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Wykaz skrótów 

EFR  Europejski Fundusz Rybacki  

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EFRROW  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

EFS  Europejski Fundusz Społeczny  

EWT  Europejska Współpraca Terytorialna  

FS Fundusz Spójności 

FGI Zogniskowany Wywiad Grupowy (ang. Focus Group Interview) 

IDI  Indywidualny Wywiad Pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview)  

IP Instytucja Pośrednicząca 

ITI  Indywidualny Wywiad Telefoniczny (ang. Individual Telephone Interview)  

IW Instytucja Wdrażająca 

IZ  Instytucja Zarządzająca  

KE  Komisja Europejska  

KK  Komitet Koordynacyjny  

KM  Komitet Monitorujący  

KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13  

MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

NSRO  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

PKM  Podkomitet Monitorujący  

PO Program Operacyjny 

PO IG  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

PO IŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

PO RYBY  Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i 

Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

RKLS Rozwój kierowany przez lokalne społeczności 
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RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego  

na lata 2007-2013 

RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

RPO WK-P Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –Pomorskiego  

na lata 2007-2013 

RPO WO Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

na lata 2007-2013 

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  

na lata 2007-2013 

RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  

na lata 2007-2013 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

WRS Wspólne Ramy Strategiczne 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Streszczenie raportu 

Badanie ewaluacyjne pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów 

operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE” zostało zrealizowane w terminie 

od lipca do listopada 2012 roku przez firmę Public Profits sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Za cel badania przyjęto identyfikację komplementarności i synergii interwencji w ramach WRPO 

oraz z projektami wybranych programów obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE 

realizowanymi w województwie wielkopolskim, a także ocenę mechanizmów i narzędzi 

komplementarności stosowanych w WRPO. 

W celu zapewnienia wiarygodności uzyskanych wyników poprzez wyczerpującą analizę  

i zachowanie przyjętej logiki badania, zastosowano triangulację metodologiczną. Wśród metod 

badawczych zastosowanych w opracowaniu należy wyszczególnić ankietyzację beneficjentów  

w oparciu o metodę CAWI o wysokim poziomie zwrotności – 51%, benchmarking programów 

operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego. Poza analizą porównawczą, Wykonawca 

przeprowadził również szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 

instytucji realizujących programy operacyjne (w tym wszystkich województw ościennych), a także 

dokonał identyfikacji ponad dwustu połączeń/relacji komplementarnych identyfikując wiele typów 

komplementarności. 

W konsekwencji zrealizowanych prac badawczych otrzymano katalog wniosków i rekomendacji dla 

przyszłej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. 

Komplementarność, która stanowi przedmiot badania jest jedną z zasad przyznawania wsparcia 

przez Unię Europejską państwom członkowskim UE, określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 

1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności  

i uchylające Rozporządzenie (WE)1260/1999.  Art. 9 pkt. 2 powyższego rozporządzenia stanowi, iż: 

„Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie 

regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Komisja i państwa członkowskie 

zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami i priorytetami 

Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi.” 

„Powyższa zasada obowiązuje zatem Państwa Członkowskie wprost, a wynikającym z niej zadaniem 

jest zapewnienie mechanizmów pozwalających na wdrożenie przedmiotowej zasady  

w sposób jak najbardziej efektywny.” 
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W niniejszym opracowaniu przyjęto definiowanie komplementarności polityk, strategii, programów, 

działań, projektów, jako ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu i osiągnięcia 

efektów synergii, które tym różni się w swej treści od przyjętej przez Grupę roboczą ds. koordynacji  

i komplementarności przy KK NSRO, iż za konsekwencję realizacji projektów komplementarnych 

uznaje uzyskanie efektu synergii. W wyniku realizacji przedmiotowego badania ustalono,  

iż w kwestii łącznego traktowania poruszanych pojęć zdania są podzielone wśród przedstawiciele 

instytucji realizujących programy operacyjne. Zatem, Wykonawca badania ewaluacyjnego obok 

oficjalnie przyjętej definicji komplementarności zaproponował obrazujący sposób definiowania 

synergii rozumianej jako efekt w postaci „wartości dodanej” ponad prostą sumę osiągniętych 

rezultatów, uzyskany w wyniku współoddziaływania komplementarnych wobec siebie projektów lub 

elementów tychże projektów (Rozdział 2.2). 

Ponadto, w oparciu o analizę i ocenę mechanizmów komplementarności stosowanych dotychczas  

w WRPO, a także w innych programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich, 

sformułowano katalog propozycji możliwych do wdrożenia w Regionalnym Programie Operacyjnym 

dla Wielkopolski w latach 2014 – 2020, analogiczne prace badawcze skupiły się wokół sposobów 

monitorowania wdrażania komplementarności (Rozdział 2.4).  

Badanie ewaluacyjne swym zakresem objęło również identyfikację obszarów wykazujących 

potencjalną komplementarność w regionie, dokonaną w wyniku zdiagnozowania potrzeb 

województwa wielkopolskiego, w ten sposób wskazując propozycje mechanizmów 

komplementarności na poziomie programowania. W tym kontekście pod rozwagę należy poddać 

wprowadzenie skali do oceny projektów komplementarnych uwzględniającej siłę związku pomiędzy 

projektami wpisującymi się w ramy wspomnianych wcześniej obszarów. 

Dodatkowo zaproponowany przez Wykonawcę problem badawczy dotyczący rozpoznania poziomu 

znajomości i rozumienia pojęcia komplementarności wśród beneficjentów, rozpracowany na 

podstawie wyników badań przeprowadzonych metodą CAWI dostarcza Zamawiającemu, także 

informacji o sposobach i formach skutecznego docierania z przekazem do wnioskodawców  

i beneficjentów WRPO w zakresie realizowania projektów komplementarnych. 

Poniżej prezentacja najistotniejszych wniosków i rekomendacji z badania. 

1. Najważniejsze wnioski z prowadzonych badań 

1. Działaniem zmierzającym do trafnej realizacji zasady komplementarności 

programów/priorytetów/działań/projektów jest zdiagnozowanie potrzeb regionu  

i wyodrębnienie obszarów wykazujących potencjalną komplementarność. 

2. Synergia jako efekt w postaci „wartości dodanej” ponad prostą sumę osiągniętych 

rezultatów, uzyskany w wyniku współoddziaływania komplementarnych wobec siebie 

projektów lub elementów tychże projektów. Zaproponowana powyżej definicja, powinna 
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zostać uzupełniona o definicje operacyjne synergii użyteczne z perspektywy 

programowania, monitorowania czy ewaluowania komplementarności i jej rezultatów w 

każdego ze zidentyfikowanych w badaniu obszarówtematycznych. 

3. W nawiązaniu do powyższego, w każdym z obszarów tematycznych rozpoznano potrzebę 

wyodrębnienia wskaźników pozwalających na zmierzenie efektu synergii. Odmiennie efekty 

uzyskujemy np. w projektach realizowanych w obszarze turystyki (m.in. zwiększenie ruchu 

turystycznego), odmienne przy realizacji projektów z obszaru transportu (m.in. poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa płynności ruchu).  

4. Jak pokazują praktyki działań podejmowanych w ramach WRPO projekty kluczowe  

w kolejnej perspektywie finansowej UE powinny nadal stanowić podłoże do stosowania 

zasady komplementarności.  

5.  Zbyt ogólne formułowanie kryteriów wyboru projektów dotyczących komplementarności 

może prowadzić do trudności w dokonaniu oceny projektów pod kątem spełniania tego 

kryterium. Kryteria powinny być tak skonstruowane, aby prowadziły do wyboru projektów 

prowadzących do osiągnięcia efektu synergii.  

6. We wniosku o dofinansowanie zabrakło rubryki, w której respondenci opisywaliby na czym 

polega komplementarność oraz jakie są przewidywane efekty realizacji uzupełniających się 

projektów. Takie zapisy również przynosiłyby pozytywne efekty w postaci punktów 

przyznawanych przez ekspertów oceniających wnioski za kryterium komplementarność, tym 

projektom, które potencjalnie wykazywałyby dodatkowe efekty podejmowanych 

przedsięwzięć. 

7. Sugeruje się, aby w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wielkopolski na lata 2014 – 

2020, poza dotychczas stosowanymi mechanizmami komplementarności w ramach WRPO 

rozważyć zaproponowane przez Wykonawcę dodatkowe mechanizmy wskazane w tabeli 

rekomendacji.  

8. W kontekście mechanizmów monitorowania wdrażania komplementarności, postuluje się , 

aby dokonać uzupełnienia o dodatkowe sposoby monitorowania komplementarności, bowiem 

w obecnej perspektywie finansowej nie wypracowano satysfakcjonującego systemu w tym 

zakresie. 

9. Na podstawie prowadzonych badań należy stwierdzić, że beneficjenci nie zawsze 

prawidłowo rozumieją pojęcie komplementarności (w szczególności w tych obszarach,  

w których komplementarność nie była dodatkowo punktowana). Znacząca grupa 

beneficjentów nie potrafiła określić czym jest efekt synergii. Beneficjenci zgłaszali również 

potrzebę rozszerzenia katalogu obecnie dostępnych informacji dot. komplementarności  

w ramach już istniejących źródeł. 

10. W opinii beneficjentów i ekspertów ds. oceny merytorycznej projektów najlepszym 

systemem motywacji dla potencjalnych beneficjentów do realizacji zasady 
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komplementarności na poziomie projektów jest stosowanie kryterium komplementarności na 

etapie oceny. 

11. W ramach zidentyfikowanych projektów komplementarnych najczęściej wykazywano 

komplementarność wewnątrzprogramową w obrębie jednego Priorytetu i Działania. 

Beneficjenci objęci badaniem w ramach studium przypadku rzadko w swoich inwestycjach 

nawiązywali do innych obszarów priorytetowych w ramach WRPO. Jednakże w obrębie 

obszaru rewitalizacji a także edukacji (poza jednym przypadkiem) nie rozpoznano 

przykładów komplementarności wewnątrzprogramowej, natomiast komplementarność 

międzyprogramową i jednocześnie międzyfunduszową (zidentyfikowane projekty w ramach 

wspomnianych obszarów WRPO wykazywały komplementarność z projektami PO KL). 

12. Chociaż komplementarność pomiędzy projektami w obrębie tego samego Działania WRPO nie 

była wykazywana na poziomie dokumentacji programowej, to jednak analiza projektów 

komplementarnych wskazywała na szereg takich relacji w obszarze przedsiębiorczości czy 

transportu. 

13. Projekty z obszaru transportu, w tym infrastruktury drogowej, wykazują najczęściej 

połączenia z projektami tego samego typu, rzadko odnoszą się do połączeń z inną 

infrastrukturą np. obszaru przedsiębiorczości, czy turystyki. 

14. Wśród efektów inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Priorytetu 1 

Działania 1.2 zarejestrowane zostały przede wszystkim efekty odnoszące się do samych 

podmiotów realizujących inwestycje natomiast nie do ich otoczenia. Możemy mówić przede 

wszystkim o wzroście konkurencyjności firm, a także ich rozwoju. 

15. Projekty komplementarne poza obszarem dotyczącym przedsiębiorczości przynosiły korzyści 

dla społeczności lokalnej, mieszkańców danego obszaru gminy czy powiatu. O korzyściach 

dla większego grona odbiorców (mieszkańcy województwa, kraju) możemy mówić  

w przypadku wybranych inwestycji drogowych, transportu kolejowego czy lotniczego,  

a także obszaru turystyki. 

2. Najważniejsze rekomendacje 

Uzyskane w trakcie badania wyniki i informacje oraz analiza zebranego materiału pozwoliły na 

przedstawienie pewnych rozwiązań dla przyszłego okresu programowania. 

1. W kolejnej perspektywie finansowej należałoby przyjąć spójną definicję synergii dla wszystkich 

programów lub uzupełnić definicję komplementarności o ten element. Jako że dotychczas nie 

sformułowano jednej ogólnie funkcjonującej definicji synergii, Wykonawca przedstawił 

propozycję prezentowaną w ramach  wcześniej przytoczonych wniosków. 

2. W nowym okresie programowania rekomenduje się dalsze stosowanie kryterium 

komplementarności jednakże przy określeniu skali punktowej uwzględniającej siłę związku 

pomiędzy projektami wpisującymi się w obszary potencjalnie komplementarne. 
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3. Na podstawie przeprowadzonych badań zostały wyodrębnione obszary tematyczne, w których 

tworzenie działań/projektów komplementarnych jest szczególnie istotne. Są to:  

• Obszar transportu w połączeniu z innymi obszarami, w tym turystycznymi  

i inwestycyjnymi; 

• Obszar edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe)  

w połączeniu z projektami miękkimi;  

• Obszar turystyki (w tym działania na styku kilku gmin czy województw) oraz działania 

promocyjne danego produktu turystycznego;  

• Obszar rewitalizacji; 

• Inwestycje w badania i rozwój, transfer wiedzy;  

• Obszar zdrowia, poprzez programy profilaktyczne oraz projekty sieciowe w zakresie 

cyfryzacji służby zdrowia; 

• Wzmocnienie systemu usług pomocy społecznej (programy i projekty z zakresu aktywizacji w 

połączeniu z wzmocnieniem infrastruktury będącej podstawą dla realizacji tychże 

projektów). 

4. Należy nadal realizować projekty kluczowe, bowiem często są to projekty, łączące w sobie 

wiele typów komplementarności. W tym celu należy punktować komplementarność na poziomie 

projektów kluczowych. 

5. Ponad dotychczas stosowane, rekomenduje się dodatkowe mechanizmy zapewnienia 

komplementarności możliwe do wdrożenia w kolejnej perspektywie finansowej, takie jak: 

• Projekty zintegrowane; 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT); 

• Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (RKLS); 

• Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności na poziomie regionalnym. 

Ponadto, pewnego rodzaju formą wsparcia dla wnioskodawców może stać się mapa projektów 

WRPO oraz mapa wszystkich projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach 

programów operacyjnych obecnej i przyszłej perspektywy finansowej. 

6. W kolejnej perspektywie finansowej należy zadbać o wprowadzenie spójnego systemu 

monitorowania pozwalającego na pełniejszą weryfikację prowadzonych działań w zakresie 

wdrażania zasady komplementarności, a także wyłanianie dobrych praktyk projektów 

komplementarnych.  

W tym celu należy: 

• Dodać rubrykę dotyczącą komplementarności w nowym systemie KSI (SIMIK 14-20); 

• Wprowadzić we wniosku o dofinansowanie, rubrykę w której beneficjent opisałby na czym 

polega komplementarność pomiędzy projektami i jakie są przewidywane efekty 

podejmowanych działań; 
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• Wprowadzić stały monitoring informacji z wniosków o dofinansowanie określonych 

w punkcie dotyczącym komplementarności; 

• Sformalizować system monitorowania (ustalony na poziomie dokumentów programowych – 

wyznaczenie systemu monitorowania i jednostki odpowiedzialnej). 

7. W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wielkopolski na lata 2014 – 2020  należy zadbać 

o przekazywanie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom szerszej informacji na temat 

stosowania zasady komplementarności, jej promowanie powinno przebiegać z użyciem 

dostępnych do tej pory źródeł informacji takich jak:  

• spotkania informacyjne, szkolenia, 

• informacje udostępniane w Punktach Informacyjnych,  

• strona internetowa WRPO, np. w zakładce poświęconej tematyce komplementarności,  

• publikacje, broszury, 

• dokumentacja konkursowa. 

Ważnym elementem promocyjnym powinna być prezentacja dobrych praktyk realizowanych 

dotychczas działań. Konieczne jest informowanie o korzyściach realizacji projektów 

komplementarnych i efektach synergii. Dodatkowo beneficjenci powinni być informowani o 

tym w jaki sposób zasada ta może być stosowana na poziomie konkretnych typów 

projektów, co zmobilizowałoby potencjalnych beneficjentów do poszukiwania rzeczywistych 

powiązań miedzy projektami. 

8. W kolejnej perspektywie finansowej nacisk należy kłaść na tworzenie połączeń 

międzyfunduszowych: EFRR i EFS w wybranych obszarach, takich jak: rewitalizacja, edukacja, 

integracja społeczna, zdrowie, poprzez: 

• Zdefiniowanie obszarów, w których takie połączenia są możliwe i pożądane; 

• Precyzyjny system informacji dla beneficjentów na temat realizowanych projektów  

w regionie; 

• Wprowadzenie projektów zintegrowanych; 

• Zdefiniowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów wspieranych z EFS. 
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Summary  

The evaluation study „Complementarity and synergy of interventions carried out under ROP WV 

2007-2013 and projects of selected OP of current and previous EU MFF” was carried out between 

July and November 2012 by Public Profits Co. Ltd. on behalf of WV MO. 

The aims of the study was identification of the complementarity and synergy of interventions under 

ROP WV and projects of selected OP of current and previous EU MFF carried out in the WV, as well 

as the evaluation of complementarity mechanisms and instruments used in ROP WV. 

In order to ensure the reliability of results through exhaustive analysis and to preserve the adopted 

logic of the study methodological triangulation was used. Amongst the research techniques 

employed during this study special mention should go CAWI interviewing of beneficiaries with a high 

completion rate– 51% and to the benchmarking of ROP and NOP. Besides comparative analysis the 

Research Agency also carried out a series of IDI with representatives of OP implementing institutions 

(including from all of the neighbouring Voievodships) and found over two hundred connections/ 

complementary relationships indentifying many types of complementarity. 

The concluded research was used to prepare a catalogue of conclusions and recommendations for 

the UE MFF 2014 – 2020.  

Complementarity which is the subject of this study is one of the principles in the allocation of funds 

by the EU to member states, defined in the COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 

2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 

Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999. Art. 9 points 1 and 

2 of this Regulation specify that:  

„The Funds shall provide assistance which complements national actions, including actions at the 

regional and local levels, integrating into them the priorities of the Community. The Commission 

and the Member States shall ensure that assistance from the Funds is consistent with the activities, 

policies and priorities of the Community and complementary to other financial instruments of the 

Community.” 

„Hence the above principle is directly binding for Member States, with the resulting obligation 

being the provision of mechanisms supporting the implementation of this principle in the most 

effective manner possible.” 

This document adopted a definition of the complementarity of policies, strategies, programmes, 

measures, and projects to be complementarity leading to the achievement of a specific target and 

achieving the effect of synergy; this differs from the definition adopted by the Workgroup for 

Coordination and Complementarity of the NC NSRF in that it considers the achievement of synergy 

to be a consequence of the execution of a complementary project. The research established that 

representatives of institutions carrying out OP are divided as to the joint treatment of these two 
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ideas. Hence the Research Agency besides the officially adopted definition of complementarity 

suggestes to define synergy as the effect in the form of „value added” above the arithmetic sum of 

achieved results, gained through the interaction of mutually complementary projects or elements 

of those projects (Chapter 3.2). 

Furthermore, using the results analysis and evaluation of complementarity mechanisms employed to 

date under ROP WV, as well as under other OP co-funded with EU funds, the Agency drew up a 

catalogue of measures which are possible to implement in the ROP WV in  2014 – 2020; an analogous 

research effort focused on manners of monitoring the implementation of complementarity (Chapter 

3.4).  

The scope of the evaluation study also included the identification of areas showing potential for 

complementarity in the region – this was provided by the diagnosis of the needs of the WV, hence 

indicating proposals of complementarity ensuring mechanisms at programming level. In this context 

the introduction of rating scales - which would give consideration to the strength of connections 

between projects included in the aforementioned areas - for the evaluation of complementary 

projects should be considered. 

The research area suggested by the Research Agency concerning the identification of awareness 

levels and understanding of complementarity among beneficiaries, established from the findings of 

CAWI research, will additionally provide the Client with information about the effective forms and 

manners of reaching ROP WV project givers and beneficiaries of concluded complementary 

programmes with its communication. 

Main conclusions and recommendations from the research. 

1. Main conclusions from research 

1. The diagnosis of the Region’s needs and delimitation of areas showing potential for 

complementarity is an action leading to accurate implementation of the principle of 

complementarity of programmes/ priorities/ measures/ projects. 

2. Synergy as the effect in the form of „value added” above the arithmetic sum of achieved 

results, gained through the interaction of mutually complementary projects or elements of 

those projects. This proposed definition should be rounded out with operational definitions of 

synergy which would be useful for programming, monitoring or evaluating complementarity in 

of each of the identified areas. 

3. In context of the above in each problem area the need to define indicators for measuring the 

effect of synergy was identified. The effects will be different depending on area – e.g. tourism 

related projects would increase the number of tourists, whereas transport related projects 

could improve the safety of road travel or road throughput.  
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4. The practice of actions under ROP WV suggest that in the next EU MFF key projects should 

continue to be fundamental in ensuring the use of the principles of complementarity.  

5. Too general criteria in the selection of projects involving complementarity may cause problems 

in evaluating their effects in terms of achieving those criteria. Criteria should be designed in a 

manner which should lead to the selection of projects generating synergy.  

6. The application form for co-funding lacks a field where the respondents could describe what 

constitutes complementarity and what are the expected effects of the execution of 

complementary projects. Such entries would also produce positive effects in the form of points 

awarded by experts grading the projects on the criteria of complementarity to those projects 

with potential for additional effects from their implementation. 

7. It is suggested for the ROP WV 2014 – 2020 to consider using – besides the already employed 

complementarity mechanisms – further mechanisms proposed by the Agency in the 

recommendations table.  

8. In the context of mechanisms for the monitoring of implementation of complementarity the 

same suggestion as above applies – to add additional forms of monitoring of complementarity as 

no satisfactory system in this regard had been developed under the current MFF. 

9. The research indicates that beneficiaries do not always understand complementarity correctly 

(particularly in those areas where there were no extra points for complementarity). A sizeable 

group of beneficiaries could not define the effect of synergy. The beneficiaries also voiced the 

need to expand the catalogue of currently available information about complementarity in 

existing sources. 

10. In the opinion of beneficiaries and project grading experts the best motivating system for 

potential beneficiaries to use complementarity at project level is to award points for 

complementarity at project grading level. 

11. Among the identified complementary projects the most often encountered type was intra-

programme complementarity within a single Priority and Measure. The beneficiaries covered by 

case studies in the research rarely mentioned any other priority areas under ROP WV. However, 

in revitalisation and education (with one exception) projects it was not intra-programme 

complementarity which was discovered, but inter-programme and inter-fund complementarity 

(the identified projects in those areas of ROP WV indicated complementarity with OP HC 

projects). 

12. Although complementarity between projects within the same ROP WV Measure was not found 

at the level of programme documentation, analysis of complementary projects discovered 

several cases of complementarity concerning entrepreneurship or transport related projects. 

13. Transport related projects, this including road infrastructure, usually are complementary with 

other projects of same type and rarely connected with other infrastructure types e.g. 

entrepreneurship or tourism. 
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14. The effects of investment made by companies under Priority 1. Measure 1.2 chiefly concerned 

the firms’ themselves and not their environment. Here we should be thinking about the 

increase in companies’ competiveness and growth. 

15. Besides entrepreneurship complementary programmes brought benefits for local communities, 

for the inhabitants of a Gmina or a Powiat. Benefits for a larger group (inhabitants of a 

Voievodship or the whole country) appear in the context of selected road, rail or air transport 

projects, or tourism. 

2. Main recommendations 

The findings of the research and analysis of gathered material provide grounds to forward the 

following solutions for the next programming period. 

1. In the next MFF a consistent definition of synergy should be adopted for all programmes, or the 

definition of complementarity should be expanded to include this element. As no universal 

definition of synergy has been forwarded yet, the Client proposed to use the wording as 

presented in the conclusions given above. 

2. It is recommended to continue using the criteria of complementarity under the new 

programming period. The rating scale however should examine the scale of the link between 

potentially complementary projects. 

3. The research defined the areas where the creation of complementary actions/ projects is of 

particular importance. These are:  

• Transport in combination with other areas such as tourism and capital investment; 

• Education (with focus on vocational and tertiary education) in combination with soft 

projects;  

• Tourism (this including actions where the borders of several Gminas or Voievodships come 

together) and promotional efforts for a given touristic product;  

• Revitalisation areas; 

• Investing in R&D, in the transfer of know how;  

• Health care, in prophylaxis programmes and networking projects for the digitalisation of the 

health care; 

• Strengthening the system of social care (programmes and projects for activisation combined 

with the building up of infrastructure upon which the completion of these projects 

depends). 

4. Key projects should be continued as such projects combine many types of complementarity.  

To further this end grading and awarding points for complementarity at key project level; 

5. It is recommended to add further complementarity ensuring mechanisms beyond those already 

used and which may be implemented in the next MFF, such as: 
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• Integrated projects; 

• Integrated Territorial Investments (ITI); 

• Community-led Local Development (CLLD); 

• A regional level Work Group for Coordination and Complementarity. 

Some measure of support for project givers could be provided by a map of ROP WV projects as 

well as a map of all projects co-funded by the EU under the present and future MFF. 

6. The next MFF should ensure the introduction of a coherent monitoring system enabling fuller 

verification of concluded research results concerning the implementation of the principle of 

complementarity, as well as identification of Best Practice in the identification of 

complementary projects.  

This end would be furthered by: 

• Addition of a text field for complementarity in the new KSI (SIMIK 14-20) system; 

• Addition of a text field in the co-funding application where the beneficiary would describe 

what exactly the complementarity between the projects is and what are the expected 

effects of the undertaken actions; 

• Introduction of permanent monitoring of the point concerning complementarity in co-

funding applications; 

• Formalisation of the monitoring system (set out on the level of programme documents level 

–definition of monitoring system and nomination of the responsible unit). 

7. The ROP WV 2014 – 2020 should ensure the passing on to potential beneficiaries and beneficiaries 

of broader information on the use of the principle of complementarity and its promotion should 

be carried out using already available venues such:  

• information meetings, training, 

• information available at Information Points,  

• the ROP WV website, e.g. the tab dedicated to the principle of complementarity,  

• publications, brochures, 

• call for proposal documentation. 

An important element of promotional activities should be the presentation of existing Best 

Practice. Informing about the benefits from the completion of complementary projects and 

effects of synergy is indispensable. Furthermore, beneficiaries should be informed about how 

this principle could be implemented on the level of specific project types, which could mobilise 

potential beneficiaries into seeking authentic complementarity between projects. 

8. In the next MFF emphasis should be on the creation of inter-fund link-ups: ERDF and ESF in 

selected areas such as revitalisation, education, social integration, health care, by: 
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• Defining areas where such complementarity is possible and desirable; 

• An accurate system for informing beneficiaries about projects being carried out in the 

region; 

• Introduction of integrated projects; 

• Defining appropriate selection criteria for EFS supported projects. 
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1. Metodologia realizacji badania 

1.1. Cele badania 

Celem głównym badania ewaluacyjnego była identyfikacja komplementarności i synergii 

interwencji w ramach WRPO oraz z projektami wybranych programów obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE realizowanymi w województwie wielkopolskim oraz ocena mechanizmów 

i narzędzi komplementarności WRPO. Wnioski i rekomendacje dla przyszłej perspektywy finansowej 

UE 2014 – 2020. 

Cel główny zrealizowany został przez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

1. Ocena mechanizmów i narzędzi komplementarności stosowanych w ramach systemu realizacji 

WRPO oraz wybranych programów obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE. 

Propozycja skutecznych mechanizmów i narzędzi komplementarności wraz z systemem 

monitorowania komplementarności. Propozycja definicji synergii RPO dla Wielkopolski na lata 

2014 – 2020; 

2. Identyfikacja i analiza komplementarności interwencji WRPO pomiędzy działaniami, 

priorytetami, priorytetowymi obszarami tematycznymi Programu; 

3. Identyfikacja i analiza komplementarności międzyprogramowej pomiędzy WRPO, a PO IG, 

pomiędzy WRPO, a PO IŚ, pomiędzy WRPO, a ZPORR, pomiędzy WRPO, a SPO WKP, pomiędzy 

WRPO, a SPOT; 

4. Identyfikacja i analiza komplementarności międzyfunduszowej pomiędzy WRPO, a PO KL, 

pomiędzy WRPO, a PROW, pomiędzy WRPO, a PO RYBY, pomiędzy WRPO, a SPO RZL, 

pomiędzy WRPO, a SPO ROL, pomiędzy WRPO, a SPO RYBY, pomiędzy WRPO, a Funduszem 

Spójności poprzedniej perspektywy finansowej UE; 

5. Identyfikacja i analiza komplementarności pomiędzy WRPO, a RPO województw ościennych. 

 

1.2. Kryteria ewaluacyjne  

Wykonawca dokonał w badaniu oceny pod względem 2 wskazanych przez Zamawiającego 

kryteriów ewaluacyjnych:  

Skuteczność: 

- Czy mechanizmy i narzędzia komplementarności zastosowane w WRPO zapewniają 

wystarczający poziom komplementarności? 

- Jakie mechanizmy i narzędzia komplementarności dotychczas stosowane w WRPO, w innych 

programach operacyjnych realizowanych w latach 2007 – 2013 oraz stanowiące propozycje 

Wykonawcy należy wdrożyć w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wielkopolski  

w latach 2014 -2020?  
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Użyteczność: 

- Czy projekty uznane za komplementarne przyczyniają się do rozwiązania problemów 

społeczno – gospodarczych? Czy występuje efekt synergii? 

 

1.3. Pytania ewaluacyjne 

W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca udzielił odpowiedzi na listę poniższych pytań 

badawczych sformułowanych na poziomie raportu metodologicznego. 

1. Jakie mechanizmy i narzędzia zapewniania komplementarności stosuje się w ramach WRPO? Czy 

są one wystarczające dla zapewnienia realizacji zasady komplementarności? Jeśli nie, jakich 

modyfikacji należałoby dokonać? 

2. Czy, a jeśli tak, to jakie bariery występują w realizacji komplementarności w ramach WRPO? 

3. Czy, a jeśli tak, to jakie występują czynniki sprzyjające realizacji komplementarności  

w ramach WRPO? 

4. W jakich obszarach i poprzez użycie jakich mechanizmów i narzędzi należy wzmocnić realizację 

zasady komplementarności? 

5. Jakie mechanizmy zapewniania komplementarności stosuje się w innych programach 

operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE objętych badaniem? Czy warto 

czerpać z ich praktyk w przyszłej perspektywie finansowej UE? 

6. Jakie mechanizmy i narzędzia komplementarności zapewnią skuteczną realizację zasady 

komplementarności w ramach RPO dla Wielkopolski na lata 2014 – 2020? 

7. Jaki system monitorowania komplementarności należy przyjąć w ramach RPO dla Wielkopolski na 

lata 2014 – 2020? 

8. Jaką definicję pojęcia synergii należy przyjąć w ramach RPO dla Wielkopolski na lata 2014 – 

2020? 

9. Na czym polega komplementarność wewnątrz programu (WRPO), między programami (na 

podstawie: WRPO – PO IG, WRPO – PO IŚ, WRPO – ZPORR, WRPO – SPO WKP, WRPO – SPOT, WRPO – 

RPO województw ościennych), między funduszami (na podstawie: WRPO – PO KL, WRPO – PROW, 

WRPO – PO RYBY, WRPO – SPO RZL, WRPO – SPO ROL, WRPO – SPO RYBY, WRPO – Fundusz Spójności 

poprzedniej perspektywy finansowej UE)? 

10. Które działania, priorytety, priorytetowe obszary tematyczne w ramach WRPO i pomiędzy 

WRPO a innymi programami operacyjnymi obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE 

objętymi badaniem wykazują komplementarność? Proszę podać przykłady. 

11. Czy identyfikuje się występowanie komplementarności działań, priorytetów, priorytetowych 

obszarów tematycznych w ramach WRPO i pomiędzy WRPO, a innymi programami operacyjnymi 
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obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE objętych badaniem, ponad wykazane w zapisach 

dokumentów programowych? Jeśli tak, proszę podać przykłady. 

12. Jakie rodzaje komplementarności identyfikuje się między projektami WRPO oraz między 

projektami WRPO a projektami innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy 

finansowej UE objętych badaniem? 

13. Czy projektodawcy rozumieją ideę i pojęcie komplementarności? Jak zwiększyć świadomość  

i zainteresowanie beneficjentów w zakresie realizacji projektów komplementarnych? 

14. Czy praktykowana jest współpraca potencjalnych beneficjentów służąca przygotowaniu 

projektów komplementarnych? W jakich obszarach skuteczność dzięki komplementarności 

wzrasta/może wzrastać? 

15. Czy realizacja projektów komplementarnych przyczynia się do uzyskania wartości dodanej 

(potęgowania się rezultatów ich realizacji)? Jakie typy projektów (typy komplementarności)  

w największym stopniu generują dodatkowe efekty realizowanych inwestycji? 

16. Jakie działania mogą wpłynąć na wzmocnienie pozytywnego efektu synergii projektów 

komplementarnych? 

 

1.4. Metody/techniki realizacji badania 

Cele badania zostały zrealizowane poprzez wyczerpujące, logiczne i spójne przeanalizowanie 

zakresu tematycznego badania w tym dokumentacji wskazanej na poziomie raportu 

metodologicznego. W celu uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji i udzielenia wyczerpującej 

odpowiedzi na założone pytania badawcze, zgodnie z naczelną zasadą prowadzenia badań 

ewaluacyjnych, w badaniu wykorzystane zostały następujące metody triangulacji: 

• triangulacja źródeł danych – analizie poddane zostały zarówno dane zastane (pozyskane  

w wyniku analizy desk research) jak i dane wywołane, tj. uzyskane w trakcie badania (IDI, 

diady, FGI, ITI, CAWI, studium przypadku, panel ekspertów); 

• triangulacja metod badawczych – zastosowane zostały różne metody badawcze celem 

dogłębnego poznania i zrozumienia badanych zjawisk, a następnie ich dokładnego 

przeanalizowania pod katem punktów widzenia poszczególnych przedstawicieli grup docelowych 

badania; 

• triangulacja perspektyw badawczych – badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało przez  

pięciu członków zespołu badawczego, dzięki czemu uzyskany obraz przedmiotu badania będzie 

pełniejszy, bardziej wiarygodny i obiektywny.  
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a. Analiza danych zastanych (desk research)  

Etap analizy desk research posłużył do skonstruowania metodologii, narzędzi badawczych oraz 

zapoznania się członków zespołu z badanym zagadnieniem. Etap analizy dostarczył zwłaszcza 

szczegółowych informacji dotyczących mechanizmów i narzędzi zapewnienia komplementarności  

i synergii. Dzięki analizie desk research członkowie zespołu badawczego uzyskali szeroką wiedzę na 

temat specyfiki oraz zakresu realizowanych projektów. 

Badaniem zostały objęte dokumenty niżej wymienionych programów operacyjnych: 

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO); 

• 15 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 (RPO);  

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL);  

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IŚ);  

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG);  

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW); 

• Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 

Obszarów Rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY); 

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW); 

• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006(ZPORR); 

• Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 

(SPO WKP); 

• Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006 (SPOT); 

• Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL); 

• Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 

Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (SPO ROL); 

• Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006  

(SPO RYBY). 

Uwzględnione zostały także następujące dokumenty i opracowania: 

• Strategia na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020 wraz z projektami przewodnimi; 

• Wspólne Ramy Strategiczne na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – projekt; 

• Projekty rozporządzeń Rady (WE) związane z wdrażaniem funduszy unijnych  

w przyszłej perspektywie finansowej – projekty; 

• Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” aktualizacja 
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2012/2013, z dnia 25.04.2012r.; 

• Mechanizmy zapewniania komplementarności działań pomiędzy Europejskim 

Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, MRR, 

Warszawa 2009; 

• Komplementarność interwencji z funduszy Unii Europejskiej w ramach NSRO 2007 – 

2013, opracowanie Grupy ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO 2007 – 

2013;  

• Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie  

i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji  

i komplementarności podejmowanych działań; 

• Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 

Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; 

• Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi polityki 

spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej, 2008r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego 

PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz 

jej prognozy”, 2010r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Komplementarność i synergia interwencji realizowanych  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w perspektywie finansowej 2004 – 2006”, 2010r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Ocena komplementarności interwencji w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z innymi programami finansowanymi  

z funduszy Unii Europejskiej”, 2011r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy 

projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007 – 2013  

w Województwie Kujawsko – Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów  

i gmin”, 2011r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Komplementarność działań realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, 

2010r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Analiza komplementarności podejmowanych interwencji  

w ramach RPO WO 2007 - 2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie 

opolskim”, 2011r.; 

• Badanie ewaluacyjne „Ocena realizacji zasady komplementarności w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2103”, 

2011r.; 

• Baza analiz dotyczących komplementarności wsparcia dostępna na stronie: 
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http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/kk_nsro/Grupy_robocze/St

rony/Bazaanalizwobszarzekomplementarnosciwsparcia.aspx 

• Mechanizmy koordynacji i komplementarności w poszczególnych PO/RPO 2007 – 

2013 – analiza porównawcza na podstawie raportów rocznych z wdrażanych PO/RPO 

za 2009 rok; 

• Badanie ewaluacyjne: „Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami 

UE - aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań 

w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady”, 2011 r.;  

• Badanie ewaluacyjne: Komplementarność wsparcia w ramach komponentu 

regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie 

mazowieckim, 2010 r.; 

• Badanie ewaluacyjne; „Komplementarność projektów realizowanych w ramach 

Działania 1.1 LRPO na lata 2007-2013 Poprawa stanu infrastruktury transportowej  

w regionie z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym",  

2012 r.; 

• Badanie ewaluacyjne: „Komplementarność i synergia projektów realizowanych na 

terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki Spójności 

oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście 

priorytetów Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 

2020”, 2011 r. 

 

b. Benchmarking 

W ramach przedmiotowego badania benchmarking posłużył analizie mechanizmów 

zapewniających komplementarność (wewnętrzną i zewnętrzną) w ramach innych Programów, co 

pomogło w opracowaniu listy proponowanych mechanizmów komplementarności na potrzeby WRPO.  

W metodzie tej poza dokumentacją programową oraz instytucjonalną zostały wykorzystane 

również wywiady pogłębione prowadzone z przedstawicielami innych Programów Operacyjnych. 

Analiza polegała na: 

1. Rozpoznaniu mechanizmów i narzędzi zapewniania komplementarności na poziomie innych 

Programów Operacyjnych zwiększających efektywność podejmowanych działań; 

2. Rozpoznaniu dostępnych modelowych przykładów (stanowiących skuteczne rozwiązania) 

powstałych na poziomie instytucjonalnym i wyboru projektów możliwych do wykorzystania  

w ramach WRPO; 

3. Badaniu możliwości zaadoptowania zidentyfikowanych mechanizmów i przykładów do specyfiki 

WRPO i województwa wielkopolskiego. 

Benchmarking oparty był  przede wszystkim o doświadczenia następujących programów 

operacyjnych: PO IG, PO IŚ, PO KL, PROW, PO RYBY, a także RPO następujących województw: 
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zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko–pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, 

lubuskiego. W badaniu zostały uwzględnione dane za rok 2011, gdyż podejście do 

komplementarności rozwijało się w czasie i dokumenty późniejsze były bogatsze w rozwiązania, tzn. 

wykorzystywały dobre praktyki z lat poprzednich. 

c. Wywiady pogłębione (IDI, z ang. Individual In-depth Interviews)  

Analiza dokumentacji oraz benchmarking systemów realizacji zasady komplementarności innych 

programów operacyjnych objętych badaniem, wsparty został przez indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI). Wywiady posłużyć miały, podobnie jak dwie poprzednio wymienione metody, 

uzyskaniu wiedzy w zakresie realizacji mechanizmów i narzędzi komplementarności i identyfikacji 

tych, które rekomenduje się do wdrożenia w RPO dla Wielkopolski na lata 2014 – 2020. 

W indywidualnych wywiadach pogłębionych wzięli udział: 

• Przedstawiciele Instytucji Zarządzających: PO IG, PO IŚ, PO KL, PROW, PO RYBY, RPO 

województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko–pomorskiego, łódzkiego, 

opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego; 

• Przedstawiciele Instytucji Pośredniczących - dla WRPO: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dla PO KL – komponent regionalny: 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

• Przedstawiciele Instytucji Wdrażających: PROW, PO RYBY – Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Poznaniu; 

• Przedstawiciel Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności w ramach Komitetu 

Koordynacyjnego NSRO na lata 2007 – 2013.  

d. Diady z przedstawicielami IZ WRPO 

Wywiady pogłębione typu diada/triada zostały przeprowadzone z przedstawicielami IZ WRPO  

z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

UMWW. Lista uczestników została uzgodniona z Zamawiającym. 

Celem realizacji wywiadów z przedstawicielami IZ WRPO była ocena dotychczas realizowanych 

mechanizmów i narzędzi komplementarności w ramach WRPO, a także wskazanie propozycji 

możliwych do wdrożenia w ramach RPO dla Wielkopolski po 2013 roku, w tym sposobów 

monitorowania komplementarności. 
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e. Wywiady pogłębione (Diada i ITI) z ekspertami dokonującymi oceny merytorycznej 

dokumentacji projektowej WRPO 

Raport metodologiczny z badania zakładał realizację zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) 

w grupie ekspertów oceniających dokumentację projektową WRPO, jednakże ze względu na 

specyfikę respondentów na etapie realizacji badań terenowych dokonano zmiany metody 

badawczej. 

Funkcja eksperta przy WRPO stanowi jedno z wielu obowiązków zawodowych, w związku z czym 

zorganizowanie tychże osób w jednym terminie i miejscu w liczbie wystarczającej dla 

przeprowadzenia wywiadu grupowego okazało się przedsięwzięciem wysoce niemożliwym 

do zrealizowania. Osoby te jednak wykazywały chęć udziału w badaniu indywidualnym. W związku  

z powyższym, w miejsce wywiadu grupowego przeprowadzono wywiady indywidualne. 

Powyższa zmiana miała charakter jedynie organizacyjno – techniczny i nie zakłóciła logiki 

przyjętej w raporcie metodologicznym badania ewaluacyjnego, a pozwoliła na  terminowe 

wykonanie badania. 

W wywiadach wzięli udział eksperci dokonujący oceny projektów w ramach wybranych 

priorytetów WRPO. Realizowany wywiad ogniskował się wokół zagadnień badawczych dotyczących 

mechanizmów komplementarności w tym w szczególności kryteriów wyboru projektów. W badaniu 

wzięli udział dokonujący oceny w ramach następujących obszarów tematycznych: wsparcia dla 

przedsiębiorstw, infrastruktury drogowej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, infrastruktury 

społecznej, turystyki. Łącznie zrealizowano 6 wywiadów (typu diada i ITI). 

 

f. Ankieta internetowa (CAWI, z ang. Computer – Assisted Web Interviewing)  

Badanie zostało przeprowadzone wśród beneficjentów WRPO. Baza respondentów (zawierająca 

adresy e-mail-owe) została dostarczona ze strony Zamawiającego. Ankieta została rozesłana do 

wszystkich podmiotów z bazy, z wykluczeniem powtarzających się adresów e-mail, w liczbie 

N=1320. 

Na podstawie tej techniki badawczej zostały m.in. zidentyfikowane i opisane przykłady 

komplementarności w ramach różnych typów komplementarności. 

Badanie za pomocą tej metody opierało się na specjalnie przygotowanym skrypcie, 

umożliwiającym dotarcie do pełnej próby respondentów i bezproblemowe dla respondentów 

udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w narzędziu. Docelowo Wykonawca dążył do otrzymania 

jak największej liczby odpowiedzi od podmiotów znajdujących się w operacie.  

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu odpowiedzi podjęte zostały 3 próby nawiązania kontaktu  

z beneficjentami: 

1. Nawiązanie kontaktu i przesłanie linku do ankiety (CAWI) wraz z listem intencyjnym; 

2. Przypomnienie (ponowne wysłanie linku) drogą elektroniczną; 
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3. Kontakt telefoniczny z częścią respondentów (w tym wszystkimi JST) informujący o wysłanej 

ankiecie. 

Dobór respondentów do próby badawczej miał charakter próby pełnej, co oznacza, że ankieta 

została przesłana do wszystkich podmiotów zawartych w operacie. Łącznie zostało wypełnionych 

673 ankiet, możemy więc mówić o zwrotności na poziomie 51%. 

Struktura próby w podziale na poszczególne instytucje kształtowała się w następujący sposób: 

 
Tabela 1. Typ jednostek biorących udział w badaniu CAWI 

Typ jednostki liczebność odsetek 
Przedsiębiorca 436 64,8% 
Jednostka samorządu terytorialnego 134 19,9% 
Jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych 54 8,0% 
Organizacje pozarządowe, związki, porozumienia, 
stowarzyszenia 14 

2,1% 
Firma consultingowa 12 1,8% 
Inny1

8 1,2% 
Instytucje otoczenia biznesu 7 1,0% 
Niezidentyfikowane (nie wskazano typu jednostki) 8 1,2% 
Łącznie 673 100% 

 

g. Studium przypadku (case study) 

W ramach case study zostały wytypowane przypadki projektów stanowiących przykłady 

występowania komplementarności na poziomie projektów: 

• wewnątrzprogramowej (wewnątrz WRPO); 

• międzyprogramowej pomiędzy WRPO a innymi programami (PO IG, PO IŚ, ZPORR, SPO WKP, 

SPOT, RPO województw ościennych); 

• międzyfunduszowej pomiędzy WRPO a innymi programami (PO KL, PROW, PO RYBY, SPO 

RZL, SPO ROL, SPO RYBY, Funduszem Spójności poprzedniej perspektywy finansowej UE). 

Celem tej części było zidentyfikowanie i opisanie przykładów komplementarności we wskazanych 

powyżej obszarach, które jednocześnie charakteryzują się występowaniem typów/rodzajów 

komplementarności:  

• geograficznej,  

• podmiotowej,  

• przedmiotowej,  

• funkcjonalnej. 

Ponadto, zidentyfikowane przykłady projektów komplementarnych wykazują komplementarność 

między priorytetowymi obszarami tematycznymi: 

                                                 
1 Inne wymieniane: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kościoły i związki wyznaniowe, podmiot 
publiczny, związek jednostek samorządu terytorialnego 
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• B+R, innowacje, przedsiębiorczość 

• społeczeństwo informacyjne, 

• transport, 

• energia, 

• środowisko i zapobieganie zagrożeniom, 

• turystyka, 

• kultura, 

• rewitalizacja, 

• infrastruktura społeczna, mając szczególnie na uwadze relacje ochrony zdrowia i kształcenia 

ustawicznego. 

W ramach studium przypadku została przeprowadzona analiza jakościowa każdego przypadku 

obejmująca: 

• Analizę wniosków o dofinansowanie; 

• Wywiady pogłębione (telefoniczne) ITI z przedstawicielem danego beneficjenta. 

W przypadku case study zostanie zastosowany celowy dobór próby. Przypadki zostały wybrane 

na podstawie analizy wniosków o dofinansowanie, ankiety internetowej CAWI i innych 

ogólnodostępnych informacji. Łącznie opisane zostały 235 połączeń komplementarne pomiędzy 

projektami oraz zrealizowane zostały 143 studia przypadku. W pogłębionych wywiadach 

telefonicznych, będących częścią studium przypadku wzięli udział przedstawiciele beneficjentów 

(odpowiedzialni za sporządzenie wniosków lub/i realizację projektów). 

  
Tabela 2. Ostateczna liczba połączeń pomiędzy projektami objętymi studiów przypadku w podziale na 
poszczególne typy komplementarności 
Lp. Typ komplementarności Liczba przypadków 

połączeń między 
projektami 

1.  
Przykład komplementarności wewnątrzprogramowej 98 

2. 

 
Przykłady komplementarności międzyprogramowej pomiędzy 
WRPO, a innymi programami (w tym PO IG, PO IŚ, ZPORR, SPO 
WKP, SPOT, RPO województw ościennych)  

93 

3. 

 
Przykłady komplementarności międzyfunduszowej między WRPO,  
a innymi programami (w tym PO KL, PROW, PO RYBY, SPO RZL, SPO 
ROL, SPO RYBY, Funduszem Spójności poprzedniej perspektywy 
finansowej UE) 

44 

RAZEM 235 
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W projektach podlegających analizie w ramach studium przypadku zespół badawczy dokonał oceny 

stopnia realizacji  zasady komplementarności na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało słaby, natomiast 

3 wysoki. Przy ocenie były brane pod uwagę następujące kryteria: 

• Projekty wykazują zbieżność na poziomie celów – 0,5 pkt (kryterium warunkowe dla uznania 

komplementarności). 

• Projekty wykazują połączenia funkcjonalne – 0,5 pkt. 

• Projekty prowadzą do osiągnięcia wyraźnego efektu synergii – 1 pkt. 

• Projekty mają potencjał do tworzenia  dalszej sieci połączeń – 0,5 pkt. 

• Projekty rozwiązują istotny z punktu widzenia województwa problem społeczno gospodarczy 

– 0,5 pkt. 

• Projekty przynoszą wymierny  efekt dla społeczności lokalnej – 0,5 pkt. 

 

h. Panel ekspertów (expert panel)  

W ramach badania ewaluacyjnego został zorganizowany panel ekspertów, w którym wzięli 

udział przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego (w tym IZ WRPO).  

Panel ekspertów został zorganizowany na zakończenie badania ewaluacyjnego celem uzyskania 

komentarza do końcowych wniosków i rekomendacji płynących z badania.  

Za prowadzenie spotkania odpowiedzialny był jeden z członków zespołu badawczego 

realizującego badanie ewaluacyjne. W pierwszym etapie spotkania, przedstawiciel zespołu 

badawczego zaprezentował wstępne wnioski i rekomendacje płynące ze zrealizowanego badania 

ewaluacyjnego, po czym odbyła się dyskusja na ten temat. 
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2. Wyniki badania 

2.1. Definicja komplementarności 

Komplementarność jest jedną z podstawowych zasad realizacji polityki wspólnotowej, 

usankcjonowaną w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w art. 9 pkt 2 

„Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, 

politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi wspólnotowymi 

instrumentami finansowymi. Ta spójność i komplementarność jest przede wszystkim wskazana  

w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, w  narodowych strategicznych ramach 

odniesienia i w programach operacyjnych." 

Natomiast w kluczowych dokumentach bieżącego okresu programowania, takich jak Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, komplementarność rozumiana jest w następujący sposób: 

„Programy operacyjne zostały skonstruowane tak, by wzajemnie uzupełniały podejmowane 

działania”. W innych dokumentach definicja ta jest podobna lub analogiczna. Zawsze jednak 

odnoszona jest do różnych poziomów strategicznych: polityk, strategii ich realizujących, programów 

wpisujących się w nie, priorytetów, działań. 

 

W przypadku dokumentów programowych na poziomie województwa wielkopolskiego, tj.  

w  Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 - 2013 (w jego ramach również 

w Słowniku pojęć i skrótów)  oraz Szczegółowym opis priorytetów programu operacyjnego mimo, iż 

nie została przedstawiona definicja komplementarności, to jednak, pojęcie to jest rozważane  

w odniesieniu do polityki spójności. Ponadto wskazane też zostały obszary potencjalnej 

komplementarności wewnątrzprogramowej i międzyprogramowej. 

 

Obowiązujące dokumenty szczebla wspólnotowego czy krajowego opisują najczęściej pojęcie 

komplementarności jednak nie definiując go, stąd do czasu przyjęcia wypracowanej przez Grupę 

roboczą ds. koordynacji i komplementarności funkcjonującej przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 

2007 - 2013 definicji komplementarności, występowały trudności w precyzyjnym jej określeniu. 

Przekładało się to na problem niskiego poziomu rozumienia tego pojęcia wśród projektodawców, 

osoby oceniające projekty, jak i samych przedstawicieli IZ, IW, IP programów operacyjnych. Co 

potwierdza przeprowadzona analiza dokumentów programowych, zrealizowanych dotychczas badań 

ewaluacyjnych w przedmiocie komplementarności, jak również uzasadnienie uchwały  KK NSRO  

z dnia 22 marca 20102 roku w sprawie przyjęcia definicji „komplementarności”, w której czytamy, 

iż „powodem podjęcia działań była konieczność zapewnienia jednolitego rozumienia i stosowania 



 
pojęcia „komplementarności” przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy 

Europejskich”.2 

Przyjęta definicja mówi, że: 

Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się 

prowadzące do realizacji określonego celu. 

Zgodnie z przytoczoną definicją dla spełnienia warunku komplementarności konieczne jest 

wzajemne uzupełnianie się projektów dla realizacji spójnego celu.  

Rysunek 1. Elementy definicji komplementarności ustalonej przez Grupę roboczą ds. koordynacji  
i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 

  

Przyjęta definicja ma swoje wady i zalety. W opinii przedstawicieli IZ PO oraz członków Grupy ds. 

koordynacji i komplementarności, pozytywów należy  upatrywać w szerokim zasięgu definicji, co 

pozwala na pewną elastyczność działań podejmowanych na poziomie programów operacyjnych. 

Jednocześnie odejście w definicji od efektów komplementarnych projektów może prowadzić do 

określania jako komplementarne inwestycji, które wykazują słaby związek, są powiązane zbyt 

ogólnymi celami. Zwracał na to uwagę przedstawiciele Grupy ds. koordynacji i komplementarności, 

a także przedstawiciel IZ PO IŚ. 

„(…) przyjęta definicja w mojej opinii nie jest satysfakcjonująca do końca, szczególnie jeżeli są to 

dokumenty dotyczące założeń odnośnie przyszłej perspektywy, ponieważ nie uwzględnia kwestii 

synergii, na którą duży nacisk kładzie Komisja Europejska w tym momencie i też odniesienie do 

tego wspólnego celu definicji komplementarności jest wątpliwe, ponieważ wszystko zależy od tego 

jak ten cel będzie definiowany, bo może zostać zdefiniowany tak, że właściwie wszystkie działania 

podejmowane na jego rzecz uznamy za komplementarne (…)”/ przedstawiciel Grupy ds. KiK 

„(…) osobiście byłem zwolennikiem uzupełnienia tej definicji o komponent synergii, czyli tego, co 

nam ta komplementarność daje w praktyce, czyli tej wartości dodanej tego, że projekt jest 

komplementarny. Jeśli nie podkreślimy elementu synergii, to moim zdaniem, komplementarność 

wychodzi jako dobrze dobrany układ puzzli.”/ przedstawiciel IZ PO IŚ uczestnik Grupy ds. KiK 

                                                 
2 Uzasadnienie do Uchwały nr 64 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-
2013 a dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia definicji „komplementarności” 
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Większość z objętych badaniem przedstawicieli IZ programów operacyjnych poproszonych  

o zdefiniowanie komplementarności odnosiło się do elementów definicji wypracowanej na poziomie 

Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności, co świadczy o tym, że ten sposób 

definiowania został na poziomie instytucji odpowiedzialnych za realizację programów operacyjnych 

przyjęty.  

W prezentowanych przez przedstawicieli IZ, IP i IW PO definicjach wyszczególnić można wspólne 

elementy: uzupełnianie, cel oraz dodatkowy efekt podejmowanych działań (synergia). 

Przedstawiciele tych instytucji definiowali komplementarność m.in. jako:  

„(…) komplementarność to uzupełnianie się projektów, zakłada równorzędne istnienie dwóch 

projektów, dwóch elementów, które się po prostu uzupełniają.”/ przedstawiciel IZ PO KL 

„Projekt komplementarny to taki, który w pewien sposób wiąże się z projektem realizowanym 

tworząc jakąś wspólną całość, niosąc ze sobą jakąś wartość dodaną. Dwa projekty są 

komplementarne, jeżeli przyczyniają się do realizacji jakiegoś większego celu.”/ przedstawiciel  

IZ WRPO 

„(…) komplementarność rozumiem jako uzupełnianie, dopełnianie projektów.”/przedstawiciel IZ 

RPO WD 

„Komplementarność to jest wzajemne uzupełnienie się projektów w celu wzmocnienia realizacji 

wspólnego celu z założeniem, że ten cel jest wcześniej określony/ przedstawiciel IZ PROW 

„(…) wzajemne uzupełnianie się projektów, czy typów projektów”/ przedstawiciel IZ RPO WŁ 

„ (…) jest to pewne dopełnienie projektów tak żeby lepiej osiągnąć zakładany cel.”/ przedstawiciel 

IZ RPO WO. 

Część respondentów pojmuje komplementarność jako zjawisko, w wyniku zaistnienia którego 

powstaje wartość dodana (efekt synergii), która jest elementem nieodłącznym komplementarności. 

Takie podejście jest zbieżne z definicją przyjętą na poziomie SOPZ na potrzeby niniejszego badania 

przedstawioną w brzmieniu:  

Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów, to ich dopełnianie się 

prowadzące do realizacji określonego celu i osiągnięcia efektów synergii. 

Zgodnie z tą definicją zapewnienie komplementarności podejmowanych działań finansowanych ze 

środków wspólnotowych służyć ma także zmaksymalizowaniu ich efektywności.  
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Definiując komplementarność należy pamiętać, iż występuje szereg typów komplementarności  

określających rodzaje połączeń pomiędzy projektami. Poniżej przytoczone typy komplementarności 

skupiają się wokół kryterium źródeł i okresu finansowania, wszystkie występują w ramach 

realizowanego badania: 

Komplementarność międzyprogramowa (zewnętrzna) 

Występującą w przypadku działań finansowanych z różnych programów operacyjnych. 

 

Komplementarność wewnątrzprogramowa (wewnętrzna) 

Występującą w przypadku działań finansowanych w ramach tego samego programu operacyjnego. 

 

Komplementarność międzyfunduszowa 

Występującą w przypadku dopełnienia się działań finansowanych z różnych funduszy,  

np. EFS i EFRR. 

 

Komplementarność wewnątrzfunduszowa  

Zachodzącą w przypadku uzupełniania się działań finansowanych z tego samego funduszu. 

 

Komplementarność międzyokresowa  

Występującą pomiędzy funduszami lub/i programami finansowanymi w różnych okresach 

programowania, np. okres programowania 2004-2006 i okres programowania 2007-2013. 

 

Komplementarność jednookresowa 

Zachodzącą w przypadku finansowania działań w tym samym okresie programowania, np. w okresie 

programowania 2007-2013.  

 

O ile dokonanie przyporządkowania według powyższych kryteriów nie nastręcza większych 

trudności, o tyle poniżej zdefiniowane możliwe do wystąpienia korelacje wydają się być bardziej 

skomplikowane, mogą one wystąpić w ramach realizowanego badania: 

 

Komplementarność geograficzna (terytorialna) 

Występująca w przypadku ukierunkowania wsparcia na projekty realizujące  wspólny cel na te same 

tereny bądź do tych samych środowisk, przy czym są to tereny rozumiane wężej niż teren danego 

województwa. 
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Komplementarność przedmiotowa  

Występująca w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretny problem społeczno-gospodarczy 

lub określoną branżę. 

 

Komplementarność funkcjonalna 

Występująca w przypadku wzajemnego dopełnianie się projektów, których realizacja pozwala na 

osiągnięcie celu nadrzędnego. Funkcjonalnie powiązane mogą być różne pod względem typów 

projekty realizowane przez jednego lub przez większą liczbę beneficjentów.  

 

Komplementarność bezpośrednia 

Występująca w przypadku, gdy projekt jest bezpośrednią kontynuacją lub uzupełnieniem 

dotychczasowych projektów. 

 

Komplementarność instytucjonalno-systemowa 

Rozumianą, jako system instytucjonalny, a także systemy realizacji przyjęte w poszczególnych 

programach operacyjnych na zapewnienie stosowania zasady komplementarności na poziomie 

projektów. 

Jeśli chodzi o wskazane typy komplementarności podkreślenia wymaga, iż każdorazowo należy je 

rozpatrywać w połączeniu z definicją komplementarności, o której wspominaliśmy w tym rozdziale, 

czyli ujmować badane zjawisko w kontekście projektów uzupełniających się ukierunkowanych na 

realizację zbieżnych celów. Im bardziej szczegółowo zdefiniowane cele tym większe 

prawdopodobieństwo wystąpienia silnego połączenia pomiędzy projektami, na co wskazują 

przykłady projektów komplementarnych zidentyfikowane na poziomie niniejszego badania. 

Analiza projektów wskazuje, że jeśli komplementarność jest efektem przemyślanych działań 

strategicznych przedsiębiorstw, czy instytucji to prowadzi do realizacji kolejnych projektów 

powiązanych z poprzednimi inwestycjami. Myślenie strategiczne zarówno na poziomie 

planowania/wdrażania programów operacyjnych jak i projektów jest więc elementem koniecznym w 

realizacji projektów komplementarnych.  

Przykłady korzyści możliwych do osiągnięcia przez beneficjentów realizujących projekty 

komplementarne  zostały zaprezentowane na grafie na kolejnej stronie. 



 
Rysunek 2. Potencjalne korzyści jakie mogą płynąć z realizacji projektów komplementarnych 

 

Przeprowadzone w ramach ewaluacji badania pokazują, że rozumienie komplementarności przez 

beneficjentów nie ogranicza się tylko do funduszy europejskich, ale wychodzi szerzej do poziomu 

projektów realizowanych z innych środków (w tym głównie środków własnych). 

Z prowadzonych badań wynika, że jeżeli poszczególne jednostki wychodzą od strategii/planu 

odnoszącej/odnoszącego się do rozwoju danego obszaru, podmiotu lub firmy to komplementarność 

jest naturalnym elementem wynikającym ze zdefiniowanych potrzeb. Ważne jest tutaj odpowiednie 

zdefiniowanie obszaru działań/problemów, możliwości inwestycyjnych jednostki.  

Podsumowanie: 

• Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się 

prowadzące do realizacji określonego celu. To definicja wypracowana i przyjęta przez 

Grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO. 

• Komplementarność nie powinna odnosić się jedynie do przedsięwzięć finansowanych  

z funduszy europejskich, ale również do projektów realizowanych z innych źródeł, np.  

środków własnych beneficjentów, środków krajowych. 

• Przy wdrażaniu zasady komplementarności należy przekazywać obecnie wypracowane 

rozumienie komplementarności i stosować je na poziomie: projektodawców, ekspertów 

dokonujących oceny wniosków, jak i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację 

programów operacyjnych. 
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• Definicja komplementarności nie może pozostać bez zdefiniowania pojęcia synergii jako 

efektu wartości dodatkowej wystąpienia projektów komplementarnych. 

• Definicję komplementarności należy implementować do konkretnego programu  

w powiązaniu z definicją synergii. 

• Należy promując ideę komplementarności uwzględnić to, że jest ona nieodzownym 

elementem myślenia strategicznego. Powinna wynikać z zaplanowanej strategii działań 

przez danego beneficjenta, czy instytucję zarządzającą. 

• Przekazując informacje na temat projektów komplementarnych (szczególnie potencjalnym 

beneficjentom) należy mówić również o korzyściach, jakie mogą przynieść projekty 

komplementarne, a także popularyzować inne programy operacyjne i fundusze pozaunijne 

jako wspomagające osiąganie celów beneficjenta i projektów. 

 

2.2. Definicja synergii 

W definicji komplementarności przyjętej przez Grupę ds. koordynacji i komplementarności przy KK 

NSRO dążono z jednej strony do jak największego uproszczenia pojęcia,  

z drugiej strony nie ograniczono go przez powiązanie z efektem synergii. Zatem, w obecnym 

sposobie definiowania synergia istnieje osobno jako potencjalny efekt realizacji projektów 

komplementarnych. 

W opinii zespołu ewaluacyjnego, a także przedstawicieli niektórych PO dla pełnego rozumienia 

komplementarności w przyszłości konieczne jest zdefiniowanie synergii na poziomie centralnym, 

wzorem wypracowania definicji komplementarności. Wobec tego, kolejnym zadaniem Grupy ds. 

koordynacji i komplementarności przy KK NSRO powinno być sformułowanie i przyjęcie definicji 

synergii wspólnej dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich. 

Określenie faktycznych efektów powstałych na bazie realizacji projektów komplementarnych jest 

możliwe najczęściej dopiero po zakończeniu realizacji projektów. Ujawniają się one po pewnym 

czasie od zakończenia interwencji. Zdaniem Wykonawcy, osiągnięcie efektu synergii może 

świadczyć o sile komplementarności. 

O efekcie synergii można mówić, gdy realizacja projektów przyczynia się do uzyskania wartości 

dodanej (potęgowania się rezultatów ich realizacji) tzn. że realizacja każdego projektu z osobna 

dałaby w sumie niższe efekty niż realizacja tych samych projektów jednocześnie.  

Na etapie realizacji projektów lub bezpośrednio po ich zakończeniu można mówić o potencjalnej 

synergii, będącej efektem realizacji projektów komplementarnych. Należy podkreślić,  
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że każdorazowo celem realizacji działań/projektów komplementarnych powinno być osiągniecie 

efektu synergii, natomiast nie zawsze zostanie on osiągnięty.  

Przedstawiciele IZ, IP i IW programów operacyjnych biorący udział w wywiadach opisywali synergię 

m.in. jako: 

„ (…) dodatkowy efekt wypływający z komplementarności projektów, jednakże niepowiązany z nimi 

ściśle i niezaplanowany. Jest to dodatkowa wartość, dodatkowe kwestie, które nie wypływają 

bezpośrednio z samej komplementarności.”/IZ RPO woj. zachodniopomorskie 

„ (…) to coś więcej niż komplementarność, czyli jakiś efekt jaki te projekty przynoszą (…)  

w momencie kiedy (…) są realizowane, ten efekt nie zostałby osiągnięty gdyby projekty te nie były 

realizowane w takim zakresie np.: jeżeli na danym obszarze nie byłoby trzech projektów a jeden to 

nie byłoby takiego efektu, czyli dodatkowy element realizacji tych projektów komplementarnych. 

Nie zawsze wiemy jaki efekt przyniesie realizacja tych projektów na danym obszarze i często 

określamy je projektami komplementarnymi ale wcale zawsze tego efektu synergii na danym 

obszarze przynieść nie muszą.”/ IZ RPO woj. pomorskiego 

 

„ (…) maksymalizacja rezultatów dla projektów, które wzajemnie się uzupełniają.”/ przedstawiciel 

IZ RPO woj. opolskie  

 

„Komplementarność i synergia są ze sobą bardzo ściśle związane. (…) Synergia to jest efekt 

wywołany przez komplementarność czyli wzmocnienie efektów dwóch projektów, które mogłyby 

być realizowane oddzielnie, a realizowane wspólnie na podstawie wspólnej ustalonej strategii czy 

planu działania mają silniejszy efekt.”/ przedstawiciel IZ PROW 

 

„Synergię mamy wtedy, kiedy patrzymy od strony efektu i założymy, że chcemy jakiś efekt osiągnąć 

i dwa czy trzy projekty ten efekt nam dadzą. Natomiast te same projekty pojedynczo realizowane 

nie komplementarnie nie dałyby tego efektu.”/ przedstawiciel IZ PO KL 

 

W sposobach definiowania synergii przez przedstawicieli PO pojawiały się następujące elementy3:  

• Synergia jako efekt komplementarności; 

• Synergia jako efekt skali; 

• Wartość dodana; 

• Dodatkowe elementy realizacji projektów; 

• Maksymalizacja rezultatów dla projektów które wzajemnie się uzupełniają; (2+2=5); 

 
3 Opracowane na podstawie IDI z przedstawicielami IZ, IP  i IW PO 
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• Naturalna konsekwencja komplementarnych działań; 

• Coś więcej niż komplementarność; 

• Efekt pozytywny. 

 
Przez synergię (efekt synergii) proponujemy rozumieć: efekt w postaci „wartości dodanej” 

ponad prostą sumę osiągniętych rezultatów, uzyskany w wyniku współoddziaływania 

komplementarnych wobec siebie projektów lub elementów tychże projektów. 

 
Idąc dalej, należałoby stworzyć także definicje operacyjne synergii użyteczne dla programowania, 

monitorowania oraz ewaluacji efektu synergii, poprzez definicję operacyjną rozumiejąc opis 

zmiennej zawierający wskaźniki i desygnaty, za pomocą których można empirycznie wykazać 

istnienie tej zmiennej, zmierzyć jej wartość, sklasyfikować itp. 

Definicje te powinny znajdywać odniesienie do obszarów potencjalnie wykazujących 

komplementarność, które na poczet badania zidentyfikowano w Rozdziale 2.10.  

 

Wydaje się zasadne, by planując procedury ewaluowania synergii/ efektu synergii uwzględnić 

przynajmniej dwie perspektywy czasowe – krótko- i średnioterminową. Rekomendacja ta opiera 

się na założeniu, że efekt synergii może być odroczony w czasie. Chodzi również o to, by 

zabezpieczyć się przed przypadkami, gdy synergia projektów wystąpi jedynie  

w krótkoterminowej perspektywie czasowej, przy świadomości, że efekt synergii – jeśliby 

analizować go w dłuższym horyzoncie czasowym – zaniknie bądź wręcz przemieni się w swoją 

odwrotność. 

Podsumowanie: 

• Na potrzeby kolejnej perspektywy finansowej należałoby wypracować jedną definicję 

synergii obowiązującą na wszystkich poziomach wdrażania i zarządzania programami UE 

wzorem wypracowanej definicji komplementarności. 

• Efekt synergii należy badać po zakończeniu realizacji projektów komplementarnych. 

• Należy pamiętać, że nie wszystkie projekty komplementarne przynoszą efekt synergii 

(należy traktować go jako dodatkowy zaistniały wynik projektów komplementarnych 

pożądany, ale nie zawsze możliwy do osiągnięcia i zmierzenia).  

• Zdaniem Wykonawcy, w przypadku niewystąpienia efektu synergii projektów 

komplementarnych wobec siebie, należałoby przeprowadzić analizę strategiczną przyczyn, 

w tym barier. 

• Konieczne jest wyodrębnienie wskaźników pozwalających na zmierzenie efektu synergii. 

Należy przy tym pamiętać, że odmiennie efekty uzyskujemy np. w projektach realizowanych 

w obszarze turystyki (m.in. zwiększenie ruchu turystycznego), odmienne przy realizacji 
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projektów z obszaru transportu (zmniejszenie liczby wypadków, zwiększenie szybkości 

dotarcia do danego miejsca).  

• Na podstawie przyprowadzonej analizy możemy przyjąć następującą definicję synergii:  

Synergia – efekt w postaci „wartości dodanej” ponad prostą sumę osiągniętych rezultatów, 

uzyskany w wyniku współoddziaływania komplementarnych wobec siebie projektów lub 

elementów tychże projektów. 

 

2.3.  Mechanizmy komplementarności stosowane na poziomie WRPO4 

2.3.1. Mechanizmy na poziomie programowania 

W systemie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

uwzględniono kwestię komplementarności projektów realizowanych w ramach Programu oraz  

z projektami krajowych programów operacyjnych współfinansowanych przez UE w bieżącym okresie 

programowania. Już w treści WRPO w rozdziale omawiającym strategię Programu stwierdzono, że 

efektywne wykorzystanie środków to nie tylko efekt wewnętrznej spójności i synergii działań  

w ramach priorytetów tego Programu, ale także efekt relacji między wszystkimi politykami: 

spójności, rolnej oraz rybackiej, które nie mogą się nakładać na siebie natomiast muszą być 

względem siebie komplementarne. W związku z powyższym strategią WRPO jest stosowanie na 

etapie realizacji Programu zasad: rozdzielności (działania WRPO nie mogą powielać działań 

realizowanych w ramach innych polityk) oraz komplementarności, czyli że działania w ramach WRPO 

nie mogą być oderwane od innych działań. 

WRPO na poziomie opisu każdego z priorytetów wskazuje możliwość wystąpienia potencjalnej 

komplementarności z priorytetami krajowych programów operacyjnych 2007-2013, natomiast do 

poziomu komplementarności działań WRPO – krajowe PO, odnoszą się zapisy Uszczegółowienia 

Programu.  

W dokumencie tym, zapisano także możliwość wzmacniania działań realizowanych między 

priorytetami WRPO np.: projekty dotyczące turystyki i środowiska kulturowego (Priorytet VI) mogą 

być komplementarne do projektów dotyczących wsparcia przedsiębiorstw działających w branży 

turystycznej (Priorytet I), rozbudowy podstawowej infrastruktury komunikacyjnej (Priorytet II),  

czy projektów rewitalizacyjnych (Priorytet IV).  

Zgodnie z zapisami dokumentacji programowej, potencjalna komplementarność wystąpić może 

między WRPO a:  

                                                 
4 Na podstawie sprawozdań rocznych z realizacji WRPO i zapisów w dokumentach programowych dotyczących 
WRPO 



 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

39 
 

• PO IG 2007-2013 - w zakresie inwestycji w innowacje, badania i rozwój nowych technologii, 

przedsiębiorczość, szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki;  

• PO IŚ 2007-2013 - w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, transportu, 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, środowiska, energetyki, rewitalizacji, 

szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;  

• PO KL 2007-2013 - w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego, rewitalizacji, szkolnictwa, ochrony zdrowia, pozostałej infrastruktury 

społecznej;  

• PROW 2007-2013 – w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, środowiska, 

turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;  

• PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-

2013 - w zakresie inwestycji w MSP, środowiska. 

Zdaniem Wykonawcy, zapisy w dokumentach programowych mogłyby pozostać nieużyteczne, jeśli 

nie uzupełni się ich o odpowiednie działania instytucjonalne nakierowane na wybór i realizację 

projektów komplementarnych. Wydaje się, iż inicjatorem owych działań instytucjonalnych powinny 

być Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami operacyjnymi, które – po gruntownej 

analizie potrzeb regionów – dostosowałyby elementy zarządzanych programów do tych potrzeb. 

Zabieg taki zwiększyłby szansę skutecznej zmiany potencjalnej, oczekiwanej komplementarności na 

komplementarność rzeczywistą. 

W aneksie niniejszego opracowania znajdują się tabele pokazujące potencjalne obszary 

komplementarności zdefiniowane w ramach poszczególnych Priorytetów WRPO, a także między 

WRPO a krajowymi programami operacyjnymi, jak PO IŚ, PO IG, PO KL. 

2.3.2. Mechanizmy instytucjonalne 

Koordynacja działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności odbywa się w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, jest on wskazywany jako podstawowy organ 

odpowiedzialny za zapewnienie komplementarności pomiędzy  programami operacyjnymi na 

poziomie dokumentów programowych. Przy KK NSRO działa Grupa robocza ds. koordynacji  

i komplementarności powołana na podstawie  Uchwały nr 26 Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-

2013 z dnia 17 grudnia 2008 r.  W jej posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele IZ WRPO, biorąc 

aktywny udział w realizacji zadań Grupy, w tym mi. in.:  

• koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, 

• monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów 

operacyjnych, 

• analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO, 
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• opracowywanie spójnych propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO.  

Spotkania Grupy stanowią forum wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie 

komplementarności i koordynacji wdrażania środków wspólnotowych. Grupa wypracowała, m.in.: 

„Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO  

w ramach NSRO 2007-2013  w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań”. 

Dokument ten zawiera opis mechanizmów sprzyjających zapewnieniu komplementarności działań 

realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które powinny zostać 

wykorzystane przy programowaniu przyszłej perspektywy. 

 

Przedstawiciele WRPO biorą również udział jako członkowie bądź obserwatorzy w posiedzeniach: 

• Komitetu Koordynacyjnego  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

• Komitetu Monitorującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

• Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej,  

• Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

• Podkomitetu Monitorującego komponent regionalny PO KL, 

W grupach roboczych powołanych w ramach KK NSRO na lata 2007-2013: 

o grupa  robocza ds. informacji, promocji i szkoleń,  

o grupa robocza ds. polityki regionalnej,  

o grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw 

o grupa robocza ds. energetyki. 

Jednocześnie w pracach Komitetu Monitorującego WRPO biorą udział przedstawiciele Komitetów 

Monitorujących z innych programów operacyjnych.  

W województwie wielkopolskim w okresie programowania 2007-2013 instytucje szczebla 

regionalnego wdrażają następujące programy operacyjne:  

• WRPO dla którego funkcję Instytucji Zarządzającej pełni: Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego (ZWW) poprzez Departament Polityki Regionalnej i Departament Wdrażania 

Programu Regionalnego, funkcję Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu);  

• PO KL komponent regionalny (dla którego rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu);  
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• PROW (dla którego funkcję Instytucji Wdrażającej pełni ZWW poprzez Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zależności od 

obszaru priorytetowego); 

• PO RYBY (dla którego funkcję Instytucji Wdrażającej pełni UMWW Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zależności od 

obszaru priorytetowego). 

 

W odniesieniu do komponentu regionalnego PO KL przedstawiciele IZ WRPO uczestniczą w pracach 

Podkomitetu Monitorującego PO KL oraz prowadzą kontakty „robocze” z przedstawicielami WUP. 

Bardziej utrudniona współpraca występuje z instytucjami zaangażowanymi w realizację PROW  

w regionie. Nie wynika to jednak z braku chęci do współpracy, lecz z przyczyn formalnych, np. 

obwarowania ustawodawstwa ograniczają możliwości przekazywania danych o beneficjentach, gdyż 

podlegają one przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. 

Prowadzone badania pokazują, że w obecnym okresie programowania zabrakło sformalizowanej 

współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów na poziomie 

regionalnym: WRPO/komponent regionalny PO KL/PROW/PO RYBY. 

Pomocna we współpracy może okazać się powołana 19 kwietnia 2012 roku Grupa robocza ds. 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim, w ramach której uczestniczy 

przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej. Działania grupy roboczej mają za zadanie 

współpracę, wymianę informacji, poznawanie dobrych praktyk, jak również podejmowaniu przez 

partnerów wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizowania 

społeczności lokalnej.  

Na podstawie wywiadów z przedstawicielami innych województw szczególnie z woj. opolskiego  

i pomorskiego możemy powiedzieć, że ścisła współpraca prowadzi do wypracowywania pewnych 

rozwiązań systemowych (planowania działań wdrożeniowych), stosowania odpowiedniego systemu 

wyboru projektów komplementarnych oraz planowania harmonogramu konkursów. Współpraca taka 

byłaby wręcz konieczna jeśli chodzi o wdrażanie projektów zintegrowanych.  

Z obserwacji wynika, że problematyka komplementarności międzyprogramowej została w dużym 

stopniu uzupełniona przez kwestie rozdzielności (demarkacji) prowadzanych działań. Wskazuje na to 

m.in. wypowiedź przedstawiciela IZ WRPO: 

„Na poziomie zarządzania Programem badanie komplementarności jak najbardziej występowało. 

Tworząc uszczegółowienie musieliśmy jednak przestrzegać linii demarkacyjnej na poziomie za który 

odpowiadamy. Ogłaszając konkurs nie mogliśmy przyjmować projektów których nie możemy 

realizować bo zabrania nam tego linia demarkacyjna.”/ przedstawiciel IZ WRPO. 
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Z tego rodzaju spostrzeżeń wynika, iż kwestia linii demarkacyjnej stanowi istotny czynnik 

wpływający na skuteczność stosowania zasady komplementarności.  Należy stwierdzić, iż kwestia 

linii demarkacyjnej, pomimo, iż nie wpływa bezpośrednio na realizację projektów 

komplementarnych, to może stanowić pomocne narzędzie wyszukiwania komplementarności  

w różnych obszarach. 

Głównym problemem zapewnienia komplementarności w ramach programów operacyjnych jest fakt, 

że kwestie związane z tą problematyką nie zostały wystarczająco szczegółowo rozstrzygnięte  

w fazie programowania, tj. w 2006 r, ale były podejmowane w momencie, kiedy to, ze względu na 

zaawansowany stopień wdrażania programów, wprowadzanie skutecznych mechanizmów 

zapewniających komplementarność było już znacznie utrudnione np. z powodu wyczerpania alokacji 

na niektóre Działania/Priorytety. 

Podsumowanie: 

• Konieczne jest dalsze uczestnictwo przedstawiciela IZ WRPO w spotkania Grupy ds. 

koordynacji i komplementarności. Wypracowane rozwiązania powinny być omawiane  

i wdrażane zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. 

• Podczas posiedzeń Grupy powinny być bardziej szczegółowo omawiane zagadnienia 

komplementarności w konkretnych obszarach tematycznych, członkowie Grupy powinni 

dysponować odpowiednim doświadczeniem i potencjałem do uczestniczenia w dyskusji  

i wymiany wartościowych poglądów. 

• Należy nawiązać ściślejszą (sformalizowaną) współpracę pomiędzy instytucjami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie PO na poziomie regionu celem planowania spójnych 

harmonogramów działań oraz kryteriów wyboru projektów. 

 

2.3.3.  Kryterium komplementarności w ocenie wniosków o dofinansowanie  

w ramach WRPO  

W ramach WRPO zostało zastosowane kryterium komplementarności (bezpośrednie lub pośrednie)  

w następujących Działaniach: 

• 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji (maksymalna 

waga punktowa: 2 punkty); 

• 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych - drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu (maksymalna waga 

punktowa: 2 punkty); 
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• 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - drogi 

wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne (maksymalna waga 

punktowa: 2 punkty); 

• 2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej (maksymalna waga punktowa: 2 punkty); 

• 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (maksymalna waga punktowa: 4 punkty); 

• 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi (maksymalna waga 

punktowa: 4 punkty); 

• 3.4. Gospodarka wodno ściekowa (maksymalna waga punktowa: 1 punkt); 

• 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

(maksymalna waga punktowa: 2 punkty); 

• 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego (maksymalna waga punktowa: 2 punkty); 

• 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego (maksymalna waga 

punktowa: 2 punkty); 

• 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia województwie 

(maksymalna waga punktowa: 2 punkty); 

• 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej (maksymalna waga punktowa:  

4 punkty); 

• 6.1. Turystyka (maksymalna waga punktowa: 2 punkty); 

• 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (maksymalna waga punktowa:  

2 punkty). 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że waga punktowa przyznawana komplementarności wynikała  

z wyważenia wszystkich kryteriów względem siebie. 

 

Nie zawsze w opisie kryterium mowa była wprost o komplementarności, w niektórych działaniach do 

kwestii komplementarności odnoszono się pośrednio, tak jak np. w przypadku obszaru racjonalizacji 

gospodarki odpadami treść kryterium brzmiała: Czy nastąpi tworzenie od podstaw kompletnego 

systemu gospodarki odpadami: tak 2 pkt nie 4 pkt.  

W zależności od działania i charakteru docelowego przedsięwzięcia, kryterium komplementarności 

było różnie sformułowane np.: 
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• Komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi od 2004 r. ze 

środków własnych bądź ze środków europejskich - w Działaniu 2.1, 2.2 i 2.6. 

• Komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi projektami przy pomocy środków UE 

(dotyczy gospodarki wodno-ściekowej) - w Działaniu 3.4. 

• Komplementarność z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, zwłaszcza  

z realizowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka oraz w Działaniu 

2.7 WRPO ” Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (projekty z zakresu e-learningu) –

wybranymi do realizacji - w Działaniu 5.1, 5.2. 

• Komplementarność z projektami finansowanymi ze środków europejskich, zwłaszcza 

realizowanymi w ramach PO Kapitał Ludzki – w Działaniu 5.4. 

• Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków europejskich -  

w Działaniu 6.1. 

• Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, 

które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat lub znajdują się w realizacji – w Działaniu 

6.2. 

Z wywiadów przeprowadzonych z ekspertami ds. oceny merytorycznej wniosków w sześciu 

obszarach tematycznych: kultura, turystyka, edukacja, transport drogowy, infrastruktura społeczna 

oraz przedsiębiorczość wynika, że we wszystkich wymienionych obszarach tematycznych powinno 

kłaść się nacisk na stosowanie zasady komplementarności w odniesieniu do różnych elementów 

funkcjonujących w ramach danego obszaru. W przypadku przedsiębiorstw kryterium powinno 

odnosić się raczej do strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a także korzyści jakie projekt może 

przynieść dla społeczności lokalnej (np. wzrost zatrudnienia na danym obszarze).  

Z badań przeprowadzonych wśród beneficjentów aplikujących w ramach Działania 1.2 adresowanego 

do przedsiębiorców wynika, że pomimo, iż w tym obszarze komplementarność nie była wymagana  

i punktowana niektórzy z beneficjentów dążyli do realizacji kilku komplementarnych projektów 

realizując w ten sposób strategię rozwoju firmy.  

Z wywiadów przeprowadzonych wśród ekspertów ds. oceny merytorycznej wynika, że tworzenie 

kryteriów komplementarności na ogólnym poziomie bez wskazania konkretnych obszarów lub działań 

z którymi projekty mogą być komplementarne nie przynosi zamierzonego efektu wyboru projektów 

nie tylko połączonych obszarowo lub poprzez realizację przez jednego beneficjenta, ale takich 

których połączenie jest na tyle silne aby prowadzić do powstania efektu synergii.  

Niektórzy spośród objętych badaniem ekspertów deklarowali, że poprzez zastosowanie kryterium  

0-1 mieli problem z oceną niektórych projektów. Taką samą liczbę punktów uzyskiwał beneficjent 

wykazujący komplementarność oraz beneficjent w przypadku którego zastosowanie zasady 

komplementarności mogło dodatkowo potencjalnie prowadzić do efektu synergii (w przypadku tych 

projektów występowało silne powiązanie pomiędzy projektami). 
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Poniżej cytujemy wypowiedź eksperta dotyczącą systemu punktacji związanego z kryterium 

komplementarności: 

„(…) ten sam projekt, który beneficjent realizował z POKL-u, który był bardzo zbieżny z tym 

projektem wnioskowanym, dostawał dokładnie tyle samo punktów co beneficjent, który nie 

realizował żadnych projektów społecznych, realizował projekty twarde, infrastrukturalne, ale 

związane niezupełnie z tą kwestią społeczną i również dostawał on cztery punkty i teraz pytamy, 

czy komplementarność oceniamy przez pryzmat aktywności w ogóle aplikowania o środki (…) 

europejskie, czy przez pryzmat osiągania różnymi celami tego samego celu.”/ekspert ds. oceny 

projektów 

W kontekście tych wyników badań warto byłoby zastanowić się nad wprowadzeniem skali do oceny 

projektów komplementarnych uwzględniającej siłę związku pomiędzy projektami. Należałby 

również zobligować beneficjentów do umieszczenia opisu na czym polega komplementarność i jakie 

są przewidywane efekty podejmowanych działań. 

Objęci badaniem eksperci ds. oceny merytorycznej mieli bardzo zróżnicowane podejście do oceny 

projektów w ramach kryterium komplementarności (w tym tego jakie projekty należy uznać za 

komplementarne). Kryterium to dla każdego z obszarów należałoby więc doprecyzować i określić 

obiektywnie, w jakich sytuacjach należy przyznać punkty.  

Na podstawie wyników badań5 oraz wniosków przyjętych przez zespół badawczy możemy 

powiedzieć, że możliwe są różne podejścia jeśli chodzi o ocenę komplementarności (kryterium 

komplementarności): 

1. W ramach kryterium komplementarności można oceniać różnorodność powiązań projektu  

z innymi projektami lub działaniami realizowanymi z innych źródeł. Należy pamiętać, że aby 

uznać projekt za komplementarny z projektem ocenianym, należałoby podczas oceny pozytywnie 

zweryfikować wyodrębnione cechy projektów komplementarnych nadając im określone wagi 

punktowe np. takie jak: 

• Zależność funkcjonalna; 

• Bliskość terytorialna; 

• Zależność przedmiotowa; 

• Zależność międzyokresowa; 

• Siła powiązań pomiędzy projektami. 

Takie podejście prowadziłoby do przyznania najwyższej punktacji projektom wykazującym  

z jednej strony największą sieć powiązań z drugiej największą siłę związku pomiędzy 

                                                 
5 W tym wywiadów z ekspertami oraz analizy mechanizmów w ramach RPO innych województw 
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projektami.  

2. Drugim możliwym do wdrożenia podejściem jest założenie skali, na której oceniana byłaby siła 

związku pomiędzy projektami. Siła związku może zostać określona na skali trzystopniowej 

wzorem woj. pomorskiego gdzie np. 0 pkt., otrzymywał projekt niepowiązany z innymi 

projektami, następnie 2 pkt. projekt wykazujący powiązanie z projektami zrealizowanymi,  

w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich 

finansowania), natomiast 3 pkt. projekt silnie powiązany z projektami zrealizowanymi,  

w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich 

finansowania), w taki sposób, że powiązane projekty warunkują się nawzajem lub stanowią 

następujące po sobie etapy określonego programu działania. Dodatkowo warto wspomnieć, że 

waga punktowa była tutaj zróżnicowana w zależności od Działania. 

3. Kolejnym możliwym podejściem jest stosowanie kryterium gdzie liczba punktów uzależniona jest  

od wykazanej liczby połączeń z innymi projektami. Przy czym za każdy projekt można byłoby 

uzyskać maksymalnie 1 pkt. Aby uzyskać komplet punktów za to kryterium należałoby wykazać 

komplementarność, np. z 4 projektami. Podejście to jest jednak najmniej pożądane ze względu 

na brak określenia siły związku istotnej dla uzyskania dodatkowych efektów realizowanych 

działań. W wypadku tego typu oceny musi zostać bardzo dobrze zdefiniowany obszar 

komplementarności – wskazanie programów/priorytetów/działań, obszarów tematycznych  

w obrębie których projektodawcy mogą wykazywać komplementarność przewidzianego do 

realizacji projektu. 

Zapisy we wnioskach o dofinansowanie i ocena projektów 

Mechanizm służący zapewnieniu stosowania zasady komplementarności, stanowiący naturalną 

konsekwencję kryterium komplementarności to zamieszczenie we wniosku rubryki, w której 

beneficjent wykazuje projekty komplementarne z projektem stanowiącym przedmiot 

dofinansowania. Takie działanie ułatwia z pewnością ocenę oraz monitorowanie 

komplementarności, ale z drugiej strony, na co wskazują doświadczenia także z innych regionów 

kraju, może skłaniać do umieszczania przez beneficjentów projektów, co do których 

komplementarności nie ma pewności. W nowym okresie programowania należałoby rozszerzyć 

zapisu wniosku o dofinansowanie o punkty dotyczące opisu komplementarności i płynących z niej 

efektów (szerzej na ten temat w w dalszej części opracowania).  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w obecnym okresie programowania zabrakło rubryki w KSI 

(SIMIK 07-13), która umożliwiałaby skuteczniejsze monitorowanie wdrażania zasady 

komplementarności. W kolejnej perspektywie finansowej należałoby zadbać o jej uzupełnienie o 

informacje z jakimi innymi projektami realizowanymi lub przewidzianymi do realizacji jest 

komplementarny dany projekt oraz na czym polega komplementarność pomiędzy projektami. 
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Tryb konkursowy w naturalny sposób prowadzi do myślenia w ramach jednego obszaru  –  priorytetu, 

czy działania. Pokazują to doskonale wyniki badań CAWI gdzie najczęściej identyfikowaną 

komplementarnością, która była wykazywana przez samych beneficjentów była komplementarność 

wewnątrzprogramowa, wewnątrz jednego Priorytetu/Działania realizowana przez jednego 

beneficjenta. 

 

Podsumowanie: 

• W katalogu kryteriów ocen projektów nadal powinna być uwzględniana komplementarność; 

• Zbyt ogólne formułowanie kryteriów dotyczących komplementarności może prowadzić do 

trudności w  dokonaniu oceny projektów pod kątem spełniania tego kryterium; 

• Waga komplementarności powinna być dostosowana do danego obszaru priorytetowego,  

z zachowaniem odpowiedniej wagi z innymi kryteriami; 

• Kryteria powinny być tak skonstruowane aby prowadziły do wyboru projektów prowadzących 

do osiągnięcia efektu synergii; 

• Należy wprowadzić we wniosku o dofinansowanie i w systemie KSI (SIMIK 14-20) rubrykę,  

w której respondenci opisywaliby na czym polega komplementarność oraz jakie są 

przewidywane efekty realizacji uzupełniających się projektów. 

 
2.3.4. Inne mechanizmy zapewniające stosowanie zasady komplementarności  

w ramach WRPO 

Projekty kluczowe 

Projekty kluczowe (indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym 

charakterze dla realizacji WRPO, ich wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia 

zakładanych wskaźników rozwoju danego sektora bądź województwa. Projekty te w znaczący 

sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. Komplementarność w przypadku tego typu inwestycji stanowi naturalny wymóg.  

Są one jednym z podstawowych sposobów realizacji celów strategicznych rozwoju danej 

dziedziny/terenu i jednocześnie stanowią element odniesienia dla innych projektów. Jak pokazują 

praktyki działań podejmowanych w ramach WRPO projekty kluczowe są doskonałym podłożem do 

stosowania zasady komplementarności. Odnoszą się one do zagadnień kluczowych dla różnych 

obszarów tematycznych, korzystają z efektów wcześniejszych działań. Ponadto, w ramach 

projektów kluczowych można realizować kilka mniejszych projektów, które zakładają wspólny cel.  
Przykładem zastosowania komplementarności na poziomie projektów kluczowych WRPO są m.in. 

inwestycje opisane w ramach studium przypadku: 
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• Ochrona wód zlewni rzeki Noteć; 

• Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego województwa wielkopolskiego; 

• Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski; 

• Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej; 

• Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów  

w Wielkopolsce; 

• Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km; 

• Droga Nr 434  budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km; 

• Zakup taboru kolejowego; 

• Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

 

Działania informacyjne w zakresie komplementarności adresowane do beneficjentów  

Mechanizm służący zapewnieniu komplementarności to także  zachęcanie podczas spotkań, szkoleń 

organizowanych dla beneficjentów do tworzenia projektów komplementarnych oraz informowanie  

o potrzebie tworzenia projektów komplementarnych i korzyści z nich płynących. 

Opis dokonanej przez beneficjentów oceny działań informacyjnych w zakresie komplementarności 

znajduje się w innym rozdziale niniejszego opracowania6. Warto w tym miejscu jednak wspomnieć, 

że aby zainteresować beneficjentów tematem komplementarności konieczne jest stosowanie (tak 

jak dotychczas) kryterium komplementarności w ocenie projektów, a także przekazywanie 

informacji na temat stosowania zasady komplementarności w odniesieniu do konkretnego kryterium 

na poziomie instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Poradnika dla beneficjenta.  

W tracie szkoleń powinno się podawać beneficjentom przykłady dobrych praktyk zrealizowanych 

projektów w zakresie komplementarności. Działania informacyjne powinny być kierowane również 

do ekspertów dokonujących oceny projektów, jak również przedstawicieli IZ, IP i IW PO. 

 

Rysunek na kolejnej stronie przedstawia występujące mechanizmy służące zapewnieniu 

komplementarności w ujęciu etapowym, zidentyfikowane w obecnym okresie programowania. 

Poszczególne etapy następują po sobie, tak aby uzyskać efekt na niższym poziomie działań. 

Pomiędzy etapem II i III występuje informacja zwrotna szczególnie w zakresie monitorowania 

podejmowanych działań. 

 

 
6 Informacja dostępna w Rozdziale 2.7 niniejszego opracowania 
 



 
 
Rysunek 3. Mechanizmy komplementarności stosowane w ramach WRPO (model opisujący obecny stan 
podejmowanych działań) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów i analizy desk research 

 

Podsumowanie: 

• Należałoby nadal podkreślać znaczenie projektów kluczowych w tworzeniu połączeń 

komplementarnych, a także przeanalizować możliwość rozszerzenia katalogu projektów 

kluczowych w kolejnej perspektywie o projekty sieciowe np. z dziedziny edukacji 

(szkolnictwo zawodowe) lub zdrowia (cyfryzacja służby zdrowia). 

• W celu zwiększenia świadomości potencjalnych beneficjentów i beneficjentów w dziedzinie 

komplementarności konieczne jest przekazywanie informacji, uzupełnionych o przykłady 

dobrych praktyk podejmowanych działań. Należy uczyć beneficjentów myślenia 

kontekstowego, strategicznego. 
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2.4. Monitorowanie wdrażania komplementarności i mierzenie efektów 

działań/projektów komplementarnych 

Wstępnym aczkolwiek niepełnym źródłem informacji mogą być prowadzone badania ewaluacyjne 

oceniające zakres do tej pory zrealizowanych działań. Niniejsze badanie to również element 

monitoringu do tej pory wykonanych działań w zakresie stosowania zasady komplementarności. 

Ponadto pracownicy Oddziału Monitorowania analizują projekty pod względem komplementarności, 

czego efektem jest np. załącznik IX „Komplementarność projektów” Sprawozdania rocznego za 2011 

rok gdzie przedstawiono 38 przykładów komplementarności. Monitoring komplementarności rubryki 

byłby ułatwiony, gdyby umieścić rubrykę dot. komplementarności w systemie KSI (SIMIK 07-13), co 

powinno zostać uzupełnione w ramach prac nad przyszłą perspektywą finansową. 

Z pewnością na etapie programowania perspektywy finansowej 2007-2013 zabrakło konkretnych 

wytycznych i ustaleń co do zasad prowadzeni monitoringu projektów komplementarnych, w związku 

z czym, prowadzone działania miały więc wymiar niesformalizowany i prowadzony „ad hoc”. 

W trakcie wywiadów przedstawiciele IZ WRPO poinformowali, że przygotowywane były opracowania 

na temat wykorzystania funduszy europejskich w regionie, zarówno z RPO jaki i PO, jak również 

programów z poprzedniej perspektywy finansowej. Nie zawsze wykonywane w celu analizy 

projektów komplementarności, lecz temat ten był w nich monitorowany. Stwierdzili, że w przyszłej 

perspektywie powinny zostać stworzone procedury dokładnie monitorujące komplementarność. 

Przykładowymi rozwiązaniami jakie zaproponowali przedstawiciele IZ WRPO są: dodanie w 

krajowym systemie informatycznym w kolejnej perspektywie nowych rubryk dotyczących 

komplementarności, badanie beneficjentów w formie ankiety na koniec realizacji projektu. Ponadto 

wg przedstawicieli IZ WRPO wszystkie programy w nowej perspektywie powinny zostać odpowiednio 

ukształtowane na etapie programowania pod względem realizacji zasad komplementarności. 

Należałoby stworzyć odpowiednie procedury umożliwiające udostępnianie informacji o 

realizowanych projektach z innych programów operacyjnych.  

 

Zespół ewaluacyjny w zakresie monitoringu projektów komplementarnych zaleca:  

• stworzenie systemu monitorowania spójnego dla wszystkich programów operacyjnych 

wdrażanych na poziomie regionu; 

• wprowadzenie dodatkowej rubryki w systemie KSI (SIMIK 14-20) dotyczącej zagadnienia 

komplementarności; 

• gromadzenie danych na temat wszystkich projektów, w przypadku których beneficjenci 

zadeklarowali komplementarność na poziomie wniosków o dofinansowanie celem 

identyfikacji obszarów, w których wzajemne dopełnianie/uzupełnianie projektów występuje 

najczęściej, określania typów występujących połączeń pomiędzy projektami oraz określenia 
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zgodności z wcześniejszymi założeniami poczynionymi na poziomie programu  

i kryteriów oceny projektów; 

• szczególny nacisk położyć na monitorowanie działań w obszarach, dla których tworzenie 

projektów komplementarnych określono jako szczególnie istotne; 

• monitorowanie komplementarności na poziomie projektów kluczowych; 

• wyodrębnienie dobrych praktyk stosowania komplementarności na poziomie projektów w 

każdym z wyodrębnionych obszarów – dobre praktyki są tutaj rozumiane jako projekty 

komplementarne prowadzące do znaczącego efektu synergii oraz do rozwiązania problemów 

w obszarach ważnych dla rozwoju województwa. 

Mierzenie efektu komplementarności jest zadaniem bardzo trudnym. Potwierdzają to 

przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi, z którymi przeprowadzono 

wywiady pogłębione. Nie potrafili oni najczęściej wskazać, w jaki sposób mierzyć efekt realizacji 

projektów komplementarnych, czy wyżej działań komplementarnych. Kwestia pomiaru efektów 

komplementarności została odsunięta na dalszy plan, koncentrowano się przede wszystkim na 

wyznaczeniu linii demarkacyjnej oraz kwalifikowaniu określonego przedsięwzięcia do 

dofinansowania w ramach RPO albo w ramach programów krajowych. 

W trakcie wywiadów z przedstawicielami IZ PO poruszane były również kwestie pomiaru synergii  

i efektu netto komplementarności. Pojawiły się opinie, że pomiar taki może być prowadzony za 

pomocą wskaźników, ale wszyscy respondenci poruszający te zagadnienia uznawali mierzenie efektu 

synergii za trudne lub wręcz niemożliwe do wdrożenia. 

Przedstawiciel IZ PO KL wskazał na możliwość badania efektu synergii, lecz zakładał jednocześnie, 

że badanie wartości dodanej może być trudne. Również przedstawiciel IZ PO IG stwierdził, że 

dobrym pomysłem jest badanie efektu synergii, jednak zastanawiał się jak analizować wskaźniki 

projektów komplementarnych. „ Jeżeli np.: celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na 

drogach w danym województwie to celem tego projektu będzie także zmniejszenie wypadków. 

Jeżeli ten projekt jest komplementarny z projektem szkoleniowym którego celem też jest 

zwiększenie bezpieczeństwa jak rozgraniczyć wskaźniki tego projektu z komplementarnym 

projektem.”/przedstawiciel IZ PO IG 

Badanie efektów działań komplementarnych powinno polegać przede wszystkim na poszukiwaniu 

wpływu na zmiany zachodzące w obszarach wsparcia. Jednak należy zwrócić przy tym uwagę, że za 

pomocą wskaźników można dokonać pomiaru nie tyle efektów komplementarności, ile efektów 

zrealizowanych inwestycji, natomiast efekt netto komplementarności jest trudny do zmierzenia. 

Dokonując oceny efektów komplementarności na poziomie projektów komplementarnych 

potwierdzono, iż to, jakie będą efekty, w dużym stopniu zależy od realizowanych działań  - inne 

spodziewane efekty wystąpią w obszarach przedsiębiorczości, inne w obszarach turystyki czy 

transportu. Potencjalne efekty dla poszczególnych obszarów przewidywane i zaistniałe zostały 

określone w Rozdziałach 2.9 i 2.10 niniejszego opracowania. Warto wspomnieć, że efekty są również 
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zależne od tego z jakimi projektami z jakich obszarów łączą się projekty bazowe.  

O trudności pomiaru świadczą również odpowiedzi beneficjentów, którzy mówili raczej o 

generalnych efektach zrealizowanych inwestycji, na ogół nie dążą oni do wykonania żadnych 

pomiarów poza wskaźnikami rezultatu wykazanymi na poziomie wnioskowo o dofinansowanie.  

Z kolei wskaźniki tego typu są często rozdzielne jeśli chodzi o różne typy projektów. Obszar 

dodatkowych efektów eksplorowany był przez beneficjentów wyłącznie w sposób jakościowy z 

pominięciem efektu netto. 

Trudno byłoby też wykazać jak na wzrost wartości wskaźnika wpływają działania podejmowane w 

ramach danego programu. Określenie takiego wpływu wymaga każdorazowo prowadzenia 

dodatkowych badań. Jednoznaczne określenie wpływu jest trudne z tego względu, że poszczególne 

programy operacyjne nie są realizowane w próżni. Oprócz działań podejmowanych w ramach NSRO, 

podejmowany jest szereg innych działań finansowanych w ramach i spoza funduszy europejskich, 

które również istotnie wpływają na obszary wsparcia. 

 

Podsumowanie: 

• System monitorowania powinien być spójny dla wszystkich programów operacyjnych 

wdrażanych na poziomie regionu; 

• Pomocne przy monitorowaniu komplementarności byłoby wprowadzenie dodatkowych rubryk 

dot. komplementarności w systemie KSI (SIMIK 14-20); 

• Szczególny nacisk powinno kłaść się na monitorowanie działań w obszarach, dla których 

tworzenie projektów komplementarnych wydaje się szczególnie istotne; 

• Elementem monitoringu działań w kolejnej perspektywie finansowej powinno być 

wyodrębnienie dobrych praktyk stosowania komplementarności na poziomie projektów  

w każdym z wyodrębnionych obszarów – dobre praktyki są tutaj rozumiane jako projekty 

komplementarne prowadzące do znaczącego efektu synergii oraz do rozwiązania problemów 

w obszarach ważnych dla rozwoju województwa; 

• Nie opracowano do tej pory metodologii, która pozwalałaby wyodrębnić efekt netto działań 

komplementarnych, a tym samym przedstawić twarde dane dotyczące zaistnienia efektu 

synergii. Metodologia do badania efektu netto powinna zostać wypracowana na poziomie 

centralnym. 

 



 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

53 
 

 

2.5. Mechanizmy komplementarności stosowane na poziomie innych PO 

Na podstawie analizy dokumentów powstałych na poziomie RPO innych województw 

(zamieszczonych na stronach internetowych) i wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli 

IZ RPO możemy powiedzieć, że na poziomie wdrażania RPO innych województw funkcjonują na ogół 

takie same mechanizmy jak w Programie województwa wielkopolskiego mogące potencjalnie 

wpływać na wdrażanie zasady komplementarności, takie jak: 

• Zapisy w dokumentach programowych; 

• Mechanizmy instytucjonalne w tym przede wszystkim udział w Grupie roboczej  ds. 

koordynacji i komplementarności przy NSRO, uczestnictwo w obradach KM i PKM, grupy 

robocze, kontakty nieformalne; 

• Kryteria oceny projektów; 

• Punkt dotyczący komplementarności we wniosku o dofinansowanie; 

• Ocena merytoryczna projektów pod kątem komplementarności; 

• Szkolenia dla beneficjentów; 

• Badanie ewaluacyjne zakończone lub planowane. 

W aneksie do raportu zmieszczona została tabela, w której przedstawiono opis mechanizmów 

stosowanych w RPO poszczególnych województw ościennych oraz innych województw, których 

praktyki w zakresie wdrażania zasady komplementarności nie były stosowane w ramach WRPO. Ze 

względu na powtarzalność występujących mechanizmów zespół badawczy ograniczył się do opisu w 

raporcie wybranych praktyk. 

W niektórych województwach w ramach wdrażania RPO zastosowano specyficzne rozwiązania 

odmienne niż te wdrażane na poziomie województwa wielkopolskiego.  

W woj. pomorskim nawiązano bardzo ścisłą współpracę pomiędzy departamentami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie RPO i komponentu regionalnego PO KL celem ustalenia spójnych 

harmonogramów działań i wzajemnie powiązanych kryteriów w obszarze rewitalizacji.  

Przedstawiciel IZ RPO woj. pomorskiego w trakcie wywiadu poinformował, że zakresem 

komplementarności najbardziej objęte zostały projekty rewitalizacyjne w ramach Poddziałania 

3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W jego ramach przyjęto wytyczne, w których 

zamieszczono rozdział dotyczący wykorzystania również innych programów, w tym w szczególności 

PO KL na rewitalizowanych obszarach zdegradowanych.  

W wytycznych tych ujęto, że beneficjenci którzy chcą realizować inwestycje w ramach tego 

Poddziałania muszą wziąć pod uwagę fakt, że powinni uzupełniać realizację inwestycji projektami 

komplementarnymi, które mogą być realizowane w ramach PO KL. Respondent stwierdził, że 

projekty nie powinny mieć charakteru jedynie działań infrastrukturalnych, ale aby były realizowane 

jako kompleksowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcia, obejmujące działania inwestycyjne oraz 
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działania zmierzające do ożywienia społecznego i gospodarczego. Takie podejście spowodowało, że 

beneficjenci zaczęli inaczej patrzeć na realizację swoich projektów, kompleksowo, oraz że jest 

możliwość pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł.  

Przedstawiciel IZ RPO woj. pomorskiego w trakcie wywiadu przedstawił również inne rozwiązanie 

stosowane w regionie, a mianowicie nawiązanie współpracy z departamentem zajmującym się 

przygotowywaniem Planów działań dla PO KL, w celu takiego ich opracowania, aby pozwoliły 

beneficjentom ułatwić osiąganie komplementarności. Ponadto realizowane były konkursy 

dedykowane tzn. w ramach PO KL wydzielona została alokacja na projekty w 100% skierowane do 

mieszkańców obszarów zdegradowanych, na których są realizowane projekty  

w ramach RPO WP Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

W Wytycznych dotyczących przygotowywania projektów w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne RPO WP na lata 2007-2013 stanowiących Załącznik nr 5 do 

Przewodnika Beneficjenta wskazano przykładowe możliwości finansowania działań o charakterze 

społecznym na obszarze rewitalizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki takie 

jak: 

• 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; 

• 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego; 

• 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; 

• 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia; 

• 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

• 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej; 

• 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 
W ramach komplementarności działań rewitalizacyjnych z PO KL zaplanowano konkurs w ramach 

Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, w którym 

grupę docelową stanowiły w 100% osoby, będące mieszkańcami obszarów zdegradowanych, które 

zostały wymienione w Nocie Intencyjnej stanowiącej załącznik do Porozumienia podpisanego 

pomiędzy uprawnionymi miastami a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Pomorskiego 2007 - 2013. 

Z pewnością współpracę pomiędzy programami ułatwia lokalizacja jednostek odpowiedzialnych za 

wdrażanie programów operacyjnych na poziomie regionalnym w tej samej instytucji (a nawet  

w jednym departamencie), co potwierdzają doświadczenia z woj. opolskiego. Programy takie jak: 

komponent regionalny PO KL, RPO WO, PO WT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, PROW są 

koordynowane w ramach jednego departamentu – Departamentu Koordynacji Programu 

Operacyjnego. Do zadań departamentu należy m.in. koordynacja wykorzystania funduszy 

strukturalnych oraz innych środków pomocowych w woj. opolskim. Takie rozwiązanie przekłada się 

na ścisłą współpracę np. w zakresie planowania naborów, przepływu informacji o projektach 

realizowanych w ramach różnych programów. 
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W woj. opolskim dodatkowo zastosowano mechanizm związany z systemem informacyjno-

promocyjnym dotyczącym komplementarności – wydano publikację dotyczącą komplementarności 

adresowaną głównie do grupy potencjalnych beneficjentów i pracowników instytucji wdrążających 

programy operacyjne. 

W RPO województwa zachodniopomorskiego wyznaczono gminy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

społeczno-ekonomicznej, na których koncentrowane jest wsparcie, podobnie jak  

w województwie pomorskim, komplementarnie na te same obszary kierowane jest wsparcie PO KL,  

z kilku działań komponentu regionalnego. 

Samorząd województwa dolnośląskiego  przygotował program modernizacji kształcenia zawodowego 

w regionie, który zakłada w szczególności utworzenie 9 centrów kształcenia zawodowego  

w 7 branżach najbardziej kluczowych dla dolnośląskiego rynku pracy. Centra te, skupiają  wokół 

siebie szkoły zawodowe z poszczególnych branż. Program finansowany jest w ramach projektu 

konkursowego dofinansowanego z RPO. Komplementarnie, dla centrów wspieranych  w zakresie 

infrastruktury z RPO, uruchomiono projekt systemowy z PO KL, zapewniający środki m.in. na 

realizację zajęć dodatkowych oraz współpracę z przedsiębiorcami. 

W RPO woj. łódzkiego podjęto próbę wdrożenia projektów zintegrowanych w obecnej perspektywie 

finansowej. W planie finansowym RPO WŁ, zaznaczono, iż co najmniej 20% środków zarezerwowane 

zostało na finansowanie projektów zintegrowanych, obejmujących działania z więcej niż jednej osi 

priorytetowej. Pod pojęciem projektu zintegrowanego rozumiano całość działań prowadzonych w 

różnych dziedzinach, ściśle spójnych i powiązanych ze sobą, zmierzających do rozwoju 

terytorialnego. Przesłanką leżącą u podstaw decyzji o uruchomieniu projektów zintegrowanych była 

świadomość potrzeby rozwiązywania złożonych problemów w sposób komplementarny, 

kompleksowy. Dofinansowanie projektu zintegrowanego możliwe było jedynie w trybie 

indywidualnych projektów kluczowych.  

W przypadku wszystkich RPO, w których komplementarność została ujęta we wzorze wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz w instrukcji jego wypełniania, jest ona przede wszystkim postrzegana 

jako powiązanie przedkładanego projektu z innym/innymi projektem/projektami. Ponadto  

w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, 

zachodniopomorskiego oprócz określenia kwestii komplementarności jako powiązania z innym 

projektem, wskazano, że projekt komplementarny to również taki, który stanowi element 

większego przedsięwzięcia. 

W przypadku wszystkich poddanych analizie RPO nie wystarczy jedynie wskazać z jakim 

projektem/jakimi projektami składany projekt jest komplementarny, lecz należy również opisać, 

uzasadnić sposób występowania komplementarności. W WRPO zabrakło tego elementu, który wydaje 

się, ułatwiałby i przyspieszał ocenę projektów pod kątem komplementarności. 

Niemalże we wszystkich województwach na poziomie RPO komplementarność może być wykazywana 

w odniesieniu do projektów, które zostały zrealizowane. We wszystkich województwach, w których 
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zawarto zapisy dotyczące komplementarności, wskazano również możliwość wykazywania projektów 

komplementarnych, które są w trakcie realizacji (w tym tych, w przypadku których podpisano 

umowę o dofinansowanie). W woj. wielkopolskim w wybranych działaniach umożliwiono jeszcze 

szerszy wybór projektów komplementarnych, a mianowicie dopuszcza się możliwość wykazywania 

komplementarności w odniesieniu do projektów zatwierdzonych do dofinansowania. 

W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, 

zachodniopomorskim nie określono daty granicznej dla zakończenia realizacji projektów, z którymi 

była wykazywana komplementarność. W przypadku RPO dolnośląskiego komplementarność jest 

premiowana w odniesieniu do projektów realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat. W RPO 

województwa wielkopolskiego zdecydowano się na zastosowanie różnych rozwiązań w zależności od 

działania. W odniesieniu do części działań czas realizacji projektu komplementarnego nie został 

określony, w innych wskazywane są projekty realizowane nie wcześniej niż w 2004 r., jeszcze 

w innym projekty realizowane w ciągu ostatnich 3 lat. 

W poddanych analizie RPO dopuszczone jest wykazywanie komplementarności zarówno z projektami 

realizowanymi ze środków europejskich, jak i z innych źródeł dofinansowania, w tym ze środków 

międzynarodowych instytucji finansowych, środków krajowych i środków własnych. W WRPO  

w zależności od działania, komplementarność jest wykazywana w stosunku zarówno do 

przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych lub własnych, jak również tylko w odniesieniu do 

środków UE. 

 

W przypadku programów zarządzanych na poziomie centralnym PROW i PO RYBY wdrażanych na 

poziomie woj. wielkopolskiego katalog mechanizmów komplementarności był ograniczony.  

Z wywiadu z przedstawicielami IZ i IW PO RYBY wynika, że nie stosowano żadnych mechanizmów 

komplementarności (poza zapisami w dokumentacji programowej), natomiast większą uwagę 

przywiązywano do zachowania linii demarkacyjnej, niż tworzenia połączeń komplementarnych 

pomiędzy projektami. 

Zarówno w PO RYBY, jak i PROW nie wprowadzono odrębnego punktu do wniosku o dofinansowanie 

ani kryteriów dotyczących komplementarności. Z rozmowy z przedstawicielem IZ PROW wynika, że 

projekty z tego obszaru wykazują najczęstsze powiązania w ramach komplementarności 

wewnątrzprogramowej rzadziej międzyprogramowej. Należy jednak dodać, iż w wyniku realizacji 

badania zidentyfikowano przykłady projektów komplementarnych między WRPO a PROW  

w priorytetowych obszarach tematycznych: transport, ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom, infrastruktura społeczna, a także turystyka.  

Przedstawiciel IZ PROW podkreślał rolę jaką mogą mieć dla wdrażania komplementarności projekty 

zintegrowane: 

„(…) naprawdę wszystko powinno się brać od pomysłu na rozwój danego terytorium. Czyli jeżeli 

beneficjent przedstawiał by kilka projektów które są powiązane ze sobą i mają jakąś wizję coś w 
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rodzaju projektów zintegrowanych to byłby to rzeczywiście mechanizm na to żeby przypisać mu 

dodatkową liczbę punktów: założona sieć kanalizacyjna razem z wodociągiem teoretycznie mogła 

by być uznana za projekt komplementarny.”/przedstawiciel IZ PROW. 

Mechanizmy stosowane na poziomie PO IŚ, PO IG zasadniczo nie odbiegały od katalogu 

zastosowanego na poziomie RPO. Istniejące mechanizmy zapewnienia komplementarności zostały 

opisane w tabelach znajdujących się w aneksie niniejszego opracowania. 

 

Instytucja Zarządzająca PO KL tworząc formularz Planu działania na 2009 rok i kolejne lata, 

wprowadziła wymóg opisu mechanizmów zapewniających komplementarność działań przewidzianych 

w Priorytetach finansowanych ze środków EFS z działaniami współfinansowanymi przez inne środki 

wspólnotowe (część G Planu działania). Powyższy wymóg został wprowadzony do formularza Planu 

działania w celu uzyskania informacji o konkretnych narzędziach i mechanizmach zapewniających 

komplementarność działań w danym obszarze lub w regionie. Analiza Części G pierwszych wersji 

Planów działania pokazała, że część regionów posiadała mechanizmy zapewnienia 

komplementarności, część natomiast uważała, że wykazanie powiązania poszczególnych osi 

priorytetowych w różnych programach operacyjnych jest wystarczające, by tę komplementarność 

zapewnić. Prace nad kolejnymi wersjami Planów działania zaowocowały utworzeniem bądź 

zaplanowaniem utworzenia efektywnych narzędzi zapewnienia komplementarności podejmowanych 

przedsięwzięć przez poszczególne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie danych Priorytetów. 

 

Przykłady kryteriów związanych z komplementarnością stosowane na poziomie RPO innych 

województw 

W ramach wszystkich objętych badaniem Regionalnych Programów Operacyjnych zastosowano 

kryterium związane z komplementarnością, jednakże jego udział w całościowej ocenie projektów 

jest zróżnicowany ze względu na obszary wsparcia. Najczęściej nie jest to jednak znacząca waga 

punktowa, przez co jego spełnienie nie gwarantuje na ogół uzyskania dofinansowania. W przypadku 

każdego z województw stosowano zróżnicowany system punktacji. 

W RPO woj. pomorskiego maksymalna liczba punktów jaką można było otrzymać za zastosowanie 

komplementarności na poziomie projektów wyniosła 10 punktów, natomiast wartość minimalna to 2 

punkty. Wzajemne powiązanie pomiędzy projektami mogło odnosić się do projektów finansowanych  

z różnych źródeł. Komplementarność występowała w otoczeniu kryteriów partnerstwa  

i elastyczności – jako wartość dodana projektu w kryteriach strategicznych i formułowana była tak 

samo w odniesieniu do różnych Priorytetów RPO WP. W ramach kryterium oceniany był stopień 

powiązania z innymi przedsięwzięciami, czyli to, na ile powiązane projekty warunkują się 

nawzajem. Obowiązywała zróżnicowana punktacja w zależności od Działania. Treść kryterium 

prezentujemy w ramce poniżej. 
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Przykład zastosowania kryterium na poziomie RPO WP przy zachowaniu zróżnicowanej wagi punktowej w 

różnych działaniach 

Działanie 1.2 rozwiązania innowacyjne w MŚP 

Powiązanie  projektu z innymi projektami (maksymalna waga 2 pkt.)  

0 – brak powiązań - 0 pkt. 

1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 

decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania) – 1 pkt. 

2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które 

uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania), w taki sposób, że powiązane 

projekty warunkują się nawzajem lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania 

waga - 2 pkt. 

Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw: 

Powiązanie  projektu z innymi projektami (maksymalna waga 5 pkt.)  

0 – brak powiązań- 0 pkt. 

1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 

decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania) – 2,5 pkt. 

2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które 

uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania), w taki sposób, że powiązane 

projekty warunkują się nawzajem lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania - – 

waga - 5 pkt. 

Działanie 2.1 infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 

Powiązanie  projektu z innymi projektami (maksymalna waga 10 pkt.)  

0 – brak powiązań - 0 pkt. 

1 – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały 

decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania) – 5 pkt. 

2 – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które 

uzyskały decyzję o finansowaniu (niezależnie od źródła ich finansowania), w taki sposób, że powiązane 

projekty warunkują się nawzajem lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania - – 

waga - 10 pkt. 

 
W RPO woj. kujawsko-pomorskiego ocena komplementarności występowała w przypadku Kryteriów 

oceny jakości projektu. Była to ocena wieloaspektowa odwołująca się do różnego typu 

komplementarności, w ramach której zastosowano także skalę do oceny danego wymiaru. 

Maksymalnie za spełnienie wszystkich elementów można było uzyskać 10 pkt. W ramce poniżej 

prezentujemy przykład zastosowania kryterium. 

Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów 

planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z (maksymalnie 10 pkt): 
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• Działaniami w ramach funduszy europejskich: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 

(komponent regionalny), Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006 oraz Śródków przedakcesyjnych i 

innych Śródków pomocowych (Nie 0 pkt. Tak 1 pkt.); 

• Innymi działaniami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych (Nie 0 pkt. Tak 1 pkt.); 

• Projekt jest komplementarny z działaniem 5.1 RPO WK-P schemat: fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe (Wnioskodawca korzysta z poręczenia/pożyczki na przedsięwzięcie będące przedmiotem 

projektu, udzielonej przez fundusz poręczeniowy/pożyczkowy dofinansowany w ramach działania 5.1 

RPO WK-P schemat: fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w wysokości nie mniejszej niż 25% 

wnioskowanego dofinansowania (Nie 0 pkt. Tak 5 pkt.); 

• Projekt realizowany jest na obszarze wsparcia objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (Nie 0 pkt. 

Tak 1 pkt.); 

• Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 lub 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (Nie 0 pkt. Tak 2 

pkt.); 

W woj. opolskim zastosowano zarówno skalę w zależności od liczby projektów komplementarnych 

nadając wagi punktowe 2 lub 3 w zależności od działania, jak również odnoszono się do różnych 

aspektów projektów komplementarnych takich jak np. projekt obejmuje kompleksowe rozwiązania 

obszarowe, projekt jest końcowym lub jednym z elementów wypełniających lukę w istniejącej 

infrastrukturze na danym obszarze. W przypadku RPO woj. opolskiego wagi punktowe oraz treści 

kryteriów zróżnicowano ze względu na typ działania w których ono wystąpiło, tabela kryteriów 

dostępna w aneksie do raportu. 

 

W ramach oceny przewidzianej w RPO woj. dolnośląskiego wnioskodawcy zobowiązani byli do 

wskazania maksymalnie 4 projektów komplementarnych i opisania związku pomiędzy nimi. Przy 

ocenie projektów brane były pod uwagę kwestie powiązań z innymi projektami (2pkt), przy czym 

najwyżej punktowana (4pkt) była komplementarność z innymi projektami realizowanymi w ramach 

RPO WD. 

 

Podsumowanie:  

• We wszystkich województwach na ogół były stosowane podobne mechanizmy celem 

zapewnienia komplementarności. Były one jednak zróżnicowane wewnętrznie ze względu na 

stosowane rozwiązania w ramach danego mechanizmu np. współpracy pomiędzy 

instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie PO na poziomie regionu, stosowanych 

kryteriów oceny projektów, działań informacyjno-promocyjnych. 
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• Na podstawie analizy programów operacyjnych zidentyfikowano następujące mechanizmy 

służące wdrażaniu zasady komplementarności, które można uznać za nieco odmienne  

w stosunku do działań zastosowanych w woj. wielkopolskim: 

a. Nawiązanie ściśle ukierunkowanej współpracy pomiędzy instytucjami/departamentami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie różnych PO na poziomie regionalnym celem odpowiedniego 

planowania harmonogramów naborów i kryteriów wyboru projektów; 

b. Koordynacja wsparcia RPO ze wsparciem PO KL dzięki uwzględnieniu tych samych obszarów 

w kryteriach strategicznych komponentu regionalnego PO KL, gdzie promuje się projekty, 

których grupę docelową stanowią mieszkańcy, bądź podmioty posiadające siedzibę na 

obszarach strukturalnie słabych. 

c. Wydanie publikacji informacyjnej dotyczącej komplementarności adresowanej do 

potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, w której zdaniem Wykonawcy powinna 

znaleźć się definicja komplementarności oraz synergii, korzyści płynące z realizacji 

projektów komplementarnych, a także przykłady stosowania komplementarności na 

poziomie projektów. 

d. Identyfikacja obszarów problemowych i koncentrowania na nich projektów z różnych PO 

komplementarnych względem siebie; 

e. Obligowanie beneficjentów na poziomie wniosków o dofinansowanie do opisania  

i uzasadnienia sposobów występowania komplementarności;  

• Każde z objętych badaniem województw wprowadziło odmienne systemy oceny 

komplementarności na poziomie projektów. W kolejnej perspektywie należałoby  

z pewnością przyjąć system oceny projektów uwzględniający siłę związku pomiędzy 

projektami rozumianą jako potencjał do tworzenia efektu synergii. 

 

2.6. Nowe mechanizmy zapewnienia komplementarności w kolejnej perspektywie 

finansowej 

Projekty zintegrowane 

Znaczenie dla wdrażania zasady komplementarności mogą mieć projekty zintegrowane jedno- lub 

wielofunduszowe. Pod pojęciem projektu zintegrowanego, rozumiemy tutaj całość działań 

prowadzonych w różnych dziedzinach, ściśle spójnych i powiązanych ze sobą, zmierzających do 

rozwoju danego obszaru. Przesłanką leżącą u podstaw decyzji o uruchomieniu projektów 

zintegrowanych jest potrzeba rozwiązywania złożonych problemów w sposób komplementarny, 

kompleksowy. Projekty tego typu  pozwalają na świadomy wybór portfela uzupełniających się zadań 

i gwarancję ich realizacji w ramach jednego lub różnych źródeł finansowania. Jest to rozwiązanie 
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trudniejsze do wdrożenia i nie do końca rozpoznane i zaplanowane na poziomie centralnym7. 

Kwestia projektów zintegrowanych była dyskutowana w ramach Grupy. ds. koordynacji i 

komplementarności przy KK NSRO. Projekty te mogłyby być wybierane poza trybem konkursowym w 

odrębnych naborach. 

Przykład oceny i wybór projektów zintegrowanych: 

• Ocena odbywałby się na zasadzie pozakonkursowej, a więc propozycje projektów 

zintegrowanych; 

• Ocena projektu zintegrowanego byłaby dokonywana na podstawie specjalnie 

przygotowanych kryteriów, ocena dotyczyłaby całego projektu blokowego (nie każdego  

z projektów składowych), co skutkowałoby odrzuceniem całego projektu blokowego, jeśli 

jakiekolwiek zadanie lub element projektu działałoby na szkodę obszaru objętego 

projektem. 

 

Projekty zintegrowane mogłyby mieć przede wszystkim zastosowanie w takich obszarach jak:  

• rewitalizacja, 

• aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych. 

 

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności na poziomie regionalnym 

W związku ze zidentyfikowanym niewystarczającej współpracy pomiędzy jednostkami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie programów operacyjnych na poziomie woj. wielkopolskiego 

zdiagnozowano potrzebę utworzenia bardziej sformalizowanego systemu współpracy. Dobrym 

rozwiązaniem byłoby utworzenie grupy na poziomie regionu, której koordynacją zajęłaby się jedna z 

jednostek. Grupa poza wymianą informacji i doświadczeń zwianych z wdrażaniem PO 

wypracowywałaby rozwiązania w zakresie tworzenia kryteriów komplementarnych oraz ogłaszania 

zsynchronizowanych harmonogramów konkursów. Grupa musiałaby zostać utworzona na samym 

początku nowego okresu programowania. 

 

Mapa projektów realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych 

Na stronie internetowej WRPO została zamieszczona mapa projektów realizowanych wewnątrz 

Programu, natomiast na stronie MRR (www.mapadotacji.gov.pl) powstała mapa projektów 

obejmująca projekty realizowane ze środków funduszy europejskich okresu programowania 2004 – 

2006 i 2007 – 2013.  

                                                 
7 Rząd RP co do zasady popiera propozycję projektów zintegrowanych i wielofunduszowych, jednakże może się ona przycznić 
w niektórych przypadkach do wzrostu złożoności projektów, a także generować problemy z ich skutecznym i terminowym 
wdrażaniem na poziomie beneficjentów - w tym zakresie szczegóły powinny być jeszcze przedmiotem dalszych debat i 
negocjacji. Ponadto, nie w pełni dopracowane są propozycje dotyczące możliwości realizacji strategii wielofunduszowych w 
ramach programu Leader. 
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Mapy projektów mogłyby stanowić formę wsparcia dla wnioskodawców poszukujących relacji 

komplementarnych, jeśli: 

1. Informacja o nich przekazywana byłaby potencjalnym beneficjentom w trakcie szkoleń, 

poprzez wskazanie lokalizacji, sposobu posługiwania się, ale przede wszystkim wykorzystania  

w kontekście rozpoznania projektów komplementarnych z własnym projektem; 

2. Aktualne mapy poszerzone zostaną o krótki opis przedmiotu projektu, cel projektu, termin 

realizacji.  

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Kolejnym mechanizmem, który może prowadzić do zapewnienia komplementarności (również 

komplementarności wewnatrzprogramowej) są  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to 

model realizacji, który pozwala łączyć w pakiety środki finansowania pochodzące z kilku osi 

priorytetowych co najmniej jednego programu na potrzeby podejmowania interwencji 

wielowymiarowych lub międzysektorowych.  

Celem ZIT ma być realizacja zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego (ewentualnie innych 

strategii terytorialnych).  

Podstawowe kierunki interwencji to:  

• zrównoważony i sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny,  

• kompleksowa rewitalizacja,  

• ochrona środowiska,  

• energetyka, 

• wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter  

i ponadregionalną rangę miasta.  

Specjalnie dla realizacji ZIT ma być powoływany związek komunalny, który opracuje program 

działań. Następnie na poziom związków komunalnych zostaną delegowane zadania instytucji 

zarządzającej w odniesieniu do tych osi priorytetowych i zadań, które zakładają realizację dużej 

liczby małych projektów realizowanych na obszarach zurbanizowanych. Rozwiązanie jest nadal na 

etapie ustaleń szczegółowych. 

Zgodnie z projektem dokumentu „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia 

Umowy Partnerstwa”8 środki na ZIT wydzielone zostaną z tzw. rezerwy programowej (co najmniej 

5% EFRR), których podziału między RPO dokona się na podstawie algorytmu. Ponadto, w ramach ZIT 

mogą zostać przeznaczone także środki z EFS w zależności od uzgodnionych, w ramach negocjacji 

kontraktów terytorialnych, kierunków interwencji na obszarach funkcjonalnych miast. 

 

 
8 Projekt „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – założenia Umowy Partnerstwa” z dnia 16 
listopada 2012 r. 
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Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (RKLS) 

Mechanizmem prowadzącym do zapewnienia komplementarności międzyprogramowej może być  

Rozwój kierowany przez lokalne społeczności. Jest to instrument, dla którego Komisja Europejska 

proponuje jednolite podejście we wszystkich funduszach objętych WRS: 

• działania adresowane do konkretnego obszaru mniejszego niż region (subregionu); 

• inicjatorem działań ma być lokalna społeczność poprzez tworzenie lokalnych grup działania; 

obejmujących przedstawicieli sektora publicznego oraz prywatnego i społecznego; 

• wsparcie udzielane ma być na podstawie zintegrowanej, wielosektorowej strategii 

odnoszącej się do specyficznych potrzeb i możliwości danego obszaru. 

Założona metodologia pozwala na integrowanie w ramach jednej lokalnej strategii wielu funduszy 

europejskich. 

Głównymi celami stosowania podejścia RKLS mają być (zgodnie z ustaleniami KE): 

• zachęcanie lokalnych społeczności do poszukiwania rozwiązań oddolnych tam, gdzie 

wyzwania danego obszaru wymagają przeprowadzenia zmian strukturalnych; 

• budowanie zdolności do działania i generowania przedsięwzięć innowacyjnych (w tym 

innowacji społecznej), przedsiębiorczości i umiejętności reagowania na zmiany, za pomocą 

odkrywania i wzmacniania niewykorzystanego dotąd potencjału drzemiącego  

w społecznościach lokalnych; 

• wspieranie podmiotowości lokalnej poprzez zwiększanie partycypacji społecznej; 

• wspieranie zarządzania wielopoziomowego, dając społecznościom lokalnym okazję do 

pełnego uczestnictwa. 

 

Proponowane są specjalne zachęty do realizowania programów operacyjnych przez podejście RKLS 

(np. wyższy procent dofinansowania ze strony UE). Komisja przewiduje też, że kraje członkowskie 

przeznaczą na to podejście znaczące kwoty, ale tylko w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziane jest obowiązkowe minimum 5% budżetu na RKLS 

(podejście LEADER). 

Wśród sposobów zastosowania RKLS należałoby wymienić m.in.:  

• obszary wiejskie, odmłodzona wersja podejścia LEADER, możliwość realizowania 

innowacyjnych strategii, zróżnicowanych i otwartych na partnerstwo, kładąc nacisk na 

strategiczne spojrzenie, dialog i współpracę;  

• obszary miast w dzielnicach zapóźnionych rozwojowo (rewitalizacja obszarów); 

• obszary rybackie - wspieranie wspólnych inicjatyw zrównoważonego wykorzystywania 

zasobów naturalnych. 
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RKLS potencjalnie może wspierać działania (obszary) z zakresu: 

• rewitalizacji, 

• edukacji, 

• integracji społecznej. 

 

Podsumowanie: 

Nowe mechanizmy zapewnienia komplementarności możliwe do wdrożenia w kolejnej perspektywie 

finansowej to: 
• Projekty zintegrowane; 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

• Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD); 

• Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności na poziomie regionalnym; 

• Dodatkowo jako narzędzie wsparcia dla wnioskodawców: rozszerzona mapa projektów WRPO 

oraz mapa wszystkich projektów programów dofinansowanych ze środków unijnych 

obecnego okresu programowania UE oraz programów dla przyszłej perspektywy finansowej 

2014-2020. 

 

2.7. Stopień wiedzy beneficjentów na temat komplementarności oraz 

zapotrzebowanie na działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie 

Beneficjenci, których projekty wykazywały komplementarność, wzięli udział w telefonicznych 

wywiadach pogłębionych (ITI). Poproszeni o zdefiniowanie komplementarności i synergii  

w kontekście projektów realizowanych ze środków UE, prezentowali wiele  sposobów rozumienia 

tych pojęć: 

Komplementarność określając jako:  

• Wzajemne uzupełnianie się, dopełnianie się projektów;  

• Wspólne osiąganie jednego celu przez realizację min. 2 projektów; 

• Przedłużenie projektu już zrealizowanego; 

• Sieciowość projektów; 

• Współgranie, współistnienie; 

• Spójne projekty; 

• Zazębianie się; 

• Kompleksowość; 

• Jeden projekt nadaje sens drugiemu, drugi wynika z pierwszego; 

• Realizacja wspólnej strategii za pomocą kilku projektów. 
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Synergię rozumiejąc poprzez:  

• Wzmocnienie oddziaływania, większe efekty dzięki zrealizowaniu kilku powiązanych ze sobą 

projektów; 

• Wzajemne oddziaływanie na siebie; 

• Uzyskanie wartości dodanej; 

• Maksymalizację rezultatów; 

• Sprzężenie. 

Na podstawie badania możemy powiedzieć że większość beneficjentów nie miała problemu ze 

zrozumieniem pojęcia komplementarności, natomiast mniejsza grupa potrafiła zdefiniować  

w sposób prawidłowy lub w ogóle pojęcie efektu synergii. W związku z tym beneficjentom było 

również trudno zidentyfikować dodatkowe efekty podejmowanych działań (poza efektem brutto 

zrealizowanych inwestycji komplementarnych), kwestia ta szerzej poruszona została w Rozdziale 

2.4.  

Znaczna cześć beneficjentów zadeklarowała, że pojęcie komplementarności wymaga  

uszczegółowienia, podania przykładów projektów komplementarnych, za właściwe dla 

upublicznienia informacji w tym zakresie uznano  instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

Konstruowanie dodatkowych dokumentów na ten temat jest, w opinii części beneficjentów WRPO, 

niewskazane. 

Według opinii beneficjentów informacja i promocja w zakresie wdrażania zasady 

komplementarności na poziomie projektów powinna odbywać się poprzez: 

• Promowanie dobrych praktyk: pokazywanie podmiotów, które realizowały projekty 

komplementarne, co pozwoli przekonać potencjalnych beneficjentów do realizowania 

projektów spójnych, powiązanych ze sobą, które mają przynieść dodatkowy efekt i składają 

się na jedną całość; 

• Promowanie projektów komplementarnych przez samych beneficjentów, informowanie, że 

zrealizowany przez nich projekt jest uzupełnieniem innego, co pozwoliło uzyskać dodatkowy 

efekt; 

• Umieszczenie osobnej zakładki na stronie internetowej dotyczącej komplementarności; 

• Informacje bezpośrednio skierowane do beneficjentów np. spotkania informacyjne; 

• Pokazanie korzyści płynących z realizacji projektów komplementarnych; 

• Organizację konkursu na najbardziej komplementarny projekt w Wielkopolsce. 
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Działania informacyjno-promocyjne w wyżej wymienionych zakresie, w opinii beneficjentów należy 

realizować przy wykorzystaniu nośników informacji, jak: 

• Strona internetowa WRPO; 

• Dokumentacja konkursowa : Uszczegółowienie WRPO, kryteria wyboru projektów, instrukcja 

wypełniania wniosku; 

• Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów: wpisanie w program szkoleń bloku 

poświęconemu tematyce komplementarności; 

• Informacja udzielana przez pracowników Punktów Informacyjnych. 

Wyniki badań pokazują, że komplementarność powinna być promowana w ramach istniejących już 

działań informacyjnych kierowanych do wnioskodawców i beneficjentów, w szczególności takich jak 

szkolenia. Podczas szkoleń mogłyby być prezentowane praktyczne przykłady projektów 

komplementarnych. Szkolenia powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców, a więc jednostek 

aplikujących w ramach różnych obszarów tematycznych/priorytetowych. Ważnym elementem 

szkolenia powinny być również elementy myślenia strategicznego, a więc uczenia nie tylko 

odnoszenia się do już istniejących projektów komplementarnych, ale również ich tworzenia. 

Informacje na temat komplementarności powinny znaleźć się również w instrukcji do wniosku  

o dofinansowanie, Poradniku dla beneficjenta. Można byłoby zastanowić się nad dodaniem na 

stronie internetowej dodatkowej zakładki o nazwie komplementarność w której przezywane byłyby 

informacje dotyczące komplementarności: definicja, przykłady dobrych praktyk zrealizowanych 

działań.  

 
Podsumowanie: 

• Zasada komplementarności powinna być promowana w ramach standardowych działań 

informacyjnych kierowanych do beneficjentów (szkolenia, spotkania informacyjne, strona 

internetowa WRPO, np. stworzenie odrębnej zakładki poświeconej tematyce 

komplementarności, a także w dokumentacji konkursowej i Poradniku dla beneficjenta. 

• Należy uczyć beneficjantów podejścia kompleksowego do rozwiązywania problemów oraz 

myślenia strategicznego. 

2.8. Stosowanie komplementarności przez beneficjentów WRPO w procesie aplikacji  

i realizacji projektów – na podstawie ankiety internetowej CAWI 

Jeden z elementów prowadzonych badań stanowiła ankietyzacja internetowa (CAWI), 

kwestionariusz rozesłano do wszystkich beneficjentów WRPO celem identyfikacji występowania 

komplementarności na poziomie projektów. Na podstawie uzyskanych wyników (dla N=673 ankiet) 

można powiedzieć, że 79% badanych stwierdziło, że realizowany przez nich projekt nie był w żaden 



 
sposób powiązany z innym projektem. Blisko 16% ankietowanych było zdania, że realizowany projekt 

stanowił uzupełnienie innego projektu finansowanego również, że środków unijnych bądź z innych 

źródeł. Z kolei ponad 5% respondentów trudno było określić, czy projekt stanowił uzupełnienie 

innego projektu (wykres 1). Beneficjenci odnosili się głównie do innych projektów własnych, które 

stanowiły uzupełnienie/dopełnienie/kontynuację realizowanego przez nich projektu w ramach 

WRPO, natomiast nie analizowali komplementarności w szerszym ujęciu, o czym również jest mowa 

w dalszej części tego rozdziału. 

O ile odsetek beneficjentów nie zauważających występowania komplementarności między 

projektami jest wysoki, to jednak liczba  zidentyfikowanych relacji komplementarnych wykazanych 

w ankiecie, tj. ponad dwieście przykładów, wskazuje, iż średnio co trzeci beneficjent biorący 

udział w badaniu ankietowym wykazał komplementarność z projektami WRPO (wewnątrz 

Programu lub z projektami innych PO). 

 
Wykres 1.  Czy realizowany przez Państwa projekt stanowił uzupełnienie innego projektu finansowanego 
ze środków UE bądź innych źródeł? 
Na podstawie pyt. 9 Czy realizowany/e przez Państwa projekt/projekty w ramach WRPO stanowił/y 
uzupełnienie/dopełnienie/kontynuację innego projektu/innych projektów realizowanych w tym samym (WRPO) 
lub innym Programie Operacyjnym finansowanym ze środków UE, bądź z projektem finansowanym z innych 
źródeł (np. środki własne)? N-672  

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

Poniżej przedstawiono tabelę prezentującą, z  których programów operacyjnych były realizowane 

projekty wykazujące połączenie z projektem realizowanym w ramach WRPO na podstawie wskazań 

dokonanych przez beneficjentów biorących udział w ankiecie internetowej.  

 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

67 
 



 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

68 
 

 
Tabela 3. Wykaz ilości realizowanych w ramach WRPO powiązanych z innymi projektami realizowanymi w 
ramach pozostałych Programów lub innych źródeł.  
Na podstawie pyt. 11 Z projektami z jakich programów operacyjnych dofinansowanych ze środków UE lub 
projektami finansowanymi z innych środków miał związek projekt realizowany w ramach WRPO? Proszę 
zaznaczyć Program oraz wpisać Priorytet i Działanie/Poddziałanie, w ramach którego był realizowany projekt 
stanowiący uzupełnienie projektu WRPO? Liczba tabel będzie odzwierciedlała liczbę Państwa odpowiedzi w 
poprzednim pytaniu – oddzielna tabela dla każdego z projektów WRPO. N-914 projektów WRPO 

L.P. Program Liczba 

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO) 59 

2 Regionalne Programy Operacyjne innych województw 0 

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 13 

4 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 6 

5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 5 

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 7 

7 

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY) 0 

8 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 0 

9 Fundusz Spójności 0 

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 14 

11 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) 7 

12 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 0 

13 Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) 0 

14 

 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) 1 

15 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY)  0 

16 Środki własne 58 

17 Inne środki 36 

Suma  206 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Wartości podane w tabeli nie odzwierciedlają zidentyfikowanych przykładów relacji 

komplementarnych wykazanych w aneksie, ponieważ ankieta CAWI była tylko jednym z elementów 

typowania połączeń komplementarnych. Co ważne, beneficjenci mówiąc o powiązaniach 

realizowanego projektu z innymi projektami odnoszą się również do inwestycji realizowanych ze 

http://www.pois.gov.pl/
http://www.poig.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
http://www.zporr.gov.pl/
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/
http://www.efs.2004-2006.gov.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/SPOT/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/FINANSOWY+INSTRUMENT+ORIENTACJI+RYBOLOWSTWA/


 
środków własnych oraz innych środków (np. krajowych, czy wojewódzkich). Z pewnością w myśleniu 

o komplementarności nie można pominąć tego obszaru inwestycji, ponieważ jego wykluczenie nie 

daje pełnego obrazu istniejącej sieci połączeń komplementarnych.  

Blisko 80% badanych wskazało na powiązania stosunku projektu realizowanego ze środków WRPO  

z projektami realizowanymi przez tego samego beneficjenta. Nieco ponad 24% wskazań odnosiło się 

do projektów realizowanych na terenie tej samej gminy, natomiast powyżej 10% do innych działań 

realizowanych na terenie gminy, a 8% wskazań do działań realizowanych w regionie(wykres 2). 

Warto zaznaczyć, że badani zapytani o powiązanie realizowanych przez siebie projektów w ramach 

WRPO z innymi projektami, brali przede wszystkim pod uwagę projekty realizowane przez ten sam 

podmiot, a nie projekty realizowane przez inne podmioty. Konieczna byłaby wiec zmiana podejścia 

beneficjentów poprzez wskazanie im przykładów komplementarności między projektami 

realizowanymi przez różnych beneficjentów. 

 
Wykres 2. Z jakim innym projektem/działaniem był powiązany przedmiotowy projekt realizowany w 
ramach WRPO?  
Na podstawie pyt. 13 Czy projekt/y realizowany/e w ramach WRPO stanowił/y uzupełnienie/dopełnienie? 
(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-99 

79,8%

24,2%

10,1%

8,1%

6,1%

3,0%

Projektu/ów realizowanych przez Państwa 
instytucję, firmę

Z innym, innymi projektem, projektami 
realizowanymi w tej samej gminie

Innymi działaniami realizowanymi w gminie

Innymi działaniami realizowanymi w regionie

Z projektem/ami realizowanymi w województwie 
na terenie innej gminy

Z projektem/ami realizowanymi na obszarze 
innego województwa

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 
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Respondenci zapytani o rodzaj powiązania projektu realizowanego ze środków WRPO z innym 

projektem/działaniem, najczęściej wskazywali na realizowanie tego samego celu dopełniającymi się 

środkami: 69,2% wskazań. Następnie 63,5% odpowiedzi dotyczyło realizowania projektów na tym 

samym obszarze geograficznym oraz kierowania efektów do tej samej grupy beneficjentów: 51% 

wskazań. Szczegółowe dane został ilustruje poniższy wykres.  

 

Wykres 3. Rodzaj powiązania z projektem realizowanym w ramach WRPO. 

Na podstawie pyt. 14 Uzupełniające się wzajemnie projekty realizowane w ramach WRPO i innych programów: 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-104 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Ponad 80% respondentów stwierdziło, że poprzez realizację powiązanych ze sobą projektów udało 

się uzyskać dodatkowy pozytywny efekt, w tym ponad 41% było zdania, że raczej udało się uzyskać 

wartość dodaną, a prawie 40%, że zdecydowanie udało się osiągnąć dodatkowy efekt. Należy 

pamiętać, że jest to poziom złożonych deklaracji, a beneficjenci są raczej skłonni do pozytywnych 

opinii na temat prowadzonych przez siebie działań. Niecałe 9% badanych uważało, że mimo 

realizacji powiązanych ze sobą projektów nie udało się uzyskać dodatkowego efektu (ok. 6,4% - 

zdecydowanie się nie udało, 2,5% - raczej się nie udało), a ponad 10% nie było  

w stanie tego określić (wykres 4). Z pogłębionych wywiadów prowadzonych wśród beneficjentów 

możemy wnioskować, że takie podejście może wynikać z błędnego rozumienia pojęcia synergii, np. 

utożsamiania go z pojęciem komplementarności, albo efektami podejmowanych działań w ogóle 

(rozdzielnie dla każdego projektu). Badani nie potrafią rozdzielić efektu brutto zrealizowanych 
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inwestycji od efektu netto komplementarności, gdyż nie byli do tej pory obligowani do zbierania i 

rejestrowania tego typu danych.  

 
Wykres 4. Odsetek beneficjentów deklarujących uzyskanie dodatkowego pozytywnego efektu dzięki 

realizacji uzupełniających się projektów 

Na podstawie pyt. 16. Czy udało się dzięki uzupełnieniu/dopełnieniu projektów uzyskać dodatkowy pozytywny 

efekt dla realizowanej/ych inwestycji w ramach WRPO? N-157 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Jeśli chodzi o wskazywane przez beneficjentów efekty realizowanych projektów komplementarnych 

możemy mówić przede wszystkim o większym zaspokojeniu potrzeb użytkowników projektów (73,3% 

wskazań), zwiększeniu liczby użytkowników (52,4% wskazań). Ponadto respondenci wskazywali 

również na uzyskanie takich efektów jak: zwiększenie wartości wskaźników rezultatów: 36,2% 

wskazań, możliwość poszerzenia wachlarza świadczonych usług: 35,2% odpowiedzi oraz poszerzenie 

zasięgu świadczonych usług: 32,4%. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na wykresie na 

kolejnej stronie. Jak już wcześniej wspomniano, beneficjenci mogli tu myśleć o efektach 

realizowanych inwestycji w ogóle a nie efekcie synergii wynikającym z połączeń pomiędzy 

projektami. Opisywane kategorie znajdują swoje odzwierciedlenie w efektach prezentowanych 

przez beneficjentów podczas wywiadów pogłębionych. 
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Wykres 5.  Rodzaje dodatkowych pozytywnych efektów realizowanych inwestycji 

Na podstawie pyt. 17 Jaki był dodatkowy pozytywny efekt realizowanej/ych inwestycji w ramach WRPO? 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-105 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Głównym czynnikiem sprzyjającym realizacji projektów komplementarnych jest według 

respondentów przede wszystkim znajomość innych projektów na etapie planowania działania 

(89% wskazań). Mniejsze znaczenie z poziomu wnioskodawcy ma pomoc ze strony instytucji 

zarządzającej lub pośredniczącej – blisko 28% wskazań respondentów, jak również pomoc ze strony 

lokalnej jednostki samorządu terytorialnego – prawie 27% wskazań. Nie bez znaczenia jest także 

charakter, rodzaj partnera realizującego komplementarny projekt – niecałe 25% wskazań. 

Szczegółowe dane zostały zamieszczone na wykresie 6. 
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Wykres 6.  Czynniki sprzyjające realizacji projektów uzupełniających się. 

Na podstawie pyt. 19 Jakie czynniki sprzyjają realizacji projektów uzupełniających/dopełniających się? 

(możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-101 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

Badani wymieniali wiele korzyści płynących z realizacji projektów komplementarnych. Były to 

przede wszystkim takie korzyści jak: uzyskanie większej skali rezultatów (57,7% wskazań), 

możliwość wprowadzenia wszechstronnych rozwiązań (45,2% wskazań) oraz zwiększenie szansy na 

równomierny rozwój gminy, powiatu (44,2% wskazań). Dane zostały zamieszczone na wykresie 

poniżej. 

Wykres 7. Korzyści płynące z realizacji projektów uzupełniających się.  
Na podstawie pyt. 20 Jakiego rodzaju korzyści przyniosła realizacja projektów uzupełniających/dopełniających 
się w ramach WRPO? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-104 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 
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Warto zaznaczyć, że aż 91,5% badanych zapytanych o to, czy w realizacji projektów 

komplementarnych wystąpiły dodatkowe bariery czy trudności odpowiedziało, że takich trudności 

nie było. Beneficjenci wypowiadali się na ogół o trudnościach występujących podczas realizacji 

poszczególnych projektów należących do sieci połączeń. Wśród wymienionych trudności 

wskazywanych przez beneficjentów na poziomie ankiety internetowej pojawiły się takie jak: 

nieprecyzyjność , niespójność przepisów prawnych, opóźnienia w budowie dróg, rządowa zmiana 

podatku vat z 22 do 23 %, kwestie techniczne, zmiana formy prawnej beneficjenta (łącznie 11 

wymienionych). 

Respondenci wyróżnili także pewne elementy, których występowanie ułatwia realizację projektów 

komplementarnych, najczęściej typowano upowszechnianie informacji o realizowanych projektach: 

76,2% wskazań, następnie terminy konkursów dla poszczególnych programów – ponad 56% wskazań 

oraz kryteria oceny projektów 48,5% wskazań (wykres 8). 

 

Wykres 8. Elementy ułatwiające realizację projektów komplementarnych. 
Na podstawie pyt. 23 Co według Pana/i ułatwia realizację projektów wzajemnie uzupełniających 
/dopełniających się? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-101 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

61% badanych realizujących projekty komplementarne wykazało powiązania z innym projektem na 

poziomie wniosku o dofinansowanie, 21% respondentów nie umieściło takiej informacji we wniosku, 

a 18% nie miało wiedzy na ten temat (wykres 9). Wśród przyczyn braku zapisów we wniosku o 

komplementarności projektów beneficjanci wymieniali przede wszystkim to, że projekt powiązany 

był realizowany w późniejszym terminie (10 wskazań), część respondentów zwróciła uwagę na fakt, 

że nie było odpowiedniej rubryki we wniosku, w której można byłoby wykazać komplementarność  

(7 wskazań). Badani zapytani o przyczyny dokonania zapisu odnoszącego się do komplementarności 
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we wniosku wymieniali przede wszystkim: możliwość uzyskania większej ilości punktów na etapie 

oceny wniosku o dofinansowanie (16 wskazań), chęć podkreślenia kompleksowości projektu z innymi 

inwestycjami (14 wskazań) oraz fakt, że realizowany projekt stanowi bezpośrednią kontynuacje 

pierwszego (11 wskazań). Wyniki te znajdują również swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach 

uzyskanych podczas wywiadów pogłębionych z beneficjentami. 

 
Wykres 9.  Wykazywanie projektów komplementarnych na poziomie wniosku o dofinansowanie. 

Na podstawie pyt. 24 Czy wykazywaliście Państwo komplementarność pomiędzy projektami na poziomie 

wniosku o dofinansowanie? N-104 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Badanych beneficjentów biorących udział w ankiecie internetowej którzy, nie wykazali istnienia 

połączeń pomiędzy projektami na poziomie ankiety, zapytaliśmy o przyczyny braku 

komplementarności realizowanego przez nich w ramach WRPO projektu z innymi projektami. 

Beneficjenci najczęściej reprezentowali pogląd, iż element ten nie miał znaczenia w przypadku 

danego projektu (40,8% badanych), znacząca grupa badanych nie posiadała wiedzy o możliwości 

zastosowania komplementarności (31,5% wskazań), część beneficjentów wskazała również na brak 

odpowiedniego doświadczenia, a także odpowiednich projektów/działań (33,4% odpowiedzi). Wśród 

innych przyczyn wpływających na brak wykazania powiązań pomiędzy projektami beneficjenci 

wymieniali: ograniczone możliwości finansowe firmy, rozpoczęcie działalności gospodarczej krótko 

przed realizacją projektu, a także kompleksowe rozwiązanie problemu za pomocą realizacji 

pojedynczego projektu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 1/3 badanych nie posiadała 

wiedzy o komplementarności, co wskazuje na potrzebę poszerzenia zakresu działań informacyjno-

promocyjnych w tym kierunku. Szczegółowe dane znajdują się na wykresie 10. 
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Wykres 10. Powody, dla których inwestycje realizowane w ramach WRPO nie mogły stanowić uzupełnienia 

dla innych projektów. 

Na podstawie pyt. 25 Dlaczego inwestycja/inwestycje realizowane przez Państwa w ramach WRPO nie mogły 

stanowić dopełnienia/uzupełnienia innych projektów? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-590 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Badani stwierdzili, że do częstszego stosowania komplementarności na poziomie projektów przez 

beneficjentów przyczyniłoby się przede wszystkim: podawanie informacji o projektach  

i przedsięwzięciach realizowanych w ramach różnych programów operacyjnych: 51,5% odpowiedzi,  

podawanie przykładów dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów komplementarnych: 51,0% 

wskazań oraz szczegółowe wyjaśnienie sposobu rozumienia komplementarności: 50,1% odpowiedzi 

(wykres 11). Odpowiedzi te wskazują na konieczność wprowadzenie szczegółowej informacji na 

temat innych projektów realizowanych w regionie (mapa projektów), a także podawania 

praktycznych przykładów stosowania komplementarności na poziomie projektów w trakcie szkoleń, 

czy informacji udostępnianych na stronie internetowej, a także dokumentacji konkursowej (przy 

czym wskazane źródła informacji znajdują swoje uzasadnienie w danych prezentowanych na 

wykresie 12).  
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Wykres 11. Działania, które wg badanych przyczyniłyby się do częstszej realizacji projektów 

komplementarnych. 

Na podstawie pyt. 26 Jakie działania przyczyniłyby się w Pana/i opinii do częstszego uzupełnienia/dopełnienia 

projektu/ów przez Beneficjentów o inne projekty? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-649 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Badani najchętniej chcieliby uzyskać informacje dotyczące realizacji projektów komplementarnych 

podczas spotkań informacyjnych (59,4% wskazań), jak również ze strony internetowej: 55,5% 

odpowiedzi. Beneficjenci zwracali także uwagę na konieczność umieszczania wiadomości 

związanych z komplementarnością w Poradniku dla beneficjenta: 52,5% oraz doprecyzowanie 

zapisów w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie: 51,2% wskazań. Szczegółowe 

informacje zostały umieszczone na wykresie 12. 
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Wykres 12.  Preferencje, co do sposobu promowania w przyszłości projektów komplementarnych. 

Na podstawie pyt. 27 W jaki sposób Pana/i zdaniem mogłaby być w przyszłości promowana realizacja projektów 

komplementarnych wśród wnioskodawców WRPO? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) N-668 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów) 

 

Zaledwie 10,4% respondentów zadeklarowało, że posiada znaczący poziom wiedzy na temat 

stosowania zasady komplementarności na poziomie projektów, natomiast ponad połowa 

respondentów (54,4% beneficjentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie) wskazuje na brak 

wiedzy lub niewielki poziom wiedzy w tym zakresie. W świetle powyższych wyników badania można 

potwierdzić istnienie potrzeby przekazywania szerszej informacji na temat wdrażania zasady 

komplementarności. Bark wystarczającej wiedzy wśród beneficjentów mógł też wpływać 

negatywnie na zasób informacji o istniejących połączeniach realizowanego projektu z innymi 

projektami.  
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Wykres 13. Ocena stanu wiedzy beneficjentów na temat stosowania zasady komplementarności 

M7. Proszę ocenić na skali stan Pana/i wiedzy na temat stosowania zasady komplementarności na poziomie 
projektów; N-667 

 
Źródło: Badania własne (ankieta CAWI wśród beneficjentów 
 
Podsumowanie: 

• Beneficjenci mówiąc o powiązaniach realizowanego projektu z innymi projektami odnoszą 

się również do inwestycji realizowanych ze środków własnych oraz innych środków  

(np. krajowych, czy wojewódzkich). Z pewnością we wdrażaniu zasady komplementarności 

nie można pominąć tego obszaru inwestycji, ponieważ jego wykluczenie nie daje pełnego 

obrazu istniejącej sieci połączeń komplementarnych.  

• Beneficjenci myśląc o komplementarności ograniczają się przede wszystkim do 

prowadzonych przez siebie działań pomijając projekty realizowane przez innych 

beneficjentów. 

• Ponad 80% beneficjentów potwierdza, iż realizacja projektów komplementarnych 

przyczyniła się do dodatkowych pozytywnych efektów 

• Głównym czynnikiem sprzyjającym realizacji projektów komplementarnych jest według 

respondentów przede wszystkim znajomość innych projektów na etapie planowania 

działania. 

• 10,4% respondentów zadeklarowało, że posiada znaczący poziom wiedzy na temat 

stosowania zasady komplementarności. Istnieje wiec potrzeba przekazywania szerszej 

informacji na temat wdrażania zasady komplementarności na poziome projektów. 

• Beneficjenci oczekują poszerzenia katalogu informacji na temat komplementarności, w tym 

informacji o innych projektach realizowanych ze środków UE, podawania przykładów 

dobrych praktyk realizowanych działań w tym obszarze. Źródeł informacji upatrują głównie 

w: spotkaniach informacyjnych, stronie internetowej, instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie. 
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2.9. Przykłady połączeń pomiędzy projektami w przekroju priorytetowych obszarów 

tematycznych  

Zespół badawczy na podstawie wyników ankiety internetowej CAWI, a także w oparciu o bazy 

projektów WRPO oraz bazy projektów realizowanych w ramach innych PO dostępnych na stronach 

MRR, wytypował przykłady projektów komplementarnych z projektami realizowanymi w ramach 

WRPO i innych programów operacyjnych. Analizą objęto 143 studia przypadku wykazujące 235 

połączeń komplementarne pomiędzy projektami. Poniższy wykres przedstawia liczbę 

zarejestrowanych połączeń z uwzględnieniem podziału na trzy typy komplementarności oraz liczbę 

połączeń objętych studium przypadku. 

 

Wykres 14. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach WRPO z innymi 
projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi w ramach innych 
programów operacyjnych (komplementarność wewnątrzfunduszowa i międzfunduszowa) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W kolejnych rozdziałach zostały szczegółowo opisane połączenia pomiędzy projektami 

zidentyfikowane w toku badania. Poprzez pojedyncze połączenie pomiędzy projektami należy 

rozumieć zależność pomiędzy dwoma komplementarnymi wobec siebie projektami, z których 

przynajmniej jeden jest realizowany w ramach WRPO. 
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2.9.1. Obszar – B+R, innowacje, przedsiębiorczość 

W obszarze Priorytetu I zidentyfikowano 52 połączenia pomiędzy projektami, w tym: 

• 47 połączeń w obrębie Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP; 

• 3 połączenia w obrębie Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną 

Strategią Innowacji; 

• 2 połączenia w obrębie Działania 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Analizą w ramach studium przypadku objęto czterdzieści jeden połączeń. Wykres 15 przedstawia 

liczbę zidentyfikowanych połączeń z uwzględnieniem poszczególnych programów operacyjnych,  

a także liczbę projektów objętych studium przypadku. 

 
Wykres 15. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I 

WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi w ramach innych 

programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W przypadku komplementarności wewnątrzprogramowej były to najczęściej projekty wykazujące 

połączenia komplementarne w obrębie jednego Działania 1.2 (21 przypadków), w tym różnych 

schematów, będące elementem kontynuacji projektów wpływających na rozwój danego 

przedsiębiorstwa, nie odnoszące się do działań zewnętrznych. Możliwość tego typu połączenia nie 

była wskazywana na poziomie dokumentacji programowej. Projekty w ramach Działania 1.2 
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wykazywały połączenia komplementarne pomimo braku kryteriów oceny odnoszących się do 

komplementarności. Najczęściej występowała tu komplementarność bezpośrednia, funkcjonalna. 

Jeśli chodzi o komplementarność jednookresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową  

z projektami realizowanymi w ramach PO IG zidentyfikowane zostały połączenia pomiędzy 

projektami realizowanymi w ramach Działania 1.2 WRPO, a: 

• projektami realizowanymi w ramach PO IG Priorytetu 4 Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny oraz 4.4 Inwestycje w innowacyjne 

przedsiębiorstwa (2 połączenia), stanowiące element kontynuacji linii rozwojowej firmy; 

• projektami realizowanymi w ramach PO IG Priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu (4 połączenia) oraz Działania 6.5 

Promocja polskiej gospodarki tegoż Priorytetu (5 połączeń), polegające na łączeniu 

projektów infrastrukturalnych  projektami promocyjnymi; 

• projektami realizowanymi w ramach PO IG Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne- 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania 

elektronicznego biznesu typu B2B (3 połączenia), stanowiące wsparcie dla potencjału 

innowacyjnego firmy. 

Ponadto, pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 1.4 WRPO (2 połączenia) a: 

• projektem realizowanym w ramach PO IG Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych 

technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na 

wiedzy; 

• projektem realizowanymi w ramach PO IG Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3 

Wspieranie środków innowacji. 

 

W przypadku komplementarności jednookresowej, wewnątrzfunduszową, międzyprogramowej  

z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ zidentyfikowany został przykład komplementarności 

pomiędzy projektem realizowanym w ramach Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

WRPO, a projektem realizowanymi w ramach Działania 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T, 

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe PO IŚ. 

Komplementarność międzyokresowa, wewnątrzfunduszowa, międzyprogramowa zidentyfikowana 

została w oparciu o przykłady komplementarności pomiędzy projektami realizowanymi w ramach 

Działania 1.2 WRPO, z projektami realizowanymi w ramach SPO WKP Priorytet 2 Bezpośrednie 

wsparcie przedsiębiorstw, Poddziałaniem 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych 

inwestycji (6 połączeń). 

Zidentyfikowano również komplementarność jednookresową, międzyfunduszową, 

międzyprogramową pomiędzy projektami realizowanymi w ramach PO KL Priorytetu 8 Regionalne 
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kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy a projektami realizowanymi w ramach Działań: 1.2 

i 1.4 WRPO (2 połaczenia). 

 
Wśród efektów inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Priorytetu 1 Działania 1.2 

zarejestrowane zostały przede wszystkim efekty odnoszące się do samych podmiotów realizujących 

inwestycje natomiast nie do ich otoczenia. Możemy mówić przede wszystkim o wzroście 

konkurencyjności firmy, a także jej rozwoju np. poprzez udoskonalenie wcześniejszych produktów 

lub wdrożenie nowych, oferowanie szerszego zakresu usług, wdrożenie nowoczesnych technologii 

pozyskanie nowych klientów (w tym na rynkach zagranicznych). Jeśli chodzi o znaczenie inwestycji 

dla otoczenia podmiotów można wymieć rzadziej występujące efekty związane ze wzrostem 

zatrudnienia lub poszerzeniem kwalifikacji pracowników. 

 

2.9.2. Obszar – transport 

W ramach Priorytetu II WRPO w obszarze transportu zidentyfikowano 64 połączenia pomiędzy 

projektami, w tym w obrębie: 

• Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych - 9 połączeń; 

• Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego -

34 połączenia; 

• Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego - 1 połączenie; 

• Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów – 9 połączeń; 

• Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego - 8 połączeń; 

• Działania 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej - 3 połączenia. 

Wykres 16 przedstawia liczbę zidentyfikowanych połączeń z uwzględnieniem poszczególnych 

programów operacyjnych, a także liczbę projektów objętych studium przypadku (łącznie 62).  

Jeśli chodzi o połączenia wewnątrzprogramowe były to najczęściej projekty wykazujące 

komplementarnością w obrębie jednego, tego samego Działania (31 połączeń), będące elementem 

kontynuacji projektów drogowych (kolejne etapy inwestycji na danym obszarze). Możliwość tego 

typu połączenia nie była wskazywana na poziomie dokumentacji programowej. Pięć projektów 

wykazywało połączenie z projektem z innej osi priorytetowej. 



 
 
Wykres 16. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II 

WRPO w obszarze transportu z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami 

realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

Przykłady komplementarności jednookresowej, wewnątrzfunduszowej, międzyprogramowej  

z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ zidentyfikowano pomiędzy:  

• projektami realizowanymi w ramach WRPO Działania 2.2 Poprawa dostępności do 

regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a projektami realizowanymi w ramach 

PO IŚ Priorytetu 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 

Drogi krajowe poza siecią TEN-T (3 połączenia); 

• projektem realizowanym w ramach WRPO Działanie 2.4, a projektami realizowanym  

w ramach PO IŚ Priorytetu 7 Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport 

miejski w obszarach metropolitalnych (3 połączenia); 

• projektem realizowanym w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, 

a projektem realizowanym w ramach PO IŚ Priorytetu 7 Transport przyjazny środowisku, 

Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych (1 połączenie); 

• projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury 

lotniczej WRPO, a projektem realizowanym w ramach Priorytetu 6 Drogowa i lotnicza sieć 

TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T PO IŚ (1 połączenie); 

• projektem realizowanym w ramach WRPO Działania 2.6  Rozwój regionalnej infrastruktury 

lotniczej, a dwoma projektami realizowanymi w ramach PO IŚ Priorytetu 8 Bezpieczeństwo 

transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu 

lotniczego (2 połączenia). 
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W badaniu zidentyfikowano również przykłady komplementarności pomiędzy projektami 

realizowanymi w ramach WRPO Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego  

i ponadregionalnego układu drogowego, a projektem realizowanym w ramach PROW oś 3 Jakość 

życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej oraz oś 4 Leader (budowa ścieżki 

rowerowej). Wykazano w ten sposób rzeczywisty przykład komplementarności jedookresowej, 

międzyfunduszowej, międzyprogramowej w obszarze transportu. 

 

W przypadku komplementarności międzyokresowej, wewnątrzfunduszowej, międzyprogramowej  

z projektami realizowanymi w ramach ZPORR zidentyfikowane zostały przykłady komplementarności 

pomiędzy:  

• projektami realizowanymi w ramach WRPO Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu 

powiązań drogowych, a projektami realizowanymi w ramach ZPORR Priorytet I Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działania 

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (2 połączenia); 

• projektami realizowanymi w ramach WRPO Działania 2.2 Poprawa dostępności do 

regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a projektami realizowanymi w ramach 

ZPORR Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie (5 połączeń); 

• projektem realizowanym w ramach WRPO Działania 2.2 Poprawa dostępności do 

regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, a projektem realizowanym w ramach 

ZPORR Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach  

(1 połączenie); 

• projektem realizowanymi w ramach WRPO Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu 

zbiorowego, a projektami realizowanymi w ramach ZPORR Priorytetu I Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 

1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach (2 połączenia). 

 

Wśród efektów wynikających z realizacji projektów komplementarnych w obszarze transportu  

w przypadku realizowanych projektów drogowych możemy wyszczególnić przede wszystkim: 

• wzrost bezpieczeństwa na zmodernizowanym ciągu dróg; 

• usprawnienie dojazdu do miejscowości leżących przy modernizowanych odcinkach 

drogowych (skrócenie czasu podróży, poprawa płynności ruchu); 

• poprawienie jakości dróg w jednym ciągu komunikacyjnym; 

• ułatwienie dojazdu do większych miast; 

• aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwoju ekonomicznego regionu. 
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Najczęściej beneficjenci mówili o efektach związanych z poprawieniem płynności ruchu  

i bezpieczeństwa na drogach. 

 

W przypadku transportu miejskiego możemy wymienić: 

• poszerzenie zakresu świadczonych usług przez przewoźnika;  

• zwiększenie liczby użytkowników komunikacji miejskiej;  

• ograniczenie szkodliwego wpływu pojazdów na środowisko naturalne; 

• poprawa jakości i szybkości połączeń (komfortu podróżowania). 

 

W przypadku transportu lotniczego możemy wymienić takie efekty jak: 

• podniesienie jakości i szybkości obsługi statków lotniczych, zachęcające przewoźników 

powietrznych do korzystania z usług portu;  

• możliwość zmniejszenia uciążliwości lotniska (miejskiego) dla lokalnej społeczności poprzez 

przesunięcie lotów z godzin nocnych; 

• możliwość obsługi większej liczby pasażerów przy zapewnieniu standardu tej obsługi na 

odpowiednim poziomie. 

 

2.9.3. Obszar – społeczeństwo informacyjne 

W ramach obszaru społeczeństwo informacyjne w wyniku badania zidentyfikowano dziewiętnaście 

połączeń komplementarnych pomiędzy dwoma projektami realizowanym w ramach WRPO Działania 

2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a dziewiętnastoma innymi projektami, z których 

wszystkie objęto studium przypadku. 

 

W przypadku komplementarności wewnątrzprogramowej zidentyfikowano połączenie pomiędzy 

projektami realizowanymi w obrębie tego samego Działania i Priorytetu WRPO (Działanie 2.5),  

a także pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 2.5 WRPO,  

a projektem realizowanym w ramach Działania 2.7 WRPO (2 połączenia). 

Warto wspomnieć, że objęty badaniem projekt z tego obszaru Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej jest potencjalnie komplementarny w stosunku do przedsięwzięć, które będą 

realizowane w ramach Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego WRPO, 

związanych z budowa sieci światłowodowej na etapie tzw. „ostatniej mili”. 

 

Jeśli chodzi o komplementarność jednookresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową  

projekty realizowane w ramach Działania 2.7 WRPO wykazują połączenia z: 

• z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ:  
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o Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku, Działania 7.3 Transport miejski w 

obszarach metropolitalnych PO IŚ (2 połączenia); 

• z projektami realizowanymi w ramach PO IG:  

o Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (4 połączenia); 

o Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”  

(2 połączenia). 

 

W przypadku komplementarności jednookresowej, międzyfunduszowej, międzyprogramowej projekt 

realizowany w ramach Działania 2.7 WRPO (Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej) 

wykazuje połączenia z projektami realizowanymi w ramach PO KL:  

• Priorytet 7 Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej PO KL (1 połączenie) 

• Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie PO KL (2 połączenia); 

• Priorytet 9 Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.3. 

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego PO KL (1 połączenie). 

Jeśli chodzi o komplementarność międzyokresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową 

projekty realizowane w ramach Działania 2.7 WRPO wykazują połączenia z projektami 

realizowanymi w ramach ZPORR:  

• priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów, Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach  

(1 połączenie); 

• priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  

(4 połączenia). 

 

W zakresie efektów wynikających z realizacji projektów komplementarnych w obszarze 

społeczeństwa informacyjnego – można mówić przede wszystkim o efektach wynikających  

z połączeń w obrębie tego samego obszaru priorytetowego, takich jak:  

• poprawa dostępu do Internetu dla mieszkańców i na obszarach wykluczanych 

cyfrowo; 

• poprawa szybkości uzyskiwanych informacji; 

• upowszechnienie Internetu szerokopasmowego na terenie województwa 

wielkopolskiego; 
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• wzrost umiejętności i kompetencji w regionie; 

• spadek bezrobocia. 

Można mówić również o efektach wynikających z powiązania projektu Działania 2.7 WRPO 

(Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna) z obszarem transportu miejskiego takich jak: 

• poprawa jakości komunikacji miejskiej; 

• wzrost liczby użytkowników komunikacji; 

• poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie liczby pojazdów 

spalinowych. 

 

2.9.4. Obszar – ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

Z projektami realizowanymi w obszarze ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom w ramach 

Priorytetu III WRPO zidentyfikowano 22 połączenia pomiędzy projektami, w tym: 

• 3 połączenia w obrębie Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; 

• 5 połączeń w obrębie Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody; 

• 12 połączeń w obrębie Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa; 

• 2 połączenia w obrębie Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego  

i ekologicznego.  

Wykres 17 przedstawia liczbę zidentyfikowanych połączeń z uwzględnieniem poszczególnych 

programów operacyjnych, a także liczbę projektów objętych studium przypadku (łącznie 20).  

Komplementarne połączenia wewnątrzprogramowe były najczęściej wykazywane przez projekty  

w obrębie jednego Priorytetu i Działania. Jednocześnie możliwość tego typu połączenia nie była 

wskazywana na poziomie dokumentacji programowej. 

 



 
 
Wykres 17. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III 

WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi w ramach innych 

programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W przypadku komplementarności jednookresowej, międzyprogramowej zidentyfikowano połączenia:  

• pomiędzy projektem realizowanym w ramach Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku, a projektem realizowanym w ramach Osi 3 PROW Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (3 przykłady); 

• pomiędzy projektem realizowanym w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 

WRPO, a projektem realizowanym w ramach Priorytetu 5 Ochrona przyrody i kształtowanie 

postaw ekologicznych Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony 

siedlisk przyrodniczych PO IŚ (1 przykład); 

• pomiędzy projektem realizowanym w ramach Działania 3.4 Gospodarka wodno- ściekowa 

WRPO, a dwoma projektami realizowanymi w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1 Rozwój 

infrastruktury wodno-ściekowej RPO WK-P (2 przykłady); 

• pomiędzy projektem realizowanym w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa 

środowiskowego i ekologicznego, projektem realizowanym w ramach Priorytetu 8 Działanie 

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PO KL (1 przykład). 

Połączenia wykazujące komplementarność międzyokresową, międzyprogramową zidentyfikowano  

z projektem realizowanym w ramach ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
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służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura 

społeczna. 

Zidentyfikowano łącznie 7 połączeń pomiędzy projektami w przypadku projektu grupowego 

dotyczącego Ochrony wód zlewni rzeki Noteć na styku realizacji spójnego celu i efektów podjętych 

działań (zmniejszenia zanieczyszczenia rzeki) – komplementarność wewnąrzprogramowa.  

Celem przedsięwzięcia Ochrona wód zlewni rzeki Noteć było wyposażenie gmin w infrastrukturę 

techniczną umożliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, spełnienie wymogów 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zapewnienie mieszkańcom gmin 

Stowarzyszenia odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej odpowiadającej standardom określonym w 

dyrektywach unijnych i rozporządzeniu krajowym. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

powyższym terenie miało istotne znaczenie ze względu na: ochronę wód podziemnych  

i powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla gmin regionu, ochronę środowiska 

naturalnego na obszarach prawnie chronionych: Obszarów Chronionego Krajobrazu, rezerwatów 

przyrody oraz terenów objętych programem Natura 2000. 

Jeżeli chodzi o efekty wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze ochrony 

środowiska i zapobieganiu zagrożeniom – można mówić przede wszystkim o efektach wynikających  

z powiązań pomiędzy projektami z tego samego obszaru: 

• oszczędność energii; 

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

• wzrost skuteczności działań ratowniczych w Wielkopolsce. 

Identyfikuje się także efekty wynikające z połączenia projektów z tego obszaru  

z projektami z obszarów - edukacji i turystyki, takich jak:  

• zwiększenie zainteresowania placówką wśród potencjalnych kandydatów szkoły; 

•  wzrost rozpoznawalności placówki;  

• poprawa warunków kształcenia;   

• podniesienie atrakcyjności ośrodka;  

• możliwość skorzystania z oferty przez większą liczbę uczestników. 

2.9.5. Obszar - rewitalizacja 

W ramach obszaru rewitalizacji zidentyfikowano sześć połączeń pomiędzy projektami, w tym 

wszystkie w obrębie Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i 

powojskowych, z których całość objęto studium przypadku.  

W przypadku komplementarności jednookresowej, międzyfunduszowej, międzyprogramowej 

projekty realizowane w ramach Działania 4.2 WRPO wykazują połączenia z: 



 
• projektami realizowanymi w ramach PO KL Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.(2 połączenia) i Działanie 9.4 

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (1 połączenie); 

• projektem realizowanym w ramach PO KL Priorytet 4 Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 

4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy  

(1 połączenie). 

W przypadku komplementarności miedzyokresowej, międzyfunduszowej, międzyprogramowej 

projekty realizowane w ramach Działania 4.2 WRPO wykazują połączenia z projektami 

realizowanymi w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie Działanie 

2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR (2 połączenia). 

Nie zidentyfikowano w ramach tego Priorytetu komplementarności wewnątrzprogramowej. Projekty 

realizowane w ramach Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych  

i powojskowych z zakresu infrastruktury były wspierane głównie przez projekty miękkie finansowane 

z EFS. Należy podkreślić, że w obszarze rewitalizacji zostało podpisanych łącznie 8 umów (w obrębie 

działań 4.1 i 4.2). 

Wykres 18. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV 

WRPO z projektami realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

O efektach wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze rewitalizacji – można 

mówić przede wszystkim w kontekście efektów zależnych od sieci powiązań i obszarów/obiektów 

objętych rewitalizacją z obszarem edukacji: 

wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych;  

• wyrównanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej i miejskiej, w dostępnie do równych 

warunków edukacji;  
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• rozwój placówki. 

2.9.6. Obszar - infrastruktura społeczna (edukacja) 

Obszar edukacji – Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

W ramach tego obszaru zidentyfikowano 10 połączeń pomiędzy projektami,  

wszystkie objęto studium przypadku.  

W przypadku komplementarności jednookresowej, wewnątrzfunduszowej, międzyprogramowej 

projekty realizowane w ramach Działania 5.1 WRPO wykazują połączenia z: 

• projektami realizowanymi w ramach PO IŚ Priorytetu 13. Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego, Działanie 13.1 Unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz 

zwiększenia udziału liczby studentów (3 połączenia). 

W przypadku komplementarności jednookresowej, międzyfunduszowej, międzyprogramowej 

projekty realizowane w ramach Działania 5.1 WRPO wykazują połączenia z: 

 

• projektem realizowanym w ramach PO KL Priorytetu 3 Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia (1 połączenie); 

• projektami realizowanym w ramach PO KL Priorytetu 4 Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 

4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy  

(2 połączenia); 

• projektem realizowanym w ramach PO KL Priorytetu 4 Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 

4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju 

gospodarczym (1 połączenie); 

• projektem realizowanym w ramach PO KL Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Poddziałanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej 

w regionie (1 połączenie). 

W przypadku komplementarności dwuokresowej, wewnątrzfunduszowej, międzyprogramowej 

projekty realizowane w ramach Działania 5.1 WRPO wykazują połączenia z: 

• projektem realizowanym w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów 

ludzkich w regionie, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami 

regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (1 połączenie); 

• projektem realizowanym w ramach ZPORR Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna 

infrastruktura społeczna (1 połączenie).  



 
Nie zidentyfikowano w ramach tego obszaru komplementarności wewnątrzprogramowej. Projekty 

realizowane w ramach Działania 5.1 były wspierane przede wszystkim przez projekty miękkie 

finansowane z EFS, jak również projekty związane z budową i wyposażeniem obiektów (EFRR). 

 
Wykres 19. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V 

Działanie 5.1 WRPO z projektami realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych obecnej  

i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

 
Obszar edukacji – Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 

ustawicznego 

W ramach tego obszaru zidentyfikowano sześć połączeń pomiędzy projektami,  

wszystkie objęto studium przypadku. Projekty wykazywały połączenia z takimi programami jak: 

• PO KL  Priorytetem 9 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

(2 połączenia); 

• PROW Oś 4 Leader (3 połączenia). 

Ponadto, zidentyfikowano również jeden przypadek komplementarności wewnątrzprogramowej  

z projektem realizowanym w ramach WRPO Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym 

kształcenia ustawicznego (Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych  

w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych).  
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Wykres 20. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V 

Działanie 5.2 WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi  

w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

O efektach wynikających z realizacji projektów komplementarnych w obszarze edukacji, można 

mówić przede wszystkim w kontekście efektów odnoszących się bezpośrednio do tego obszaru, 

takich jak: 

• zwiększenie jakości usług edukacyjnych; 

• poprawa komunikacyjnych przejść pomiędzy budynkami uczelni; 

• zwiększenie wykorzystanie wyposażenia/sprzętu; 

• zwiększenie oferty edukacyjnej placówki; 

• nawiązanie współpracy z innymi uczelniami. 

 

2.9.7. Obszar – infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia) 

Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 
 
W ramach tego obszaru zidentyfikowano trzydzieści trzy połączenia pomiędzy projektami,  

spośród których 29 objęto studium przypadku. Na wykresie 21 przestawione zostały liczby połączeń  

z uwzględnieniem podziału na programy operacyjne.  
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Wykres 21. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V 

Działanie 5.3 WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi  

w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W przypadku komplementarności wewnątrzprogramowej zidentyfikowane zostały przykłady 

komplementarności pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 5.3 WRPO  

a: 

• projektami realizowanymi w ramach tego samego Działania, stanowiącymi kontynuację 

podjętych inwestycji (5 połączeń); 

• projektami realizowanymi w ramach Priorytetu 3. Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku: 2 przypadki połączeń (z zakresu 

termomodernizacji). 

Komplementarność jednookresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową projektów WRPO 

działania 5.3 zidentyfikowano z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ: 

• Priorytetu 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, 

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Komplementarność pomiędzy 

projektami polegała przede wszystkim na realizacji spójnego celu jakim była poprawa 

jakości i dostępności placówek służby zdrowia na danym obszarze. 

Komplementarność międzyokresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową wykazana została  

z projektami realizowanymi w ramach ZPORR: 

• Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna; 
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• Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna. 

Zidentyfikowano jedno połączenie między Działaniem 5.3 WRPO, a projektem systemowym 

realizowanym w ramach PO KL „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych 

specjalności tj. onkologów, kardiologów lekarzy medycyny pracy.” 

Jeżeli chodzi o efekty wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze zdrowia, 

możemy mówić przede wszystkim o efektach odnoszących się bezpośrednio do tego obszaru takich 

jak: 

• podniesienie jakości obsługi pacjentów przez placówkę; 

• podniesienie dostępności świadczonych usług (zwiększenie liczby badań z użyciem 

zakupionego sprzętu); 

• poprawa bezpieczeństwa pacjentów; 

• pełnowymiarowe dostosowanie warunków szpitala do wymogów prawnych; 

• rozszerzenie zakresu świadczonych usług; 

• budowa pozytywnego wizerunku rozwijającej się placówki medycznej; 

• zwiększenie liczby lekarzy odbywających staże w jednostce szpitalnej; 

• zwiększenie liczby wolontariuszy w jednostce szpitalnej. 

2.9.8. Obszar – infrastruktura społeczna (pozostała infrastruktura społeczna) 

W ramach tego obszaru zidentyfikowano piętnaście połączeń pomiędzy projektami,  

wszystkie objęto studium przypadku. Projekty wykazywały przede wszystkim komplementarność  

jednookresową, międzyfunduszową, międzyprogramową z projektami realizowanymi ze środków PO 

KL, w tym projektami realizowanymi w ramach: 

• Priorytetu 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe 

instytucji pomocy i integracji społeczne (1 połączenie); 

• Priorytetu 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora  

(1 połączenie); 

• Priorytetu 7 Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i Podziałanie 7.1.3 

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL (3 przypadki), Działanie 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

(6 połączeń),  

• Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych (1 połączenie) 9.2 

Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (1 połączenie). 

 



 
Projekty wykazywały połączenia przede wszystkim z projektami mającymi na celu integrację 

społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zidentyfikowano również przykład komplementarności jednookresowej, międzyfunduszowej, 

międzyprogramowej projektu realizowanego w ramach Działania 5.4 WRPO z: 

• projektem realizowanym w ramach PROW 3 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 

różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

Zidentyfikowano również przykład komplementarności międzyokresowej, międzyfunduszowej, 

międzyprogramowej projektu realizowanego w ramach Działania 5.4 WRPO z: 

• projektem realizowanym w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz 

integracji zawodowej i społecznej Działania 1.6 Integracja i  reintegracja zawodowa kobiet 

SPO RZL. 

 
Wykres 22. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V 

Działanie 5.4 WRPO z projektami realizowanymi w ramach innych programów operacyjnych obecnej  

i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

Jeżeli chodzi o efekty wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze integracji 

społecznej, wskazuje się przede wszystkim efekty odnoszących się bezpośrednio do tego obszaru: 

• wykorzystanie powstałej infrastruktury do realizacji projektów miękkich aktywizujących 

osoby zagrożone wykluczeniem; 

• zwiększenie zainteresowania mieszkańców/wolontariuszy ośrodkiem; 

• pobudzenie współpracy pomiędzy ośrodkami, instytucjami i inicjatywami wspierającymi 

osoby niepełnosprawne; 

• integracja osób niepełnosprawnych; 

• poprawa jakości życia i umiejętności społeczno-zawodowych osób niepełnosprawnych; 

• aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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2.9.9. Obszar – turystyka  

W ramach obszaru turystyka zidentyfikowano 21 połączeń z projektami (Działanie 6.1 WRPO), w tym 

dwadzieścia objęto studium przypadku. Na wykresie 23 przedstawiono liczbę połączeń w ramach 

Działania 6.1 Turystyka z uwzględnieniem podziału na programy operacyjne.  

Wykres 23. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI 

Działanie 6.1 WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi  

w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W przypadku komplementarności wewnątrzprogramowej zidentyfikowane zostały przykłady 

komplementarności pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 6.1 WRPO  

a: 

• projektami realizowanymi w ramach tego samego Działania (stanowiące kontynuacje 

podjętych inwestycji) w liczbie 9 połączeń; 

• projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 (4 połączenia). 

Dla Działania 6.1 WRPO zlokalizowano pojedyncze połączenia komplementarne jednookresowe, 

wewnątrzfunduszowe, międzyprogramowe z: 

• projektem realizowanym w ramach RPO WK-P Priorytetu 6 Wsparcie rozwoju turystyki, 

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych; 
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• projektem realizowanym w ramach PO IŚ Priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 

1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. 

Ponadto, z projektami Działania 6.1 WRPO zidentyfikowano pojedyncze połączenie komplementarne 

jednookresowe, międzyfunduszowe, międzyprogramowe z: 

• PROW Oś 4 Leader. 

Komplementarność międzyokresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową wykazano pomiędzy 

projektami realizowanymi w ramach Dziania 6.1 WRPO a: 

• 3 projektami realizowanymi w ramach ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój 

turystyki i kultury; 

• 1 połączenie z projektem realizowanym w ramach SPO ROL Priorytet 2: Zrównoważony 

rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że projekty realizowane w obszarze turystyki (Działanie 6.1) 

wykazują często połączenia polegające na tworzeniu projektu z zakresu informacji i promocji 

stanowiącego kontynuację, uzupełnienie projektu infrastrukturalnego.  

Efekty wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze turystyki, należy 

identyfikować głównie w ramach tego obszaru, takich jak: 

• wzrost liczby turystów/zwiększenie ruchu turystycznego; 

• aktywizacja społeczeństwa lokalnego w kierunku zakładania własnych przedsiębiorstw 

agroturystycznych; 

• stworzenie nowych stanowisk pracy; 

• poprawa komunikacji na szlakach turystycznych, do obiektów turystycznych; 

• lepsze wyeksponowanie walorów turystycznych i estetycznych; 

• nawiązanie współpracy pomiędzy beneficjentami projektów; 

• znaczący wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru; 

• promocja zorganizowanej turystyki; 

• zmniejszenie zanieczyszczenia akwenów wodnych na obszarach turystycznych; 

• zwiększenie dostępności do walorów kulturowych i turystycznych na danym obszarze. 

 



 
2.9.10. Obszar – kultura 

W ramach obszaru kultury zidentyfikowano sześć połączeń pomiędzy projektami (Działanie 6.2 

WRPO), w tym wszystkie objęto studium przypadku. Na wykresie 24 przedstawiono liczbę połączeń 

w podziale na programy operacyjne. 

 
Wykres 24. Liczba połączeń komplementarnych projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI 

Działanie 6.2 WRPO z projektami realizowanymi wewnątrz Programu oraz z projektami realizowanymi  

w ramach innych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wytypowanych projektów komplementarnych 

W zakresie komplementarności wewnątrzprogramowej zidentyfikowano przykłady pomiędzy 

projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 WRPO, a projektami realizowanymi w ramach 

tego samego Działania (projekty promocyjne) – 2 połączenia. 

Jeśli chodzi o komplementarność jednookresową, wewnątrzfunduszową, międzyprogramową  

z projektami realizowanymi w ramach PO IŚ zidentyfikowane zostały 2 przykłady komplementarności 

pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 WRPO a: 

• projektami realizowanymi w ramach PO IŚ Priorytetu 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe, 

Działania 11.2  Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym (w tym projekt kluczowy). 

W przypadku komplementarności międzyokresowej, wewnątrzfunduszowej, międzyprogramowej  

z projektami realizowanymi w ramach ZPORR zidentyfikowane zostały 2 przykłady 

komplementarności pomiędzy projektami realizowanymi w ramach Działania 6.2 WRPO a: 

• projektami realizowanymi w ramach ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój 

turystyki (2 połączenia). 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

100 
 



 

 
Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej 

perspektywy finansowej UE” 
 

101 
 

O efektach wynikające z realizacji projektów komplementarnych w obszarze kultury, można mówić 

przede wszystkim w odniesieniu bezpośrednio do tego obszaru: 

• wzrost liczby osób korzystających z obiektu; 

• zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych; 

• możliwość wykorzystania powstałej infrastruktury dla realizacji projektów promujących 

dany produkt kulturowy; 

• wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturowej na danym obszarze; 

• zaktywizowanie lokalnej społeczności/integracja społeczności. 

Podsumowanie: 

• Najczęściej identyfikowana komplementarnością była komplementarność 

wewnątrzprogramowa w obrębie jednego Priorytetu i Działania. Beneficjenci objęci 

badaniem w ramach studium przypadku rzadko w swoich inwestycjach nawiązywali do 

innych obszarów priorytetowych w ramach WRPO. Jednakże w obrębie obszaru rewitalizacji 

a także edukacji (poza jednym przypadkiem) nie rozpoznano przykładów komplementarności 

wewnątrzprogramowej, natomiast komplementarność międzyprogramową i jednocześnie 

międzyfunduszową (zidentyfikowane projekty w ramach wspomnianych obszarów WRPO 

wykazywał komplementarność z projektami PO KL); 

• Komplementarność pomiędzy projektami w obrębie tego samego Działania WRPO nie była 

wykazywana na poziomie dokumentacji programowej; 

• Projekty z obszaru transportu w tym infrastruktury drogowej wykazują najczęściej 

połączenia z projektami tego samego typu, rzadko odnoszą się do połączeń z inną 

infrastrukturą np.  obszaru przedsiębiorczości czy turystyki; 

• Wśród efektów inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Priorytetu 1 

Działania 1.2 zarejestrowane zostały przede wszystkim efekty odnoszące się do samych 

podmiotów realizujących inwestycje natomiast nie do ich otoczenia. Można mówić przede 

wszystkim o wzroście konkurencyjności firm, a także ich rozwoju; 

• Projekty komplementarne poza obszarem dotyczącym przedsiębiorczości przynosiły korzyści 

dla społeczności lokalnej, mieszkańców danego obszaru gminy czy powiatu. O korzyściach 

dla większego grona odbiorców należy mówić w przypadku wybranych inwestycji drogowych, 

transportu kolejowego czy lotniczego, a także z obszaru turystyki. 
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2.10. Obszary o największym potencjale komplementarności  

Na podstawie zebranych opinii badanych przedstawicieli IW, IP i IZ PO, ekspertów ds. oceny 

merytorycznej wniosków, a także oceny własnej, zespół ewaluacyjny wyodrębnił następujące 

obszary, w których możliwe jest uzyskanie komplementarności pomiędzy projektami prowadzącej 

do uzyskania efektu synergii. 

 
Tabela 4. Obszary, w których możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu komplementarności 

Obszar Opis występującej komplementarności Przewidywane efekty/korzyści 
podejmowanych działań 

Infrastruktura 
transportowa (w tym 
drogowa, kolejowa i 
lotnicza) 

Najczęściej występującą komplementarnością są 
projekty realizowane wewnątrz obszaru. Ważne 
wydaje się także wykazywanie, jaki wpływ 
budowa danej drogi będzie miała na inne sfery 
(np. na rozwój terenów inwestycyjnych).  

 

• Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego; 

• poprawa płynności ruchu; 

• zwiększenie dostępności do 
dużych ośrodków miejskich 
stanowiących centra 
inwestycyjne; 

• zwiększenie liczby inwestorów 
na danym terenie; 

• zmniejszenie bezrobocia. 

 

Rewitalizacja Rewitalizacja społeczna (EFS) i gospodarcza/ 
infrastrukturalna (EFRR). Dużą efektywność 
komplementarności zdaniem znaczącej liczby 
respondentów szczególnie przedstawicieli 
niektórych RPO i IZ PO KL, można uzyskać w 
obszarze rewitalizacji. Mechanizmem w 
największym stopniu wzmacniającym potencjalną 
komplementarność w tym obszarze jest 
realizacja lokalnych planów rewitalizacji, które 
zakładają równoległą realizację wielu 
komplementarnych przedsięwzięć dotyczących 
różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. 
Takie podejście powoduje, że w przypadku 
przyjęcia danego planu rewitalizacji wszystkie 
projekty w nim zawarte są kierowane do 
dofinansowania. Rewitalizacja z pewnością jest 
potencjalnym obszarem dla wprowadzenia 
projektów zintegrowanych. 

• Aktywizacja społeczności 
lokalnej na danym obszarze 
poprzez realizacje projektów 
miękkich w obrębie objętej 
rewitalizacją infrastruktury; 

• zmniejszenie bezrobocia; 

• podniesienie poziomu 
kształcenia. 

Edukacja Brane są pod uwagę działania ze szczególnym 
naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo 

• Poprawa jakości kształcenia; 
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Obszar Opis występującej komplementarności Przewidywane efekty/korzyści 
podejmowanych działań 

wyższe, gdzie uzupełnieniem projektów 
realizowanych w ramach RPO (wyposażenie 
umożliwiające praktyczną naukę zawodu, 
inwestycje w wyposażenie, w tym nowoczesne 
laboratoria, nowoczesne bazy dydaktyczne) mogą 
być projekty edukacyjne, szkoleniowe 
realizowane w ramach PO KL (szkolenia, staże, 
stypendia celem wzmocnienia potencjału 
intelektualnego). W tym przypadku zapewnienie 
komplementarności leży po stronie instytucji 
odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnego 
komponentu PO KL. Instytucje te powinny w taki 
sposób konstruować kryteria, żeby promować te 
projekty, które będą wykorzystywać 
infrastrukturę wspartą w ramach RPO. 

• zwiększenie liczby osób 
kształcących się w szkołach 
zawodowych i na kierunkach 
pożądanych z punktu widzenia 
potrzeb rynku pracy; 

• zmniejszenie bezrobocia. 

Turystyka Duży nacisk jeśli chodzi o tworzenie projektów 
komplementarnych powinien być położony 
również na uzyskanie komplementarności 
pomiędzy projektami w obszarze turystyki.  
W kolejnej perspektywie powinno się podjąć 
większą współpracę pomiędzy regionami celem 
wypracowania spójnych rozwiązań w tym 
obszarze na styku szlaków turystycznych, czy 
wzmocnienia waloru turystycznego spójnego 
obszarowo, a także projektów tworzonych na 
obszarach kilku gmin. Można również podjąć 
współpracę pomiędzy WRPO, a PO RYBY, np. 
celem tworzenia projektów infrastrukturalnych 
(WRPO) i projektów promocyjnych (PO RYBY) na 
danym obszarze działań Lokalnych Grup 
Rybackich. 

Rozwijające się przedsiębiorstwa z branży 
turystycznej mogą nawiązywać do tworzonych na 
danym obszarze projektów infrastrukturalnych  i 
promocyjnych. Należałoby tworzyć również 
projekty komplementarne na obszarze rozwoju 
(w szczególności nowych) przedsiębiorstw, 
poprzez wspomaganie ich rozwoju zarówno przez 
udział w szkoleniach jak i inwestycje  
w infrastrukturę. 

 

• Zwiększenie ruchu 
turystycznego na danym 
obszarze; 

• wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszaru; 

• lepsze wyeksponowanie 
walorów turystycznych i 
estetycznych danego obszaru; 

• aktywizacja społeczeństwa 
lokalnego w kierunku 
zakładania własnych 
przedsiębiorstw 
agroturystycznych; 

• zmniejszenie bezrobocia; 

• nawiązanie współpracy 
pomiędzy beneficjentami 
projektów. 

Przedsiębiorczość Wsparcie nowopowstałych przedsiębiorstw,  
z jednej strony poprzez dostarczanie wiedzy jak 
funkcjonować w przestrzeni rynkowej,  
z drugiej strony tworzenie infrastruktury 
pozwalającej na rozwój przedsiębiorstwa. 

• Tworzenie nowych miejsc 
pracy; 

• wzrost kompetencji 
pracowników. 
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Obszar Opis występującej komplementarności Przewidywane efekty/korzyści 
podejmowanych działań 

Inwestycje w badania  
i rozwój, transfer 
wiedzy 

 

Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji  
i rozwoju gospodarczego, poprzez działania 
związane z wzmacnianiem kadry naukowo-
badawczej, wsparcie komercjalizacji 
innowacyjnych branż, zwiększenie nakładów na 
badania i rozwój (w tym wzmocnienie 
infrastruktury uczelni wyższych w tym kierunku), 
stymulowanie współpracy sfery B+R z gospodarką. 

• Zwiększenie liczby projektów 
innowacyjnych; 

• wykorzystanie potencjału 
badawczego uczelni; 

• stymulowanie rozwoju 
gospodarki. 

 

Zdrowie Inwestycje w programy profilaktyczne (EFS),  
a z drugiej strony doposażenie placówek służby 
zdrowia w sprzęt diagnostyczny (EFRR), a także 
projekty sieciowe w zakresie cyfryzacji służby 
zdrowia. 

• Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców; 

• poprawa jakości i dostępności 
świadczonych usług przez 
placówki służby zdrowia. 

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że uzyskanie synergii pomiędzy RPO (WRPO), a PO KL jest 

znacznie łatwiejsze niż w odniesieniu do innych programów operacyjnych. Są to zupełnie inne formy 

wsparcia i różne fundusze, przez co ryzyko dublowania się w zasadzie nie występuje. Z drugiej 

strony infrastruktura wsparta w ramach RPO może być wykorzystywana do realizacji przedsięwzięć 

wpisujących się w PO KL.  

Mówiąc o obszarach możliwej komplementarności należy z pewnością nawiązać do odnowionej 

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, w której podkreśla się rolę realizacji 

inwestycji kompleksowych, konieczności nawiązywania współpracy oraz uzyskiwania efektu synergii 

prowadzonych działań w obszarach: 

1. Transport: 

• Konieczność powiązania projektów ściśle z gospodarką regionu poprzez infrastrukturę 

logistyczną i handlową niezbędną dla wymiany towarów, usług i osób. 

• Zapewnienie spójności i rozwój sieci drogowej, zwłaszcza o kierunku północ-południe,  

w układach stolica regionu – ośrodki subregionie oraz ośrodki subregionalne - ich otoczenia. 

Ważne dla rozwoju są także inwestycje w układy drogowe miast oraz w ich obwodnice.  

• Działania kompleksowe w obszarze transportu zbiorowego, zapewniane poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych, uzupełnianych systemem informacji i promocji. 
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• Działania promujące wykorzystanie szlaków wodnych na cele turystyczne i rozbudowę ich 

infrastruktury mogące prowadzić do aktywizacji obszarów do nich przylegających, a przez 

działania rewitalizacyjne i modernizacyjne oraz włączenie systemu dróg Wielkopolski  

w system europejski zwiększyć wymianę handlową z innymi regionami. 

2. Społeczeństwo informacyjne: 

Wieloaspektowe inwestycje związane z rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa 

informacyjnego. Możliwe działania komplementarne w tym obszarze: 

• Kontynuacja rozbudowy sieci szerokopasmowych i infrastruktury dostępowej; 

• Podejmowanie działań mających na celu promocję e-usług;   

• Budowę infrastruktury informacji przestrzennej. 

3. Rewitalizacja 

Rewitalizacja powinna zostać ukierunkowana na wybrane tereny województwa wymagające 

szczególnego wsparcia, głównie tereny poprzemysłowe, powojskowe oraz dzielnice miast 

będących w zastoju. Obszar ten wymaga budowy kompleksowych programów odnowy  

(np. lokalne plany rewitalizacyjne) obejmujących inwestycje w infrastrukturę techniczną  

i społeczną, projekty aktywizacji gospodarczej, czy edukacyjne. Lokalne plany rewitalizacji 

zakładałby równoległą realizację wielu komplementarnych przedsięwzięć dotyczących różnych 

sfer życia społeczno-gospodarczego np. kompleksowe programy rewitalizacji i aktywizacji 

gospodarczej wykorzystującej walory kulturowe. W ramach planów możliwa byłaby 

rewitalizacja społeczna (EFS) i gospodarcza/ infrastrukturalna (EFRR). W ramach programu 

rewitalizacji możliwe byłoby wprowadzenie nowych mechanizmów dla wdrażania zasady 

komplementarności: zintegrowanych projektów, jak również RKLS (Rozwoju kierowanego przez 

lokalne społeczności). 

4. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych  

Działania powinny zostać ukierunkowane na obszary Wielkopolski charakteryzujące się niższym 

od średniej poziomem rozwoju, gdzie kumulacja barier ogranicza skutecznie wzrost.  

Są to zarówno obszary wiejskie, jak i miejskie. Działania powinny zostać poprzedzone przez 

utworzenie planów kompleksowej aktywizacji wymienionych obszarów tworzone przez samorząd 

lokalny. Wsparcie obszarów powinno być kompleksowe – obejmować zarówno działania ze sfery 
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społecznej (EFS), jak i gospodarczej (EFRR). W ramach programu aktywizacji możliwe byłoby 

wprowadzenie zintegrowanych projektów, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

5. Środowisko kulturowe  

Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego poprzez kompleksowe 

programy rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej wykorzystującej walory kulturowe, tworzenie 

parków kulturowych, promocja terenów o wybitnych walorach kulturowych (komplementarność 

na styku projektów inwestycyjnych i promocyjnych). 

6. B+R 

Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju gospodarczego, poprzez działania 

komplementarne związane z wzmacnianiem kadry naukowo-badawczej, wsparciem 

komercjalizacji innowacyjnych branż, zwiększeniem nakładów na badania i rozwój celem 

umożliwienia realizacji projektów o europejskiej jakości, a także osiągnięcie specjalizacji 

naukowo-badawczej (wzmocnienie infrastruktury uczelni wyższych w tym kierunku), 

stymulowanie współpracy sfery B+R z gospodarką. Rozwój w sferze R+B wzmocnienie kadry 

naukowo badawczej) może być wspierany zarówno w ramach projektów dofinansowanych ze 

środków EFS (np. dofinansowanie stypendiów dla doktorantów), a także ze środków EFRR, 

poprzez finansowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju 

związanych z przygotowaniem prac magisterskich i doktorskich, a także z początkowym etapem 

tworzenia lub uruchamiania nowych technologii. Obszar ten powinien być wspierany zarówno  

z programów krajowych, jak również regionalnych. 

7. Tereny inwestycyjne 

Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych poprzez z jednej strony 

inwestycje w infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej, polegające na 

uzbrajaniu terenów i budowy dogodnych do nich dojazdów (komplementarność projektów 

infrastrukturalnych), z drugiej strony poprzez promocję terenów inwestycyjnych w kraju  

i za granicą oraz tworzenie systemu informacji o terenach inwestycyjnych. 

8. Promocja gospodarki regionu 

Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne, łączenie 

projektów z zakresu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z projektami promującymi 

przedsiębiorstwo na rynkach zewnętrznych. 
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9. Edukacja: 

- Wsparcie szkolnictwa wyższego – na styku projektów związanych z rozbudową infrastruktury 

szczególnie na kierunkach istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, a także 

umożliwiających kształcenie dostosowane do potrzeb. 

- Rozwój kształcenia ustawicznego – poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia  

i szkoleń a także inwestycji wzmacniających infrastrukturę służąca do realizacji zadań w 

tym obszarze. 

10. Pomoc społeczna 

Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez z jednej strony poprawę infrastruktury 

(np. rozwój gminnych i powiatowych placówek pomocy społecznej świadczących usługi socjalne 

wynikające z potrzeb społeczności lokalnych), z drugiej strony uzupełnianej poprzez projekty 

miękkie prowadzące do jakościowego rozwoju usług, zwiększenia aktywności społeczności lokalnych 

w kierunku aktywnej integracji. 

W horyzontalnych zasadach realizacji celów strategii znalazł się zapis, mówiący o tym,  

że dla realizacji wszystkich celów strategii powinno przyjmować się działanie w strukturach 

sieciowych będących źródłem dodatkowych efektów podejmowanych działań. 

Istotnym czynnikiem kształtującym efektywność realizacji strategii są projekty, które tworzą 

spójne systemy. Dotyczy to wszystkich celów, zarówno odnoszących się do infrastruktury, jak  

i wszelkich innych sfer działalności – gospodarczej, naukowej, edukacyjnej, czy społecznej. 

Działanie w strukturach sieciowych powinno być standardem we wszystkich dziedzinach, jako źródło 

dodatkowego, synergicznego efektu. Ważnym aspektem jest partnerstwo społeczne  

i współuczestnictwo – zaangażowanie wszystkich uczestników życia społeczno – gospodarczego  

w regionie.9 

Podsumowanie: 

Dla zapewnienia komplementarności programów/priorytetów/działań/projektów niezmiernie istotne 

jest zdiagnozowanie potrzeb danego regionu i wyodrębnienie obszarów, w których wdrażanie zasady 

komplementarności powinno być elementem prowadzonych działań. 

                                                 
9 Projekt zaktualizowanej Strategii Województwa Wielkopolskiego str. 156 5.4. Współpraca i sieciowanie 
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Na podstawie przeprowadzonych badań oraz własnej oceny zespół ewaluacyjny wyodrębnił obszary, 

w których powinno kłaść się nacisk na tworzenie działań/projektów komplementarnych w kolejnej 

perspektywie finansowej:  

• Obszar transportu w połączeniu z innymi obszarami, w tym turystycznymi i inwestycyjnymi; 

• Obszar edukacji – projekty „miękkie” miałyby tutaj stanowić uzupełnienie projektów 

„twardych” zwłaszcza w obszarze szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego;  

• Obszar turystyki, w tym działania na styku kilku gmin czy województw oraz działania 

promocyjne danego produktu turystycznego;  

• Obszar rewitalizacji; 

• Inwestycje w badania i rozwój, transfer wiedzy;  

• Wsparcie obszaru zdrowia, poprzez programy profilaktyczne oraz projekty sieciowe w 

zakresie cyfryzacji służby zdrowia; 

• Wzmocnienie systemu usług pomocy społecznej; programy i projekty z zakresu aktywizacji  

w połączeniu z wzmocnieniem infrastruktury będącej podstawą dla realizacji tychże 

projektów. 
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3. Wnioski i rekomendacje z badania 

Rekomendacje operacyjne 
Lp. Wniosek Rekomendacja  Sposób wdrożenia 

rekomendacji 
Adresat 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

 
1. 

 
Dla zapewnienia komplementarności 
programów/priorytetów/działań/projektów 
istotne jest zdiagnozowanie potrzeb 
regionu i wyodrębnienie obszarów,  
w których wdrażanie zasady 
komplementarności powinno być 
elementem prowadzonych działań. 
 

 
Za obszary potencjalnie 
komplementarne, w których należy 
kłaść nacisk na tworzenie 
działań/projektów komplementarnych 
rekomenduje się: 
 

• Obszar transportu w połączeniu z 
innymi obszarami, w tym 
turystycznymi i inwestycyjnymi; 

• Obszar edukacji (z naciskiem na 
szkolnictwo zawodowe i 
szkolnictwo wyższe)  
w połączeniu z projektami 
miękkimi;  

• Obszar turystyki (w tym działania 
na styku kilku gmin czy 
województw) oraz działania 
promocyjne danego produktu 
turystycznego;  

• Obszar rewitalizacji; 

• Inwestycje w badania i rozwój, 
transfer wiedzy; 

 
Na etapie tworzenia zapisów 
dokumentacji programowej 
(Program, Uszczegółowienie) 
dla okresu programowania 
2014-2020 ujęcie realizacji 
zasady komplementarności ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rekomendowanych obszarów. 

 
IZ WRPO 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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• Obszar zdrowia poprzez programy 
profilaktyczne oraz projekty 
sieciowe w zakresie cyfryzacji 
służby zdrowia; 

• Wzmocnienie systemu usług 
pomocy społecznej (programy i 
projekty z zakresu aktywizacji  
w połączeniu z wzmocnieniem 
infrastruktury będącej podstawą 
dla realizacji tychże projektów). 

 
2. 

 
W obecnej perspektywie finansowej uwagę 
przywiązywano do projektów kluczowych 
mogących zapewnić komplementarność 
międzyprogramową, czy 
wewnątrzprogramową. 
Pozytywne przykłady realizowanych działań 
pokazują, że projekty takie jeśli zostaną 
odpowiednio zdefiniowane pod kątem 
potrzeb i możliwych połączeń mogą 
stanowić doskonałe źródło zapewnienia 
komplementarności. 

 
Kontynuacja realizacji projektów 
kluczowych jako jednego z 
mechanizmów zapewnienia 
komplementarności. 
 

 
Rekomendację należy wdrożyć 
poprzez: 
• premiowanie punktowe 

komplementarności na 
poziomie projektów 
kluczowych (wzorem 
dotychczas podejmowanych 
działań) w obszarach 
potencjalnie 
komplementarnych. 
 

 
IZ WRPO 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 

 
3. 

 
W opinii beneficjentów i ekspertów ds. 
merytorycznej oceny projektów najlepszym 
systemem motywacji do stosowania zasady 
komplementarności na poziomie projektów 
jest punktowanie komplementarności na 
etapie oceny merytorycznej 
(strategicznej). 
 
Zbyt ogólne formułowanie kryteriów 
wyboru projektów dotyczących 

 
Kontynuacja stosowania kryterium 
komplementarności w przyszłej 
perspektywie finansowej przy 
stworzeniu kryteriów wyboru 
projektów stosujących odpowiednie 
skale pozwalające na wybór  
w pierwszej kolejności projektów 
wykazujących potencjał w kierunku 
tworzenia dodatkowych efektów 
prowadzonych działań. 

 
• Wprowadzenie kryteriów 

odnoszących się do 
konkretnych 
działań/obszarów, 
punktujących siłę związku 
pomiędzy projektami i 
potencjał do tworzenie 
efektu synergii; 

• wprowadzenie we wniosku o 
dofinansowanie, rubryk,  

 
IZ WRPO 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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komplementarności może prowadzić do 
trudności w dokonaniu oceny projektów 
pod kątem spełniania tego kryterium. 
 

We wzorze wniosku o dofinansowanie nie 
przewidziano rubryki, w której respondenci 
opisywaliby na czym polega 
komplementarność oraz jakie są 
przewidywane efekty realizacji 
uzupełniających się projektów. Takie 
zapisy przynosiłyby pozytywne efekty  
w postaci punktów przyznawanych przez 
ekspertów oceniających wnioski za 
kryterium komplementarność, tym 
projektom, które potencjalnie 
wykazywałyby dodatkowe efekty 
podejmowanych przedsięwzięć. 

 
W obecnej perspektywie finansowej nie 
przewidziano premiowania siły związku 
pomiędzy projektami w ramach kryteriów 
komplementarności. 
 

 w których wnioskodawca 
opisałby na czym polega 
komplementarność 
pomiędzy projektami i jakie 
są przewidywane efekty 
podejmowanych działań. 

 

 
4. 

 
Trwają dyskusje nad wprowadzeniem  
w kolejnej perspektywie finansowej 
projektów zintegrowanych, a także innych 
rozwiązań takich jak Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój 
kierowany przez lokalne społeczności 
(RKLS).  
Rozwiązania tego typu są doskonałymi 
mechanizmami zapewnienia 
komplementarności. 

 

Rekomenduje się rozważenie 
stosowania dodatkowych 
mechanizmów komplementarności  
w Regionalnym Programie 
Operacyjnym dla Wielkopolski na lata 
2014 – 2020, poza dotychczas 
stosowanymi w WRPO. 

 

Realizacja dodatkowych 
mechanizmów zapewnienia 
komplementarności: 

• Projekty zintegrowane; 

• Zintegrowane Inwestycje 

 
IZ WRPO  
(aspekt 
wdrożeniowy) 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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Ich realizacja wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie programów. 

Podstawą do ich tworzenia powinny być 
(lokalne) strategie działań, strategie 
rozwoju danego obszaru, plany rozwoju 
danej dziedziny. 

 

Terytorialne (ZIT); 

• Rozwój kierowany przez 
lokalne społeczności 
(RKLS); 

• Grupa robocza ds. 
koordynacji i 
komplementarności na 
poziomie regionalnym. 

Ponadto, pewnego rodzaju 
formą wsparcia dla 
wnioskodawców może stać się 
mapa projektów WRPO oraz 
mapa wszystkich projektów 
dofinansowanych ze środków 
unijnych w ramach programów 
operacyjnych obecnej i 
przyszłej perspektywy 
finansowej. 

 
5. 

 
Zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia 
monitoringu uwzględniającego możliwość 
weryfikacji efektów prowadzonych działań 
przez IZ w kolejnej perspektywie 
finansowej w pełniejszym wymiarze niż ten 
prowadzony do tej pory. 

 

 

 

W kolejnej perspektywie finansowej 
należy zadbać o stworzenie i 
wprowadzenie spójnego systemu 
monitorowania pozwalającego na 
pełniejszą weryfikację prowadzonych 
działań w zakresie wdrażania zasady 
komplementarności, a także 
wyłanianie dobrych praktyk projektów 
komplementarnych.  

 

• Stworzenie i wprowadzenie 
stałego monitoringu 
informacji z wniosków o 
dofinansowanie określonych 
w punkcie dotyczącym 
komplementarności. 

 
IZ WRPO 
 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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6. W wyniku badania zidentyfikowano 
największą liczbę projektów 
zapewniających komplementarność 
wewnątrzprogramową oraz z projektami ze 
środków własnych. 
Zbyt mało było projektów EFS 
stanowiących uzupełnienie projektów 
EFRR. 

W kolejnej perspektywie finansowej 
większy nacisk należy kłaść na 
tworzenie połączeń w obszarze EFRR i 
EFS (międzyfunduszowych i 
międzyprogramowych)  w wybranych 
obszarach takich jak: rewitalizacja, 
edukacja, integracja społeczna.  

Rekomendację należy wdrożyć 
poprzez: 
• precyzyjny system 

informacji dla 
beneficjentów na temat 
realizowanych projektów  
w regionie; 

• wprowadzenie projektów 
zintegrowanych; 

• sformalizowanie 
współpracy pomiędzy 
instytucjami 
odpowiedzialnymi za 
wdrażanie programów na 
poziomie regionalnym. 

IZ WRPO Kolejna 
perspektywa 
finansowa 

 
7. 

 
Beneficjenci nie zawsze prawidłowo 
rozumieją pojęcie komplementarności  
(w szczególności w tych obszarach, w 
których komplementarność nie była 
dodatkowo punktowana). 
 
Znacząca grupa beneficjentów zgłaszała 
potrzebę rozszerzenia katalogu obecnie 
dostępnych informacji nt. 
komplementarności w ramach już 
istniejących źródeł.  
 
Znaczna grupa beneficjentów nie potrafiła 
określić czym jest efekt synergii. 
 
Według beneficjentów istotna jest 

 
Rekomenduje się przekazywanie 
beneficjentom jeszcze szerszej 
informacji na temat stosowania 
zasady komplementarności oraz 
pojęcia efektu synergii. 
Promowanie zasady 
komplementarności powinno 
przebiegać z użyciem dostępnych do 
tej pory źródeł informacji.  
 
 

 
Informacje na temat idei 
komplementarności oraz 
korzyści płynących z jej 
realizacji powinny być 
przekazywane:  
• w trakcie spotkań 

informacyjnych, szkoleń; 

• w Punktach 
Informacyjnych;  

• na stronie internetowej 
WRPO, np. w ramach 
odrębnej zakładki dot. 
komplementarności; 

 
IZ WRPO 

 
Obecna/kolejna 
perspektywa 
finansowa 



 
praktyczna strona prowadzonych szkoleń 
jeśli chodzi o tematykę realizacji 
projektów komplementarnych. 
W tworzeniu projektów komplementarnych 
niezwykle istotny jest element myślenia 
strategicznego. 

• w dokumentacji 
konkursowej.  

Ważnym elementem 
promocyjnym powinna być 
prezentacja dobrych praktyk  
realizowanych dotychczas 
działań.  
Konieczne jest informowanie 
o korzyściach realizacji 
projektów komplementarnych 
i efektach synergii. 

Dodatkowo beneficjenci 
powinni być informowani o 
tym w jaki sposób zasada ta 
może być stosowana na 
poziomie konkretnych typów 
projektów, co 
zmobilizowałoby 
potencjalnych beneficjentów 
do poszukiwania powiązań 
miedzy projektami i 
odpowiedniego planowania 
podejmowanych działań. 

Ważnym aspektem 
przekazywanych informacji 
powinny być elementy 
myślenia strategicznego w 
zakresie komplementarności, 
czyli uczenia nie tylko 
wyławiania projektów 
komplementarnych, ale 
również ich tworzenia. 
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Rekomendacje horyzontalne 
Lp. Wniosek Rekomendacja  Sposób wdrożenia rekomendacji Instytucja 

odpowiedzialna 
Termin 
wdrożenia 
rekomendacji 

 
1. 

 
Definicja komplementarności 
nie może pozostać bez 
zdefiniowania pojęcia synergii 
jako efektu wartości 
dodatkowej wystąpienia 
projektów 
komplementarnych. 
Znacząca grupa beneficjentów 
nie potrafiła określić czym 
jest efekt synergii.  
 

  
Stworzenie wspólnej definicji 
synergii obowiązującej na 
wszystkich poziomach 
wdrażania i zarządzania 
programami UE wzorem 
wypracowanej definicji 
komplementarności. 
Definicja synergii  
wypracowana w toku 
realizacji badania: 
Synergia – efekt w postaci 
„wartości dodanej” ponad 
prostą sumę osiągniętych 
rezultatów, uzyskany w 
wyniku współoddziaływania 
komplementarnych wobec 
siebie projektów lub 
elementów tychże projektów. 

 
Wypracowanie i przyjęcie w środowisku 
przedstawicieli centralnych i regionalnych 
instytucji realizujących programy 
operacyjne ogólnej definicji synergii. 
 
W celu mierzenia efektu synergii 
opracowanie definicji operacyjnych dla 
każdego ze zidentyfikowanych obszarów 
potencjalnie komplementarnych. 
Definicje operacyjne rozumiejąc jako opis 
zmiennych zawierających wskaźniki i 
desygnaty, za pomocą których można 
empirycznie wykazać istnienie takich 
zmiennych, zmierzyć ich wartość. 
 

 
MRR/ Grupa 
robocza ds. 
koordynacji i 
komplementarności 
przy KK NSRO 
 
IZ WRPO  
(aspekt 
wdrożeniowy) 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 

 
2. 

 
Mierzenie efektu 
komplementarności jest 
zadaniem bardzo trudnym. 
Potwierdzają to 
przedstawiciele instytucji 
zarządzających programami 
operacyjnymi, z którymi 
przeprowadzono wywiady 
pogłębione. Nie potrafili oni 

 
Należy skonstruować spójny 
system mierzenia efektu 
komplementarności. 

 
Sformułowanie wytycznych w zakresie 
tworzenia systemu mierzenia efektu 
komplementarności obowiązujących na 
poziomie wszystkich PO w kolejnej 
perspektywie finansowania. 
 

 
MRR 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa  
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najczęściej wskazać, w jaki 
sposób mierzyć efekt 
realizacji projektów 
komplementarnych, czy wyżej 
działań komplementarnych. 
 

 
3. 

 
Zidentyfikowano potrzebę 
wprowadzenia monitoringu 
uwzględniającego możliwość 
weryfikacji efektów 
prowadzonych działań przez 
IZ w kolejnej perspektywie 
finansowej w pełniejszym 
wymiarze niż ten prowadzony 
do tej pory. 
 
Zidentyfikowano brak rubryki 
w systemie KSI (SIMIK 07-13) 
dotyczącej 
komplementarności, który 
utrudnia monitorowanie 
dotychczas podejmowanych 
działań. 
 

 
Należy wprowadzić spójny 
systemu monitorowania 
pozwalający na pełniejszą 
weryfikację prowadzonych 
działań w zakresie wdrażania 
zasady komplementarności, a 
także wyłanianie dobrych 
praktyk projektów 
komplementarnych. 

 
W kolejnej perspektywie finansowej 
należy: 

• dodać rubrykę dotyczącą 
komplementarności w systemie KSI 
(SIMIK 14-20); 

• sformalizować system 
monitorowania, np. poprzez 
stworzenie wytycznych. 

 

 
MRR 
IZ WRPO 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 

 
4. 

 
Zidentyfikowano brak 
sformalizowanej współpracy 
pomiędzy jednostkami 
odpowiedzialnymi za 
wdrażanie różnych PO na 
poziomie regionu w zakresie 
komplementarności.  

 
Wskazane nawiązanie 
sformalizowanej współpracy 
pomiędzy jednostkami 
odpowiedzialnymi za 
wdrażanie różnych programów 
na poziomie regionu. 

 
Rekomendację należy wdrożyć poprzez: 

• stworzenie grupy roboczej ds. 
koordynacji i komplementarności 
działającej na poziomie regionu; 

• planowanie spójnych 
harmonogramów naborów i 
uzupełniających się kryteriów 

 
IW PROW,  
IW PO RYBY,  
IP PO KL, 
IZ WRPO 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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dotyczących komplementarności 
(np. projekty EFS powinny stanowić 
tutaj uzupełnienie projektów 
EFRR); 

• zapewnienie komplementarności i 
współpracy na poziomie 
odpowiednich zapisów w 
dokumentach programowych. 
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5. 

 
Trwają dyskusje nad 
wprowadzeniem w kolejnej 
perspektywie finansowej 
projektów zintegrowanych, a 
także innych rozwiązań takich 
jak Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT), Rozwój 
kierowany przez lokalne 
społeczności (RKLS).  
Rozwiązania tego typu są 
doskonałymi mechanizmami 
zapewnienia 
komplementarności. 
Ich realizacja wymaga ścisłej 
współpracy pomiędzy 
jednostkami 
odpowiedzialnymi za 
wdrażanie programów. 

 
Ponad dotychczas stosowane, 
rekomenduje się dodatkowe 
mechanizmy zapewnienia 
komplementarności możliwe 
do wdrożenia w kolejnej 
perspektywie finansowej, 
takie jak: 
• Projekty zintegrowane; 
• Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT); 
• Rozwój kierowany przez 
lokalne społeczności (RKLS). 

 

Założenia co do wdrożenia wymienionych 
rozwiązań powinny zostać skonstruowane 
na poziomie MRR. 

 
MRR 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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6. 

 
W wyniku badania 
zidentyfikowano największą 
liczbę projektów 
zapewniających 
komplementarność 
wewnątrzprogramową oraz z 
projektami ze środków 
własnych. 
Zbyt mało było projektów EFS 
stanowiących uzupełnienie 
projektów EFRR. 

 
W kolejnej perspektywie 
finansowej większy nacisk 
należy kłaść na tworzenie 
połączeń w obszarze EFRR i 
EFS (międzyfunduszowych i 
międzyprogramowych)  w 
wybranych obszarach takich 
jak: rewitalizacja, edukacja, 
integracja społeczna.  

 
Rekomendację należy wdrożyć poprzez: 
• Zdefiniowanie odpowiednich kryteriów 

wyboru projektów po stronie PO KL, 
wprowadzenie naborów celowanych; 

• sformalizowanie współpracy pomiędzy 
instytucjami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie programów na poziomie 
regionalnym. 

 
IZ WRPO 
IP PO KL 
 

 
Kolejna 
perspektywa 
finansowa 
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