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Zastosowane metody badawcze

W badaniu zastosowano 
podejście badawcze oparte 
na ewaluacji wspieranej 
teorią. Oznacza to, że 
skupiono się na wskazaniu, 
co rzeczywiście się zmieniło 
lub miało szanse ulec 
zmianie dzięki realizacji 
programu. Pod uwagę wzięto 
również różne okoliczności, 
które na to wpływały.

Badanie było realizowane w 
okresie od grudnia 2020 r. 
do kwietnia 2021 r.

Analiza danych 
zastanych

14 wywiadów 
indywidulanych

Ankieta CAWI z 
beneficjentami, 
zwrot 58% (182  

ankiety)

7 Studiów 
Przypadku

Warsztat 
ewaluacyjny



Zakres badania – okres do 31.12.2020 r.

Działanie
Liczba 
projektów

Wartość 
dofinansowania UE 

4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 71 81,5 mln zł

4.2 Gospodarka odpadami 47 48,0 mln zł

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 101 445,3 mln zł

4.4 Kultura 75 162,0 mln zł

4.5 Różnorodność biologiczna 21 29,8 mln zł

4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 1 18,0 mln zł

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 22 71,7 mln zł

SUMA 338 856,4 mln zł



Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczenie zagrożeń

EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

 28 km wałów 
przeciwpowodziowych

 52 wozów strażackich i 
1347 szt. sprzętu dla OSP

 systemy integrujące środki 
łączności w KW PSP i 21 
miejskich i powiatowych 
jednostkach PSP

 system monitoringu 
naziemnego oraz zbiorniki 
wody przeciwpożarowej do 
ochrony przed pożarami 
lasów

WPŁYWWPŁYW

•poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego i 
przeciwpożarowego

•skrócenie czasu reakcji, 
usprawnienie i lepsza 
koordynacja działań służb 
ratowniczych 

• zmniejszenie 
potencjalnych strat w 
mieniu, ludziach i 
środowisku Korzyści z lepszego 

wyposażenia  OSP 
dla co najmniej 

1/3 mieszkańców 
województwa



Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

budowa, modernizacja i 
rozbudowa 37 PSZOK

rozbudowa 2 zakładów 
zagospodarowania 
odpadów komunalnych i 2 
instalacji do 
przetwarzania odpadów 
innych niż komunalne

budowa lub rozbudowa 2 
składowisk odpadów

rekultywacja 7 składowisk 
odpadów

WPŁYWWPŁYW

•wzrost świadomości 
ekologicznej

•zwiększenie udziału 
odpadów zebranych 
selektywnie

•zwiększenie ilości 
odpadów kierowanych do 
odzysku i recyklingu 
(zmniejszenie ilości 
odpadów kierowanych na 
składowiska)

• istotny wkład w realizację 
celów dyrektywy 
2008/98/WE

•poprawa jakości życia

Poprawa systemu 

selektywnej zbiórki  

w 37 gminach 

zamieszkanych przez 

18% populacji 
województwa



Wkład w realizację celów dyrektywy 2008/98/WE

 budowa 21 PSZOK - odpowiada 34% liczby PSZOK zaplanowanych do 
budowy w WPGO (62 nowe PSZOK)

 modernizacja i rozbudowa 16 PSZOK - dopowiada 41% liczby PSZOK 
zaplanowanych do rozbudowy lub modernizacji w WPGO (39 istniejących 
PSZOK)

 budowa oraz rozbudowa 1 składowiska odpadów w Paszczynie o powierzchni 
153 920 m3 - odpowiada 100% liczby zaplanowanych w WPGO nowych 
składowisk odpadów komunalnych oraz 93% ich zaplanowanej powierzchni
(165 000 m3)

 rekultywacja 7 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne -
odpowiada 28% liczby zaplanowanych w WPGO projektów w zakresie 
rekultywacji (25 składowisk do rekultywacji), a powierzchnia 
zrekultywowanych składowisk odpadów wyniesie 6,977 ha - stanowi 18% 
zaplanowanej do rekultywacji powierzchni składowisk w WPGO (37,45 ha)



Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

Budowa, przebudowa lub 
rozbudowa:

750 km sieci kanalizacji 
sanitarnej

50 oczyszczalni ścieków, 

186 km sieci 
wodociągowej 

29 ujęć wody

30 stacji uzdatniania wody

WPŁYWWPŁYW

•zwiększenie odsetka 
ludności korzystającej z 
systemu oczyszczania 
ścieków

•zwiększenie liczby osób 
korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

•istotny wkład w realizację 
celów dyrektywy 
91/271/EWG

•poprawa jakości życia

•zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód i gleb

Poprawa  systemu 

zagospodarowania 

ścieków komunalnych 

w 36% gmin 

województwa, 

poprawa  systemu 

zaopatrzenia w wodę 

24% gmin 



Wkład w realizację celów dyrektywy 91/271/EWG

 budowa 735 km kanalizacji sanitarnej - 67% potrzeb określonych w V 
AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 
podkarpackim (1 103,28 km)

 przebudowa 15 km kanalizacji sanitarnej - 14% potrzeb określonych w V 
AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 
podkarpackim (108,81 km)

 budowa 8 nowych oczyszczalni ścieków - 53% potrzeb określonych w V 
AKPOŚK (do 2021 r.) dla aglomeracji 2-10 tys. RLM w województwie 
podkarpackim (15 nowych oczyszczalni ścieków)

 przebudowa 17 i rozbudowę 25 oczyszczalni ścieków (łącznie 42 obiektów) -
88% liczby tego typu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wg V 
AKPOŚK (do 2021 r.) w aglomeracjach 2-10 tys. RLM w województwie 
podkarpackim (47 przedsięwzięć)



Działania 4.4 Kultura i 4.6 Kultura-ZIT 

EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

renowacja obiektów 
zabytkowych, w tym 
sakralnych

 renowacja lub 
doposażenie innych 
obiektów pełniących 
funkcje kulturalne, w tym 
bibliotek, domów kultury i 
muzeów

WPŁYWWPŁYW

• poprawa stanu technicznego
budynków

• udogodnienia dla 
odwiedzających i osób 
zatrudnionych w instytucjach 
kultury

• wyposażanie w nowoczesne 
technologie

• poszerzenie oferty 
kulturalnej

• zwiększenie atrakcyjności 
kulturalnej regionu oraz 
dostępności dóbr kultury dla 
mieszkańców i turystów

Wsparciem objęto  87 

zabytków 

nieruchomych i 63 

instytucje kultury na 

terenie 44% gmin 

województwa 



Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna 
EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

czynna ochrona przyrody 
(303 ha siedlisk, 164 gatunki 
roślin i zwierząt)

rozbudowa lub doposażenie 
6 ośrodków edukacji 
ekologicznej

opracowanie dokumentacji 
do planów ochrony dla 10 
parków krajobrazowych i 4 
rezerwatów przyrody

budowa 567 przydomowych 
oczyszczalni ścieków na 
obszarach Natura 2000

WPŁYWWPŁYW

• zmniejszenie 
antropopresji

• zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód

• poprawa świadomości 
ekologicznej

• uporządkowanie i 
poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej

• udostępnienie zasobów 
przyrody dla 
społeczeństwa

• wzrost atrakcyjności 
turystycznej

Dobra 
praktyka



Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

EFEKTY BEZPOŚREDNIEEFEKTY BEZPOŚREDNIE

Iwonicz-Zdrój, Rymanów, 
Horyniec-Zdrój i Solina i 
Latoszyn-Zdrój:

poprawa stanu 
infrastruktury 
uzdrowiskowej, wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt, 
podniesienie jakości usług 
oraz rozszerzenie zakresu 
działalności podmiotów 
świadczących usługi 
sanatoryjne lub 
uzdrowiskowe

rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury 
uzdrowiskowej, turystycznej i 
rekreacyjnej 

WPŁYWWPŁYW

•wzrost zatrudnienia 

• wzmacnianie 
konkurencyjności 
podkarpackich uzdrowisk

•zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej, inwestycyjnej 
i osadniczej gmin 

•poprawa jakości życia 
mieszkańców

•wyrównywanie 
dysproporcji i szans 
rozwojowych wewnątrz 
regionu



Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji

 Zakres oraz warunki wsparcia były dobrze dostosowane do potrzeb i 
możliwości beneficjentów. Istotnym czynnikiem zwiększającym trafność 
wsparcia było włączanie kluczowych partnerów w konsultacje na etapie 
programowania i definiowania zakresu poszczególnych typów projektów 

 Przyjęte rozwiązania organizacyjno-techniczne (nabory i ocena 
projektów, kryteria oceny, działania informacyjno-promocyjne) sprzyjały 
realizacji założonych celów 

 Kryteria pozwalały na eliminację projektów odbiegających od celu 
interwencji, a także na premiowanie projektów najbardziej 
wartościowych w kontekście osiąganych efektów i wpływu oraz 
najbardziej efektywnych kosztowo i ekonomicznie

 System wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego należy ocenić 
jako prawidłowy, część definicji wskaźników była zbyt ogólna



Rekomendowany zakres wsparcia na perspektywę 
finansową 2021-2027 - Adaptacja do zmian klimatu  

 Retencjonowanie wód (zatrzymanie i zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu opadu)

• Tereny rolnicze (modernizacja i rozbudowa systemu melioracji)
• Tereny leśne
• Tereny cenne przyrodniczo 
• Tereny miejskie (zrównoważone systemy zagospodarowania wód 

opadowych i zielono-błękitna infrastruktura)

 Ochrona przeciwpowodziowa

 Doposażenie służb ratowniczych

 Edukacja, doradztwo, planowanie



Rekomendowany zakres wsparcia na perspektywę 
finansową 2021-2027 – Gospodarka odpadami 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów i tworzenie warunków do ich 
selektywnej zbiórki (w tym budowa i modernizacja PSZOK)

 Instalacje do doczyszczania zebranych selektywnie frakcji, instalacje 
do przetwarzania odpadów zielonych lub/i innych bioodpadów oraz 
instalacje do recyklingu odpadów komunalnych i innych niż 
komunalne

 Do rozważenia - instrument wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie 
przechodzenia na GOZ (wsparcie inwestycyjne i doradczo-
szkoleniowe, promocja dobrych praktyk)



Rekomendowany zakres wsparcia na perspektywę 
finansową 2021-2027 – Gospodarka wodno-ściekowa

 Kontynuacja wsparcia dla rozbudowy i modernizacji sieci 
kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, instalacji do zagospodarowania 
osadów ściekowych oraz wdrożenie inteligentnych systemów 
zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w aglomeracjach 2-10 
tys. RLM (zgodnie z VI AKPOŚK)

 Rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków i lokalnych, 
autonomicznych systemów oczyszczania ścieków poza 
aglomeracjami, na obszarach o rozproszonej zabudowie

 Budowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowych wraz z 
inteligentnymi systemami zarządzania siecią



Rekomendowany zakres wsparcia na perspektywę 
finansową 2021-2027 – Różnorodność biologiczna 

 Czynna ochrona gatunków i siedlisk

 Ograniczanie antropopresji, w tym przydomowe oczyszczalnie 
ścieków na obszarach chronionych (nie tylko Natura 2000)

 Promocja tradycyjnych metod wypasu zwierząt i rozwój rolnictwa 
ekstensywnego

 Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w miastach

 Edukacja i komunikacja, w tym tworzenie strategii rozwoju w oparciu 
o zasoby przyrodnicze

 Zwiększenie dostępności wsparcia poprzez uproszczenie warunków 

wsparcia i maksymalizację poziomu dofinansowania



Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027 
– Kultura

 Utrzymanie wsparcia dotacyjnego, w miarę możliwości zwiększenie 
alokacji



Rekomendacje na perspektywę finansową 2021-2027 
– System wskaźników

 Dążenie do jak największej precyzji w definiowaniu wskaźników, w 
szczególności wskaźników wspólnych (CI) i kluczowych, przypisanie 
konkretnych katalogów wskaźników do danej kategorii interwencji → 
MFiPR



Dziękujemy za uwagę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


