kody: 
            grup robót, 
            klas robót, 
            kategorii robót; 
            imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres; 
            imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy; 
            spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 
    cześć opisową obejmująca w szczególności: 
        opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
            charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych; 
            aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
            ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
            szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 
                powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji, 
                wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
                inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników, 
                określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
        opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określone 
poprzez podanie odpowiednich w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, 
wymagania dotyczące: 
            przygotowania terenu budowy; 
            architektury; 
            konstrukcji; 
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            instalacji; 
            wykończenia; 
            zagospodarowania terenu. 
    część informacyjną obejmująca: 
        dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów; 
        oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane; 
        przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego; 
        inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
            kopię mapy zasadniczej, 
            wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów, 
            zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
            inwentaryzację zieleni, 
            dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
            pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
            inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 
oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 
rozbiórek, 
            porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 
kolejowych lub wodnych, 
            dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

PROGRAMY OPERACYJNE 16 programów regionalnych oraz 8 programów krajowych: w tym 2 rolnicze (PO RYBY i 
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz 6 pozostałych: Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Program Operacyjny Polska Wschodnia 
(PO PW), Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) i Program 
Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) 

PROJEKT Projekt – zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami: 

 są ze sobą powiązane w złożony sposób, 

 zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego 
produktu, usługi bądź rezultatu, 

 posiadają zaplanowany z góry początek i koniec. 
Inna definicja projektu to: 

 zorganizowane ciągi działań ludzkich, 

 zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku, 

 zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i 
końcem, 

 realizowane najczęściej zespołowo, 

 z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów. 
czyli w zarządzaniu projekty to przedsięwzięcia: 

 jednorazowe, 

 niepowtarzalne, 

 złożone. 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - nowa forma współpracy samorządów 
współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich (EFRR+EFS). Partnerstwa miast i 
otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują 
inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z 
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). 
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3. OPIS METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE) 

 

PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór dobrych praktyk w w 

dziedzinie zarządzania projektami (Library of Good Practices) zebranych i opublikowanych przez Project 

Management Institute. Metoda wyróżnia następujące procesy: 

Procesy rozpoczęcia – procesy, które służą zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w organizacji:  
Opracowanie dokumentu otwarcia 
Opracowanie wstępnego zakresu projektu 
Procesy planowania – procesy mają na celu odpowiedzenie na pytanie: jak, w jaki sposób zrealizować 
zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności itp.,  
Opracowanie planu zarządzania projektem 
Planowanie zarządzania zakresem projektu 
Definiowanie zakresu projektu 
Opracowanie struktury podziału prac (SPP, ang. Work Breakdown Structure (WBS)) 
Zdefiniowanie czynności 
Porządkowanie czynności 
Szacowanie zasobów czynności 
Szacowanie czasu trwania czynności 
Opracowanie harmonogramu 
Szacowanie kosztów 
Budżetowanie kosztów 
Planowanie jakości 
Planowanie zasobów ludzkich 
Planowanie komunikacji 
Planowanie zarządzania ryzykiem 
Identyfikacja ryzyka 
Jakościowa analiza ryzyka 
Ilościowa analiza ryzyka 
Planowanie reakcji na ryzyko 
Planowanie zaopatrzenia 
Planowanie kontraktów 
Procesy realizacji – grupują i koordynują wykorzystanie zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania 
założonego planu,  
Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu 
Zapewnienie jakości 
Przyjmowanie członków zespołu 
Rozwój zespołu 
Dystrybucja informacji 
Gromadzenie ofert od sprzedawców 
Wybór sprzedawców 
Procesy kontroli – monitorują postępy prac w projekcie, badają ewentualne odchylenia, aby w razie 
konieczności uruchomić odpowiednie działania zapobiegawcze lub korygujące,  
Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu 
Zintegrowane zarządzanie zmianami 
Weryfikacja zakresu 
Sterowanie zakresem 
Nadzór nad harmonogramem 
Nadzór nad kosztami 
Kontrola jakości 
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Zarządzanie zespołem 
Raportowanie postępu prac 
Zarządzanie udziałowcami (interesariuszami) 
Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem 
Administrowanie kontraktem 
Procesy zakończenia – przygotowanie formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy.  
Zamknięcie projektu 
Zamknięcie kontraktu 
 
TenStep – metodyka zarządzania projektami stworzona na bazie metodologii Project Management Body 
of Knowledge, opracowanej przez Project Management Institute. 
 
Poszczególne kroki (steps) odpowiadają na potrzebę zwiększania dyscypliny zarządzania projektem wraz 
ze wzrostem jego skali. Numeracja kroków ustala równocześnie ich priorytety. 
Zdefiniowane kroki TenStep 
 
    Krok 1 – zdefiniowanie pracy do wykonania 
    Krok 2 – budowanie planu i budżetu 
    Krok 3 – zarządzanie harmonogramem i budżetem 
    Krok 4 – zarządzanie problemami krytycznymi 
    Krok 5 – zarządzanie zmianą 
    Krok 6 – zarządzanie komunikacją 
    Krok 7 – zarządzanie ryzykami 
    Krok 8 – zarządzanie ludźmi 
    Krok 9 – zarządzanie jakością 
    Krok 10 – zarządzanie pomiarami 
 
PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i 

sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów: Projects In 

Controlled Environments, tzn. Projekty w sterowanym środowisku. 

PRINCE2 (2009) cechuje podejście procesowe do zarządzania projektem. Definiuje szczegółowo siedem 

procesów najwyższego rzędu, które z kolei dzielą się na podprocesy: 

 Strategiczne zarządzanie projektem (ZS) – Directing a project (DP) 

 Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu (PP) – Starting up a project (SU) 

 Inicjowanie projektu (IP) – Initiating a project (IP) 

 Sterowanie Etapem (SE) – Controlling a stage (CS) 

 Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) – Managing product delivery (MP) 

 Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) – Managing stage boundaries (SB) 

 Zamykanie Projektu (ZP) – Closing a project (CP) 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz
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opracowania wzorcowe opracowane przez stowarzyszenia i organizacje zawodowe w dziedzinie 

kosztorysowania: 

 Kosztorysowanie robót budowlanych, Grzyl B. Wydawnictwo DASHÖFER, Warszawa 2011. 

 Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych Opracowane przez Stowarzyszenie 

Kosztorysantów Budowlanych - październik 2005r.  

 REGULAMIN POLCEN inwestorskie zasady kosztorysowania, Opracowanie POLCEN Sp, z o.o. 

2001r.  

 Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych „MET – KOSZT – BUD” 

Opracowanie: Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno – Ekonomicznego Przemysłu 

Budowlanego „ORGBUD”  

 

5. PODSTAWY PRAWNE 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 z późn. 

zm.)  

Ustawa  z dnia  11  lipca  2014  r.  o zasadach  realizacji  programów  w zakresie  polityki  spójności  

finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz.885 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 774). 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2014 poz. 1072.) 

Podstawy prawne kosztorysowania  

Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa  zasadę 

swobody kształtowania przez strony postanowień umowy a więc i wynagrodzenie wykonawcy w przypadku 

umów o roboty budowlane.  

Ustawa Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r ; Dz. U. Nr .19, poz.177); określa 

zasady ustalania cen na roboty budowlane stanowiące zamówienie publiczne.  

Ustawa o cenach (Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.; Dz. U. Nr 97, poz. 1050); zawiera postanowienie, że ceny 

towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (DZ. U. Nr 

130, poz.1389); dotyczy robót budowlanych stanowiących zamówienie publiczne.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego  zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); dotyczy robót budowlanych stanowiących 

zamówienie publiczne.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r.w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.867); utraciło moc  prawną 12 grudnia 

2001 r. ale jest wykorzystywane jako instrukcja kosztorysowania 
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6. CELE TEMATYCZNE – WYCIĄG Z ROZPORZĄDZEŃ KOMISJI 

 

CELE TEMATYCZNE: 

[ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006] 
 
1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 
2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości  TIK; 
3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w  odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); 
4) wspieranie  przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we  wszystkich sektorach; 
5) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 
6) zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 
7) promowanie  zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej; 
8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; 
9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 
10) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez  całe życie; 
11) wzmacnianie  zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej. 
Cele tematyczne są przekładane na priorytety specyficzne dla każdego EFSI i określane w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy. 
 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Art. 9. Priorytety inwestycyjne EFRR 
1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez: 
a) udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w 
interesie Europy; 
b) promowanie  inwestycji  przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 
ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i 
otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji  
produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; 
2) zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK poprzez: 
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a) poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci 
internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej; 
b) rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na 
TIK; 
c) wzmocnienie  zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-
zdrowia; 
 
3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez: 
a) promowanie  przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości; 
b) opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia; 
c) wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; 
d) wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do 
angażowania się w procesy innowacji; 
4) wpieranie  przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez: 
a) wspieranie wytwarzania i  dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
b) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach; 
c) wspieranie  efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym; 
d) rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i  średnich poziomach 
napięcia; 
e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 
f) promowanie badań i innowacji w zakresie technologii niskoemisyjnych oraz wprowadzania tych 
technologii; 
g) promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; 
5) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem poprzez: 
a) wspieranie inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego; 
b) wspieranie  inwestycji ukierunkowanych  na  konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 
odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami; 
6) zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez: 
a) inwestowanie  w  sektor  gospodarki  odpadami  celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; 
b) inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 
prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie; 
c) zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 
d) ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę  rekultywację gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę; 
e) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu 
hałasu; 
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f) promowanie innowacyjnych technologii mających na celu poprawę ochrony środowiska i efektywnego 
gospodarowania zasobami w sektorze odpadów, sektorze wodnym oraz w odniesieniu do gleby lub 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; 
g) wspieranie  przekształcenia przemysłu w kierunku gospodarki zasobooszczędnej, promowanie 
ekologicznego wzrostu gospodarczego, ekoinnowacji i zarządzania efektywnością  środowiskową w 
sektorach publicznym i prywatnym; 
7) promowanie  zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej poprzez: 
a) wspieranie  multimodalnego  jednolitego  europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-
T; 
b) zwiększanie mobilności regionalnej poprzez  łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi; 
c) rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych 
systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń 
multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności 
regionalnej i lokalnej; 
d) rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu 
kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu; 
e) zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych 
systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 
8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez: 
a) wspieranie  rozwoju  inkubatorów  przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne pracy na własny 
rachunek, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw; 
b) wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału 
endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez 
przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów 
naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój; 
c) wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur świadczących usługi lokalne 
na rzecz tworzenia miejsc pracy, o ile takie przedsięwzięcia nie sąobjęte zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (1) 
d) inwestowanie w infrastrukturę dla służb zatrudnienia; 
9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez: 
a) inwestycje  w  infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych; 
b) wspieranie  rewitalizacji  fizycznej,  gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich; 
c) udzielanie wsparcia na rzecz przedsiębiorstw społecznych; 
d) inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność; 
10) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; 
11) wzmacnianie  zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej poprzez wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i sprawności 
administracji publicznej oraz efektywności usług publicznych związanych z wdrażaniem EFRR, oraz 
wspieranie przedsięwzięć w ramach EFS w celu wzmocnienia zdolności instytucjonalnych i sprawności 
administracji publicznej 
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 
 
 
art. 3  
EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne:  
a) w ramach celu tematycznego „promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników”: [CT8] 
(i) dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale  
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także  poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz  
wspieranie mobilności pracowników;  
(ii) trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych,  w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się 
ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych  wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących  
się ze  środowisk marginalizowanych, także  poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży; (iii) pracę na 
własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie  przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych  i 
średnich przedsiębiorstw;  
(iv) równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,  w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 
godzenie  życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie  równości wynagrodzeń za taką samą pracę; 
(v) przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przed się biorców do zmian; 
(vi) aktywne i zdrowe starzenie się; 
(vii) modernizację instytucji działających na rynku pracy,  takich jak publiczne i prywatne służby 
zatrudnienia,  oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy,  w tym poprzez przedsięwzięcia służące 
zwiększaniu  ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz  systemy mobilności oraz lepszej współpracy 
instytucji  i właściwych zainteresowanych podmiotów;  
 
b) w  ramach  celu  tematycznego  „promowanie  włączenia  społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją”: [CT9] 
(i) aktywne  włączenie, w tym z myślą o promowaniu  równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 
zwiększaniu szans na zatrudnienie;  
(ii) integrację społeczno gospodarczą społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;  
(iii) zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans;  
(iv) ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych  oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej  i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;  
(v) wspieranie  przedsiębiorczości społecznej i integracji  zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz  
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania  dostępu do zatrudnienia;  
(vi) strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność;  
 
c) w ramach celu tematycznego „inwestowanie w kształcenie,  szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania  umiejętności i uczenia się przez całe życie”: [CT10] 
(i) ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu  nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 
dostępu do  dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz  kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;  
(ii) poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa  wyższego oraz kształcenia na poziomie 
równoważnym  w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć,  zwłaszcza w przypadku grup w 
niekorzystnej sytuacji; 
 (iii) wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  o charakterze formalnym, nieformalnym i 
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie  wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji 
siły  roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji;  
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(iv) lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia  do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia  z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego  i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania  oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez  praktyczną 
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współ pracy z pracodawcami;  
 
d) w ramach celu tematycznego „wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron  oraz sprawności administracji publicznej”:  [CT 11] 
(i) inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym  w celu przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem  lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. Ten priorytet inwestycyjny ma 
zastosowanie wyłącznie  w państwach członkowskich, które kwalifikują się do  wsparcia przez Fundusz 
Spójności, lub w państwach  członkowskich, w których skład wchodzi co najmniej  jeden region 
sklasyfikowany na poziomie NUTS 2,  o którym mowa w art. 90 ust. 2 lit. a) rozporządzenia  (UE) nr 
1303/2013; 
 (ii) budowanie  potencjału wszystkich zainteresowanych  podmiotów kształtujących politykę w zakresie 
kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia  oraz polityki społecznej, w tym poprzez 
pakty sektorowe  i terytorialne na rzecz wdrażania reform na szczeblu  krajowym, regionalnym i lokalnym.  
 
 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

 
Art. 4 Cele 
W ogólnych ramach WPR, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, w tym działań w sektorze spożywczym i 
sektorze produktów niespożywczych oraz leśnictwie, przyczynia się do osiągnięcia następujących celów: 
a) wspieranie konkurencyjności rolnictwa; 
b) zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu; 
c) osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności, w tym 
tworzenie i utrzymywanie miejsc prac 
 
Artykuł 5 Priorytety unijne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,  które przyczyniają się do realizacji strategii 
„Europa 2020” na  rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, dąży się poprzez realizację następujących sześciu priorytetów unijnych w zakresie rozwoju  
obszarów wiejskich, które to priorytety stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych 
wspólnych ram strategicznych: 
1) wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, obejmujące 
następujące cele  szczegółowe:  
a) wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy  wiedzy na obszarach wiejskich; 
b) wzmacnianie  powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, 
w tym  do celów ulepszonego zarządzania  środowiskiem  i lepszych wyników;  
c) wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia  zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa;  
 
2) zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności  wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach  oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i 
zrównoważonego zarządzania lasami, obejmujące  następujące cele szczegółowe: 
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 a) poprawa  wyników  gospodarczych  wszystkich  gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i 
modernizacji  gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na 
rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;  
b) ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie  umiejętności do sektora rolnictwa, a w 
szczególności  wymiany pokoleń;  
 
3) wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym  przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów  rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania  ryzykiem w rolnictwie, obejmujące 
następujące cele szczegółowe:  
a) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez  lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-
spożywczym  poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do  produktów rolnych, promocję na rynkach 
lokalnych  i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów  oraz organizacje międzybranżowe; b) 
wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem  w gospodarstwach;  
 
4) odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, 
obejmujące następujące cele  szczegółowe:  
a) odtwarzanie,  ochrona  i  wzbogacanie  różnorodności  biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i 
obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej 
wartości  przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów;  
b) poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów;  
c) zapobieganie  erozji  gleby  i  poprawa gospodarowania  glebą; 
 
5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i 
odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obejmujące następujące cele 
szczegółowe:  
a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych  w rolnictwie;  
b) zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;  
c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych  źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i 
pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów  biogospodarki;  
d) redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych  i  amoniaku  z rolnictwa;  
e) promowanie  ochrony  pochłaniaczy dwutlenku węgla  oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i 
leśnictwie; 
 
6) wspieranie  włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa  i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich, obejmujące następujące cele szczegółowe:  
a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju  małych przedsiębiorstw, a także tworzenia 
miejsc pracy;  
b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;  
c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz  
podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie  ich jakości.  

 

 

 

 

 

 

  


