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Spis zastosowanych skrótów 

Skrót Definicja 

B+I Badania i innowacje 

B+R Badania i rozwój 

BDL Bank Danych Lokalnych 

BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 roku 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

FOM Funkcjonalny obszar miejski 

GOW Gospodarka oparta na wiedzy 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IOB Instytucja otoczenia biznesu 

IPS Instytut Polityki Społecznej 

IRP Instytut Rynku Pracy 

ITS Intelligent Transportation Systems (Inteligentne Systemy Transportowe) 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KPR Krajowy Program Reform 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

MAiC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwo  

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

OZE Odnawialne Źródło Energii 

PI Priorytet inwestycyjny 

P&R Ang. Park and Ride. (Parkuj i jedź) 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PZPWW Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

RSI Regionalna Strategia Innowacji 

SIEG Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 

SRK 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

SRKL Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 

SRKS Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 

SRSBN RP Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 

SRT Strategia Rozwoju Transportu do 2020 

SSP Strategia Sprawne Państwo 2020 

SZOP RPO Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

SZRWRiR Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 

TEN-T Transeuropejska sieć transportowa 

TIK Technologie Informacyjne i Komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

WE Wspólnoty Europejskie 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

WRPO 2014+ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ (projekt) 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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STRESZCZENIE RAPORTU 

Proces powstawania dokumentów programowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 

2014-2020 został silnie zdeterminowany przez wytyczne sformułowane na szczeblu unijnym 

i krajowym. Dążenie do koncentracji tematycznej określonej przez Komisję Europejską versus 

zorientowanie stricte na specyfikę regionalną tworzą alternatywę, która w perspektywie finansowej 

2014-2020 została rozstrzygnięta na rzecz tego pierwszego rozwiązania, a więc większego 

uniwersalizmu. Przedłużające się negocjacje nad kształtem i skalą finansowania polityki spójności po 

2013 r. wydatnie skomplikowały proces tworzenia regionalnych programów operacyjnych (RPO). Dwa 

wspomniane powyżej fakty natury obiektywnej względem samorządów wojewódzkich tj. stosunkowe 

usztywnienie kształtu RPO na drodze odgórnych wytycznych oraz konieczność modyfikacji 

programów w relatywnie krótkim czasie, jaki został wyznaczony władzom samorządowym należy 

uznać za czynniki mogące negatywnie rzutować na jakość tych dokumentów.  

Celem niniejszego raportu było zaprezentowanie wniosków z ewaluacji ex-ante projektu 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+ wersja 8.0). 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wspomniana ewaluacja ma charakter partycypacyjny i odbywa się 

równolegle z procesem tworzenia WRPO 2014+, uwagi i rekomendacje sformułowane w niniejszym 

raporcie odnoszą się jedynie do tych części programu operacyjnego, które znalazły się w wersji 8.0 z 

dnia 3 marca 2014 roku – ostatniej wersji przekazanej Ewaluatorowi.  

Treść WRPO 2014+ przekazana Ewaluatorowi pozwoliła na odpowiedź na wszystkie sześć głównych 

pytań badawczych. Generalnie należy stwierdzić, iż interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 

2014+ opiera się na wynikach analiz regionalnych i krajowych umożliwiających określenie 

problemów, potrzeb i wyzwań województwa wielkopolskiego, a także trafnie je adresuje. Tym 

samym, interwencja w ramach WRPO 2014+ umożliwia realizację celów rozwojowych regionu 

zidentyfikowanych przez Autorów Programu. Odnosząc się do zagadnienia zgodności WRPO 2014+ 

z otoczeniem instytucjonalnym, można stwierdzić, iż zapisane w Programie cele są spójne 

z najważniejszymi politykami i dokumentami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Ponadto, 

należy uznać, iż zapisy zawarte w WRPO 2014+ uwzględniają i przyczyniają się w stopniu adekwatnym 

dla programów operacyjnych do implementacji polityk horyzontalnych (realizacji zasad równości 

szans płci, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju). Planowany układ instytucjonalny w 

opinii Ewaluatora jest wystarczający, by zrealizować założone cele WRPO 2014+. Także analiza części 

poświęconej systemowi monitorowania i ewaluacji WRPO 2014+ pozwala - po uwzględnieniu uwag 

Ewaluatora - pozytywnie ocenić istniejące składowe tego komponentu Programu.  

Można wskazać dwa główne obszary regionalnych programów operacyjnych 2014-2020, które przy 

wyartykułowanych wyżej ograniczeniach - związanych m.in. z tzw. ring fencingami czy też Linią 

demarkacyjną - pozwalają na zasadnicze różnicowanie tych programów w skali międzyregionalnej. 

Pierwszym z nich jest terytorializacja zapisów RPO, drugim zaś architektura finansowa Programu: 

• Terytorializacja. W ramach polityki spójności regionalne programy operacyjne stanowią główne, 

o ile nie jedyne, narzędzie pozwalające na zastosowanie zintegrowanego podejścia 

terytorialnego będącego w dużej mierze implikacją wniosków zawartych w raporcie F. Barki 

(2009) silnie akcentujących znaczenie terytorializacji celów i działań zorientowanych na rozwój 
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społeczno-gospodarczy. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż WRPO 2014+ 

uwzględnia wymiar terytorialny architektury programowej. Obszary strategicznej interwencji 

ujęte w Programie zostały w przeważającej mierze przetransponowane z dokumentów szczebla 

centralnego: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) oraz Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Należy pozytywnie ocenić wprowadzenie, także w oparciu 

o rekomendacje Ewaluatora, nowego OSI - Obszaru zależnego od sektora paliwowo-

energetycznego (w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

określonego jako Koniński Ośrodek Przemysłowy). Świadczy to o dążeniu Autorów WRPO 2014+ 

do jak najszerszego uwzględnienia przestrzennej specyfiki województwa wielkopolskiego. 

Ewentualne modyfikacje WRPO 2014+ w latach 2014-2020 winny zostać poprzedzone analizą 

struktury przestrzennej województwa i adekwatną aktualizacją Programu w celu zapewnienia 

jak najwyższej efektywności zintegrowanego podejścia terytorialnego. Wysoki poziom 

indywidualizacji WRPO 2014+ poprzez odniesienie zapisanych w nim celów i działań do specyfiki 

terytorialnej regionu wpisuje się w postulaty formułowane na szczeblu UE (m.in. w Traktacie 

Lizbońskim). Silnie podnoszona jest tam kwestia spójności terytorialnej rozumianej nie tylko jako 

wspieranie obszarów problemowych, ale przede wszystkim jako stymulowanie potencjałów 

terytoriów i powiązań funkcjonalnych między nimi. 

 Architektura celów i jej finansowanie. Strukturę tematyczną celów i priorytetów zawartych w 

WRPO 2014+ należy uznać za poprawną. Ujęte w niej obszary rzeczywiście wymagają podjęcia 

odpowiednio sprofilowanych działań finansowanych ze źródeł publicznych. Każdy z obszarów 

interwencji odzwierciedlony poprzez osie priorytetowe charakteryzuje się jednakże odmienną 

specyfiką w zakresie kosztochłonności i zdolności absorpcyjnej, a co za tym idzie wymaga różnej 

skali interwencji finansowej potrzebnej do osiągnięcia rezultatów, które byłyby zauważalne i 

rzeczywiście wpływały na rozwój regionu. Pełna ocena Programu winna obejmować określenie 

adekwatności skali środków finansowych przypisanych poszczególnym celom. Ewaluator ocenił 

architekturę finansową Programu pod kątem: 

1) adekwatności rozkładu środków finansowych do założonych, skwantyfikowanych przy pomocy 

wartości mierników celów WRPO 2014+. Stwierdzono, iż struktura alokacji pozwala osiągnąć 

założone przez Zamawiającego docelowe wartości wskaźników; 

2) koncentracji tematycznej środków utożsamianej zgodnie z Umową Partnerstwa z relatywnymi 

nakładami finansowymi na poszczególne cele tematyczne (CT - stanowiące agregaty zbudowane 

z PI). Zmiany w poziomie koncentracji mogą następować - zgodnie z UP - poprzez realokacje 

środków finansowych pomiędzy CT. Kluczowe jest tutaj wypełnienie wymogów minimalnych 

alokacji tzw. ring fencingów. W niniejszym raporcie określamy ten rodzaj koncentracji jako 

formalną, będącą wynikiem odgórnych wytycznych. Rozkład środków finansowych 

zaprezentowany w WRPO 2014+ spełnia wymogi KE związane z ring fencingami (koncentracją 

formalną). 

3) realnej koncentracji środków finansowych ułatwiającej ocenę adekwatności nakładów 

finansowych w kontekście ich długookresowej efektywności gospodarczej. Realna koncentracja 

rozumiana jest tu jako relacja funduszy alokowanych w wybranych osiach priorytetowych do 

PKB. Pozwala to na uwzględnienie procesów inflacyjnych, siły nabywczej i wzrostu gospodarki. 
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Sugestie dotyczące realnej koncentracji funduszy sformułowano poniżej. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż z formalnego punktu widzenia (odnoszącego się do wymogów KE) 

kluczowe są kwestie wyszczególnione w pkt 1) i 2). Analiza koncentracji realnej stanowi dodatkową, 

zaproponowaną przez Ewaluatora płaszczyznę oceny Programu wychodzącą poza formalne rygory 

wynikające z ring fencingów  i mającą istotne znaczenie dla procesów gospodarczych. 

Część interwencji finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych jest zorientowana 

stricte na poprawę jakości życia mieszkańców znajdując w mniejszym stopniu przełożenie na rozwój 

gospodarczy województwa (celowo używamy tu sformułowania rozwój a nie wzrost, aby podkreślić 

także oddziaływanie o charakterze strukturalnym). Ewaluator nie neguje konieczności finansowania 

tego typu projektów. Ich realizacja pozwala wypełniać lukę cywilizacyjną w stosunku do 

zamożniejszych regionów UE. W długim okresie wpływa także na rozwój kapitału społecznego. Z 

drugiej strony należy pamiętać, że w przypadku jednego z najsilniejszych gospodarczo w Polsce 

regionów jakim jest województwo wielkopolskie obecna perspektywa finansowa jest ostatnią z tak 

znaczącym wsparciem finansowym.1 Stąd też warto dążyć do takiego zagospodarowania środków, 

aby generowały one jak najsilniejsze efekty długookresowe pozwalające na wzrost dochodów 

prywatnych i publicznych, a przez to intensyfikację inwestycji. Podejście to jest propozycją realnego 

działania, które pozwoliłoby przynajmniej częściowo zamortyzować negatywne skutki 

prawdopodobnego ograniczenia finansowania rozwoju zamożniejszych polskich regionów - w tym 

Wielkopolski - przez UE w kolejnej perspektywie finansowej.  

W związku z powyższym sugeruje się wzrost realnej koncentracji środków finansowych w ramach 

WRPO 2014+ - uwzględniając zdolności absorpcyjne, determinowane potencjałem regionu oraz 

warunki brzegowe wyznaczone przez KE - poprzez przesunięcie części nakładów przewidzianych na 

Środowisko oraz na PI 3.3 lub PI 3.1 w kierunku obszarów dotyczących działalności badawczo-

rozwojowych (CT 1). Wzrost realnej koncentracji zasobów finansowych na projektach 

proinnowacyjnych będzie generował - przy założeniu efektywności tych przedsięwzięć - większe 

efekty rozwojowe na płaszczyźnie gospodarczej niż w przypadku alokacji zaprezentowanej w WRPO 

2014+ (patrz poniższy rys.- alternatywna alokacja 1).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Zgodnie z prognozami wykonanymi przy zastosowaniu modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego, region 

ten przekroczy próg 75% PKB per capita UE już w 2016 r. 
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WPŁYW REALIZACJI WRPO 2014+ NA PKB PER CAPITA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 

LATACH 2014-2030 (W %) – DLA ALOKACJI ZAŁOŻONEJ W PROGRAMIE (WERSJA 8.0) ORAZ DWÓCH 

ALTERNATYWNYCH ALOKACJI 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników symulacji przy użyciu makroekonomicznego modelu HERMIN 

gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Propozycja ta wpisuje się w wymogi minimalnego finansowania (tzw. ring fencing). Dokładny zakres 

realokacji uzależniony powinien być od zdolności absorpcyjnych obszaru B+R. Mając na uwadze 

relatywnie silną pozycję gospodarczą województwa wielkopolskiego należy oczekiwać, iż istnieje 

możliwość wzrostu nakładów na efektywną działalność pro-innowacyjną. Warto podkreślić, iż 

Autorzy Programu poczynili już - na wniosek Ewaluatora sformułowany na wcześniejszych etapach 

ewaluacji - pewne kroki w kierunku wzmocnienia obszaru B+R.  

Należy podkreślić, iż kwestia realokacji środków uzależniona jest - przy uwzględnieniu zdolności 

absorpcyjnych oraz wytycznych KE i MIR - od wizji polityki rozwoju prowadzonej przez UMWW. 

Przychylenie się Zamawiającego do propozycji wzrostu nakładów na B+R (alternatywna alokacja 1) 

spowoduje jednocześnie ograniczenie wydatków związanych m.in. z ochroną środowiska. Z drugiej 

strony, wzrost efektywnych inwestycji w działalność innowacyjną zwiększa prawdopodobieństwo 

dynamizacji rozwoju gospodarczego. Ewaluator optuje za położeniem większego akcentu 

finansowego na działalności gospodarczej umożliwiającej skuteczniejszą akumulację kapitału 

materialnego i ludzkiego i tym samym lepsze przygotowanie regionu do rzeczywistości post-

dotacyjnej. 

Innym przykładem wzrostu realnej koncentracji tematycznej poprzez realokację funduszy mogłoby 

być przesunięcie części nakładów w kierunku osi priorytetowej Transport (patrz powyższy rysunek - 

alternatywna alokacja 2). Należy zdecydowanie podkreślić, iż wspomniana realokacja dotyczyłaby 

wyłącznie tych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które generowałyby zasadnicze efekty w zakresie 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. Co prawda dostępność 

zewnętrzna regionu zależy w dużej mierze od realizacji programów operacyjnych poziomu 

krajowego, jednakże niezwykle ważny jest wzrost wsparcia wewnątrzregionalnej infrastruktury 

transportowej w województwie wielkopolskim (deficyty w tym zakresie są wyraźnie podkreślane w 

diagnozie WRPO 2014+). Innymi słowy, kluczowa jest kwestia spójności terytorialnej regionu. Zapisy 

Linii demarkacyjnej otwierają możliwość działania w tym zakresie w ramach RPO. 
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Układ wymaganych minimalnych alokacji (tzw. ring fencingów) charakteryzuje się zupełnym brakiem 

elastycznego podejścia do specyfiki poszczególnych województw. Zastosowany został tutaj 

najprostszy mechanizm przypisujący wszystkim 15 regionom takie same obostrzenia finansowe. Tym 

sposobem, silniejsze gospodarczo województwa (jak m.in. wielkopolskie) z większą zdolnością do 

absorpcji środków na B+R charakteryzują się takimi samymi wymogami w zakresie celów 

tematycznych 1-42 jak wschodnie regiony Polski o niższym poziomie przedsiębiorczości. Takie 

podejście instytucji ponadregionalnych odznacza się brakiem jakiejkolwiek elastyczności i nie 

uwzględnia zróżnicowanej specyfiki województw. 

Powyższe kierunki przesunięcia środków finansowych mają jedynie charakter przykładowy. Główną 

intencją Ewaluatora jest podkreślenie roli realnej koncentracji funduszy na obszarach 

umożliwiających akumulację kapitału już w okresie realizacji WRPO 2014+. Położenie większego 

akcentu na działalności pro-innowacyjnej umożliwiłoby silniejsze oparcie procesów rozwojowych na 

endogennych potencjałach regionu. Tym samym zwiększyłyby się możliwości samofinansowania 

rozwoju przez prywatne i publiczne podmioty zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Jest to 

szczególnie istotne w sytuacji, w której z dużym prawdopodobieństwem perspektywa UE 2014-2020 

będzie ostatnią charakteryzującą się tak znaczącym wsparciem finansowym. Niezmiernie ważne w 

procesie finalnego ukształtowania alokacji finansowych jest wyważenie ilościowych 

kwantyfikowalnych efektów gospodarczych z jakościowymi zmianami wpływającymi na standard 

życia mieszkańców, ale w ograniczonym stopniu przekładającymi się na akumulację kapitału i wzrost 

bogactwa regionu. Kluczowe znaczenie ma też wymiar terytorialny interwencji, który powinien 

zwiększać efektywność architektury finansowej Programu. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wnioski z badania wraz z rekomendacjami: 

 część diagnostyczna została zorganizowana w logiczny i transparentny sposób pozwalający na 

łatwe odniesienie zidentyfikowanych potencjałów, barier i wyzwań do architektury celów 

Programu. Szczególnie pozytywnie należy ocenić podejście Autorów Programu zmierzające 

do zsyntetyzowania prezentacji potencjałów i wyzwań w poszczególnych blokach 

tematycznych. W przypadku tworzenia dodatkowego (roboczego) dokumentu na potrzeby 

WRPO 2014+ prezentującego pełną diagnozę sytuacji województwa wielkopolskiego sugeruje 

się w większym stopniu ukazanie tendencji czasowych; 

 w części diagnostycznej nie odnaleziono odniesienia do OSI. Natomiast zgodnie z Szablonem 

programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem (z 13.02.2014)  ”co do zasady, 

punktem odniesienia części diagnostycznej są: cele tematyczne oraz typ obszaru. Diagnoza 

powinna być uporządkowana wg układu celów tematycznych lub układu osi priorytetowych, a 

także obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem OSI.”. Mając na uwadze powyższe sugeruje 

się uwzględnienie odniesienia do OSI w części diagnostycznej (np. w sekcji 1.1 lub 4 projektu 

Programu); 

 należy podkreślić rolę realnej koncentracji funduszy na obszarach umożliwiających 

akumulację kapitału już w okresie realizacji WRPO 2014+. Położenie większego akcentu na 

działalności pro-innowacyjnej umożliwiłoby silniejsze oparcie procesów rozwojowych na 

                                                             
2
 Analogiczne zastrzeżenia można sformułować w stosunku do pozostałych ring fencingów. 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

   8 
 

endogennych potencjałach regionu. Tym samym zwiększyłyby się możliwości 

samofinansowania rozwoju przez prywatne i publiczne podmioty zlokalizowane w 

województwie wielkopolskim. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której z dużym 

prawdopodobieństwem perspektywa UE 2014-2020 będzie ostatnią charakteryzującą się tak 

znaczącym wsparciem finansowym. Mając na uwadze powyższe sugeruje się wzrost realnej 

koncentracji środków finansowych w ramach WRPO 2014+ - uwzględniając zdolności 

absorpcyjne, determinowane potencjałem regionu oraz warunki brzegowe wyznaczone przez 

KE - poprzez przesunięcie części nakładów przewidzianych na Środowisko oraz na PI 3.3 lub PI 

3.1. w kierunku obszarów dotyczących działalności badawczo-rozwojowych (CT 1). Wzrost 

realnej koncentracji zasobów finansowych na projektach proinnowacyjnych będzie 

generował - przy założeniu efektywności tych przedsięwzięć - większe profity niż w przypadku 

alokacji zaprezentowanej w projekcie WRPO 2014+; 

 w ramach polityki spójności regionalne programy operacyjne stanowią główne, o ile nie 

jedyne, narzędzie pozwalające na zastosowanie zintegrowanego podejścia terytorialnego 

będącego w dużej mierze implikacją wniosków zawartych w raporcie F. Barki (2009) silnie 

akcentujących znaczenie terytorializacji celów i działań zorientowanych na rozwój społeczno-

gospodarczy. Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, iż WRPO 2014+ uwzględnia 

wymiar terytorialny architektury programowej. Obszary strategicznej interwencji ujęte w 

Programie zostały w przeważającej mierze przetransponowane z dokumentów szczebla 

centralnego: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) oraz Krajowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (KPZK). Należy pozytywnie ocenić wprowadzenie, także w 

oparciu o rekomendacje Ewaluatora, nowego OSI - Obszaru zależnego od sektora paliwowo-

energetycznego (w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

określonego jako Koniński Ośrodek Przemysłowy). Ewentualne modyfikacje WRPO 2014+ w 

latach 2014-2020 winny zostać poprzedzone analizą struktury przestrzennej województwa 

wielkopolskiego i adekwatną aktualizacją Programu w celu zapewnienia jak najwyższej 

efektywności zintegrowanego podejścia terytorialnego; 

 w sekcji 12.1 brakuje opisu planowanych dużych projektów zgodnie z Szablonem PO. 

Rekomendujemy na dalszy etapie prac uzupełnienie brakujących informacji; 

 katalog ram wykonania wymaga uzupełnień w zakresie propozycji wskaźników produktu dla 

osi 1,2,3,4,5,9 oraz określenia wartości celów pośrednich i docelowych w przypadku osi 

1,2,3,4,5,9. Rekomendujemy uzupełnienie brakujących informacji na dalszym etapie prac. 

Sugerujemy ponadto przy poszczególnych osiach priorytetowych stosowanie do rezerwy 

wykonania po jednym wskaźniku finansowym: Wartość wydatków certyfikowanych do KE, 

wskaźniku produktu i tam gdzie to zasadne KEW. 

Z całą pewnością wersja 8.0 WRPO 2014+ stanowi wartościowe opracowanie będące efektem 

rzetelnej pracy osób zaangażowanych w jego powstawanie. Uwzględnienie sugestii Ewaluatora 

pomogłoby w jego opinii podnieść efektywność realizacji najważniejszego programu operacyjnego 

województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020. 
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WPROWADZENIE  

Niniejszy dokument stanowi opis wyników oceny ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+, wersja 8.0 z 3.03.2014r.). Projekt 

badawczy został zrealizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A (WARR) na 

zlecenie Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z zawartą 31 lipca 2013 r. umową 

nr DPR.U.21/2013. 

Zakres i ogólne zasady realizacji ewaluacji ex-ante programów operacyjnych realizowanych w ramach 

polityki spójności w okresie 2014-2020 zostały zdefiniowane w art. 55 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku3 (zwane dalej Rozporządzeniem 

Ogólnym). Komisja Europejska doprecyzowała zapisy rozporządzenia w dokumencie Programming 

Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. Guidance document on 

ex-ante evaluation. European Regional Development Fund. European Social Fund. Cohesion Fund. 

Ponadto dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji procesu ewaluacji ex-ante programów 

operacyjnych w Polsce zawarte zostały w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 

2014-2020.  

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

ewaluacja ex-ante programów operacyjnych winna pełnić następujące funkcje: wspieranie procesu 

decyzyjnego, dostarczanie rzetelnej i przydatnej informacji o obiekcie badania, podniesienie 

skuteczności i efektywności realizowanych programów, identyfikacja słabych i mocnych stron 

programu, ocena zasadności interwencji i jej znaczenia, określenie spodziewanych efektów programu 

oraz działań instytucji, oszacowanie możliwości i ograniczeń, sygnalizowanie pojawiających się 

problemów. 

Ewaluacja ex-ante (jako ocena szacunkowa) pozwoliła w szczególności zweryfikować trafność 

wyznaczonych obszarów problemowych, celów i oczekiwanych rezultatów, wskaźników oraz ocenić 

spójność wewnętrzną badanego Programu, a także spójność z dokumentami strategicznymi 

poziomów: regionalnego, krajowego i wspólnotowego. Pozwoliła także na ocenę jakości 

zaproponowanego systemu realizacyjnego i ram finansowych. 

Niniejszy raport bazuje na SOPZ do badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante projektu regionalnego 

programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata 2014-2020” przygotowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz „Koncepcji i metodologii badania” przygotowanej 

przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego. 

                                                             
3
 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  
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Ostatecznym produktem ewaluacji ex-ante jest raport końcowy oraz wnioski i rekomendacje, 

stanowiące propozycję zmian w zapisach WRPO 2014+.  

OGÓLNY OPIS PRZEBIEGU EWALUACJI  

Badanie ewaluacyjne ex-ante WRPO 2014+ zostało zrealizowane według modelu partycypacyjnego. 

Zadaniem zespołu ewaluacyjnego było wsparcie merytoryczne zespołu przygotowującego zapisy 

Programu oraz przygotowywanie wniosków i rekomendacji, przybierających postać propozycji zmian 

w zapisach kolejnych wersji WRPO 2014+, które w konsekwencji wpłyną na podniesienie jakości 

Programu. W toku prac uwzględniono zmieniające się podstawowe uwarunkowania krajowe, jak i 

związane z procesem negocjacji rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych.  

Niniejsze opracowanie to trzecia wersja raportu z badania ewaluacyjnego ex-ante, poprzednie 

sporządzone zostały przez Ewaluatora w istotnych momentach procesu programowania, mianowicie 

dla wersji Programu przed konsultacjami społecznymi oraz wersji uwzględniającej uwagi i wnioski z 

konsultacji, a także uwzględniającej wnioski i rekomendacje dotychczas sformułowane przez 

Ewaluatora. 

Wykonawca badania poza przygotowaniem kolejnych wersji raportu, na bieżąco śledził i oceniał 

zmiany zachodzące w treści WRPO 2014+, a także wspólnie z Zespołem ds. ewaluacji ex-ante 

prowadził dyskusje, warsztaty, efektem których jest wspólnie wypracowana treść projektu 

Programu, który został przekazany do Komisji Europejskiej. 

W ocenie ex-ante wykorzystano model badania, który pozwolił na przeprowadzenie ewaluacji WRPO 

2014+ przy uwzględnieniu pełnego i wyczerpującego zestawu kryteriów oceny oraz odpowiednich 

metod, narzędzi, technik i pytań badawczych. Kluczowym elementem był taki dobór 

wyszczególnionych wyżej elementów, którego efektem było zestawienie kryteriów i metod 

badawczych, by stanowiły one spójną i transparentną całość będącą rzetelnym i precyzyjnym 

modelem ewaluacji ex-ante. Umożliwiło to realizację celów badania, którymi były:  

 Ocena części diagnostycznej WRPO 2014+. 

 Ocena logiki interwencji. 

 Ocena systemu wskaźników. 

 Ocena realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami WRPO 

2014+. 

 Ocena spójności wewnętrznej WRPO 2014+. 

 Ocena spójności zewnętrznej WRPO 2014+. 

 Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

 Ocena systemu realizacji. 

 Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów polityk horyzontalnych. 

 Ocena wpływu realizacji WRPO 2014+ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu przy 

wykorzystaniu makroekonomicznego modelu HERMIN dla gospodarki województwa 

wielkopolskiego.  

 Uwzględnienie oceny ex-ante w zakresie instrumentów zwrotnych. 
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 Ocena instrumentów rozwoju terytorialnego proponowanych w WRPO 2014+.  

W procesie ewaluacji można wyróżnić dwie podstawowe grupy podmiotów: biorące udział, jako 

respondenci oraz podmioty zaangażowane w proces ewaluacji w ramach konstruowania wniosków 

i rekomendacji. Do pierwszej grupy należały: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do drugiej grupy w 

ramach prac nad wnioskami należeli: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz 

przedstawiciele świata nauki. 

SYNTETYCZNY OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 

Podstawą koncepcji badania ewaluacyjnego ex-ante było osadzenie programowania w ramach 

teoretycznych poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy eksperckiej do poprawy jakości Programu. 

Ewaluacja ex-ante była realizowana zgodnie z zasadą oparcia polityk publicznych na dowodach 

(evidence based policy): wiedza i doświadczenie zespołów programujących uzupełniane są w sposób 

usystematyzowany wiedzą naukową. W konsekwencji, wartością dodaną ewaluacji jest lepsze 

zrozumienie przez zespoły osób zaangażowanych w projektowanie i wdrażanie Programu, 

mechanizmów jego funkcjonowania. 

Na potrzeby kompleksowej oceny WRPO 2014+ wykorzystano następujące metody badawcze (pełny 

opis zastosowanej metodologii znajduje się w aneksie nr 1 do niniejszego raportu): 

Analiza danych zastanych (ang. desk research) - polegała na wykorzystaniu w badaniu dostępnych 

danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, informacje 

dostępne na stronach internetowych itp. Technika ta miała bardzo szerokie zastosowanie w projekcie 

- w praktyce wspierała wszystkie etapy procesu badawczego.  

Pogłębione wywiady indywidualne - face to face (IDI) - ich celem było poznanie niezależnych 

spostrzeżeń wybranych typów respondentów na temat przedmiotu badania. 

Wywiady CAWI/CATI - ich celem było uzupełnienie odpowiedzi na pytania badawcze 

o doświadczenie oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę JST i zweryfikowanie rekomendacji 

sformułowanych wstępnie przez Ewaluatora.  

Panel ekspertów - celem paneli ekspertów było zdobycie specjalistycznej wiedzy związanej 

z przedmiotem badania wykraczającej i pogłębiającej uzyskane wyniki, a także uzyskanie 

kompleksowych i kompetentnych wniosków z przeprowadzonego badania oraz wypływających z nich 

rekomendacji dla WRPO 2014+.  

Warsztaty konsultacyjno-projektowe - celem warsztatów była dyskusja wniosków z analizy zespołu 

badawczego. Umożliwiła ona skonfrontowanie sformułowanych przez Ewaluatora ocen i odpowiedzi 

z opiniami Autorów WRPO 2014+ oraz rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości, niejasności. 
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Makroekonomiczny model HERMIN gospodarki regionalnej województwa wielkopolskiego - 

posłużył w niniejszym badaniu do oszacowania wpływu interwencji przewidywanych w WRPO 2014+ 

na funkcjonowanie gospodarki i sfery społecznej regionu.  

Metoda SMART - wykorzystana została w niniejszym badaniu do oceny wskaźników monitorowania 

WRPO 2014+ pod kątem spełniania przez nie kryteriów: konkretności, mierzalności, dostępności, 

trafności i określoności w czasie.  

Diagramy przyczynowo-skutkowe - posłużyły analizie i ocenie związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy działaniami zaplanowanymi w ramach Programu i ich produktami a oczekiwanymi 

rezultatami.  

Matryce logiczne - posłużyły w niniejszym badaniu do oceny spójności wewnętrznej i zewnętrznej 

WRPO 2014+ oraz oceny stopnia uwzględnienia zasad polityk horyzontalnych w Programie.  

Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) - pozwoliła na określenie adekwatności (pod kątem 

spójności) wielkości i struktury nakładów finansowych do wyzwań i potrzeb, planowanych działań 

założonych celów WRPO 2014+ oraz celów poszczególnych osi priorytetowych.  

Analiza SWOT/TOWS - posłużyła do skonfrontowania silnych i słabych stron WRPO 2014+ 

z czynnikami zewnętrznymi, które pozostają poza kontrolą osób odpowiedzialnych za wdrażanie 

Programu, a które w pozytywny (szanse) lub negatywny sposób (zagrożenia) mogą wpływać na 

zarządzanie i wdrażanie Programu.  

Ocena ekspercka - posłużyła w niniejszym badaniu do wyznaczenia wartości wskaźników obserwacji, 

służących do rozwiązania problemów badawczych.  

OPIS WYNIKÓW BADANIA  

OGÓLNA OCENA PROJEKTU WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 (WERSJA 8.0) 

Celem niniejszego raportu było zaprezentowanie wniosków z ewaluacji ex-ante projektu 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Biorąc 

pod uwagę fakt, iż wspomniana ewaluacja ma charakter partycypacyjny i odbywa się równolegle z 

procesem tworzenia WRPO 2014+ uwagi i rekomendacje sformułowane w niniejszym raporcie 

odnoszą się do wersji 8.0 dokumentu z dnia 3.03.2014 roku – ostatniej przekazanej Ewaluatorowi. 

Należy podkreślić, iż wersja 8.0 WRPO 2014+ stanowi wartościowe opracowanie będące efektem 

partycypacyjnej pracy osób zaangażowanych w jego powstawanie. 
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PROBLEM BADAWCZY A 

Czy interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 2014+ trafnie odpowiada na zdiagnozowane 

wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i czy opiera się na wynikach rzetelnych analiz 

regionalnych i krajowych? 

Część diagnostyczna jest niezwykle istotnym elementem każdego dokumentu strategicznego. 

Pogłębiona, a przede wszystkim trafna analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz jego 

potencjałów rozwojowych pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb oraz problemów społeczno-

gospodarczych województwa i jego mieszkańców. Co ważne, warunkuje ona prawidłowe i trafne 

sformułowanie celów i priorytetów strategicznych dla rozwoju regionu. 

Częścią diagnostyczną projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 jest rozdział znajdujący się w sekcji 1.1. pn. „Strategia dotycząca wkładu Programu 

operacyjnego w realizację unijnej Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 

sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej”, który jest syntetycznym obrazem sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. 

Diagnoza składa się z 10 podrozdziałów tematycznych (Badania naukowe, rozwój technologiczny i 

innowacje, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Energia i 

emisja do atmosfery, Zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku, Ochrona środowiska i efektywność 

wykorzystywania zasobów, Zrównoważony transport, Zatrudnienie i zasoby pracy, Sytuacja społeczna 

i zdrowotna mieszkańców Wielkopolski, Edukacja i uczenie się przez całe życie), które odpowiadają 

zakresem celom tematycznym i tym samym wpisują się w strukturę części programowej.  

Zgodnie z koncepcją i metodologią badania, zaakceptowaną przez Zamawiającego, ocena diagnozy 

społeczno-gospodarczej dokonana została przy uwzględnieniu trzech kryteriów ewaluacji - kryterium 

trafności, spójności oraz przewidywanej efektywności. 

W tej części raportu próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy interwencja publiczna zaproponowana 

w WRPO 2014+ trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze 

regionu i opiera się na wynikach rzetelnych analiz regionalnych i krajowych? Poniżej w sposób 

tabelaryczny przedstawiono ogólną ocenę części diagnostycznej przy uwzględnieniu kryterium 

trafności, spójności oraz przewidywanej efektywności. 

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 

oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Trafność  
2. Spójność  
3. Przewidywana efektywność  

W ocenie ogólnej w diagnozie społeczno-gospodarczej przyjęto orientację strategiczną i część ta 

stanowi bogate źródło informacji o regionie. Dobór grup zagadnień poruszonych w diagnozie 

koresponduje z celami tematycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ogólnym, a tym samym stanowi 

dobrą podstawę dla działań określonych w priorytetach inwestycyjnych w części programowej.  

Pozytywnie należy ocenić, zwłaszcza w kontekście istnienia dokumentu strategicznego, jakim jest 

strategia rozwoju dla województwa, syntetyczne podejście Autorów Programu do opracowania części 
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diagnostycznej, która w obecnej formie stanowi trafne podsumowanie głównych potencjałów, 

problemów oraz wynikających z nich wyzwań regionu.  

Należy podkreślić, iż część diagnostyczna jest opracowaniem poprawnym pod względem logiki jak i jej 

trafności w kontekście zidentyfikowanych problemów rozwojowych. Uwagi przedstawione poniżej 

stanowią przeważnie propozycje zmian oraz uzupełnień, których zastosowanie wpłynie na (a) 

uczytelnienie tej części WRPO 2014+, (b) pełniejsze powiązanie części diagnostycznej z częścią 

programową ocenianego dokumentu. 

1. TRAFNOŚĆ DIAGNOZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

W KONTEKŚCIE RZECZYWISTYCH POTRZEB I  PROBLEMÓW REGIONU  

Niewątpliwie wnioski płynące z przedstawionych w diagnozie danych i analiz stanowią istotne 

i wystarczające informacje pozwalające scharakteryzować najważniejsze uwarunkowania i wyzwania 

rozwojowe województwa wielkopolskiego oraz zjawiska zachodzące w jego otoczeniu, które będą 

determinowały rozwój społeczno-gospodarczy regionu w ciągu najbliższych lat.  

Partycypacyjny charakter prac nad powstawaniem projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 pozwolił na zaktualizowanie wszystkich danych, których 

wygenerowanie możliwe było za rok 2012 lub 2013r. Pod tym względem w Programie formułowane 

wnioski i wyzwania rozwojowe opierają się na możliwie najbardziej aktualnych danych. 

Ze względu na pewne limity objętości tekstu w Programie wynikające z zapisów Szablonu programu 

operacyjnego 2014-2020 w Polsce (wersja z 15 lutego 2014r.) odwołanie się do tendencji społeczno-

gospodarczych mających miejsce w województwie wielkopolskim wydaje się być wystarczające dla 

trafnego wyznaczenia celów Programu, a w dalszej kolejności osi priorytetowych i priorytetów 

inwestycyjnych.  

 

2. SPOSÓB PRIORYTETYZACJI ZIDENTYFIKOWANYCH W DIAGNOZIE WYZWAŃ I  POTRZEB 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH REGIONU  

Działania planowane w ramach Programu pogrupowane zostały w 10 osi priorytetowych, które 

realizowane będą poprzez priorytety inwestycyjne. Poniżej przedstawiono analizę powiązań 

(uzasadnienie merytoryczne) części programowej WRPO 2014+ z wyłączeniem osi priorytetowej 

Pomoc techniczna z zagadnieniami poruszonymi w diagnozie społeczno-gospodarczej. W tym celu 

Ewaluator dla każdego z planowanych priorytetów inwestycyjnych starał się znaleźć odpowiednie 

uzasadnienie w oparciu o wnioski formułowane na podstawie prezentowanych w poszczególnych 

obszarach tematycznych części diagnostycznej danych empirycznych. 

Na podstawie przeanalizowanych powiązań stwierdzono (aneks 5), że planowana interwencja na 

poziomie osi priorytetowych, jak i priorytetów inwestycyjnych posiada odpowiednie uzasadnienie 

diagnostyczne i pod tym kątem należy ocenić ją jako trafną i spójną. Wszystkie planowane 

priorytety inwestycyjne w WRPO 2014+ odpowiadają na problemy wskazane w części diagnostycznej. 

Zamawiający dokonał priorytetyzacji zidentyfikowanych w diagnozie wyzwań i potrzeb społeczno-

gospodarczych regionu. Wyrazem priorytetyzacji potrzeb regionu jest wybór priorytetów 

inwestycyjnych, zastosowane podejście terytorialne, wielkość alokacji środków na poszczególne 
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obszary objęte interwencją w ramach Programu. Ewaluator dostrzega związek tych elementów ze 

zidentyfikowanymi w diagnozie wyzwaniami i potrzebami regionu. Ocen szczegółowych tych 

elementów dokonano w dalszej części raportu. 

3. TRAFNOŚĆ ZAPROPONOWANYCH CELÓW WRPO 2014+ WOBEC 

ZIDENTYFIKOWANYCH/ZDEFINIOWANYCH WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNO -GOSPODARCZYCH 

Wnioski płynące z analizy przeprowadzonej w punkcie 2. pokazały, że wszystkie osie priorytetowe i 

priorytety inwestycyjne są trafne w stosunku do części diagnostycznej i posiadają odpowiednie 

uzasadnienie w diagnozie wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych Programem. 

W oparciu o wyzwania rozwojowe każdego z obszarów diagnostycznych dokonano ich zestawienia z 

celami tematycznymi, celami szczegółowymi osi priorytetowych oraz celami szczegółowymi 

priorytetów inwestycyjnych, jako punkt wyjścia do oceny trafności zaproponowanych celów w 

kontekście wyzwań rozwojowych (aneks 6).  

W Programie wyraźne podkreślono, że nie wszystkie wyzwania wynikające ze zidentyfikowanych 

problemów ze względu na priorytety polityki wspólnotowej i krajowej oraz linii demarkacyjnej są 

możliwe do realizacji. Pomimo to, stopień spójności wyzwań rozwojowych z zaproponowanymi 

celami osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych programu według Ewaluatora jest wysoki. 

Należy przy tym zauważyć, że w niektórych przypadkach przedstawione w części diagnostycznej 

wyzwania realizowane będą szerzej przez priorytety inwestycyjne z różnych osi priorytetowych, nie 

tylko w sposób w jaki przedstawiono to w tabeli stanowiącej aneks 6. Do takich wyjątków należą: 

 wyzwania z obszaru „Zrównoważony transport”, oprócz priorytetu 7.2 i 7.4, realizowane będą 

również w ramach działań priorytetu inwestycyjnego 4.5 (w zakresie rozwoju zbiorowego 

transportu miejskiego i ograniczaniu ruchu w centrach miast w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza), PI 3.1 (w zakresie poprawy dostępności transportowej do 

rozwijających się terenów inwestycyjnych i ośrodków aktywności gospodarczej, jak również 

dostosowania lotnisk oraz terenów byłych lotnisk do wykorzystania w celach obsługi lotów 

biznesowych), w ramach PI 9.2 (w zakresie wsparcia dróg lokalnych stanowiących element 

szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją) oraz w ramach działań priorytetu inwestycyjnego 

6.4 ze względu na działania dotyczące modernizacji torów wodnych na potrzeby turystyczne 

(których celem będzie kanalizowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych 

przyrodniczo), 

 wyzwania z obszaru „Zatrudnienie i zasoby pracy” mają odzwierciedlenie w zapisach działań 

priorytetu inwestycyjnego 9.1 w zakresie tworzenia warunków ułatwiających łączenie funkcji 

zawodowych z opiekuńczymi, 

 przedsięwzięcia przewidziane w priorytecie inwestycyjnym 3.3, oprócz oczywistych odniesień 

do „Konkurencyjności przedsiębiorstw”, realizować będą również wyzwania z obszaru 

„Sytuacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Wielkopolski” (wsparcie przedsiębiorstw 

społecznych). 
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Odpowiedź na pytanie czy poszczególnym kwestiom w programie została nadana odpowiednia waga 

znajduje się w dalszej części raportu - ocena koncentracji tematycznej i adekwatności środków 

(kwestie 3 i 7 w pytaniu badawczym B). 

4. ZASADNOŚĆ INTERWENCJI PUBLICZNEJ  

Zidentyfikowane w projekcie Programu problemy wynikają z następujących zawodności rynku (ang. 

market failure):  

 zawodność konkurencji (funkcjonowanie przedsiębiorstw monopolistycznych i 

oligopolistycznych) powodująca zmniejszenie możliwości funkcjonowania i wejścia na rynek 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 

 istnienie dóbr publicznych, generujących władzy publicznej koszty utrzymania, amortyzacji 

oraz renowacji. 

Pierwsza wskazana zawodność rynku jest związana z istotnym problemem, jakim jest zmniejszenie 

możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw konkurujących z dużymi 

przedsiębiorstwami. Mniejsze podmioty gospodarcze nie posiadają na tyle znaczącego, jak duże 

przedsiębiorstwa, zaplecza – zasobów finansowych, zasobów personalnych oraz doświadczenia – 

dającego szansę na realizację inwestycji w obszarze innowacji. Z tej perspektywy, przedstawiona 

ocena sytuacji uzasadnia interwencję publiczną wspomagającą mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, zarówno przy wchodzeniu na rynek, jak i rozwoju innowacyjności, ale także 

wzmacniania otoczenia biznesu. W WRPO 2014+ podkreślono znaczenie oddziaływania na otoczenie 

biznesu, które stanowi instrument wzmacniania pozycji konkurencyjnej MŚP wobec przedsiębiorstw 

monopolistycznych i oligopolistycznych. Odzwierciedleniem tego podejścia jest przeznaczenie 

interwencji w ramach Celu Tematycznego 3 w całości MŚP. 

Wskazane w WRPO 2014+ priorytety inwestycyjne skupiają się w znaczącym stopniu na kwestii 

związanej z wydatkami na dobra publiczne. Implikacją powyższego jest to, że większość obszarów 

podlegających interwencji stanowią obszary publiczne, w których mechanizmy rynkowe mogą nie 

optymalizować ich funkcjonowania i rozwoju. W związku z tym wręcz konieczna jest interwencja 

publiczna, umożliwiająca rozwój tych obszarów, a w konsekwencji prowadząca do wspomagania 

wszystkich mieszkańców regionu. 

Wskazanie obszarów, których wsparcie ze środków publicznych w ramach Programu powinno zostać 

ograniczone z uwagi na ryzyko braku wpływu (ang. deadweight) na etapie tworzenia RPO wpisuje się 

w zakres zadań o charakterze bardzo trudnym. Ryzyko braku wpływu może wiązać się ze złym 

zidentyfikowaniem problemów i błędnym doborem priorytetów/działań, ale także z nieprawidłową 

realizacją Programu. Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej problemy, mianowicie - charakter dóbr 

publicznych oraz niewielkie zasoby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, można przypuszczać, że 

bez środków wsparcia z EFRR i EFS większość działań nie miałaby miejsca. 

Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy byliby gotowi 

przeznaczyć takiej wielkości środki na poszerzenie zakresu swojej działalności i inwestycje w 

innowacyjne projekty. W przypadku wsparcia rozwoju dóbr publicznych należy zaznaczyć, że zakres 

interwencji publicznej realizowanej przez Samorząd Województwa poprzez WRPO 2014+ bazuje na 
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środkach pochodzących z EFRR oraz EFS. W sytuacji, kiedy województwo nie mogłoby liczyć na 

wsparcie tymi środkami, zdolności finansowania inwestycji realizujących działania WRPO 2014+ 

będące bezpośrednio zarządzane przez Samorząd Województwa, byłyby znacząco ograniczone.   

Obszarem, który jako jedyny budzi wątpliwości, czy wsparcie nie doprowadzi w efekcie do jałowej 

straty, jest pomoc dużym przedsiębiorstwom, które z uwagi na doświadczenie i zaplecze finansowe 

miałyby możliwość realizowania innowacyjnych inwestycji i współpracy z jednostkami badawczymi 

bez konieczności korzystania ze środków publicznych. W WRPO 2014+ przewiduje się pewne obszary 

wsparcia, gdzie można przypuszczać, że bez udziału dużych przedsiębiorstw nie uda się poprawić 

pozycji województwa w kraju, jak i za granicą, np. w nakładach na B+R. W związku z tym proponuje 

się, aby w pierwszej kolejności przeznaczać wsparcie dla MŚP, natomiast w dalszej kolejności, przy 

braku zainteresowania ze strony tej grupy przedsiębiorstw, wsparcie dużych przedsiębiorstw 

(wsparcie w ramach PI 1.2). 

 

PROBLEM BADAWCZY B 

Czy zaproponowana w ramach WRPO 2014+ logika interwencji umożliwi realizację założonych celów 

rozwojowych regionu? 

Najważniejszym zadaniem ewaluacji ex-ante jest weryfikacja logiki Programu poprzez odniesienie 

jej do istniejącej wiedzy naukowej i eksperckiej (w tym wyników badań ewaluacyjnych). Na 

podstawie przeprowadzonej oceny Ewaluator sformułował wnioski i rekomendacje oraz przedstawił 

rekomendowany model logiczny programu operacyjnego, spójny z dostępną wiedzą naukową i 

ekspercką (m.in. w postaci diagramu wraz z opisem oraz odniesieniem do teorii/wyników badań). 

Wnioski i rekomendacje sformułowane przez Ewaluatora będą użyteczne dla Instytucji Zarządzającej 

(IZ) również w trakcie prac nad szczegółowym opisem priorytetów na późniejszych etapach 

programowania. 

Zgodnie z koncepcją i metodologią badania, zaakceptowaną przez Zamawiającego, ocena logiki 

interwencji dokonana została przy uwzględnieniu pięciu kryteriów ewaluacji - kryterium 

przewidywana skuteczność, przewidywana efektywność i przewidywana użyteczność, trafność i 

spójność.  

Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 oznacza spełnienie danego 

kryterium a 1 brak spełnienia. 

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, 

gdzie 4 oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Trafność  
2. Spójność  
3. Przewidywana skuteczność  
4. Przewidywana efektywność  
5. Przewidywana użyteczność  
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1. ZWIĄZKI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE POMIĘDZY ZAPLANOWANYMI W RAMACH WRPO 2014+ 

DZIAŁANIAMI I ICH PRODUKTAMI A OCZEKIWANYMI REZULTATAMI WRAZ Z UZASADNIENIEM 

EMPIRYCZNYM I TEORETYCZNYM ZW IĄZKÓW PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH, NA KTÓRYCH 

ZBUDOWANA JEST LOGIKA INTERWENCJI WRPO 2014+ I OSI PRIORYTETOWYCH 

W ramach poniższej analizy Ewaluator wykorzystał metodę analizy SWOT/TOWS posłużyła ona do 

skonfrontowania silnych i słabych stron WRPO 2014+ z czynnikami zewnętrznymi, które pozostają 

poza kontrolą osób odpowiedzialnych za realizację Programu, a które w pozytywny (szanse) lub 

negatywny sposób (zagrożenia) mogą wpływać na zarządzanie i wdrażanie Programu. Ewaluator dla 

każdej z poniższych osi wydzielił czynniki zewnętrzne mogące wpływać pozytywnie na realizację 

projektów w ramach każdej osi oraz na czynniki mogące mieć negatywny wpływ na realizację 

założonych celów. Po dokonaniu tej identyfikacji wydzielono mocne strony WRPO 2014+, były to 

wszystkie elementy logiki interwencji ocenione przez Ewaluatora pozytywnie oraz słabe strony, które 

zostały przez Ewaluatora wskazane jako braki i stanowią propozycję uzupełnień. Wyniki tej analizy 

posłużyły również do opracowania wniosków w ramach pytania o przyczynianie się zastosowanej w 

WRPO 2014+ logiki interwencji do wzrostu możliwości regionu w zakresie elastycznego 

dostosowywania się do zmian zachodzących w jego otoczeniu zewnętrznym. 

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

1. Punktem wyjścia do stworzenia diagramu logiki interwencji w ramach analizowanej osi było 

zidentyfikowanie na podstawie zapisów „Diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów 

obszarów/sektorów objętych programem” (część „Badania naukowe, rozwój technologiczny i 

innowacje” oraz „Konkurencyjność przedsiębiorstw”) głównych problemów społeczno-

ekonomicznych występujących w regionie. Należą do nich: 

a) mała liczba firm wysokiej technologii, innowacyjnych oraz zmniejszający się udział nakładów 

na działalność innowacyjną, 

b) duża koncentracja infrastruktury innowacyjnej oraz jednostek B+R w Poznaniu, gospodarcze 

zróżnicowanie przestrzeni Wielkopolski, 

c) brak odpowiedniego usieciowienia instytucji otoczenia biznesu, 

d) niewystarczające nakłady na B+R oraz znaczny udział badań podstawowych w strukturze 

prowadzonych badań, 

e) niewystarczający poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy 

przedsiębiorstwami, a uczelniami wyższymi w zakresie B+R, słabe dostosowanie ofert uczelni i 

jednostek B+R do potrzeb gospodarki, 

f) niedostateczne wyposażenie kapitałowe i dekapitalizacja majątku dużej części firm. 

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie problemów i 

wyzwań rozwojowych oparte na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based evaluation). 

2. W WRPO 2014+ przyjęto zasadę, iż "1 działanie = 1 Priorytet Inwestycyjny". W związku z tym, na 

potrzeby tworzonych diagramów, funkcję działania pełnią priorytety inwestycyjne. Z uwagi na 

bardzo ogólny charakter nazw priorytetów inwestycyjnych, przy opracowywaniu diagramów we 

wszystkich osiach priorytetowych kierowano się zaplanowanymi typami przedsięwzięć, które w 
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bardziej precyzyjny sposób umożliwiły analizę logiki interwencji WRPO 2014+. W analizowanej osi 

priorytetowej przyjęto 6 priorytetów inwestycyjnych: 

 1.1 Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji (…).W kolejnej perspektywie finansowej 

zakres wsparcia infrastruktury B+R został znacznie ograniczony, sprowadzając się głównie do 

inwestycji w jednostkach naukowych, bazujących na potencjale powstałym w latach 

poprzednich. W latach 2014-2020 zasadność wsparcia projektów sfery B+R wynikać będzie z 

identyfikacji na poziomie krajowym i regionalnym tzw. inteligentnych specjalizacji, stąd 

wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje w infrastrukturę sfery B+R, które będą wynikać z 

regionalnych specjalizacji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z zapisami projektu 

linii demarkacyjnej, planuje, aby inwestycje w infrastrukturę w jednostkach naukowych 

przewidziane do realizacji w ramach RPO w PI 1.1 były uzgadniane w ramach Kontraktu 

Terytorialnego.  

 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…), w ramach którego 

zaplanowano wsparcie dla działalności B+R, w szczególności związanej z rozwojem 

inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców, wsparcie dla wdrażania 

własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności 

intelektualnej, wsparcie dla procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, wsparcie 

transferu technologii. Odpowiedni system narzędzi pozwoli na większe zaangażowanie 

sektora prywatnego w finansowaniu sektora B+R oraz wdrażanie innowacji. Istotne z punktu 

widzenia rozwoju gospodarki jest znaczne zaangażowanie przedsiębiorców we wprowadzanie 

innowacji, w tym w szczególności w zwiększanie ich potencjału badawczo-rozwojowego, 

tworzenie infrastruktury badawczej oraz kreowanie popytu na kadrę B+R. 

 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości. W regionie jedną z barier rozwoju przedsiębiorczości 

jest brak kapitału własnego zarówno na założenie przedsiębiorstwa, jak i na jego rozwój i 

wdrażanie systemów jakości i zarządzania w początkowej fazie funkcjonowania. Dlatego też 

wspierane będzie tworzenie przedsiębiorstw i ich rozwój w początkowym okresie 

działalności, poprzez wsparcie usług IOB na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, jak również 

tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju 

gospodarczego (w tym dostosowanie lotnisk lokalnych oraz terenów byłych lotnisk do 

wykorzystania w celach obsługi lotów biznesowych). 

 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w 

celu umiędzynarodowienia. Konkurencyjność działalności gospodarczej wielkopolskich 

przedsiębiorstw uzależniona jest od uczestniczenia w międzynarodowych procesach 

gospodarczych, poprzez promocję i wsparcie na rynkach międzynarodowych. Jest to 

szczególnie ważne w kontekście globalizacji gospodarki oraz negatywnych skutków 

mijającego kryzysu finansowego. Wsparcie w tym priorytecie kierowane będzie głównie na 

internacjonalizację przedsiębiorstw, rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej 

przedsiębiorstw, promocję gospodarczą i turystyczną oraz promocję przedsiębiorstw na 
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rynkach międzynarodowych, rozwój wyspecjalizowanych usług IOB w zakresie nowych 

modeli biznesowych i internacjonalizacji przedsiębiorstw.  

 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług. Rozwój MŚP w regionie hamowany jest głównie przez brak kapitału 

własnego, problemy z uzyskaniem zewnętrznego finansowania, niskie nakłady inwestycyjne, 

ograniczony dostęp do innowacji, wysoko zamortyzowany majątek trwały przy braku 

środków na modernizację techniczną oraz większa koncentracja na bieżącym funkcjonowaniu 

nastawionym na maksymalizację obrotów i zysków, niż nad budowaniem relacji z 

otoczeniem. Dlatego w ramach priorytetu przewiduje się głównie inwestycje w 

przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług, wsparcie rozwoju 

klastrów oraz wsparcie inwestycyjne dla podmiotów ekonomii społecznej.  

 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i 

międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji, w przypadku którego do 

preferowanych przedsięwzięć zalicza się rozwój potencjału i usieciowienia IOB oraz projekty 

doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw, zwiększające ich zdolność do budowania oraz 

wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku. Konkurencyjność gospodarki zależy w dużej 

mierze od potencjału IOB oraz inicjowanej przez nie współpracy przedsiębiorstw. Stąd 

działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu i zdolności 

różnych podmiotów do zarządzania między innymi sieciami, parkami przemysłowymi, czy 

inkubatorami przedsiębiorczości stanowią kluczowy kierunek wsparcia. 

Dla wskazanych powyżej 6 priorytetów inwestycyjnych przyjęto łącznie 8 wskaźników produktu 

oraz 7 wskaźników rezultatu bezpośredniego, które przedstawione zostały na diagramie związków 

przyczynowo-skutkowych w aneksie 8. 

3. Zaproponowana w Programie logika interwencji adresuje wszystkie wskazane na podstawie 

zapisów diagnostycznych problemy i wyzwania rozwojowe regionu i pod tym względem należy 

ocenić ją pozytywnie. Lista wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego została oceniona 

pozytywnie i uznana za wystarczającą na potrzeby oceny realizacji WRPO 2014+. W ramach 

priorytetu inwestycyjnego 3.1 przewidziano wsparcie tworzenia nowej oraz rozwój istniejącej 

infrastruktury terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dostosowanie 

lotnisk oraz terenów byłych lotnisk do wykorzystania w celach obsługi lotów biznesowych).  

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne 

1. Podstawą dla działań przedstawionych na diagramie logiki interwencji są następujące problemy 

społeczno-ekonomiczne zidentyfikowanie w części diagnostycznej WRPO 2014+: 

a) niewystarczające wykorzystanie TIK w przedsiębiorstwach, 

b) słaby poziom rozwoju e-usług oraz ich niedostateczne wykorzystanie m. in. w administracji 

publicznej, edukacji i zdrowiu, 

c) niski poziom umiejętności cyfrowych wśród osób starszych i w grupach o niższym 

wykształceniu, 

d) niski stopień digitalizacji zasobów we wszystkich sferach. 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

   23 
 

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie czterech głównych 

problemów rozwojowych, które oparte zostało na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-

based evaluation). 

2. Działania planowane w ramach analizowanej osi priorytetowej obejmują 2 priorytety 

inwestycyjne: 

 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie 

zapotrzebowania na TIK. Wzrost konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw zależny 

jest również od stopnia wykorzystania TIK. Stąd przedsięwzięcia planowane w ramach tego 

priorytetu dotyczyć będą tworzenia i wdrażania nowych e-usług, działalności on-line 

przedsiębiorstw, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie 

organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz wsparcia TIK na rzecz współpracy i 

sieciowania działalności gospodarczej.  

 2.3 Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, 

e-kultury i e-zdrowia, w ramach którego przewiduje się wsparcie dla rozwoju e-usług 

publicznych, informatyzacji instytucji publicznych oraz wsparciu digitalizacji zasobów 

publicznych. Wśród preferowanych przedsięwzięć znajdują się projekty ukierunkowane na 

rozwój elektronicznych usług publicznych, szczególnie w relacjach administracja-

administracja, administracja-biznes oraz administracja-obywatel, na zwiększenie dostępu 

obywateli do usług publicznych, związane z informatyzacją placówek ochrony zdrowia oraz 

usług społecznych, z zakresu digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, 

planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienia powszechnego, 

otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. Wśród planowanych przedsięwzięć 

przewiduje się także wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu, 

rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje, tworzenie oraz 

rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji 

przestrzennej (GIS). Jak wskazano w Programie, wzrost zastosowania TIK w sferze publicznej 

będzie budowany na podstawie pozytywnych rezultatów, w takich obszarach jak wzrost 

liczby korzystających z e-usług, rozwój e-edukacji, większe możliwości dostępu przy pomocy 

technologii informacyjno-komunikacyjnych do kultury, ochrony zdrowia i innych informacji. 

W osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zaproponowano po jednym wskaźniku produktu 

i jednym wskaźniku rezultatu bezpośredniego dla każdego z priorytetów inwestycyjnych. Diagram 

prezentujący związki przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zdiagnozowanymi 

problemami społeczno-ekonomicznymi, planowanymi działaniami oraz wskaźnikami produktu i 

rezultatu przedstawiono w aneksie 8. 

3. Zaplanowane działania w tym obszarze pomimo ograniczonych środków według Ewaluatora 

odpowiadają na zdiagnozowane problemy województwa wielkopolskiego w obszarze 

społeczeństwa cyfrowego. Według Ewaluatora lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu jest wystarczająca i spójna. 
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Oś priorytetowa 3: Energia 

1. Wśród zidentyfikowanych problemów społeczno-ekonomicznych, wpisujących się w tematykę 

energii, wymienić można:  

a) znaczący, ale słabo wykorzystywany potencjał regionu do produkcji energii z OZE, 

b) zły stan techniczny i zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do infrastruktury 

elektroenergetycznej, 

c) duża energochłonność gospodarki, 

d) zanieczyszczenia pochodzące z „niskiej emisji” oraz emisji komunikacyjnej. 

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie czterech 

głównych problemów rozwojowych, które oparte zostało na dostępnych wynikach 

empirycznych (evidence-based evaluation). 

2. Zasadność interwencji w ramach analizowanej osi priorytetowej wynika przede wszystkim z 

dążenia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym ograniczenie emisji do atmosfery 

substancji szkodliwych oraz poprawę efektywności energetycznej. Polska jako kraj członkowski 

UE musi spełniać zobowiązania odnośnie poprawy efektywności energetycznej, co wymuszają 

zapisy dyrektywy 2006/32/WE, zgodnie z którą należy osiągnąć oszczędności energii o 9% w 

stosunku do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001-2005 do 2016 roku. 

Na oś priorytetową Energia składają się łącznie 4 priorytety inwestycyjne: 

 4.1 Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w 

ramach którego przewiduje się wsparcie dla budowy, przebudowy bądź modernizacji 

instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, instalacji 

służących dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, sieci elektroenergetycznych 

umożliwiających przyłączenia jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci, jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych w wysokosprawnej 

kogeneracji, jak również produkcja urządzeń dla OZE oraz dla biokomponentów i biopaliw. 

Działania te wpisują się w realizację celu strategii Europa 2020 dotyczącego zwiększenia 

udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20% w UE oraz 

zmniejszenia dwutlenku węgla, a przez wzmocnienie „zielonego” aspektu gospodarki 

regionu wzmocnienia jej konkurencyjności. 

 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach. Energochłonność jest jednym z kluczowych czynników wpływających 

na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku, dlatego działania prowadzące do poprawy 

efektywności energetycznej mają na celu racjonalizację wykorzystania energii w 

przedsiębiorstwach. W ramach tego priorytetu wsparcie ukierunkowane jest przede 

wszystkim na  działania ograniczające energochłonność, racjonalizację produkcji w celu 

zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa. 

 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w 
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budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym. 40% zużycia energii ma miejsce w 

budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych, dlatego najwyższy potencjał 

możliwości oszczędności energii zidentyfikowano właśnie w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym. Wśród spodziewanych przedsięwzięć w tym obszarze wymienia się 

modernizację energetyczną budynków oraz wymianę wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, modernizację infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej w 

modernizowanych budynkach, a także podłączanie budynków do sieci oraz instalacje OZE 

w modernizowanych energetycznie budynkach. 

 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, 

w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu. Zanieczyszczenie powietrza, w szczególności na terenach miejskich, wynika 

głównie ze spalania paliw stałych powodujących niską emisję z nadmiernego korzystania z 

komunikacji indywidualnej, ze względu na często wysoki stopień zużycia technicznego 

samochodów kumuluje emisję niewspółmiernie wyższą niż inne rodzaje transportu. W 

priorytecie inwestycyjnym 4.5 przewidziano środki na wsparcie zakup niskoemisyjnego 

taboru dla transportu publicznego oraz budowę/przebudowę infrastruktury transportu 

publicznego, budowę i przebudowę infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu 

drogowego w centrach miast, projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające 

integrację z transportem indywidualnym, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia 

ulicznego, działania informacyjno-promocyjne oraz inwestycje w zakresie budownictwa 

niskoemisyjnego i pasywnego. 

W analizowanej osi priorytetowej zaproponowano po jednym wskaźniku produktu i jednym 

wskaźniku rezultatu bezpośredniego dla każdego z priorytetów inwestycyjnych (nie licząc 

priorytetu 4.5, gdzie przyjęto dwa wskaźniki produktu). Diagram prezentujący związki 

przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zdiagnozowanymi problemami społeczno-

ekonomicznymi, planowanymi działaniami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu 

przedstawiono w aneksie 8. 

3. Logika interwencji zaproponowana w WRPO 2014+ w osi priorytetowej Energia została 

oceniona pozytywnie, pod kątem realizacji założonych celów szczegółowych. Liczba 

zastosowanych wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu jest optymalna i według 

Ewaluatora wystarczająca. 

Oś priorytetowa 4: Środowisko 

1. Diagram logiki interwencji w ramach osi priorytetowej Środowisko (aneks 8), podobnie jak w 

poprzednich osiach priorytetowych, pokazuje zidentyfikowanie na podstawie zapisów części 

diagnostycznej problemów społeczno-ekonomicznych występujących w regionie oraz 

odpowiednie działania/przedsięwzięcia mające na celu ich niwelowanie. Wśród głównych 

problemów środowiskowych należy wskazać: 

a) niekorzystny bilans wodny, 
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b) niewystarczający system ochrony przeciwpowodziowej oraz znaczne braki sprzętowe i 

dekapitalizacja sprzętu służb ratowniczych, 

c) znaczne potrzeby w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczania 

ścieków, 

d) potrzeba dalszych inwestycji w regionalny system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

e) zły stan techniczny obiektów dziedzictwa kultury materialnej, 

f) silna antropopresja, 

g) znaczna powierzchnia terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 

h) słaba jakość klimatu akustycznego. 

Uzasadnienie dla wskazanych powyżej problemów i wyzwań rozwojowych oparte na 

dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based evaluation) przedstawione zostało w 

aneksie 7. 

2. Ochrona środowiska i racjonalne korzystanie jako elementy istotne w dążeniu do wzrostu 

konkurencyjności oraz wzmacniania potencjału w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia 

są priorytetem Unii Europejskiej. Jednym z celów Strategii Europa 2020 jest rozwój 

zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Rozwój zrównoważony realizowany poprzez 

bardziej racjonalne zużycie materiałów w procesie produkcji, czyli redukcję zużycia surowców 

i wzrost wydajności ich wykorzystania, czy powtórne użycie odpadów z jednego procesu 

produkcji w procesie kolejnym, może skutkować zwiększeniem efektywności ekonomicznej i 

zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska. Co więcej, taniej jest przeprowadzić 

modernizację technologiczną, niż usuwać skutki powstałych zanieczyszczeń. 

Oś Środowisko składa się z następujących priorytetów inwestycyjnych: 

 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i  rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami. Wielkopolska w znacznej części jest uboga w wodę. 

Opady i spływ jednostkowe nie są rekompensowane sztuczną retencją. Ponadto w 

regionie występują duże potrzeby w zakresie wsparcia systemów wczesnego reagowania 

i ratownictwa. W ramach priorytetu wskazano wśród preferowanych przedsięwzięć 

inwestycje w małą retencję wodną, inwestycje w zakresie ochrony obszarów narażonych 

na powodzie i susze, inwestycje polegające na wzmocnieniu systemów wczesnego 

reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych, 

wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy oraz zwiększanie potencjału 

ratowniczych organizacji pozarządowych przez szkolenia dla ich członków biorących 

udział w działaniach ratowniczych. 

 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz (…). Region w obszarze 

gospodarowania odpadami nie spełnia jeszcze wymogów unijnych. Do głównych 

problemów wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla województwa 
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wielkopolskiego na lata 2012-2017 zaliczono m.in.: unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych przede wszystkim przez ich składowanie (na składowiskach zdeponowano 

88% odpadów zmieszanych zebranych w 2012 roku), a także brak zorganizowanego 

systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Wśród planowanych 

przedsięwzięć w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.1 przewiduje się działania 

wynikające z planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 

państwa członkowskie. Pomimo znaczącej rozbudowy infrastruktury oczyszczania 

ścieków w ostatnich latach, potrzeby w tym zakresie są nadal znaczące. Wciąż 

niewystarczająca liczba ludności w regionie korzysta z oczyszczalni ścieków, w 

porównaniu do liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej. Dlatego w ramach 

wsparcia w priorytecie inwestycyjnym 6.2 przewidziano finansowanie projektów 

wynikających z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, z zakresu 

zaopatrzenia w wodę, zagospodarowania osadów ściekowych oraz systemów 

indywidualnych oczyszczania ścieków, jak również zakupu urządzeń i aparatury 

kontrolno-pomiarowej. 

 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych mają wielki wpływ na formę i treść życia społecznego, gospodarczego, a w 

szerszym rozumieniu na harmonijny rozwój regionu i wzrost jego konkurencyjności. 

Dlatego w ramach priorytetu przewidziano wsparcie na budowę, przebudowę, 

modernizację, bądź adaptację instytucji kultury, obiektów oraz obszarów zabytkowych, 

obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, obiektów 

dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, jak również na zakup trwałego 

wyposażenia oraz konserwację i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów i starodruków, 

wsparcie i rozwój centrów informacji kulturalnej i turystycznej, promocji i kultury oraz 

promocję kultury, jej dziedzictwa, markowych produktów turystycznych i wydarzeń 

kulturalnych. 

 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 

infrastrukturę, w ramach którego wsparcie otrzymają projekty w zakresie przywracania 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, podnoszenia standardu bazy 

technicznej i wyposażenie obszarów chronionych, opracowywania planów/programów 

ochrony dla obszarów chronionych, edukacji ekologicznej oraz inwentaryzacji 

przyrodniczej gmin. W ramach priorytetu wspierane będzie również kanalizowanie ruchu 

turystycznego poprzez modernizację torów wodnych, budowa lub rozbudowa centrów 

ochrony różnorodności biologicznej, punktów i platform widokowych, szlaków oraz 

ścieżek dydaktycznych. 
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 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (…). Działania w ramach analizowanego priorytetu inwestycyjnego 

ukierunkowane są na odnowę miast w celu poprawy stanu środowiska i jakości życia 

mieszkańców głównie na obszarach zdegradowanych. Wśród problemów na które 

odpowiadają działania wskazane poniżej wymienić można znaczny udział obszarów 

zdegradowanych, niską jakość powietrza, duży ruch drogowy, wysokie poziomy hałasu 

oraz emisje gazów cieplarnianych. Problemy te mają zostać niwelowane głównie przez 

projekty z zakresu rekultywacji lub remediacji terenów zdegradowanych, budowy i 

przebudowy (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających, redukcji 

natężenia hałasu oraz jego monitoringu, systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach 

oraz systemów informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. 

W analizowanej osi priorytetowej zaproponowano 9 wskaźników produktu oraz 7 

wskaźników rezultatu bezpośredniego. Diagram prezentujący związki przyczynowo-skutkowe 

występujące pomiędzy zdiagnozowanymi problemami społeczno-ekonomicznymi, 

planowanymi działaniami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu przedstawiono w aneksie 8. 

3. Listę działań uważa się za kompletną i oceniono ją pozytywnie pod kątem uwzględnienia 

wszystkich zidentyfikowanych w regionie problemów. Wszystkie zaproponowane w WRPO 

2014+ wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego pozwalają na monitorowanie realizacji 

zaplanowanych działań.  

Zaopatrzenie w wodę literalnie występuje jako jeden z celów szczegółowych WRPO 2014+, a 

wśród spodziewanych typów przedsięwzięć znajdują się inwestycje z zakresu zaopatrzenia w 

wodę.  Z informacji uzyskanych od Zamawiającego wynika, że tego typu działania nie są 

dominującymi obszarami wsparcia w ramach tej osi priorytetowej, a projekty dotyczące 

gospodarki wodnej będą jedynie elementem projektów kompleksowych poprawiających 

jakość gospodarki ściekowej w regionie. Stąd propozycja Ewaluatora, aby odpowiednio 

zmodyfikować nazwę celu szczegółowego dla PI 6.2. 

Oś priorytetowa 5: Transport 

1. Podstawą dla działań w ramach osi priorytetowej Transport są następujące problemy 

społeczno-ekonomiczne zidentyfikowane w części diagnostycznej WRPO 2014+: 

a) znaczne obciążenie średnim ruchem dobowym na drogach krajowych i wojewódzkich, 

b) zły stan techniczny dróg, sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej, 

c) niedostateczna liczba obwodnic miejscowości i obiektów mostowych, 

d) niewystarczająca długość sieci dróg ekspresowych, 

e) znaczne różnice w dostępie do sieci drogowej wewnątrz województwa (słabe 

skomunikowanie pomiędzy południową i północną częścią regionu), 

f) niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

g) słabo rozwinięty system transportu intermodalnego, 

h) rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz niewykorzystana 

infrastruktura lokalnych lotnisk, 
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i) zły stan techniczny dróg wodnych, infrastruktury żeglugowej i urządzeń 

hydrotechnicznych. 

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie czterech 

głównych problemów rozwojowych, które oparte zostało na dostępnych wynikach 

empirycznych (evidence-based evaluation). 

2. Planowane działania w WRPO 2014+ koncertują się w głównej mierze na zwiększeniu 

spójności komunikacyjnej. Celem działań jest dążenie do niwelowania niedoborów 

przepustowości w funkcjonowaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej oraz promowanie 

zrównoważonego transportu. Szczegółowe cele Programu skupiają się na poprawie 

warunków dla transportu drogowego poprzez budowę, przebudowę i modernizację sieci 

drogowej oraz poprawę warunków dla transportu kolejowego poprzez budowę, przebudowę 

i modernizację infrastruktury kolejowej poza siecią TEN-T. W ramach analizowanej osi 

priorytetowej realizowane będą 2 priorytety inwestycyjne: 

 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi, w ramach 

której przewiduje się wsparcie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich 

oraz lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach, jak również obiektów 

inżynieryjnych w ciągach dróg (obiekty mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i 

inne). 

 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałas. 

Preferowane przedsięwzięcia w ramach tego priorytetu dotyczyć będą przebudowy, 

modernizacji, rehabilitacji sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla 

systemu przewozów regionalnych w województwie oraz infrastruktury dworcowej i 

przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, jak również zakupu i modernizacji jednostek 

taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich, inwestycji w 

infrastrukturę obsługi i serwisowania taboru. 

W analizowanej osi priorytetowej zaproponowano 3 wskaźniki produktu oraz 2 wskaźniki 

rezultatu bezpośredniego. Diagram prezentujący związki przyczynowo-skutkowe występujące 

pomiędzy zdiagnozowanymi problemami społeczno-ekonomicznymi, planowanymi 

działaniami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu przedstawiono w aneksie 8. 

3. Logika interwencji w ramach osi priorytetowej Transport nie uwzględnia wszystkich 

problemów i wyzwań rozwojowych wskazanych w części diagnostycznej WRPO 2014+. 

Wynika to z faktu, że część z nich, istotnych dla województwa, zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa i projektu linii demarkacyjnej, finansowana będzie z programów z poziomu 

krajowego. Do wyzwań takich zaliczyć można potrzebę realizacji działań ukierunkowanych na 

odbudowę potencjału jakim są śródlądowe drogi wodne, na rozwój systemów transportu 

intermodalnego oraz na rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica.  
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W przypadku transportu wodnego Autorzy Programu podkreślają, że inwestycje w 

infrastrukturę dróg wodnych śródlądowych są wysoce kosztochłonne i w obecnym stanie 

technicznym tych dróg w Wielkopolsce uznano, że wielkość środków WRPO 2014+, jakie 

można by przeznaczyć na takie przedsięwzięcia, nie rozwiąże żadnego z problemów w tym 

zakresie. Ponadto część inwestycji w tym zakresie ujęto w dokumencie implementacyjnym do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020, które przewidziane są do realizacji z poziomu 

krajowego. 

W osi priorytetowej Transport wskazano trzy wskaźniki produktu, których liczba według 

Ewaluatora jest optymalna i wystarczająca. W przypadku wskaźników rezultatu proponuje się 

uzupełnienie wskaźnika dla PI 7.4 Liczba gmin o polepszonej dostępności do ośrodka 

wojewódzkiego o wskaźnik Wzrost Wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej, 

którego metodologia wyliczania jest przygotowywana przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju.  

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy 

1. Punktem wyjścia do stworzenia diagramu logiki interwencji w ramach osi Rynek pracy było 

zidentyfikowanie na podstawie zapisów „Diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów 

obszarów/sektorów objętych programem” problemów społeczno-ekonomicznych 

występujących w regionie. Zaliczyć do nich należy: 

a) najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju – niecałe 10% (2012 r.), ale duże jej 

zróżnicowanie w regionie, 

b) wysoki w skali kraju wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata - 65,9%, przy niskim 

wskaźniku zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata (29,3%) i 15-29 lat (47%), a także osób 

w wieku 50 lat i więcej – 33%, 

c) niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy (w 2012 r. wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie wyniósł 20%), 

d) wzrost osób długotrwale bezrobotnych w strukturze osób bezrobotnych ogółem (w 2012 

r. 29%), 

e) wzrost odsetka osób pracujących (praca najemna) żyjących poniżej granicy ubóstwa 

skrajnego,  

f)  zróżnicowana sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy - wskaźnik zatrudnienia 

mężczyzn wynosi ok. 69%, natomiast kobiet 51%. Kobiety dominują w strukturze osób 

długotrwale bezrobotnych, 

g) głównymi przyczynami bezrobocia są niskie, nieodpowiadające na potrzeby 

pracodawców kompetencje i kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego oraz niska 

skala poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania, 

h) słaby dostęp do usług opieki nad dziećmi do lat 3 uznawany jest przez kobiety za jedną z 

głównych barier w funkcjonowaniu na rynku pracy. Jedynie w 9% gmin w województwie 

funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, 

i) większość firm w Wielkopolsce nie stosuje żadnych elastycznych form zatrudnienia, 

j) spadek liczby osób przyjętych do pracy po powrocie z urlopów wychowawczych, 

k) spadek liczby wolnych i nowoutworzonych miejsc pracy, 
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l) wzrost liczby osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy,  

m) spadająca przeżywalność przedsiębiorstw z kolejnym rokiem działalności, w 

szczególności osób fizycznych i podmiotów bez pracowników, 

n) 30% pracowników korzysta z komputera z dostępem do Internetu w pracy (średnia w 

kraju – 36%), a 12% firm zapewnia pracownikom szkolenia z zakresu ICT (2012 r.), 

o) zarządzanie w ramach CSR przedsiębiorcy zawężają do działań promocyjno-

marketingowych, umniejszając kwestiom zarządzania zasobami ludzkimi, czy 

innowacjami. Dominują krótkookresowe plany rozwoju nad strategicznymi, 

p) głównymi barierami rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudność pozyskania 

finansowania ze źródeł komercyjnych i brak zabezpieczeń, 

q) systematyczny spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (22% w 2004 r., 9% w 

2012 r.) przy wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym (odpowiednio 14% i 16,5%), 

r) wzrost osób hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych, układu krążenia, 

układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.  

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie problemów i 

wyzwań rozwojowych oparte na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based 

evaluation). 

2. Oś składa się z 5 priorytetów inwestycyjnych do których przypisano 12 wskaźników produktu 

oraz 9 wskaźników rezultatu bezpośredniego/długoterminowego. Taką konstrukcję należy 

uznać za prawidłową. Relatywnie wysoka liczba wskaźników produktu związana jest z 

koniecznością uchwycenia wpływu realizacji działań w mnogiej liczbie aspektów (interwencji). 

Oś Rynek pracy jest obszarem działań wpisującym się w dużej mierze w projekt przewodni 

Strategii Europa 2020 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” zakładający 

rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia wskaźnika aktywności zawodowej i 

lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy. W związku z powyższym, w świetle 

dużej wagi podejmowanych działań, słusznie zastosowanym w Programie podejściem jest, 

aby lista wskaźników była relatywnie szczegółowa i kompleksowo obejmowała poruszane 

zagadnienia. Przy ocenie logiki interwencji kierowano się opisem priorytetów inwestycyjnych 

oraz szczegółowymi typami przedsięwzięć przypisanymi do konkretnych priorytetów. Na 

bazie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych w Programie sformułowano 

wyzwania rozwojowe obejmujące wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, poprawy 

dostępu do samozatrudnienia, dostępu do zatrudnienia rodzicom oraz opiekunom, wsparcie 

rozwojowe przedsiębiorstw i ich pracowników oraz dostępności do profilaktyki i lecznictwa. 

Wyzwaniom tym zaadresowano 5 następujących priorytetów inwestycyjnych: 

 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w 

tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. W ramach 

tego priorytetu zaplanowano wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na 

rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego 

dopasowania do potrzeb rynku pracy, wsparcie w zdobywaniu doświadczenia 

zawodowego, wsparcie dla mobilności przestrzennej osób poszukujących zatrudnienia w 

ramach sieci EURES a także wsparcie w zakresu monitorowania i prognozowania sytuacji 
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na rynku pracy. Wsparcie to kierowane będzie do osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo i pracodawców a także obejmie osoby planujące przekwalifikowanie 

zawodowe. 

 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw gdzie poprzez wsparcie 

szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą podejmuje się m.in. trafnie zidentyfikowany w 

regionie problem występowania znaczących barier dla rozpoczęcia działalności 

gospodarczej związanych z trudnością pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych i 

brak zabezpieczeń. 

 8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 

rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę. Wsparcie w ramach tego priorytetu zorientowane jest 

na przedsiębiorstwa zainteresowane wdrażaniem rozwiązań na rzecz godzenia życia 

zawodowego i prywatnego – w szczególności poprzez elastyczne metody organizacji 

pracy. Wsparcie to ma na celu aktywizację zawodową osób powracających bądź 

wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, wsparcie 

przedsiębiorców w rozwiązaniach na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym. 

 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, w którym 

zakłada się wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw pozwalające na dostosowanie do 

zmian w gospodarce, wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników, w tym w 

wieku powyżej 50 roku życia, wsparcie typu outplacement’owego dla osób zagrożonych 

utratą pracy lub zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn zakładu pracy, wzmacnianie 

dialogu społecznego i lokalnych partnerstw na rzecz adaptacyjności. 

 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie, gdzie założone wsparcie skoncentruje się na szerzeniu 

profilaktyki zdrowotnej służącej wspieraniu aktywności zawodowej, programach 

rehabilitacji dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w zakresie 

wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń 

zdrowotnych, poprawie ergonomii pracy i eliminowania czynników zagrażających 

zdrowiu w miejscu pracy. W odpowiedzi na zidentyfikowane zmiany w sytuacji 

demograficznej oraz stanie zdrowia i świadomości profilaktyki zdrowotnej, do 

spodziewanych typów przedsięwzięć w ramach PI 8.10 zaliczono (1) programy 

profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności 

zawodowej, dotyczące w szczególności chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób 

onkologicznych, a także innych chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 

regionu, (2) programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, (3) 

przekwalifikowywanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie 

wpływających na zdrowie, (4) programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem 

aktywności zawodowej w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu 
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powszechnych świadczeń zdrowotnych, (5) poprawa ergonomii pracy i eliminowanie 

czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. 

3. Zaproponowana w Programie logika interwencji adresuje wszystkie wskazane na podstawie 

zapisów diagnostycznych problemy i wyzwania rozwojowe regionu i pod tym względem 

należy ocenić ją pozytywnie. Lista wskaźników produktu oraz rezultatu strategicznego została 

oceniona pozytywnie i uznana za wystarczającą na potrzeby oceny realizacji WRPO 2014+.  

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 

1. Punktem wyjścia do stworzenia diagramu logiki interwencji w ramach osi Włączenie 

społeczne było zidentyfikowanie na podstawie zapisów „Diagnozy wyzwań, potrzeb i 

potencjałów obszarów/sektorów objętych programem” problemów społeczno – 

ekonomicznych występujących w regionie. Zaliczyć do nich należy: 

a) znaczna liczba mieszkańców Wielkopolski zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (27% w 2012 r. mieszkańców w regionie północno-zachodnim Polski); 

b) wzrastająca liczba gospodarstw domowych żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego 

(5% w 2008 r., 9% w 2012 r.); 

c) wysoki udział dzieci i młodzieży wśród zagrożonych ubóstwem (w 2012 r. 9% 

zagrożonych ubóstwem skrajnym); 

d) wydłużanie się przeciętnego trwania życia Wielkopolan i związany z tym wzrost liczby 

osób starszych (w 2020 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym powyżej 60/65 lat 

wzrośnie blisko o 20%), ale gorsza niż w innych regionach ich kondycja zdrowotna; 

e) znaczna liczba osób z niepełnosprawnością w regionie (w 2011 r. liczba osób4, które 

zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania czynności podstawowych dla 

swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do 

zbiorowości osób niepełnosprawnych, wynosiła 428,8 tys., co stanowiło 12,4% ludności 

województwa (tj. 308,7 tys. osób niepełnosprawnych prawnie5 i 120,1 tys. osób 

niepełnosprawnych biologicznie6); 

f) niewystarczająca podaż usług rehabilitacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych; 

g) niedostateczny rozwój usług dla dzieci i młodzieży, rodzin naturalnych i zastępczych 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin 

zagrożonych kryzysem, osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

h) niedostateczny rozwój usług środowiskowych i wspierających, w tym w 

usamodzielnianiu się; 

                                                             
4
 Wstępne dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku.  

5
 Osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadają odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego 

uprawniony. Liczba tych osób w stosunku do 2002 r. zmniejszyła się o 30,8%, głównie z powodu zmian w przepisach 
prawnych i zaostrzenia przepisów dotyczących przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz podobnych 
oświadczeń.   
6
 Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale odczuwają całkowicie lub poważnie 

ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych stosownie do swojego wieku. W porównaniu z 2002 r. 
liczba tych osób  zwiększyła się o 51,7%. W 2011 r. ta kategoria niepełnosprawnych w woj. wielkopolskim stanowiła 3,5% 
ogółu ludności (w 2002 r. 2,4%). 
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i) występowanie obszarów zdegradowanych społecznie, gospodarczo i fizycznie (miasta, 

ich dzielnice, obszary wiejskie); 

j) duża liczba podmiotów ekonomii społecznej (PES) i organizacji je wspierających, ale 

niska zdolność PES do rozwoju (w tym niska przeżywalność przedsiębiorstw 

społecznych). 

W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie problemów i 

wyzwań rozwojowych oparte na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based 

evaluation). 

2. Jednym z celów Programu jest ograniczenie skali ubóstwa w regionie. Ubóstwo jest pojęciem 

złożonym i niełatwym do uchwycenia, przede wszystkim trudno ocenić jego rzeczywistą 

skalę. Eliminacja ubóstwa jest dążeniem nie tylko ustalonym na szczeblu europejskiej 

wspólnoty, ale także głównym celem m.in. Banku Światowego. Autorzy Programu przyjęli 

następującą konstrukcję osi: trzem priorytetom inwestycyjnym odpowiada 5 wskaźników 

produktu i 5 wskaźników rezultatu. Na bazie zidentyfikowanych kwestii społeczno – 

gospodarczych, sformułowano wyzwania rozwojowe obejmujące poprawę zdolności do 

zatrudnienia i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób, rodzin/grup/środowisk 

dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie 

przyczynom prowadzącym do niesprawności i wykluczenia ze względu na stan zdrowia, 

poprawę jakości i dostępu do usług zdrowotnych i społecznych, wzrost potencjału 

podmiotów ekonomii społecznej. Wyzwaniom zaadresowano 3 priorytety inwestycyjne: 

a) 9.4 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, w którym poprzez przedsięwzięcia z 

zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin/grup/środowisk wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystująca instrumenty aktywizacji 

zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej jak i działania na rzecz 

podnoszenia umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz wsparcie w 

zdobyciu doświadczenia zawodowego młodzieży przebywającej i opuszczającej 

placówki resocjalizacyjne oraz pieczy zastępczej a także koordynację i monitoring 

wdrażanych w regionie działań z zakresu aktywnej integracji, bezpośrednio nawiązuje 

się do celów wynikających ze sformułowanych wyzwań rozwojowych.  

b) 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w 

którym wskutek realizacji przedsięwzięć jak projekty służące poprawie dostępu do 

usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcia dzieci i młodzieży 

w placówkach wsparcia dziennego, usług interwencji kryzysowej, programy wczesnego 

wykrywania i leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci, projekty służące poprawie 

dostępu do usług wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami, zwiększenie 

dostępu do usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego, zwiększenie dostępu do 

różnych form mieszkalnictwa, w tym chronionego, wspomaganego, treningowego, 

koordynacja i monitoring usług społecznych w regionie odpowiada się na wyzwanie 

rozwoju dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych w regionie. 
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c) 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 

przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia, w którym poprzez dotacje na tworzenie PES i tworzenie 

miejsc pracy w PES, zwiększenie dostępu do usług na rzecz PES, projekty związane z 

tworzeniem lokalnych i regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju PES, koordynacja 

rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym monitoring, ewaluacja, 

promocja, edukacja, tworzenie regionalnych sieci kooperacji, Program odpowiada na 

wyzwanie rozwojowe wspierania potencjału podmiotów ekonomii społecznej 

przekładające się na rozwój usług społecznych.  

3. Zaproponowana w Programie logika interwencji uwzględnia wszystkie wskazane na 

podstawie zapisów diagnostycznych problemy i wyzwania rozwojowe regionu i pod tym 

względem należy ocenić ją pozytywnie. Lista wskaźników produktu oraz rezultatu została 

oceniona pozytywnie i uznana za wystarczającą na potrzeby oceny realizacji WRPO 2014+. 

Proponuje się jedynie w ramach PI 9.4 przeanalizowanie możliwości zmniejszenia liczby 

wskaźników rezultatu z 3 do 2 poprzez usunięcie wskaźnika Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). W PI ujęto już wskaźnik 

podobny, ale bardziej adekwatny Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).    

Oś priorytetowa 8: Edukacja 

1. Punktem wyjścia do stworzenia diagramu logiki interwencji w ramach osi Edukacja było 

zidentyfikowanie na podstawie zapisów „Diagnozy wyzwań, potrzeb i potencjałów 

obszarów/sektorów objętych programem” kwestii społeczno – ekonomicznych 

występujących w regionie. Zaliczyć do nich należy: 

a) zróżnicowanie w dostępie do edukacji przedszkolnej (niska dostępność na obszarach 

wiejskich i wśród rodzin o niskim statusie ekonomicznym); 

b) wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (w 2012 r. 74% dzieci w 

wieku 3-5 lat); 

c) zróżnicowany dostęp do infrastruktury edukacyjnej, w tym nowoczesnych technologii, 

TIK; 

d) wzrastające zainteresowanie szkolnictwem zawodowym; 

e) niewystarczający dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach; 

f) niskie średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; 

g) wzrost liczby osób przedwcześnie opuszczających system edukacji (w 2006 r. 3,6% osób 

w wieku 15-24 lata, w 2012 r. – 5,4%); 

h) niski stopień indywidualizacji procesu edukacyjnego w szkołach; 

i) niższy od średniej krajowej odsetek absolwentów kierunków ścisłych i technicznych; 

j) niski udział osób dorosłych w kształceniu i szkoleniach (od 2008 r. ok 4%); 

k) słaba integracja kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy; 

l) zmniejszająca się liczba studentów; 

m) niewystarczająca jakościowo i ilościowo infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa. 
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W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie problemów i 

wyzwań rozwojowych oparte na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based 

evaluation). 

2. Konstrukcja osi przedstawia się następująco: 3 priorytetom inwestycyjnym przypisano 11 

wskaźników produktu i 5 wskaźników rezultatu. Przedsięwzięcia podejmowane w osi 8 wpisują 

się w projekt przewodni Strategii Europa 2020 „Program na rzecz nowych umiejętności i 

zatrudnienia”, gdzie kraje członkowskie UE i ich regiony zobligowane są do zapewnienia 

zdobywania kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku pracy w toku 

kształcenia ogólnego, zawodowego, wyższego oraz kształcenia dorosłych a także do tworzenia 

partnerstw przedstawicieli świata edukacji i szkoleń oraz rynku pracy. 

Przy ocenie logiki interwencji kierowano się opisem PI oraz  typami przedsięwzięć przypisanymi 

do konkretnych priorytetów. Na bazie zdiagnozowanych problemów społeczno – 

gospodarczych w Programie sformułowano wyzwania rozwojowe obejmujące wspieranie 

poprawy dostępu i jakości edukacji, zwiększanie powiązań systemu kształcenia i szkolenia z 

potrzebami rynku pracy, zmniejszanie barier w dostępie do edukacji dla środowisk 

defaworyzowanych, wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniach. Biorąc 

pod uwagę powyższe w osi zaplanowano 3 priorytety inwestycyjne:  

 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, (…). W ramach tego PI 

zaplanowano projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji 

przedszkolnej, przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w 

szkołach, w tym tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do 

nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK, wsparcie 

uczniów w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, wspieranie indywidualnego 

podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspieranie uczniów pochodzących z rodzin 

najuboższych oraz działań profilaktyki rówieśniczej i na rzecz uczniów. 

 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

niefor-malnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej (…). W ramach tego PI zaplanowane 

przedsięwzięcia obejmą projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w 

wieku aktywności zawodowej zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę w tym 

zakresie, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia 

ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia 

zawodu i egzaminowania, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 

osób dorosłych.  

 10.3 bis. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (…). W tym PI spodziewane typy 
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przedsięwzięć obejmują podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe oczekiwane na rynku pracy, przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w 

szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

do kształcenia zawodu, projekty w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 

młodzieży. 

3. Zaproponowana w Programie logika interwencji adresuje wszystkie wskazane na podstawie 

zapisów diagnostycznych problemy i wyzwania rozwojowe regionu i pod tym względem należy 

ocenić ją pozytywnie. Lista wskaźników produktu oraz rezultatu została oceniona pozytywnie i 

uznana za wystarczającą na potrzeby oceny realizacji WRPO 2014+.  

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

1. Punktem wyjścia do stworzenia diagramu logiki interwencji w ramach osi Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego było zidentyfikowanie na podstawie zapisów „Diagnozy wyzwań, potrzeb i 

potencjałów obszarów/sektorów objętych programem” kwestii społeczno – ekonomicznych 

występujących w regionie. Zaliczyć do nich należy: 

a) zróżnicowany dostęp do infrastruktury edukacyjnej, w tym nowoczesnych technologii, 

TIK; 

b) niewystarczająca ilościowo i jakościowo infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa; 

c) niewystarczająca infrastruktura ochrony zdrowia (m.in. onkologia, kardiologia, pediatria, 

choroby psychiczne) oraz opieki i integracji społecznej; 

d) występowanie obszarów zdegradowanych społecznie, gospodarczo i fizycznie (miasta, 

ich dzielnice, obszary wiejskie). 

 W aneksie 7 Ewaluator przedstawił uzasadnienie dla wskazanych w Programie problemów  

i wyzwań rozwojowych oparte na dostępnych wynikach empirycznych (evidence-based 

evaluation). 

2. Konstrukcja osi przedstawia się następująco: 3 priorytetom inwestycyjnym przypisano 4 

wskaźniki produktu i 4 wskaźniki rezultatu. Przy ocenie logiki interwencji kierowano się opisem 

PI oraz typami przedsięwzięć przypisanymi do konkretnych priorytetów. Na bazie 

zdiagnozowanych problemów społeczno – gospodarczych w Programie sformułowano 

wyzwania rozwojowe obejmujące konieczność rozwoju infrastruktury opieki nad małymi 

dziećmi, uzupełnianie luk w zakresie niezbędnej infrastruktury edukacyjnej, potrzebę rozwoju 

jakościowego i ilościowego infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz wyzwanie z zakresu 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i 

wiejskich. Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania w osi zaplanowano 3 odpowiadające im 

priorytety inwestycyjne:  

 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…). W ramach wymienionego PI 

zaplanowane są inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną.  
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 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 

obszarach miejskich i wiejskich. W ramach tego PI przewidziane są projekty wynikające z 

kompleksowych programów rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i 

gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, wymagających 

odnowy, czy restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów 

społecznych.  

 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, w ramach którego przewidziane są inwestycje w 

infrastrukturę wychowania przedszkolnego, inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną 

szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, inwestycje w infrastrukturę szkół 

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, 

inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego, inwestycje w 

infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje. 

Logika interwencji zaproponowana w WRPO 2014+ w osi priorytetowej Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego została oceniona pozytywnie. Lista zastosowanych wskaźników produktu i 

rezultatu bezpośredniego jest spójna i według Ewaluatora pozwala na monitorowanie realizacji 

planowanych przedsięwzięć. 

Oś priorytetowa 10: Pomoc techniczna 

1 Zwiększona rola regionów w realizacji celów perspektywy 2014-2020 oraz środków EFS 

w realizację regionalnych programów operacyjnych powoduje konieczność zapewnienia 

odpowiednich nakładów finansowych na działania zmierzające do zapewnienia jak najwyższej 

efektywności realizacji Programu poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału 

organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie 

Programu. Już teraz wiadomo, że zwiększy się ilość zadań związanych z programowaniem, 

zarządzaniem i wdrażaniem WRPO 2014+. Dlatego część środków zostanie przeznaczona na 

wzmocnienie kadry pracowników, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu i 

wdrażaniu funduszy w poprzednich okresach programowania. 

2 Wszystkie spodziewane typy przedsięwzięć wpisane w WRPO 2014+ posiadają związki 

przyczynowo-skutkowe z wyżej wymienionymi problemami. Lista planowanych w WRPO 2014+ 

działań bazuje na działaniach wskazanych w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna i 

według Ewaluatora jest listą kompletną. 

2. UZASADNIENIE EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE ZWIĄZKÓW PRZYCZYNOWO -SKUTKOWYCH, NA 

KTÓRYCH ZBUDOWANA JEST LOGIKA INTERWENCJI WRPO 2014+ I OSI PRIORYTETOWYCH 

Jednym z wyznaczników i zarazem kryteriów oceny programów operacyjnych jest stopień 

uwzględnienia w nich dorobku teoretycznego nauk społecznych. Odtworzenie zarysowanej w WRPO 

2014+ logiki interwencji i jej analiza pozwalają stwierdzić, iż logika interwencji tego Programu 

skutecznie dyskontuje wnioski sformułowane w głównych nurtach teorii społeczno-ekonomicznych 

funkcjonujących w dyskursie naukowym. Jednym z najczęściej stosowanych kryteriów podziału 
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koncepcji teoretycznych podejmujących próbę opisu determinant rozwoju regionalnego oraz 

wyjaśnienia jego uwarunkowań i mechanizmów (na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i 

przestrzennej) jest ich podejście do kategorii interwencjonizmu. Stąd też można wyodrębnić dwie 

grupy teorii: neoliberalne (neoklasyczne) odwołujące się do ograniczenia ingerencji zewnętrznej w 

mechanizmy rynkowe oraz neokeynesowskie czyniące z interwencjonizmu istotny element 

kształtowania procesów rozwojowych na danym obszarze. 

WRPO 2014+ łączy elementy dwóch wyżej zarysowanych nurtów teoretycznych, co należy ocenić 

pozytywnie (Strzelecki 2011). Zapisy Programu wpisują się pośrednio w przestrzeń neoliberalną m.in. 

poprzez dążenie do rozwoju trzeciego sektora oraz wzrost substancji społeczeństwa obywatelskiego, 

które w finalnym rachunku winny skutkować ograniczeniem interwencji publicznej. Należy podkreślić 

jednak, iż w przeważającej mierze architektura celów WRPO 2014+ wpisuje się w działania 

zorientowane na korygowanie procesów rozwojowych. Logika interwencji Programu zorientowana 

jest na kwestie o charakterze strukturalnym (poprzez kategorię inteligentnych specjalizacji), 

społecznym (poprzez podejmowanie problemu włączenia społecznego i aktywności zawodowej) i 

przestrzennym (przez terytorializację interwencji). Tym samym jest ona implikacją koncepcji 

teoretycznych wskazujących na nierównowagi jako immanentny stan rozwoju regionalnego – dość 

wspomnieć tu m.in. o modelu kumulatywnej przyczynowości G. Myrdala, koncepcji biegunów 

wzrostu F. Perrouxa, koncepcji geograficznych centrów wzrostu A. Hirschmanna, koncepcji rdzeni i 

peryferii J. Friedmana oraz nowym modelu kumulatywnej przyczynowości N. Kaldora (Churski 2008). 

Należy podkreślić, iż zapisy projektu WRPO 2014+ bazują na ustaleniach relatywnie młodej gałęzi 

teorii rozwoju odwołującej się do potencjałów endogenicznych regionów, której prekursorami są P. 

Romer i R. Lucas wskazujący na stałe lub wzrastające przychody od akumulacji kapitału ludzkiego oraz 

materialnego jako determinanty wzrostu dochodów per capita (Domański 2012). Ponadto, w 

Programie silnie akcentowane i operacjonalizowane są kluczowe elementy artykułowane w ramach 

nurtu nowej geografii ekonomicznej (Fujita, Krugman & Vanables 2001). Korzyści aglomeracji, 

zarówno na płaszczyźnie podażowej, jak i konsumpcyjnej, a także koszty transportu adresowane są 

pośrednio w projekcie WRPO 2014+ m.in. na poziomie osi priorytetowych: Transport; Włączenie 

społeczne; Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Edukacja. Dążenie do stymulowania dośrodkowych 

sił aglomeracji i dążenie do ograniczania sił o charakterze odśrodkowym7 (Domański 2012) można 

odczytać w zapisach dotyczących zintegrowanego podejścia terytorialnego, gdzie uwypuklona została 

rola ośrodków miejskich, jako głównego wehikułu efektów zewnętrznych. Mając na uwadze 

powyższe należy stwierdzić, iż konstrukcja merytoryczna WRPO 2014+ wpisuje się w endogeniczną 

politykę rozwoju regionalnego odwołującą się zarówno do endogenicznych teorii rozwoju oraz 

koncepcji w ramach nowej geografii ekonomicznej (Molle, Cappellin 1988; Amin Thrift 1992, za: 

Churski 2008). W Programie podejmowane są kwestie wspierania kapitału społecznego, regionalnego 

systemu innowacji, klastrów (Porter 1990) oraz sieciowania gospodarki (networking). Zaangażowanie 

przedsiębiorstw w relacje międzyorganizacyjne może stać się aktywem niekiedy cenniejszym niż 

wielkość firmy i know-how, którym dysponuje (Domański 2012). Tworzenie sieci w skali 

ponadregionalnej, czy też międzynarodowej wpisuje kierunki interwencji zapisane w Programie w 

dziedzinę geografii przepływów. 

                                                             
7
 Rozumianych jako czynniki zniechęcające do podejmowania działalności gospodarczej w ośrodkach miejskich oraz do 

osiedlania się w nich (jak np. zatłoczenie). 
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Nowe koncepcje teoretyczne, dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie 

regionalnym, znalazły odzwierciedlenie w rekomendacjach z zakresu polityki regionalnej 

formułowanych przez OECD, UE i Bank Światowy (Szlachta 2011). Nie ulega wątpliwości, iż zapisy 

WRPO 2014+ wpisują się w tzw. nowy paradygmat polityki regionalnej sformułowany przez OECD 

(Regional Policy Challenges. New Issues and Good Practices) oparty m.in. na wykorzystywaniu 

potencjałów poszczególnych regionów, zintegrowanym działaniu pro-rozwojowym, funkcjonalnych 

obszarach gospodarczych oraz połączeniu wsparcia kapitału materialnego, ludzkiego i społecznego 

(Szlachta 2011). Uwarunkowania natury instytucjonalno-formalnej powodują, iż programy 

operacyjne muszą odzwierciedlać postulaty formułowane na poziomie supranarodowym. WRPO 

2014+ z powyższych względów wpisuje się w realizacje głównych rekomendacji zawartych w raporcie 

F.  Barki (An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations). Przede wszystkim warto podkreślić tu orientację (policy-based) 

„na przezwyciężenie ciągłego niewykorzystania potencjału i zmniejszenie ciągłego wykluczenia 

społecznego w pewnych regionach poprzez zewnętrzne interwencje i wielopoziomowe zarządzanie” 

oraz dążenie do osiągnięcia masy krytycznej interwencji poprzez koncentrację tematyczną (Barca 

2009). W końcu warto zauważyć, iż Autorzy WRPO 2014+ dyskontują - choć nie w sposób radykalny- 

także wnioski ujęte w raporcie Banku Światowego (World Development Report – Reshaping 

Economic Geography 2009) - w szczególności te odnoszące się do stymulowania sił aglomeracyjnych 

oraz specjalizacji regionalnej.  

Uzasadnienie empiryczne związków przyczynowo-skutkowych (evidence-based), na których 

zbudowana jest logika interwencji Programu zostało przedstawione odrębnie dla każdej osi 

priorytetowej w aneksie 7. 

3. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA ZARÓWNO CELÓW I DZIAŁAŃ ORAZ PRIORYTETÓW INWESTYCYJN YCH 

W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 

Kluczowym kryterium analizy przedstawionej w tej sekcji jest spójność wewnętrzna dokumentu, w 

szczególności pomiędzy celami a przypisanymi im osiami. W aneksie 4 przedstawiono matryce 

logiczne oceny spójności wewnętrznej dokumentu.  

Cel główny WRPO 2014+ jest w pełni spójny z celami szczegółowymi dla poszczególnych osi 

priorytetowych (co za tym idzie, z celami tematycznymi). Dodatkowo każdy z priorytetów 

inwestycyjnych jest zgodny z konkretnymi przypisanymi im celami.  

Spójność wewnętrzna celów i działań została zachowana. Pomiędzy poszczególnymi osiami często 

zachodzą związki o charakterze synergicznym, a działania dostarczają kompleksowego wsparcia dla 

obszarów problemowych rozpoznanych w regionie. 

Powiązanie osi jest spójne i logiczne. Każdy element jest opisany w wystarczający sposób wraz z 

uzasadnieniem lub wskazaniem na powiązanie z pozostałymi elementami Programu. W ujęciu 

pionowym związki celów oraz wzajemne wynikanie poszczególnych składowych są spójne, wzajemnie 

powiązane i pozostające w związku wynikowym. W ujęciu horyzontalnym na każdym z poziomów 

wszystkie elementy składowe należące do danego poziomu są w stosunku do siebie komplementarne 

i nie zidentyfikowano, aby pokrywały się lub zazębiały między sobą. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapisy SZOP RPO tak, aby w kartach działań wskazano, z jakimi innymi działaniami i priorytetami 
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będą one komplementarne. O ile określanie potencjalnej komplementarności możliwe jest na 

poziomie Programu, o tyle badanie rzeczywistych efektów synergii musi odbywać się na poziomie 

grup projektów potencjalnie komplementarnych. 

4. POPRAWNOŚĆ SPOSOBU UWZGLĘDNIENIA W ZAPROPONOWANEJ LOGICE INTERWENCJI 

PROGRAMU WYMIARU TERYTORIALNEGO INTERWENCJI ORAZ ZASADY ZINTEGROWANEGO 

PODEJŚCIA DO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

Zagadnienia związane z terytorialnym wymiarem interwencji zawarte są w sekcji 4 WRPO 2014+.  

Zgodnie z zapisami WRPO 2014+ program odpowiadając na zróżnicowane potencjały i problemy 

lokalne stosuje zróżnicowane instrumenty wsparcia. Jest to spowodowane realizacją celów zarówno 

regionalnych, jak i krajowych oraz wspólnotowych. Każda z tych polityk stosuje innego rodzaju 

instrumenty terytorializacji. Dodatkowo WRPO 2014+ zakłada preferencje dla projektów lub 

odbiorców pomocy z określonych typów obszarów funkcjonalnych, wynikających ze SRWW do 2020 

roku (szczegółowe określenie, które obszary w ramach jakich priorytetów inwestycyjnych będą 

preferowane zostanie określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów), a także koperty finansowe dla 

4 miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych (Leszna, Gniezna, Konina i Piły). Podejście to 

wykracza poza zakres wymagany przez UP i gwarantuje, razem z realizacją ZIT dla miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Poznania oraz ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z 

Ostrowem Wielkopolskim, realizację projektów odpowiadających zintegrowanemu podejściu do 

rozwoju terytorialnego. 

Zaproponowane w WRPO 2014+ sposoby odpowiedzi na zróżnicowania problemów i potencjałów 

wewnątrz regionu są próbą uwzględnienia wszystkich wymienionych polityk. Obejmują propozycje 

stosowania preferencji przy wyborze projektów, ograniczeń dostępu do określonych instrumentów 

wsparcia na rzecz określonych typów obszarów oraz wyodrębnionych kopert finansowych, w tym 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych na 

etapie wdrażania stosowane będą preferencje dla projektów z określonych typów obszarów 

funkcjonalnych, zidentyfikowanych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 rok. 

Jak już wcześniej wspomniano w ramach WRPO 2014+ realizowane będą następujące Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne: 

• ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania; 

• ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wlkp. 

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyni się i obejmie: 

• realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i 

problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych;  

• zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań 

wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności; 
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• sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich 

miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i 

komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa; 

• promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na 

miejskich obszarach funkcjonalnych. 

WRPO 2014+ jednoznacznie i wprost odwołuje się do obszarów strategicznej interwencji wskazanych 

w SRWW do 2020 r.: Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich; 

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych; Obszary o najniższym 

stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych; Obszary tracące dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze; Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości 

rozwojowe; a także do obszaru wyznaczonego w wyniku przeprowadzonych Konsultacji Społecznych: 

Obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego ujęty w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego jako Koniński Ośrodek Przemysłowy. 

Formuła ZIT przewidziana dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania i dla obszaru 

funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim została uwzględniona 

prawidłowo. Wskazuje się jednoznacznie rolę ZIT, jako czynnika sprzyjającemu zintegrowanemu 

rozwiązywaniu problemów Poznania oraz Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim i ich obszarów 

funkcjonalnych oraz trafnie określono PI adresowane dla realizacji w formule ZIT.  

Omawiana sekcja zawiera również odniesienia do strategii makroregionalnych i strategii dla basenów 

morskich, co należy uznać za pozytywne rozwiązanie.  

Wskazanie związków między WRPO 2014+, a Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, pokazuje 

konsekwencję myślenia strategicznego, opartego o maksymalne wykorzystanie czynników 

zewnętrznych w celu uzyskania maksymalnej konkurencyjności i stanowi bogate i wyczerpujące 

odniesienie celów WRPO 2014+ do Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

5. ZRÓŻNICOWANIE I TRAFNOŚĆ ZASTOSOWANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA  

W ramach projektowanej interwencji planuje się realizację 34 priorytetów inwestycyjnych, wśród 

których mogą zostać zastosowane zarówno instrumenty bezzwrotne jaki i instrumenty zwrotne 

(zgodnie z art. 37 Rozporządzeniem Ogólnego w zakresie, jaki zostanie wskazany po przeprowadzeniu 

analizy ex-ante dla instrumentów finansowych). Poniżej Ewaluator przestawia propozycje form 

wsparcia przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym.  

ZAKŁADANE FORMY WSPARCIA WEDŁUG PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 

Lp. Nazwa priorytetu inwestycyjnego Forma wsparcia Ocena zastosowania formy 
wsparcia / propozycja Ewaluatorów 

1 1.1. Udoskonalenie infrastruktury badań i 
innowacji i zwiększenie zdolności do osiągania 
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności 
tych, które leżą w interesie Europy  

Dotacje  Domyślnie przyjęto dotacje, które 
są najbardziej odpowiednią formą,  

2 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 
badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii 

Rozważane IF, 
po 

Zgodnie z wynikami badania 
ewaluacyjnego dotyczącymi 
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Lp. Nazwa priorytetu inwestycyjnego Forma wsparcia Ocena zastosowania formy 
wsparcia / propozycja Ewaluatorów 

między przedsiębiorstwami (...) przeprowadzeni
u analizy ex- 
ante 

inteligentnego rozwoju 
przedsięwzięcia wysoce 
innowacyjne należy 
dofinansowywać w formie dotacji. 
Rekomendujemy zmianę zapisu w 
WRPO 2014+. 

3 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 
po-przez inkubatory przedsiębiorczości 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex- 
ante 

Można rozważyć zastosowanie 
instrumentów zwrotnych, po 
potwierdzeniu zasadności po 
przeprowadzeniu analizy ex-ante 

4 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 

Dotacje W PI działania nastawione są na 

działania zagraniczne. Ze względu 

na specyficzny rodzaj wsparcia nie 

powinny być tu stosowane 

instrumenty zwrotne. 

5 3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex- 
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione  

6 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na 
rynkach regionalnych, krajowych i 
międzynarodowych oraz do angażowania się w 
procesy innowacji 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą. 

7 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, 
handlu elektronicznego oraz zwiększenie 
zapotrzebowania na TIK 

Dotacje Działania w tym PI będą wysoce 

innowacyjne związane z TIK w 

związku z czym zakłada się, że nie 

powinny być tu stosowane 

instrumenty zwrotne.  

8 2.3. Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-uczenia się, e-włączenia 
społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

9 4.1. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione, 
analiza ex-ante powinna 
potwierdzić słuszność zastosowania 
tej formy  

10 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione 

11 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych, i sektorze mieszkaniowym 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione 

12 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w tym 
wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 
klimatu 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zalecamy rozważenie, czy nie 
zrezygnować ze stosowania 
instrumentów finansowych.  

13 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
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Lp. Nazwa priorytetu inwestycyjnego Forma wsparcia Ocena zastosowania formy 
wsparcia / propozycja Ewaluatorów 

konkretne rodzaje ryzyka zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i 
katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania 
klęskami i katastrofami 

dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

14 6.1. Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami 
celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 
członkowskie 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ax 
ante 

Zalecamy rozważenie, czy nie 
zrezygnować ze stosowania 
instrumentów finansowych. 

15 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej 
celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

16 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

17 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

18 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 
rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 
terenów poprzemysłowych (w tym terenów 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione 

19 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 
łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 

Dotacje  Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

20 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 
wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 
transportu kolejowego oraz propagowanie działań 
służących zmniejszeniu hałasu 
 

Dotacje  Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

21 8.5. Dostęp do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w 
tym długo-trwale bezrobotnych oraz oddalonych 
od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników 

Dotacje  Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą  

22 8.7. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

23 8.8. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

24 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

25 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
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Lp. Nazwa priorytetu inwestycyjnego Forma wsparcia Ocena zastosowania formy 
wsparcia / propozycja Ewaluatorów 

odpowiednią formą 

26 9.4. Aktywne włączenie, w tym z myślą o 
promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnic-twa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

27 9.7. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

28 9.8. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej 
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

29 10.1. Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
pod-stawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

30 10.3. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez 
całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym 
i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 
kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 
kompetencji 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

31 10.3 bis Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w 
tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania 
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy z praco-dawcami 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

32 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną (…) 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

33 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich 

Rozważane IF, 
po 
przeprowadzeni
u analizy ex-
ante 

Zastosowanie instrumentów 
zwrotnych wydaje się uzasadnione 

34 10.4 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Dotacje Brak uwag – domyślnie przyjęto 
dotacje, które są najbardziej 
odpowiednią formą 

Źródło: opracowanie własne. 

Poniżej zawarto odniesienia do tych priorytetów inwestycyjnych, w których proponowane jest 

rozważenie innej formy wsparcia niż forma przyjęta wstępnie w WRPO 2014+.  

Priorytet inwestycyjny 1.2, w WRPO 2014+, zapiano możliwość stosowania instrumentów zwrotnych, 
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jednak w opinii Ewaluatora i zgodnie z przeprowadzonymi w województwie badaniami 

ewaluacyjnymi, charakter badań oraz inwestycje w infrastrukturę naukową oraz B+R powoduje, iż 

zwrotne instrumenty nie mają tutaj większego zastosowania. Związane jest to z ryzykiem związanym 

z powodzeniem prac badawczych oraz niepewnym i długim okresem wykorzystania badań w grze 

rynkowej. Większe uzasadnienie ekonomiczne znajdują dotacje rozwojowe. Ewaluator rekomenduje 

zmianę zapisu w WRPO 2014+. 

W priorytecie inwestycyjnym 4.5 zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy ex-ante przed 

wprowadzeniem instrumentów zwrotnych. Opis działań, jakie będą podejmowane w tym priorytecie, 

nie pozwala na definitywne stwierdzenie, czy zastosowanie instrumentów zwrotnych jest 

uzasadnione (działania informacyjno‐promocyjne, kampanie promujące budownictwo 

„zeroemisyjne”, budowa budynków pasywnych, transport publiczny w miastach). Należy upewnić się, 

czy projekty przewidywane do realizacji w ramach tego priorytetu będą generować przychody, które 

można wykorzystać do obsługi zobowiązania. Jedynie w przypadku inwestycji z zakresu oświetlenia 

miejskiego można stwierdzić, że podjęte działania wygenerują oszczędności, z których możliwe 

będzie spłacanie zobowiązań. Ewaluator rekomenduje zmianę zapisu w WRPO 2014+, i rozważenie 

zastosowania wsparcia mieszanego dotacji i instrumentów zwrotnych. 

Priorytet inwestycyjny 6.1 zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy ex-ante przed 

wprowadzeniem instrumentów zwrotnych. Specyfika dofinansowywanych projektów oraz ich bardzo 

ścisłe powiązanie z polityką gospodarki odpadami a co za tym idzie regulacjami, które mogą w trakcie 

realizacji projektu, stwarzać poważne zagrożenie dla jego zakładanej dochodowości, powoduje że 

zasadniejsze byłoby zapisanie w WRPO 2014+ formy wsparcia w postaci dotacji lub dofinansowania 

mieszanego. 

6. ADEKWATNOŚĆ (POD KĄTEM SPÓJNOŚCI) WIELKOŚCI I STRUKTURY NAKŁADÓW FINANSOWYCH 

DO WYZWAŃ I POTRZEB, PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ZAŁOŻONYCH CELÓW WRPO 2014+ ORAZ 

CELÓW POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH.  SPOSÓB ZASTOSOWANIA ZASADY 

KONCENTRACJI TEMATYCZNEJ 

Strukturę tematyczną celów i priorytetów zawartych w WRPO 2014+ należy uznać za poprawną. 

Ujęte w niej obszary rzeczywiście wymagają podjęcia odpowiednio sprofilowanych działań 

finansowanych ze źródeł publicznych. Każdy z obszarów interwencji odzwierciedlony poprzez osie 

priorytetowe charakteryzuje się jednakże odmienną specyfiką w zakresie kosztochłonności i zdolności 

absorpcyjnej, a co za tym idzie wymaga różnej skali interwencji finansowej potrzebnej do osiągnięcia 

rezultatów, które byłyby zauważalne i rzeczywiście wpływały na rozwój regionu. Pełna ocena 

Programu winna obejmować określenie adekwatności skali środków finansowych przypisanych 

poszczególnym celom. Należy zauważyć, że pomimo nominalnie wyższej alokacji środków 

przeznaczonych na WRPO 2014+ niż w perspektywie finansowej 2007-2013 ich rzeczywista waga 

mierzona w odniesieniu do skali gospodarki wynosi 7,08% PKB z 2011 r. przy 8,20% PKB z 2004 r. 

Analizując fundusze asygnowane w ramach WRPO 2014+ w oparciu o dane dotyczące perspektywy 

finansowej 2007-2013 (benchmarking – patrz Aneks 20), a także wykorzystując makroekonomiczny 

model HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego, można sformułować wnioski dotyczące 

alokacji środków finansowych w Programie na lata 2014-2020. 

Ewaluator ocenił architekturę finansową Programu pod kątem: 
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1) adekwatności rozkładu środków finansowych do założonych, skwantyfikowanych przy 

pomocy wartości mierników celów WRPO 2014+. Stwierdzono tu, iż struktura alokacji 

pozwala osiągnąć założone przez Zamawiającego docelowe wartości wskaźników8; 

2) koncentracji tematycznej środków utożsamianej zgodnie z Umową Partnerstwa z  

relatywnymi nakładami finansowymi na poszczególne cele tematyczne (CT - stanowiące 

agregaty zbudowane z PI). Zmiany w poziomie koncentracji mogą następować  – zgodnie z UP 

– poprzez realokacje środków finansowych pomiędzy CT. Kluczowe jest tutaj wypełnienie 

wymogów minimalnych alokacji tzw. ring fencingów. W niniejszym raporcie określamy ten 

rodzaj koncentracji jako formalną, będącą wynikiem odgórnych wytycznych; 

3) realnej koncentracji środków finansowych ułatwiającej ocenę adekwatności nakładów 

finansowych w kontekście ich długookresowej efektywności gospodarczej. Realna 

koncentracja rozumiana jest tu jako relacja funduszy alokowanych w wybranych osiach 

priorytetowych do PKB. Pozwala to na uwzględnienie procesów inflacyjnych, siły nabywczej i 

wzrostu gospodarki. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż z formalnego punktu widzenia (odnoszącego się do wymogów KE) 

kluczowe są kwestie wyszczególnione w pkt 1) i 2). Analiza koncentracji realnej stanowi dodatkową, 

zaproponowaną przez Ewaluatora płaszczyznę oceny Programu wychodzącą poza formalne rygory 

wynikające z ring fencingów i mającą istotne znaczenie dla procesów gospodarczych. 

Zestawienie i porównanie realnej wagi alokacji (na poziomie poszczególnych osi priorytetowych oraz 

priorytetów inwestycyjnych) w dwóch perspektywach finansowych pozwala uzyskać pogląd, w jakim 

stopniu zmieniły się realne możliwości odziaływania wojewódzkich władz samorządowych w 

określonych obszarach wsparcia oraz jak zmieniły się priorytety samorządu wojewódzkiego w 

zakresie polityki rozwoju. Zmiany te mogą być zarówno efektem realnego ograniczenia funduszy, jak i 

przesunięcia części przedsięwzięć, a tym samym środków finansowych, na szczebel krajowy lub w 

odwrotnym kierunku. Jeżeli zgodnie z Linią demarkacyjną część interwencji została przeniesiona na 

poziom centralny, to zmniejszyła się tym samym realna możliwość odziaływania wojewódzkich władz 

samorządowych w określonym obszarze (np. w obszarze TIK). Koncentrujemy się zatem na 

interwencji projektowanej i realizowanej bezpośrednio przez władze regionalne w oparciu o strategie 

województwa oraz specyfikę jego problemów i wyzwań. Wsparcie ze strony programów 

operacyjnych poziomu krajowego w perspektywie 2014-2020 w podziale na poszczególne 

województwa pozostaje na chwilę obecną niewiadomą. Ponadto, jest ono w dużej mierze domeną 

władz centralnych. Zestawienie zaprezentowane w aneksie 20 ma charakter poglądowy i musi być 

analizowane ze świadomością przesunięć, jakie – w stosunku do okresu 2007-2013 – nastąpiły w 

obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 (m.in. w wyniku zmian w Linii demarkacyjnej). Tym 

niemniej, pozwala ono na orientacyjne porównanie – co najmniej na poziomie osi priorytetowych – 

realnej koncentracji środków, a przez to realnej możliwości oddziaływania wojewódzkich władz 

samorządowych w określonych obszarach wsparcia.  

Analiza porównawcza alokacji w dwóch perspektywach finansowych – zarówno wartości 

                                                             
8
 Ten komponent analizy został zamieszczony w odrębnej części poświęconej weryfikacji systemu wskaźników WRPO 2014+. 

W przypadku kilku wartości Ewaluator wyraził swoje wątpliwości. 
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nominalnych, jak i struktury – pozwala stwierdzić, że rozkład funduszy w WRPO 2014+ uwzględnia 

generalne różnice w kosztochłonności pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi (inną siłę 

oddziaływania ma bowiem 1 mln euro w przypadku osi edukacyjnej, inną zaś w przypadku osi 

transportowej). W tym sensie i na tym poziomie generalizacji rozważań można mówić o racjonalnej 

skali wydatków. Finalna ocena adekwatności wielkości i struktury środków finansowych względem 

celów Programu determinowana jest natomiast przez wizję polityki rozwoju Zamawiającego. Nie ma 

w WRPO 2014+ celów tematycznych, które nie zasługiwałyby na wsparcie finansowe. Są natomiast 

ograniczone, niższe w ujęciu realnym niż w latach 2007-2013, zasoby finansowe do ich realizacji. 

Rozkład środków finansowych zaprezentowany w WRPO 2014+ spełnia wymogi KE związane z ring 

fencingami (koncentracją formalną). Należy zauważyć – przy wszelkich zastrzeżeniach co do 

porównywalności okresów – że w obecnym kształcie WRPO 2014+ nastąpił – w porównaniu do 

okresu 2007-2013 – spadek realnej koncentracji środków finansowych (tzn. uwzględniającej procesy 

inflacyjne, siłę nabywczą i wzrost gospodarki) na poziomie wszystkich osi priorytetowych z wyjątkiem 

Energii i Włączenia społecznego. Niższa realna alokacja środków finansowych w WRPO 2014+ - przy 

uwzględnianiu wyższego niż w latach 2007-2013 nasycenia gospodarki województwa wielkopolskiego 

inwestycjami – przyczynia się do ograniczenia skali oddziaływania funduszy unijnych na procesy 

gospodarcze zachodzące w regionie (patrz poniższe wykresy). 

 

 

WPŁYW WRPO 2007-2013 ŁĄCZNIE Z KOMPONENTEM REGIONALNYM POKL 2007-2013 (WYKRES 

PO LEWEJ STRONIE) ORAZ WPŁYW WRPO 2014+ WERSJA 8.0 (WYKRES PO PRAWEJ STRONIE) NA 

PKB PER CAPITA W % 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji regionalnego modelu HERMIN dla gospodarki województwa 

wielkopolskiego. 

Część interwencji finansowych w ramach regionalnych programów operacyjnych jest zorientowana 

stricte na poprawę jakości życia mieszkańców znajdując w mniejszym stopniu przełożenie na rozwój 

gospodarczy województwa (celowo używamy tu sformułowania rozwój a nie wzrost, aby podkreślić 

także oddziaływanie o charakterze strukturalnym). Ewaluator nie neguje konieczności finansowania 

tego typu projektów. Ich realizacja pozwala wypełniać lukę cywilizacyjną w stosunku do 

zamożniejszych regionów UE. W długim okresie wpływa także na rozwój kapitału społecznego. Z 
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drugiej strony należy pamiętać, że w przypadku jednego z najsilniejszych gospodarczo w Polsce 

regionów jakim jest województwo wielkopolskie obecna perspektywa finansowa jest ostatnią z tak 

znaczącym wsparciem finansowym.9 Stąd też warto dążyć do takiego zagospodarowania środków, 

aby generowały one jak najsilniejsze efekty długookresowe pozwalające na wzrost dochodów 

prywatnych i publicznych, a przez to intensyfikację inwestycji. Podejście to jest propozycją realnego 

działania, które pozwoliłoby przynajmniej częściowo zamortyzować negatywne skutki 

prawdopodobnego ograniczenia finansowania rozwoju zamożniejszych polskich regionów- w tym 

Wielkopolski- przez UE w kolejnej perspektywie finansowej.  

W związku z powyższym sugeruje się wzrost realnej koncentracji środków finansowych w ramach 

WRPO 2014+ - uwzględniając zdolności absorpcyjne, determinowane potencjałem regionu oraz 

warunki brzegowe wyznaczone przez KE - poprzez przesunięcie części nakładów przewidzianych na 

Środowisko oraz na PI 3.3 lub PI 3.1 w kierunku obszarów dotyczących działalności badawczo-

rozwojowych (PI 1.1. i 1.2). Wzrost realnej koncentracji zasobów finansowych na projektach 

proinnowacyjnych będzie generował – przy założeniu efektywności tych przedsięwzięć – większe 

efekty rozwojowe na płaszczyźnie gospodarczej niż w przypadku alokacji zaprezentowanej w WRPO 

2014+ (patrz poniższy rys.- alternatywna alokacja 1)10.  

WPŁYW REALIZACJI WRPO 2014+ NA PKB PER CAPITA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 

LATACH 2014-2030 (W %) – DLA ALOKACJI ZAŁOŻONEJ W PROGRAMIE (WERSJA 8.0) ORAZ DWÓCH 

ALTERNATYWNYCH ALOKACJI 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników symulacji przy użyciu makroekonomicznego modelu HERMIN 

gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Propozycja ta wpisuje się w wymogi minimalnego finansowania (tzw. ring fencing). Dokładny zakres 

realokacji uzależniony powinien być od zdolności absorpcyjnych obszaru B+R. Mając na uwadze 

relatywnie silną pozycję gospodarczą województwa wielkopolskiego należy oczekiwać, iż istnieje 

możliwość wzrostu nakładów na efektywną działalność pro-innowacyjną. Warto podkreślić, iż 

Autorzy Programu poczynili już  – na wniosek Ewalutora sformułowany na wcześniejszych etapach 

                                                             
9
 Zgodnie z prognozami wykonanymi przy zastosowaniu modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego, region 

ten przekroczy próg 75% PKB per capita UE już w 2016 r. 
10

 Alternatywna alokacja 1 została skonstruowana poprzez przesunięcie 50 mln euro z osi priorytetowej Środowisko (od 
poszczególnych priorytetów inwestycyjnych tej osi odjęto wartości proporcjonalne do ich udziału w całej osi) oraz 60 mln 
euro z PI 3.3 na PI 1.1 i 1.2. 
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ewaluacji - pewne kroki w kierunku wzmocnienia obszaru B+R (7 mln euro zostało realokowane do 

PI 1.2).  

Należy podkreślić, iż kwestia realokacji środków uzależniona jest - przy uwzględnieniu zdolności 

absorpcyjnych oraz wytycznych KE i MIR - od wizji polityki rozwoju prowadzonej przez UMWW. 

Przychylenie się Zamawiającego do propozycji wzrostu nakładów na B+R (alternatywna alokacja 1) 

spowoduje jednocześnie ograniczenie wydatków związanych m.in. z ochroną środowiska. Z drugiej 

strony, wzrost efektywnych inwestycji w działalność innowacyjną zwiększa prawdopodobieństwo 

dynamizacji rozwoju gospodarczego. Ewaluator optuje za położeniem większego akcentu 

finansowego na działalności gospodarczej umożliwiającej skuteczniejszą akumulację kapitału 

materialnego i ludzkiego i tym samym lepsze przygotowanie regionu do rzeczywistości post-

dotacyjnej. 

Innym przykładem wzrostu realnej koncentracji tematycznej poprzez realokację funduszy mogłoby 

być przesunięcie części nakładów przewidzianych na Energię (przede wszystkim z priorytetów 

inwestycyjnych o w dużej mierze nieprodukcyjnym charakterze: 4.3 i 4.5) w kierunku osi 

priorytetowej Transport. Należy zdecydowanie podkreślić, iż wspomniana realokacja dotyczyłaby 

wyłącznie tych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które generowałyby zasadnicze efekty w zakresie 

rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego, a więc szlaków komunikacyjnych 

o charakterze regionalnym oraz tych o znaczeniu ponadlokalnym, które zapewnią konieczne 

połączenie z siecią dróg ekspresowych, obszarami przeznaczonymi pod działalność przemysłowo-

usługową. Co prawda dostępność zewnętrzna regionu zależy w dużej mierze od realizacji programów 

operacyjnych poziomu krajowego, jednakże niezwykle ważny jest wzrost wsparcia 

wewnątrzregionalnej infrastruktury transportowej w województwie wielkopolskim (deficyty w tym 

zakresie są wyraźnie podkreślane w diagnozie WRPO 2014+). Innymi słowy, kluczowa jest kwestia 

spójności terytorialnej regionu. Zapisy Linii demarkacyjnej otwierają możliwość działania w tym 

zakresie w ramach RPO. 

Rozbudowa, modyfikacja, usprawnienie elementów infrastruktury transportowej stanowią warunek 

sine qua non rozwoju regionu. Efekty społeczno-gospodarcze związane ze wzrostem innowacyjności, 

poprawą jakości kapitału ludzkiego i społecznego pozostaną jedynie w sferze intencyjnej, dopóki 

jakościowej poprawie nie ulegnie dostępność zewnętrzna i wewnętrzna województwa. Wzrost 

dostępności regionu jest podstawową determinantą spójności terytorialnej województwa – kategorii 

kluczowej dla rozwoju regionalnego opartego na centralizacji działalności gospodarczej w ośrodkach 

miejskich charakteryzujących się znaczącymi siłami aglomeracyjnymi. Pomimo przewartościowania 

priorytetów UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zmierzającego do wyraźnego 

przeniesienia akcentu na działania zorientowane na poprawę konkurencyjności i rozwój „zielonej” 

gospodarki należy zdecydowanie dążyć do koncentracji funduszy w ramach WRPO 2014+ na 

poprawie tych składników infrastruktury, które generowałyby długookresowe efekty podażowe. 

Rozwijająca się stabilnie gospodarka województwa pozwoliłaby w przyszłości na wzrost finansowania 

gospodarki niskoemisyjnej, a także innych obszarów, bez konieczności poszukiwania zewnętrznych 

źródeł kapitału.  

Wysoka kosztochłonność projektów infrastrukturalnych powoduje jednak konieczność zwiększenia 

alokacji funduszy w osi priorytetowej Transport w stopniu, który zakłóca wymogi dotyczące 
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minimalnych nakładów na cele tematyczne (tzw. ring fencingi). Stąd też przy obecnie 

obowiązującym systemie wytycznych nie będzie możliwy znaczący wzrost inwestycji w 

infrastrukturę transportową. Zaprezentowana symulacja (patrz powyższy rys. - alternatywna 

alokacja 211) ma zatem charakter czysto hipotetyczny ukazujący, jak narzucone odgórnie rygory 

ograniczają władzom regionalnym możliwość konstrukcji architektury finansowej generującej wyższe 

efekty rozwojowe. 

Układ wymaganych minimalnych alokacji (tzw. ring fencingów) charakteryzuje się zupełnymi brakiem 

elastycznego podejścia do specyfiki poszczególnych województw. Zastosowany został tutaj 

najprostszy mechanizm przypisujący wszystkim 15 regionom takie same obostrzenia finansowe. Tym 

sposobem, silniejsze gospodarczo województwa (jak m.in. wielkopolskie) z większą zdolnością do 

absorpcji środków na B+R charakteryzują się takimi samymi wymogami w zakresie celów 

tematycznych 1-412 jak wschodnie regiony Polski o niższym poziomie przedsiębiorczości. Takie 

podejście instytucji ponadregionalnych odznacza się brakiem jakiejkolwiek elastyczności i nie 

uwzględnia zróżnicowanej specyfiki województw. 

Porównując trzy warianty tematycznego podziału środków finansowych (alokacja w WRPO 2014+ 

oraz alternatywne alokacje 1 i 2) można stwierdzić, iż koncentracja funduszy na obszarach B+R i 

infrastruktury transportowej generuje wyższe efekty gospodarcze. Najsilniejszy wpływ WRPO 2014+ 

na PKB per capita można zaobserwować w przypadku scenariusza zorientowanego w większym 

stopniu na działalność B+R pozwalającą zwiększać pozakosztową konkurencyjność regionu oraz 

wytwarzaną na jego obszarze wartość dodaną. W przypadku wzrostu kumulacji funduszy w zakresie 

infrastruktury transportowej oddziaływanie WRPO 2014+ na rozwój gospodarczy jest niższe w 

porównaniu do scenariusza „pro-B+R”. Wynika to m.in. z faktu, iż rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury pozwala efektywniej dyskontować dotychczasowe zasoby, nie generuje zaś - lub czyni 

to w ograniczonym wymiarze - rezultatów pozwalających zmieniać jakościową strukturę rozwoju 

regionalnego, która zależy w dużej mierze od innowacyjności i postępu technologicznego. Z drugiej 

strony rozwój infrastruktury może prowadzić do wzrostu spójności terytorialnej - kategorii, która nie 

jest kwantyfikowana w ramach symulacji makroekonomicznych, aczkolwiek ma kluczowe znaczenie 

dla zrównoważonego terytorialnie rozwoju.  

Główną intencją Ewaluatora jest podkreślenie roli realnej koncentracji funduszy na obszarach 

umożliwiających akumulację kapitału już w okresie realizacji WRPO 2014+. Położenie większego 

akcentu na działalności pro-innowacyjnej umożliwiłoby silniejsze oparcie procesów rozwojowych na 

endogennych potencjałach regionu. Tym samym zwiększyłyby się możliwości samofinansowania 

rozwoju przez prywatne i publiczne podmioty zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Jest to 

szczególnie istotne w sytuacji, w której z dużym prawdopodobieństwem perspektywa UE 2014-2020 

będzie ostatnią charakteryzującą się tak znaczącym wsparciem finansowym. Niezmiernie ważne w 

procesie finalnego ukształtowania alokacji finansowych jest wyważenie ilościowych 

kwantyfikowalnych efektów gospodarczych z jakościowymi zmianami wpływającymi na standard 

życia mieszkańców, ale w ograniczonym stopniu przekładającymi się na akumulację kapitału i wzrost 

                                                             
11

 Alternatywna alokacja 2 została skonstruowana poprzez przesunięcie 50% środków przeznaczonych na oś Energia CT3 (od 
poszczególnych PI osi odjęto po połowie środków) na oś Transport CT7 (do każdego PI dodano wielkość środków 
proporcjonalną do udziału tego PI w całości alokacji na oś). 
12

 Analogiczne zastrzeżenia można sformułować w stosunku do pozostałych ring fencingów. 
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bogactwa regionu. Kluczowe znaczenie ma też wymiar terytorialny interwencji, który powinien 

zwiększać efektywność architektury finansowej Programu. 

7. OGÓLNA OCENA WPŁYWU REALIZACJI WRPO 2014+ NA SYTUACJĘ SPOŁECZNO -GOSPODARCZĄ 

REGIONU 

Należy stwierdzić, iż interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 2014+ opiera się na wynikach 

analiz regionalnych dotyczących WRPO i PO KL komponent regionalny i krajowych umożliwiających 

określenie problemów, potrzeb i wyzwań województwa wielkopolskiego, a także trafnie je adresuje. 

Tym samym, interwencja w ramach WRPO 2014+ umożliwia realizację celów rozwojowych regionu 

zidentyfikowanych przez Autorów Programu. Należy jednak podkreślić, iż powyższe wnioski odnoszą 

się do pozafinansowej płaszczyzny logiki interwencji WRPO 2014+. W zakresie alokacji funduszy 

Ewaluator sformułował sugestie do rozważenia przez Zamawiającego w kontekście wizji i charakteru 

prowadzonej przez Niego polityki rozwoju. Warto podkreślić, iż Autorzy Programu poczynili już – na 

wniosek Ewalutora sformułowany na wcześniejszych etapach ewaluacji - pewne kroki w kierunku 

wzmocnienia obszaru B+R.  

Zapisy zawarte w WRPO 2014+ uwzględniają i przyczyniają się w stopniu adekwatnym dla programów 

operacyjnych do implementacji polityk horyzontalnych (realizacji zasad równości szans płci, 

niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju). Należy stwierdzić, iż obecna wersja WRPO 2014+ 

stanowi dokument, którego zapisy wpisują się obie wyżej zarysowane grupy celów i działań.  W tym 

zakresie WRPO 2014+ trzeba uznać za poprawny i rzetelny dokument. 

8. ANALIZA ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW  

Biorąc pod uwagę ograniczenia formalno-prawne w postaci m. in. wymogów dotyczących alokacji 

finansowych (tzw. ring-fencing), możliwości programowania wsparcia w ramach WRPO 2014+ są 

ograniczone. W aneksie 9 przedstawiono zestawienie priorytetów inwestycyjnych z grupami 

problemów i wyzwań przedstawianymi w części diagnostycznej WRPO 2014+. 

Z uwagi na regułę, zgodnie z którą wszystkie osie priorytetowe powinny być jednofunduszowe 

i najlepiej jednotematyczne (co ogranicza możliwość zmian), przedstawiona architektura osi 

priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych według Ewaluatora wydaje się być odpowiednia 

i optymalna, tym samym Ewaluator nie widzi alternatywnej konstrukcji, która lepiej sprzyjałaby 

realizacji założonych celów. 

Hipotetycznie możliwe jest podejście scharakteryzowane w punkcie 6 podczas rozwiązywania 

problemu badawczego B ograniczone jednak z uwagi na wymogi dotyczące alokacji i Linię 

demarkacyjną. 

9. OSZACOWANIE PRZEWIDYWANEGO WPŁYWU DUŻYCH PROJEKTÓW  

W WRPO 2014+ duże projekty zostały zawarte w opisie PI 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu w sekcji 2.A.2.4 w przypadku dużego projektu – Modernizacja linii 

kolejowej nr 354 Poznań Główny – Piła Główna oraz w opisie PI 9.1. Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną w sekcji 2.A.2.4 duży projekt – Regionalne Centrum Zdrowia Dziecka. W 
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przypadku dużych projektów należy również uzupełnić ich opisy w sekcji 12.1 Wykaz dużych 

projektów zaplanowanych do realizacji w okresie 2014-2020. 

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Piła Główna 

Linia kolejowa 354 Poznań Główny POD – Piła Główna jest linią o charakterze regionalnym. Jest to 

linia pierwszorzędna. Na całej długości tj. 92,881 km jest linią zelektryfikowaną. 

Postępująca degradacja poszczególnych elementów technicznych tej linii kolejowej powoduje 

konieczność wprowadzania przez zarządcę kolejnych ograniczeń prędkości rozkładowej powodując 

wydłużenie czasów jazdy a w konsekwencji także ograniczenie przepustowości. Środki finansowe, 

które zarządca infrastruktury przeznacza na poprawę jej stanu technicznego, są niewspółmierne do 

potrzeb. W dniu 28 lipca 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 

938/2011 w sprawie zasad współfinansowania kosztów wykonania studium wykonalności dla 

realizacji tego zadania inwestycyjnego. Natomiast w dniu 31 sierpnia 2011 roku podpisana została 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa dotycząca 

współfinansowania studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań 

Główny POD – Piła Główna.  

Dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, jako organizatora kolejowych regionalnych 

przewozów pasażerskich, modernizacja tej linii ma znaczenie priorytetowe. Głównym efektem 

realizacji projektu będzie poprawa dostępności mieszkańców północnej Wielkopolski do stolicy 

regionu. Osiągnięte to zostanie poprzez skrócenie czasu podróży (na trasie Poznań - Piła średnio o 46 

minut), zwiększenie przepustowości linii kolejowej, zwiększenie niezawodności transportu 

kolejowego, poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawę komfortu podróży oraz 

poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych.  

Inwestycja ta jest szczególnie istotna dla regionu ze względu na znaczną rozciągłość południkową 

regionu, która powoduje problemy w dostatecznym skomunikowaniu północnych i południowych 

krańców województwa z jego częścią centralną. Ta cecha położenia Wielkopolski nie jest dotąd w 

wystarczającym stopniu rekompensowana odpowiedniej jakości układem powiązań komunikacyjnych 

w tych relacjach. Ponadto linia Poznań – Piła przebiega przez tereny o ważnym znaczeniu 

gospodarczym i turystycznym. Jej modernizacja przyczyni się znacząco do poprawy funkcjonowania 

systemu przewozów regionalnych w Wielkopolsce. Ze względu na ważną rolę, jaką linia nr 354 

odgrywa zarówno dla transportu publicznego jak i ruchu towarowego w regionie, wskazane jest 

przeprowadzenie niezbędnych robót modernizacyjnych, które poprawią bezpieczeństwo, a także 

podniosą komfort jazdy pasażerów. Przyczyni się to do poprawy jakości połączeń centrów 

administracyjnych i mniejszych miejscowości, skróci się czas jazdy, a tym samym zwiększy się liczba 

kursujących pociągów. Obecnie na całej długości linii obowiązują liczne ograniczenia prędkości ze 

względu na zły stan techniczny torów, rozjazdów, podtorza, podkładów i zanieczyszczonej podsypki. 

W złym stanie technicznym oprócz nawierzchni kolejowej są perony i obiekty inżynieryjne, które 

wymagają modernizacji. 

Wyniki analizy ekonomicznej wskazują na wysoką efektywność ekonomiczną – projekt jest korzystny 

ze społecznego punktu widzenia. Modernizacja tej linii nie jest przewidywana do wsparcia z poziomu 

krajowego (przedsięwzięcia tego nie uwzględniono na liście projektów kolejowych o znaczeniu 
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krajowym, stanowiącej załącznik do Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 

do 2020 r. z perspektywą do 2030r.). 

Duże inwestycje kolejowe mają bardzo korzystny wpływ na skrócenie czasu podróży do ośrodków 

regionalnych i powiatowych. W układzie regionalnym można więc mówić o poprawie dostępności 

zewnętrznej obszarów położonych w sąsiedztwie inwestycji, w tym szczególnie w sąsiedztwie węzłów 

komunikacyjnych. Gorzej wygląda wpływ badanych inwestycji na dostępność wewnętrzną (lokalną). 

Częstym zjawiskiem jest nadkładanie drogi, z czym wiąże się wydłużenie czasu przejazdu. Generalnie 

jednak racjonalizacja i modernizacja transportu publicznego przyczynia się do skrócenia czasu 

podróży. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę uzupełnienie inwestycji o infrastrukturę typu 

Park&Ride oraz dostosowany do potrzeb podróżnych rozkład jazdy. Elementy te znacząco wpłynęłyby 

na podniesienie efektywności alokowanych na ten cel środków. 

Nośnikiem poprawy funkcjonowania transportu dzięki realizacji dużego projektu obejmującego 

modernizację linii kolejowej będą oszczędności czasu i kosztów transportu przekładające się 

bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki regionu w skali globalnej. W tych kategoriach można 

rozważać również wzrost mobilności społecznej. 

Drugim przewidywanym do realizacji dużym projektem jest – Regionalne Centrum Zdrowia Dziecka. 

Wiodącym ośrodkiem opieki pediatrycznej w województwie jest obecnie Specjalistyczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, do którego należy zapewnienie kompleksowej 

opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, a także opieki 

położniczo-ginekologicznej. Istniejąca infrastruktura Zespołu jest przestarzała i wymaga remontów. 

Ponadto brak jest w jednostce, jak i całym regionie, szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci.  

W związku z tym jedynym rozwiązaniem, które daje szanse na kompleksową poprawę sytuacji, jest 

budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Koncepcja nowego szpitala zakłada, że będzie 

on prowadził działalność przejętą z istniejących dwóch jednostek, uwzględniającą zmiany zachodzące 

w procesach diagnostyczno-terapeutycznych: 

• SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje ponad 33 000 pacjentów rocznie, w 

tym 17 000 małych pacjentów oraz 16 000 pacjentek położniczo-ginekologicznych. 

• Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, w którym wykonuje się 270 000 procedur fizjo i 

fizykoterapii, hospitalizuje ponad 1 000 pacjentów rocznie. 

Po uruchomieniu Centrum należy się liczyć przede wszystkim z jego wpływem społecznym jak wzrost 

dostępności do wysokospecjalistycznych usług, stworzenie profesjonalnej bazy sprzętowej, 

zmniejszenie emigracji specjalistów, szczególnie w zakresie medycyny pediatrycznej oraz poprawie 

jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego, poprawie jakości lecznictwa 

specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego, 

minimalizacja czasu oczekiwania pacjentów na diagnostyczne świadczenia medyczne. Również ocena 

trwałości projektu jest pozytywna, na którą wpływ mają także efekty mnożnikowe (a więc 

pobudzanie kolejnych inwestycji). 
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Zyski płynące z inwestycji będą miały charakter utylitarny dla społeczności regionu. Nie tylko 

utrzymany zostanie zakres świadczonych usług, ale zostanie on poszerzony, a dodatkowo dzięki 

instalacji nowoczesnego sprzętu medycznego wzrosną szanse na lepszą diagnostykę chorób i szybszy 

proces leczenia i rehabilitacji, są to korzyści nie w pełni niemierzalne finansowo. Zyski dla regionu są 

również istotne – wzrośnie jego ranga na mapie świadczenia usług medycznych w kraju. 

10. OCENA WPŁYWU PRZEWIDZIANEJ DLA WRPO 2014+ WARUNKOWOŚCI EX -ANTE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 

2014-2020, ich uruchomienie będzie uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. 

zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywną realizację programów 

współfinansowanych ze środków europejskich. Warunki te wiążą się zwykle z koniecznością 

zapewnienia odpowiednich ram strategicznych dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych bądź 

też transpozycją i realizacją wybranych elementów legislacji UE.  

Ewaluatorzy potwierdzają wypełnienie uwarunkowań ex-ante przedstawionych w treści projektu 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Warunkowość ex-ante stanowi podstawowy element systemu realizacji polityki spójności w 

perspektywie finansowej 2014-2020. Jego istotą jest zidentyfikowanie i spełnienie warunków 

wstępnych, które są niezbędne dla skuteczności i efektywności inwestycji polityki spójności.  

Uzasadnienie wprowadzenia uwarunkowań ex-ante można odnaleźć w piątym raporcie kohezyjnym 

Komisji Europejskiej: „W przypadku każdego priorytetu tematycznego WRS określałyby główne 

zasady stosowania interwencji. Zasady te powinny być na tyle elastyczne, by można było je 

dostosować do warunków krajowych i regionalnych. Ich głównym zadaniem byłoby oferowanie 

pomocy krajom i regionom w rozwiązywaniu tych problemów, które w przeszłości okazywały się 

szczególnie istotne dla realizacji polityki. Zasady te mogłyby odnosić się, na przykład, do transpozycji 

konkretnych przepisów unijnych, finansowania strategicznych projektów UE, zdolności 

administracyjnej i instytucjonalnej”.  

RPO muszą odnieść się do wszystkich 7 warunków ex-ante ogólnych dla EFSI, jak również 

do warunków tematycznych przypisanych do PI, które będzie realizował dany program. Druga 

kolumna tabeli samooceny warunkowości ex-ante pokazuje, do jakich PI przypisany jest dany 

warunek tematyczny. Nie wystarczy odwołanie do zapisów UP – Rozporządzenie Ogólne wymaga 

od wszystkich programów odniesienia do wszystkich istotnych dla nich warunków zgodnie ze 

wzorcem PO. Z tego względu RPO powinny powielić samoocenę spełniania warunków ex-ante z UP, 

nawet jeśli większość warunków zostanie spełniona przez instytucje szczebla krajowego. 

Za spełnienie warunków 1.1 (inteligentne specjalizacje) i 6.2 (gospodarka odpadami) 

współodpowiedzialne są samorządy wojewódzkie, dlatego samoocenę spełniania tych warunków 

należy uzupełnić o zapisy dotyczące danego województwa. Będą to odpowiednio informacje 

dotyczące regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji oraz wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami. W WRPO 2014+ powyższe działania zostały zrealizowane.  

Samoocena spełniania warunkowości ex-ante jest zgodna z oceną zawartą w UP oraz 
dostosowana do wzorca PO, w tabeli 24. Wykaz warunków ex ante obowiązujących Program oraz 
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ocena ich spełnienia zawartej w WRPO 2014+ omówiony jest stan spełniania warunków, zaś w 
kolejnej tabeli nr 25. Działania do podjęcia w celu spełnienia obowiązujących ogólnych warunków ex 
ante – plan działań dotyczący spełnienia warunków niespełnionych bądź spełnionych częściowo. 

Warunek ex-ante obowiązujący program Oś priorytetowa, do której warunek ma 

zastosowanie 

1.1. Badania naukowe i innowacje: Istnienie krajowych lub 

regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej 

specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu 

zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków 

prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub 

regionalnych systemów badań i innowacji. 

1. Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka 

 

6.2. Gospodarka odpadami: Wykonanie dyrektywy 2008/98/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, w szczególności 

opracowanie planów gospodarki odpadami, zgodnie z tą dyrektywą 

oraz hierarchią odpadów. 

4. Środowisko 

Źródło: opracowanie własne. 

Pierwszy z warunków ex-ante, do którego się odniesiono w WRPO 2014+ to  „1.1. Badania naukowe i 

innowacje: Istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej 

specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i 

innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych 

systemów badań i innowacji”. 

W związku z faktem, iż województwo planuje przeznaczyć środki na priorytety inwestycyjne w 

ramach celu tematycznego nr°1 (wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

innowacji) warunkiem koniecznym jest istnienie regionalnej strategii badań i innowacji na rzecz 

inteligentnej specjalizacji. W WRPO 2014+ wskazuje się na Wielkopolską Strategię Inteligentnych 

Specjalizacji, która zostanie przygotowana w sierpniu 2014r. Dopiero po zatwierdzeniu Strategii 

będzie można uznać, że warunek ten został spełniony. Ewaluator pozytywnie ocenia sposób zapisu 

spełniania tego warunku poprzez wpisanie go do tabeli 26 wraz z podaniem dat jego wypełnienia.  

Kolejnym warunkiem ex-ante dla WRPO 2014+, który powinien być spełniony na szczeblu 

regionalnym jest warunek 6.2 Gospodarka odpadami, w szczególności zaś: promowanie 

zrównoważonych ekologicznie i ekonomicznie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, poprzez 

opracowanie planów zarządzania odpadami, zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie 

odpadów, a także z hierarchią postępowania z odpadami. 

Warunek ex-ante 6.2 Gospodarka odpadami został wskazany w WRPO 2014+ jako kluczowy dla 

działań w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko. Ponadto w tekście projektu Programu wskazano 

na Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Warunek ten, więc 

został spełniony. 

Spełnienie warunków ex-ante wymienionych w WRPO 2014+ przyczyni się do zwiększenia 

skuteczności i efektywności realizacji Programu. 
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11. PRZYCZYNIANIE SIĘ ZASTOSOWANEJ W WRPO 2014+ LOGIKI INTERWENCJI DO WZROSTU 

MOŻLIWOŚCI REGIONU W ZAKRESIE ELASTYCZNEGO DOSTOSOWYWANIA SIĘ DO ZMIAN 

ZACHODZĄCYCH W JEGO OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM  

Przedstawiona w WRPO 2014+ logika interwencji, posiada wysoki stopień adaptacyjności do 

zmieniających się warunków zewnętrznych (szczegółowy wykaz czynników zewnętrznych został 

zamieszczony przy opisach osi w części B.1. Program zakłada dążenie do stanu wysoko 

konkurencyjnej gospodarki przede wszystkim poprzez rozwój sektora przedsiębiorczości (tzn. sektora 

relatywnie elastycznego w warunkach zmieniającego się otoczenia) oraz wspieranie kreatywności 

oraz postaw przedsiębiorczych, przy uwzględnianiu występujących w regionie potencjałów 

rozwojowych. W Programie porusza się zagadnienia ważne z punktu widzenia rozwoju regionu 

jednakże niekiedy wykraczające ponad zakres kompetencji administracyjnych Samorządu 

Województwa. Zastosowane podejście jest właściwe biorąc pod uwagę, iż świadomość konieczności 

pewnych działań oraz możliwość oddziaływania Samorządu poprzez działania o charakterze 

promocyjnym i lobbingowym, mogą wpłynąć na skuteczność rozwiązania kwestii z poza gestii władz 

regionalnych. 

12. UWZGLĘDNIENIE W LOGICE INTERWENCJI WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE 

WEWNĄTRZREGIONALNYM  

Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został opracowany 

w poszanowaniu zasady partnerstwa i współpracy. Realizowany będzie w ramach wspólnego i 

zintegrowanego procesu, w którym uczestniczą instytucje na poziomie europejskim, krajowym, 

regionalnym, lokalnym, partnerzy społeczni i gospodarczy, a także inne podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, partnerów zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska 

przyrodniczego oraz inne organizacje pozarządowe. Instytucją koordynującą przygotowanie 

Programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ogólnego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał 

Zespół ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na 

lata 2014-2020 (Zespół Wielkopolska 2014+), którego zadaniem jest uzgadnianie i dokonywanie 

ramowych ustaleń niezbędnych do prac nad projektem programu operacyjnego. W skład Zespołu 

Wielkopolska 2014+ weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. Kolejnym krokiem było uruchomienie internetowego Systemu Ewidencji Przedsięwzięć na 

lata 2014-2020 (SEP 2014-2020), w którym wszyscy potencjalni beneficjenci Programu mogli zgłaszać 

swoje propozycje projektów do realizacji w perspektywie 2014-2020. SEP 2014-2020 umożliwił 

poznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji 

społecznych oraz dokonanie odpowiedniej alokacji środków finansowych dostępnych w WRPO 

2014+.  

Realizując zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów oraz zasadę partnerstwa prace prowadzi 

Grupa Konsultacyjna Wielkopolska 2014+. Do prac w Grupie zaproszeni zostali przedstawiciele strony 

rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk 

naukowych oraz innych jednostek zainteresowanych rozwojem Wielkopolski. Ponadto Zespół 
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przygotowujący projekt Programu na bieżąco kontaktował się z różnymi instytucjami, ekspertami, 

środowiskami, zasięgając opinii w konkretnych kwestiach i dokonując odpowiednich uzgodnień. 

Organizowane były bilateralne spotkania z zainteresowanymi partnerami z regionu.  

Na etapie wdrażania zasada partnerstwa będzie kontynuowana dzięki funkcjonowaniu Komitetu 

Monitorującego, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczących i przedstawiciele partnerów społecznych. W Programie podkreślone jest, że 

partnerzy – będąc członkami Komitetu Monitorującego – będą mieli realny wpływ na sposób 

wdrażania, monitorowanie i ewaluację Programu. Będą też mieli wpływ na wybór projektów 

do dofinansowania, który będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć 

w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Kryteria wyboru będą 

służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji celów określonych dla osi priorytetowej. 

Warto dodać, że w opisach priorytetów inwestycyjnych przy charakterystykach preferowanych 

projektów zawarto zapisy, iż preferowane będzie udzielanie wsparcia projektom realizowanym przez 

partnerstwa zarówno publiczno-publiczne, jak i publiczno-prywatne – w każdym obszarze gdzie 

współpraca o takim charakterze jest możliwa.  

Zaznaczyć należy, że realizacja zasady partnerstwa w WRPO 2014+ opiera się o wytyczne 

horyzontalne (które regulują kwestie dotyczące różnych aspektów wdrażania obowiązujące w całym 

systemie realizacji programów polityki spójności i są wydawane przez ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego). 

 

13. TRAFNOŚĆ LOGIKI INTERWENCJI W KONTEKŚCIE ZAKRESU KOMPETENCJI ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ ORAZ JEJ MOŻLIWOŚCI WPŁYWU NA REALIA SPOŁECZNO -GOSPODARCZE 

REGIONU 

Wdrażanie analizowanego dokumentu nie będzie wiązało się z przekroczeniem zakresu kompetencji 

administracji samorządowej. Nie zostaną też przecenione możliwości bezpośredniego wpływu władz 

samorządowych na realia społeczno-gospodarcze.  

Warto tutaj zaznaczyć, że analiza Programu pod kątem odpowiedzi na omawianą kwestię miała na 

celu zwrócenie uwagi na fakt, czy zapisy Programu, wskazane w nim kierunki działań i obrane cele nie 

wykraczają ponad możliwości samorządu wojewódzkiego. W odróżnieniu do strategii rozwoju 

województwa, w której realizacja celów nie ogranicza się tylko do prerogatyw samorządu 

województwa (władze regionalne mogą starać się powiększyć swoje oddziaływanie na procesy 

rozwojowe m.in. poprzez kontrakty terytorialne, gdzie można pozyskać finansowanie rządowe oraz 

inicjując partnerstwo publiczno-prywatne umożliwiające finansowanie prywatne w sferze usług 

publicznych, a także poprzez partnerstwo publiczno-publiczne, np. poprzez dofinansowanie umów 

partnerskich między JST), cele regionalnego programu operacyjnego muszą być zrealizowane 

bezpośrednio przez alokowane w nim środki. Dlatego ważne jest realne, ambitne, dopasowane do 

posiadanych środków podejście do zakładanych w projekcie Programu celów. 

 

PROBLEM BADAWCZY C 
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Czy cele WRPO 2014+ są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomach unijnym, 

krajowym i regionalnym? 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej implikuje prowadzenie polityk przez władze krajowe i 

regionalne spójnych z celami wyznaczonymi na poziomie unijnym. Główny cel Programu, jakim jest 

poprawa konkurencyjności i spójności województwa, wpisuje się w cele najważniejszego z 

dokumentów strategicznych na poziomie UE – Strategii Europa 2020, jak i główne cele polityki 

rozwoju prowadzonej w Polsce i w województwie wielkopolskim.  

W niniejszej części ewaluacji ex-ante dokonana została ocena spójności zewnętrznej WRPO 2014+. Jej 

celem jest odpowiedź na pytanie zawarte w problemie badawczym C modułu II: czy i w jakim stopniu 

zapisy WRPO 2014+ wpisują się w uwarunkowania wyznaczone przez najważniejsze polityki i 

strategie na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.  

Zespół ewaluacyjny ocenił, w jakim stopniu spodziewane efekty programu operacyjnego przyczynią 

się do realizacji celów strategicznych na różnych poziomach polityki rozwoju. Zbadana została 

spójność zewnętrzna założeń i celów Programu z najważniejszymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi 

celami strategicznymi, określonymi w dokumentach, uszeregowanych w następujący sposób: 

 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu Europa 2020 (Strategia Europa 2020) oraz Krajowy Program Reform Europa 

2020; 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 z dnia 8 stycznia 

2014 oraz Wspólne Ramy Strategiczne; 

 9 zintegrowanych strategii rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, Miasta i Obszary wiejskie); 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020; 

 Dokumenty ponadregionalne: Strategia Rozwoju Polski Zachodniej (projekt) oraz Strategia 

Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

Dodatkowo, Ewaluator uwzględnił w badaniu odwołania w Programie do wybranych dokumentów 

szczebla krajowego (takich jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) oraz 

wojewódzkiego.  

W całym dokumencie WRPO 2014+ bardzo silnie podkreśla się spójność z celami polityki rozwoju, 

określonymi na szczeblu wspólnotowym (Strategia Europa 2020), krajowym (Umowa Partnerstwa, 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju), regionalnym (Strategia Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku) oraz makroregionalnym (Strategia Rozwoju Polski Zachodniej oraz 

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego). Zespół ewaluacyjny zauważa również 

wysoką spójność WRPO 2014+ z programami sektorowymi szczebla tak krajowego jak i regionalnego, 

chociaż nie w każdym przypadku jest ona wyrażona explicite w treści Programu.  

Ogólnie wysoko oceniono spójność z wyżej wymienionymi dokumentami.  

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 
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oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Spójność  

Ocena spójności z poszczególnymi grupami dokumentów została zaprezentowana w formie matryc 

logicznych, w których zastosowano następujące cztery kategorie oceny: 

 A – wysoki stopień spójności,  

 B – średni stopień spójności, 

 C – relatywnie niski stopień spójności,  

 N – nie dotyczy. 

Oceny spójności dokonano na poziomie osi priorytetowych Programu. Ewaluator starał się 

odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu (wysokim, średnim lub niskim) cele i działania 

przewidziane w ramach danej osi priorytetowej przyczynią się do realizacji celów określonych w 

poszczególnych dokumentach strategicznych. Następnie ocena spójności została uogólniona na cały 

Program. 

1. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ZE STRATEGIĄ NA RZECZ INTELIGEN TNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU SPRZYJAJĄCEMU WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU EUROPA 2020 (STRATEGIA EUROPA 

2020) ORAZ KRAJOWYM PROGRAMEM REFORM NA RZECZ REALIZACJI STRATEGII „EUROPA 

2020” (KPR)  

Najważniejszym dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę tworzenia polityk na szczeblu 

zarówno krajowym jak i regionalnym jest długookresowa strategia rozwoju gospodarczego Unii 

Europejskiej: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu Europa 2020, która została zaproponowana przez Komisję Europejską w marcu 2010 

roku. Przedstawiono w niej wizję rozwoju opartą na trzech współzależnych i wzajemnie 

uzupełniających się obszarach priorytetowych: 

 inteligentnym rozwoju (ang. smart growth) – oznaczającym rozwój gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacjach (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa 

cyfrowego); 

 trwałym rozwoju (ang. sustainable growth) – czyli wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; 

 rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth) – oznaczającym 

wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej 

spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną (zwiększenie aktywności zawodowej, 

podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). 

Realizacja priorytetów będzie mierzona w odniesieniu do pięciu nadrzędnych celów UE (wyrażonych 

za pomocą wskaźników docelowych), które winny być przełożone przez państwa członkowskie na 

cele krajowe. Z kolei inicjatywy przewodnie (7) służyć mają wdrożeniu nowych mechanizmów 

stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.  

Na poziomie krajowym opracowywany jest Krajowy Program Reform (KPR), dokument strategiczny, 

zawierający działania zmierzające do realizacji podstawowych celów Strategii Europa 2020, 

aktualizowany corocznie w kwietniu, z uwzględnieniem zaleceń Rady. Aktualnie obowiązującą wersją 
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jest dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 roku (Krajowy Program Reform. 

Aktualizacja 2013/2014). W dokumencie przedstawiono trzy obszary priorytetowe, na które kładzie 

się specjalny nacisk:  

 Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 

 Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 

 Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

9 lipca 2013 roku Rada UE przedstawiła kolejne zalecenia w sprawie KPR dla Polski. Analizując ten 

dokument stwierdza się, iż w większości zalecenia odnoszą się do instytucji poziomu centralnego. 

Należy jednak zauważyć, że osie priorytetowe WRPO 2014+ wpisują się w zalecenie 3, 4, 5 oraz 6. 

Priorytety, cele oraz służące ich realizacji inicjatywy przewodnie i zakładane wartości wskaźników 

docelowych, określone w Strategii Europa 2020, jak również w KPR (wartości dla Polski w nawiasach) 

zaprezentowano w aneksie 10. 

W sekcji 1 WRPO 2014+ przedstawiono wkład Programu w realizację Strategii Europa 2020. Do 

Strategii Europa 2020 odnoszą się bezpośrednio również opisy osi priorytetowych, zawarte w sekcji 2.  

W poniższej tabeli zaprezentowano ocenę spójności pomiędzy osiami priorytetowymi WRPO 2014+ a 

priorytetami Strategii Europa 2020 oraz dopowiadającymi im obszarami priorytetowymi KPR. Ocenę 

tę ułatwia przedstawienie w dokumencie WRPO 2014+ powiązań pomiędzy tymi programami, 

w tabeli w sekcji 1. Zawarto w niej powiązania osi priorytetowych Programu z: inicjatywami 

przewodnimi Strategii Europa 2020, jak również obszarami działań wyszczególnionymi w wyjściowym 

dokumencie: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, przyjętym przez 

Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. Dodatkowo w tabeli zaprezentowano relacje z celami 

szczegółowymi UP.  

OCENA SPÓJNOŚCI WRPO 2014+ ZE STRATEGIĄ EUROPA 2020 ORAZ KPR 

Priorytety Europa 2020 oraz obszary priorytetowe                         
KPR 

 
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

Inteligentny 
rozwój 

Zrównoważony 
rozwój 

Rozwój sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka A C C 

2. Społeczeństwo informacyjne A N C 

3. Energia N A N 

4. Środowisko N A N 

5. Transport C A C 

6. Rynek pracy A N A 

7. Włączenie społeczne B N A 

8. Edukacja A N A 

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego B N B 

10. Pomoc techniczna N N N 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

1) Oś priorytetowa WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka związana jest głownie 

z priorytetem Inteligentny rozwój. Wzmacnianie badań i innowacji oraz wsparcie 

przedsiębiorczości bezpośrednio związane są z celem Badania i rozwój oraz innowacje. 
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Zwiększanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego powinno 

również skutkować wzrostem zatrudnienia. Da się również zauważyć odniesienia do pozostałych 

dwóch priorytetów. Ta oś priorytetowa odnosi się do inicjatyw przewodnich: Unia Innowacji, 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji i Europejska Agenda Cyfrowa. Działania w ramach tej 

osi będą komplementarne do inicjatyw: Mobilna młodzież oraz Program na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnienia. 

2) Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne wpisuje się zdecydowanie w priorytet Inteligentny 

rozwój. Wzrost zastosowania TIK w gospodarce i sferze publicznej przyczyni się do łatwiejszej 

komunikacji, dostępu do informacji, co w konsekwencji powinno skutkować wzrostem 

efektywności gospodarki. Działania przewidziane w tym priorytecie mogą ułatwić włączenie 

osób wykluczonych, poprzez wykorzystanie TIK do procesu edukacji, poszukiwania pracy, czy też 

podjęcia pracy. W ramach tej osi priorytetowej działania wpisują się w inicjatywę Europejska 

Agenda Cyfrowa. 

3) Oś priorytetowa Energia jest w wysokim stopniu spójna z priorytetem Zrównoważony rozwój. 

Działania w tej osi zmierzają do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Nie zauważa się 

bezpośredniej spójności z pozostałymi priorytetami. Ta oś priorytetowa jest związana z 

inicjatywami przewodnimi Europa efektywnie korzystająca z zasobów oraz Polityka przemysłowa 

w erze globalizacji. 

4) Celem osi priorytetowej Środowisko jest poprawa środowiska przyrodniczego, czyli można 

wskazać na wysoką zbieżność z priorytetem Zrównoważony rozwój. Ta oś priorytetowa jest 

związana z inicjatywą przewodnią Europa efektywnie korzystająca z zasobów. 

5) Działania podjęte w ramach osi priorytetowej Transport powinny przyczynić się przede 

wszystkim do osiągnięcia wskaźników docelowych priorytetu Zrównoważony rozwój. Pośrednio 

będą oddziaływały też na pozostałe priorytety. Poprawa warunków dla transportu drogowego i 

kolejowego (priorytet inwestycyjny 7.2 i 7.4) wspiera mobilność osób i zwiększa atrakcyjność 

inwestycyjną regionu, co powinno mieć pozytywny wpływ na zatrudnienie, w tym osób młodych. 

Zwiększenie zatrudnienia eliminuje z kolei podstawową przyczynę ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Dla realizacji priorytetu Zrównoważony rozwój szczególne znacznie będzie miał 

rozwój transportu kolejowego. Ta oś priorytetowa jest związana z inicjatywami przewodnimi: 

Europa efektywnie korzystająca z zasobów oraz Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 

6) Działania przewidziane w ramach osi priorytetowej Rynek pracy zdecydowanie przyczyniają się 

do realizacji zarówno priorytetu Inteligentny rozwój (cel: Zatrudnienie), jak również priorytetu 

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania są spójne z inicjatywami przewodnimi: 

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Mobilna młodzież oraz Europejska Agenda 

Cyfrowa. 

7) Priorytety inwestycyjne w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne mają służyć przede 

wszystkim ograniczeniu skali ubóstwa i są w wysokim stopniu spójne z priorytetem Rozwój 

sprzyjający włączeniu społecznemu. Priorytety inwestycyjne 9.4 i 9.8, ukierunkowane 

bezpośrednio na wzrost aktywności zawodowej wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przyczynią się także do realizacji celu Zatrudnienie. Ta oś priorytetowa jest 
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związana z inicjatywami przewodnimi: Europejski program walki z ubóstwem oraz Program na 

rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. 

8) Cele osi priorytetowej Edukacja bezpośrednio wiążą się z celami priorytetu Inteligentny rozwój: 

Edukacja i Zatrudnienie. Powinny też przyczynić się w wysokim stopniu do osiągnięcia 

wskaźników w ramach priorytetu: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania w 

ramach tej osi są bezpośrednio związane z inicjatywami przewodnimi: Mobilna młodzież, 

Europejski program walki z ubóstwem oraz Europejska Agenda Cyfrowa. 

9) Działania podjęte w osi priorytetowej Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, finansowane z EFRR, 

są komplementarne do priorytetów inwestycyjnych finansowanych z EFS. Realizowane 

priorytety inwestycyjne przyczynią się do poprawy poziomu kapitału ludzkiego i społecznego 

(np. stanu zdrowia, czy wykształcenia). Społeczeństwo o wyższym poziomie kapitału ludzkiego 

zwiększa konkurencyjność inwestycyjną regionu, co może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia 

(spójność z priorytetem Inteligentny rozwój) i zmniejszenia skali ubóstwa (spójność 

z priorytetem Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Ta oś priorytetowa jest związana z 

inicjatywami przewodnimi: Europejski program walki z ubóstwem, jak również Program na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia oraz Europejska agenda cyfrowa. 

10) Oś priorytetowa Pomoc techniczna zawiera działania zmierzająca do poprawy sprawności 

zarządzania Programem. Chociaż nie stwierdza się bezpośrednich relacji do priorytetów Strategii 

Europa 2020, to należy pamiętać, że sprawne zarządzanie Programem wzmocni efekty 

pozostałych osi priorytetowych.  

2. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU 2020:  

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO (SRK)  

Główne cele strategiczne i działania rozwojowe kraju w perspektywie średniookresowej (możliwe do 

sfinansowania w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020), zostały sformułowane w 

przyjętej przez Radę Ministrów 25 września 2012r. Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020: 

aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo. Wpływ na kształt tego 

dokumentu miały ustalenia zawarte w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK)13, jak również 

cele określone w Strategii Europa 2020. Z kolei SRK stanowi podstawę określenia kierunków 

interwencji, działań i wskaźników szczegółowych dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny 

przyczyniać się do realizacji założonych w tym dokumencie celów. W SRK podkreśla się, iż jest on 

kluczowy dla interwencji strukturalnej w Polsce, podejmowanej w ramach poszczególnych polityk 

europejskich w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Realizacja celu głównego SRK 

(wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności) odbywać 

się będzie w trzech obszarach strategicznych (patrz aneks 11). 

Na wstępie należy zaznaczyć, że cele Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK) warunkują cele Umowy 

Partnerstwa, stąd spójność WRPO 2014+ i SRK jest na bardzo wysokim poziomie. W Programie 

wskazuje się wprost na związki ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 w sekcjach 1 i 9. Odniesienia do SRK 

                                                             
13

 Ze względu na ogólny charakter DSRK oraz ścisły związek pomiędzy DSRK a SRK, spójność WRPO 2014+ z tą pierwszą nie 
będzie przedmiotem analizy.  
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zawarto w uzasadnieniach wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, w sekcji 1, w 

tabeli 1. 

Poniższa tabela wskazuje na wysoką spójność osi priorytetowych WRPO 2014+ z obszarami 

strategicznymi SRK. 

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU 2020 

                                                  Obszary strategiczne SRK  
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

Sprawne i 
efektywne 
państwo  

Konkurencyjna 
gospodarka 

Spójność 
społeczna i 
terytorialna  

1) Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka N A N 

2) Społeczeństwo informacyjne B A B 

3) Energia N A N 

4) Środowisko C A B 

5) Transport C A A 

6) Rynek pracy C A B 

7) Włączenie społeczne C C A 

8) Edukacja C A A 

9) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego B A A 

10) Pomoc techniczna A N C 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

1) Oś priorytetowa WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka wpisuje się w 

wysokim stopniu w obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka. Wzmacnianie badań i 

innowacji oraz wsparcie przedsiębiorczości bezpośrednio związane są z celami: II.1.4 (Rozwój 

eksportu towarów i usług), II.2.1 (Zwiększenie produktywności gospodarki), II.2.2 (Wzrost 

udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie) oraz całego 

celu II.3 (Zwiększenie innowacyjności gospodarki).  

2) Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne wpisuje się w wysokim stopniu w obszar 

strategiczny Konkurencyjna gospodarka, szczególnie w cel II.5 (Zwiększenie wykorzystania 

technologii cyfrowych). W mniejszym stopniu opis priorytetu inwestycyjnego 2.3, w tym 

spodziewane typy przedsięwzięć wskazują na związki z:  

 obszarem Sprawne i efektywne państwo, szczególnie z celami I.1.2. Zwiększenie 

efektywności instytucji publicznych oraz I.1.3. Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w 

administracji (e-administracja); 

 obszarem Konkurencyjna gospodarka (z celem II.2.1 Zwiększenie produktywności 

gospodarki), ze względu na przewidywane wzmocnienie potencjału decyzyjnego 

przedsiębiorstw; 

 obszarem Spójność społeczna i terytorialna (cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych 

standardów usług publicznych). 

3) Oś priorytetowa Energia jest w wysokim stopniu spójna z celem II.6. Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko, obszaru Konkurencyjna gospodarka. Ewaluator nie stwierdza 

bezpośrednich relacji z innymi celami SRK. 
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4) Oś priorytetowa Środowisko, jest w wysokim stopniu spójna z celem II.6 Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko, II obszaru strategicznego Konkurencyjna gospodarka. Zespół 

ewaluacyjny wskazuje dodatkowo na następujące pola spójności: 

 realizację celu I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego, szczególnie w priorytetach 

inwestycyjnych 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. oraz celu I.3.2. Rozwój kapitału społecznego; 

 realizację celu III.3 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych, w ramach priorytetów inwestycyjnych 6.3 i 6.5 (natężenie relacji wynikać 

będzie z przestrzennego rozmieszczenia projektów w przestrzeni województwa).  

 

5) W ramach osi priorytetowej Transport realizowane będą cele II.7. Zwiększenie efektywności 

transportu, III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

oraz w słabszym stopniu II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Ze względu 

na rozwój infrastruktury komunikacyjnej w działaniach tej osi, Ewaluator identyfikuje również 

spójności działań z: 

 celem I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego oraz z celem I.3.3. Zwiększenie 

bezpieczeństwa obywatela; 

 celem II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki oraz z celem II.4.3. Zwiększanie 

mobilności zawodowej i przestrzennej. 

6) Działania przewidziane w ramach osi priorytetowej Rynek pracy, wpisują się w cele SRK, 

poprzez realizację priorytetu inwestycyjnego 8.8 i 8.10. Działania zdecydowanie przyczyniają 

się do realizacji celu II.4 Rozwój kapitału ludzkiego. Analiza priorytetów inwestycyjnych, 

szczególnie spodziewanych typów przedsięwzięć i beneficjentów, wskazuje na występowanie 

związków: 

 z celem I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych (na przykład poprzez 

wsparcie dostępności informacji o rynku pracy) oraz I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa 

obywatela (szczególnie w priorytecie inwestycyjnym 8.10); 

 z celem II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki, poprzez rozwój kapitału ludzkiego; 

 z celem III.1. Integracja społeczna, poprzez kierowanie przedsięwzięć do obszarów, gdzie 

notuje się wysoką stopę bezrobocia (np. priorytet inwestycyjny 8.7). 

7) W przypadku osi priorytetowej Włączenie społeczne istnieje spójność każdego priorytetu 

inwestycyjnego z SRK. Priorytety inwestycyjne w ramach osi priorytetowej 7 mają służyć 

przede wszystkim ograniczeniu skali ubóstwa i będą służyć realizacji celu III.1. Integracja 

społeczna, określonemu w SRK. Ponadto, zdaniem Zespołu ewaluacyjnego, priorytety 

inwestycyjne w ramach tej osi są: 

 bezpośrednio związane z celem II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, 

 pośrednio związane z celem II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki, 
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 bezpośrednio związane z celami: I.3.2. Rozwój kapitału społecznego oraz I.3.3. 

Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela, 

 bezpośrednio związane z celami: III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów 

usług publicznych oraz III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 

8) Działania w ramach osi priorytetowej Edukacja są spójne w wysokim stopniu z celami SRK. 

Cele osi priorytetowej Edukacja bezpośrednio wiążą się z celem II.4. Rozwój kapitału 

ludzkiego oraz III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz 

integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

Dodatkowo, rozważając typy działań spodziewanych projektów, można stwierdzić: 

 związek z celem II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, poprzez 

spodziewane wykorzystanie e-learningu; 

 związek z celem III.1. Integracja społeczna, poprzez wspieranie uczniów z rodzin 

najuboższych; 

 związek z celem I.3.2. Rozwój kapitału społecznego, między innymi poprzez uczenie się 

przez całe życie. 

9) Jak wcześniej zauważono działania zaplanowane w osi priorytetowej Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego, finansowane z EFRR, są komplementarne do priorytetów inwestycyjnych 

finansowanych z EFS. W dokumencie WRPO 2014+ wskazuje się na związki z celami SRK. 

Realizowane priorytety inwestycyjne przyczynią się do osiągnięcia celu III.2. Zapewnienie 

dostępu i określonych standardów usług publicznych oraz III.3. Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych. Dodatkowo zidentyfikowano relacje z: 

 celem II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, 

 celem I.3.2. Rozwój kapitału społecznego oraz celem I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa 

obywatela. 

10) Oś priorytetowa Pomoc techniczna zawiera działania zmierzająca do poprawy sprawności 

zarządzania Programem. Zdaniem Ewaluatorów, widoczna jest wysoka spójność z celem I.1.2. 

Zwiększenie efektywności instytucji publicznych oraz celem III.2. Zapewnienie dostępu i 

określonych standardów usług publicznych. 

Przy uwzględnieniu celów SRK w realizacji celów tematycznych 1-4 oraz 7 należy pamiętać o dużym 

stopniu komplementarności pomiędzy poszczególnymi celami SRK. W szczególności warto zwrócić 

uwagę na cel II.2.1, który de facto uzależniony jest od spełnienia innych celów. Zespół ewaluacyjny 

starał się szczególnie wyeksponować bezpośrednie związki pomiędzy osiami priorytetowymi WRPO 

2014+ a celami określonymi w SRK. 

W Programie znajdujemy także odniesienia do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (sekcja 1, priorytet inwestycyjny 6.3). Zespół Ewaluatorów wskazuje również na wysoką 
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spójność planowanych działań w ramach osi priorytetowej 5 z celami 2 i 3 polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju. 

3. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z UMOWĄ PARTNERSTWA NA LATA 2014-2020 ORAZ WSPÓLNYMI 

RAMAMI STRATEGICZNYMI 

W nowej perspektywie finansowej interwencje w ramach polityki UE skupione mają być na 

stymulowaniu inteligentnego i trwałego wzrostu, sprzyjającemu włączeniu społecznemu, a więc 

osiągnięciu celów Strategii Europa 2020. W celu poprawienia koordynacji i efektywności 

wydatkowania środków w ramach pięciu głównych funduszy, objętych zakresem Wspólnych Ram 

Strategicznych (WRS), a mianowicie: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (EFMR), przygotowano wspominane już niejednokrotnie Rozporządzenie Ogólne. W 

artykule 9 tego dokumentu zaproponowano 11 celów tematycznych wokół których mają być 

skoncentrowane interwencje. Z kolei we Wspólnych Ramach Strategicznych (załącznik 1 

Rozporządzenia Ogólnego), przedstawiono „strategiczne zasady kierunkowe dla ułatwienia procesu 

programowania oraz sektorowej i terytorialnej koordynacji Unii w ramach EFSI”. W rozporządzeniach 

w sprawie poszczególnych pięciu funduszy określono priorytety inwestycyjne (EFRR, EFS, FS) i 

priorytety Unii (EFRROW i EFMR), charakterystyczne dla każdego funduszu. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem zawieranym pomiędzy KE a państwem członkowskim dla 

określenia celów i warunków realizacji polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.  

Warto jednocześnie podkreślić, iż Komisja przedstawiła dokument pt.: Stanowisko służb Komisji w 

sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014–2020, którego 

celem miało być określenie ram dialogu pomiędzy służbami Komisji a Polską, w sprawie 

przygotowania umowy o partnerstwie i programów. W dokumencie zidentyfikowano kluczowe 

wyzwania, jak i określono główne priorytety finansowania w Polsce, które przyczyniłyby się do 

pobudzenia wzrostu gospodarczego. Zidentyfikowane przez służby Komisji wyzwania i obszary 

finansowania dla Polski zostały one przedstawione w aneksie 12. 

W Umowie Partnerstwa zaznacza się, iż w okresie budżetowania 2014-2020 celem realizowanym 

będzie oparcie rozwoju na: 

1) zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, 

2) poprawie spójności społecznej i terytorialnej, 

3) podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.  

Tak określone cele UP pokrywają się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020, a ich 

realizacja ma również przyczynić się do osiągnięciu celów Strategii Europa 2020. Określone w UP cele 

główne wraz z celami szczegółowymi, jak i odpowiadające im cele tematyczne, zaproponowane w 

opisanych wcześniej rozporządzeniach unijnych na lata 2014-2020, przedstawiono w aneksie 13. Cele 

tematyczne i odpowiadające im priorytety inwestycyjne oraz podział interwencji pomiędzy poziom 

krajowy i regionalny określa Linia demarkacyjna. 
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W Programie w sekcji 1 klarownie przedstawiono relacje pomiędzy osiami priorytetowymi a celami 

tematycznymi. Wybrane priorytety inwestycyjne, w powiązaniu z celami tematycznymi prezentuje 

tabela 1. W dokumencie WRPO 2014+ do celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych odwołują 

się również opisy osi priorytetowych oraz tabela w sekcji 8. 

Poniższa tabela wskazuje na siłę relacji (bezpośrednich) pomiędzy celami osi priorytetowych WRPO 

2014+ a celami tematycznymi. 

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z CELAMI TEMATYCZNYMI 

Cele tematyczne 
 

Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

A N A N N N N N N N 

2) Społeczeństwo informacyjne N A N N N N N N N N 

3) Energia N N N A N N N N N N 

4) Środowisko N N N N A A N N N N 

5) Transport N N N N N N A N N N 

6) Rynek pracy N N N N N N N A N N 

7) Włączenie społeczne N N N N N N N N A N 

8) Edukacja N N N N N N N N N A 

9) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego N N N N N N N N A A 

10) Pomoc techniczna N N N N N N N N N N 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

Nie wnosi się uwag do sposobu powiązania osi priorytetowych z celami tematycznymi. Spójność 

planowanych działań z celami tematycznymi ocenia się wysoko. 

4. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ 9 ZINTEGROWANYMI STRATEGIAMI ROZWOJU ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010 – 2020: REGIONY, 

MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE  

Cele określone w Strategii Rozwoju Kraju mają być realizowane przez 9 zintegrowanych strategii 

rozwojowych. Poniżej oceniono spójność WRPO 2014+ z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 

2010-2020 (KSRR), a następnie z pozostałymi ośmioma strategiami sektorowymi. 

SPÓJNOŚĆ Z KRAJOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU REGIONALNEGO 2010 –  2020:  
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE (KSRR) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) jest 

jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, które mają służyć realizacji strategicznych celów 

rozwojowych Polski, określonych w SRK. KSRR, to średniookresowy dokument strategiczny, 

odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu 

wojewódzkim, przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Jest on przygotowywany zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370).  

Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i 

instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz zarys 

mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty. Zgodnie z 
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dokumentem „celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla 

osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.” 

W dokumencie przedstawiono następujące cele szczegółowe polityki regionalnej do 2020 roku: 

1) Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („Konkurencyjność”), 

2) Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„Spójność”), 

3) Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie („Sprawność”). 

W projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bezpośrednie 

odniesienie do KSRR znajdujemy w uzasadnieniu wyboru priorytetu inwestycyjnego 4.5 oraz sekcji 

dotyczącej warunkowości ex-ante.  

W poniższej tabeli zawarto ocenę spójności osi priorytetowych WRPO 2014+ z celami szczegółowymi 

KSRR. W tabeli i opisie użyto skróconych nazw celów szczegółowych KSRR (zgodnie z tym 

dokumentem): Konkurencyjność, Spójność, Sprawność. 

 

 

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z KRAJOWĄ STRATEGIĘ ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020 

Cele szczegółowe KSRR 
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

Konkurencyjność Spójność Sprawność 

1) Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka A N N 

2) Społeczeństwo informacyjne A A C 

3) Energia A C N 

4) Środowisko A C N 

5) Transport A A N 

6) Rynek pracy A A C 

7) Włączenie społeczne B A C 

8) Edukacja A A C 

9) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego A A N 

10) Pomoc techniczna N N A 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

1) Oś priorytetowa WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, którego celem jest 

wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wpisuje się w wysokim stopniu w cel szczegółowy 

KSRR Konkurencyjność. 

2) W przypadku osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, działania są w wysokim stopniu 

spójne z celem Konkurencyjność i Spójność. Dodatkowo usprawnienia związane z 

zastosowaniem TIK w sferze publicznej, z pewnością przyczynią się również do zwiększenia 

sprawności wszystkich instytucji publicznych. 
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3) Działania w ramach osi priorytetowej Energia w wysokim stopniu są spójne z celem 

Konkurencyjność (szczególnie 1.3.5) oraz, w mniejszym stopniu, realizują cel Spójność. 

4) W przypadku osi priorytetowej Środowisko uwagi są zbieżne z opisem osi priorytetowej 

3 Energia.  

5) Działania w ramach osi priorytetowej Transport przyczynią się w znacznym stopniu zarówno do 

realizacji celu Konkurencyjność, jak i Spójność. 

6) Bez wątpienia działania w ramach osi priorytetowej Rynek pracy wpisują się w realizację 

wszystkich celów szczegółowych KSRR. Zdaniem Zespołu Ewaluatorów najsilniejsze związki 

występują z celem Konkurencyjność (Rozwój kapitału intelektualnego, w tym kapitału 

ludzkiego i społecznego) oraz celem Spójność (Wzmacnianie spójności w układzie krajowym), 

a w mniejszym stopniu z celem Sprawność. 

7) Działania w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne są zbieżne z wszystkimi celami. 

Najwyższy stopień spójności zauważyć można z celem Spójność, nieco niższy z celem 

Konkurencyjność i najniższy z celem Sprawność. 

8) Ze względu na fakt, iż cel osi priorytetowej Edukacja jest blisko związany z osią 6 i 7, podobnie 

oceniono związki z celami KSRR.  

9) Działania w ramach osi priorytetowej Infrastruktura dla kapitału ludzkiego wpisują się w 

realizację celów KSRR Konkurencyjność i Spójność. 

10) Zdaniem zespołu Ewaluatorów oceniającego działania w ramach osi priorytetowej Pomoc 

techniczna przyczynią się do skutecznej i efektywnej realizacji działań rozwojowych, a więc 

zdecydowanie będą wspierać osiągnięcie celu Sprawność.  

SPÓJNOŚĆ Z KRAJOWYMI  STRATEGIAMI ZINTEGROWANYMI  

W dalszej części odniesiono się do 8 strategii zintegrowanych (cele główne i szczegółowe zostały 

zaprezentowane w tabeli zamieszczonej w aneksie 15):  

 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 (SIEG),  

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL), 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 (SRKS),  

 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (SRT),  

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 roku (BEiŚ),  

 Strategia Sprawne Państwo 2020 (SSP), 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR),  

 Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 (SRSBN RP). 

Dokument Programu zawiera odwołanie do większości strategii sektorowych: SIEG i SRT, SSP, 

SZRWRiR (w sekcji dotyczącej warunków ex-ante), SRKL oraz SRKS (sekcja 1, tabela 1 oraz w sekcji 

dotyczącej warunków ex-ante), BEiŚ (sekcja 1, tabela 1). 
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Zespół Ewaluatorów wysoko ocenia spójność osi priorytetowych WRPO 2014+ ze strategiami 

sektorowymi (pomimo tego, że nie zawsze spójność ta jest explicite wykazana w treści dokumentu). 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową ocenę stopnia spójności WRPO 2014+ 

z poszczególnymi strategiami zintegrowanymi.  

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z KRAJOWYMI STRATEGIAMI ZINTEGROWANYMI 

Strategia zintegrowana 
 

Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

SIEG SRKL SRKS SRT BEiŚ SSP SZRWRiR SRSBNRP 

1) Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

A C B N C N B N 

2) Społeczeństwo informacyjne B C B C C A B N 

3) Energia C N N N A N B C 

4) Środowisko C N B N A C B C 

5) Transport N N N A C C B N 

6) Rynek pracy B A B N C N B C 

7) Włączenie społeczne N A C N N C B A 

8) Edukacja B A A C C N B N 

9) Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego 

N A C N N C B N 

10) Pomoc techniczna C N N N N A N  

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

 

 

 

1) W przypadku osi priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

- zespół wysoko ocenia spójność z SIEG; 

- działania w mniejszym stopniu przyczynią się do osiągniecia celów strategii SRKL w 

zakresie upowszechnianie postaw przedsiębiorczych; 

- stopień spójności z celami i kierunkami działań strategii SRKS oceniono jako średni (cel 1. 

Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji); 

- zapisy Programu mogą świadczyć, że działania w mniejszym stopniu przyczynią się do 

osiągniecia celów strategii BEiŚ (np. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 

energetycznych i środowiskowych). Wynika to z poziomu ogólności zapisów Programu, a 

także będzie uzależnione od wyznaczonych regionalnych inteligentnych specjalizacji; 

- identyfikuje się średni stopień spójności z celami i kierunkami działań strategii SZRWRiR 

(np. 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno‐spożywczego oraz 1. 

Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich). Na spójność osi priorytetowej z tą strategią wpływ będzie miało 

również wyznaczenie regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

2) W przypadku osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, cele i działania w ramach tej osi 

będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SSP; 
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- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SIEG (2.6 Stworzenie wysokiej jakości 

infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKL (np. zapobieganie nowym 

typom wykluczeń społecznych, w tym wykluczeniu cyfrowemu i energetycznemu, czy też 

Promowanie edukacji osób starszych, zarówno w wymiarze formalnym, jak 

i pozaformalnym, zwłaszcza z uwzględnieniem rozwoju kompetencji cyfrowych); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (np. cel szczegółowy 

3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRT (np. Priorytety rozwojowe 

w zakresie stworzenia warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i 

rozwoju efektywnych systemów przewozowych); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ (np. Zielone ICT); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (przede wszystkim 4.2.3. 

Budowa i rozwój infrastruktury i technologii umożliwiających mieszkańcom obszarów 

wiejskich korzystanie i dostęp do technologii ICT o wysokim standardzie). 

3) Cele i działania w ramach osi priorytetowej Energia będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SIEG (kierunki działań 3.1 

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. zieloną ścieżkę, zwłaszcza 

ograniczenie energo- i materiałochłonności gospodarki); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. Cel 2. Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej oraz Cel 5. 

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRSBN RP (np. Pogłębianie 

współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego na forum NATO i UE). 

4) W przypadku osi priorytetowej Środowisko cele i priorytety inwestycyjne będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SIEG (kierunki działań 3.1 

Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. zieloną ścieżkę, zwłaszcza 

ograniczenie energo - i materiałochłonności gospodarki); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (np. priorytety 4.2. Wzmocnienie 

znaczenia kultury w rozwoju społeczno‐gospodarczym, 4.1.2. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SSP (np. 7.5. Doskonalenie 

systemu zarządzania kryzysowego); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (np. Rozwój kompetencji 

medialnych w uczeniu się innym niż formalne, szczególnie wśród osób w wieku 50+ i na 

obszarach wiejskich); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. cel 2. Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej oraz Cel 5. 

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich); 
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- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRSBN RP (np. 4.1.4. 

Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa oraz 4.1.7. Ochrona 

dziedzictwa narodowego i rozbudowa infrastruktury kultury). 

5) Cele i działania w ramach osi priorytetowej Transport będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRT; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ (np. Uporządkowanie 

zarządzania przestrzenią); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SSP (np. Przeciwdziałanie i 

zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. cel 2. Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej. 

6) Cele i działania w ramach osi priorytetowej Rynek pracy będą realizować : 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SIEG (realizacja celu 2. Stymulowanie 

innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy); 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKL; 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (Rozwój systemu wsparcia dla 

sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ (tworzenie zielonych 

miejsc pracy); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. cel 1. Wzrost jakości 

kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRSBN RP (np. 4.1.5. 

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w sektorze bezpieczeństwa). 

7) Ewaluator stwierdza, iż cele i priorytety inwestycyjne w ramach osi priorytetowej Włączenie 

społeczne będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele SRSBNRP: Cel 1: Kształtowanie stabilnego międzynarodowego 

środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym oraz Cel 4 Zwiększenie 

integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa;  

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKL; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SSP (np. 5.5.2. Nowoczesne 

zarządzanie usługami publicznymi); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (np. poprzez działania na 

rzecz umiejętności społecznych);  

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. cel 1. Wzrost jakości 

kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

oraz cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej). 

 

8) Cele i działania w ramach osi priorytetowej Edukacja będą realizować: 
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- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SIEG (realizacja celu 2. Stymulowanie 

innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy); 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKL; 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRT (np. podniesienie 

kwalifikacji oraz wiedzy pracowników i przedsiębiorców w sektorze TSL); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii BEiŚ (tworzenie zielonych 

miejsc pracy); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. cel 1. Wzrost jakości 

kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich). 

9) Zgodnie z opisem w WRPO 2014+ cele i działania w ramach osi priorytetowej Infrastruktura 

dla kapitału ludzkiego będą realizować: 

- w wysokim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKL; 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SRKS (np. Priorytet Strategii 

1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na kooperację, kreatywność i 

komunikację społeczną); 

- w relatywnie niskim stopniu cele i kierunki działań strategii SSP (np. 5.1. Efektywny system 

ochrony zdrowia); 

- w średnim stopniu cele i kierunki działań strategii SZRWRiR (np. Cel 2. Poprawa warunków 

życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej). 

 

10) Zdaniem zespołu oceniającego cele i działania w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna: 

- przyczynią się w wysokim stopniu do realizacji celów i kierunków działań strategii SSP; 

- przyczynią się w relatywnie niskim stopniu do realizacji celów i kierunków działań strategii 

SIEG (1.1. Dostosowanie systemu regulacji gospodarczych do potrzeb efektywnej i 

innowacyjnej gospodarki). 

Działania w ramach WRPO 2014+ są spójne także z zapisami innych programów krajowych, spośród 

których w Programie wymienia się: 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w sekcji 1 i w sekcji dotyczącej warunków ex-

ante; 

 Krajowy Plan Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w sekcji 1, 2 i w sekcji dotyczącej 

warunków ex-ante; 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (w sekcji 1). 

W sekcji przedstawiającej warunki ex-ante, uwzględniono także inne dokumenty poziomu krajowego, 

między innymi: 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), 

 Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,  

 Polityka Energetyczna do 2030 roku, 
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 Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania, 

 Krajowy Program Badań, 

 Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej. 

5. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 

ROKU. WIELKOPOLSKA 2020 

Najważniejszym dokumentem szczebla regionalnego, który ma wpływ na kształt Programu jest 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 (SRWW 2020), 

uchwalona przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 17 grudnia 2012 r. i będąca aktualizacją 

Strategii obowiązującej od grudnia 2005 roku.  

W strategii określono trzy poziomy celów: cel generalny, cele strategiczne i cele operacyjne 

(przedstawione w tabeli w aneksie 16). Tym ostatnim przypisano przykładowe indykatywne kierunki 

działań, prowadzące do ich osiągnięcia. Cele strategiczne SRWW 2020 to: 

1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. 

2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

3. Lepsze zarządzanie energią. 

4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w 

województwie. 

5. Zwiększenie spójności województwa. 

6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu. 

7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia. 

8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa. 

9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem. 

Wkład WRPO 2014+ w realizację SRWW 2020 został opisany w dokumencie Programu w sekcji 1. W 

tej części dokumentu, w bardzo przejrzysty sposób, przedstawiono rolę Programu w polityce 

rozwoju, prowadzonej na szczeblu zarówno wspólnotowym, jak i krajowym oraz regionalnym. 

Ocena zespołu Ewaluatorów, oparta na analizie spójności poszczególnych osi priorytetowych WRPO 

2014+ z celami strategicznymi SRWW 2020 (patrz tabela i opis poniżej) wskazuje na wysoką spójność 

pomiędzy tymi programami.  

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 
ROKU 

                         Cele strategiczne SRWW 2020*  
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 

1) Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

N N N C N A A N N 

2) Społeczeństwo informacyjne A N N N C N N N N 

3) Energia N A B N N N N N N 

4) Środowisko N A N C C N N N N 

5) Transport A N N C C N N N N 

6) Rynek pracy N N N N N B A A N 

7) Włączenie społeczne N N N C B B A A N 

8) Edukacja N N N A A B A C N 
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                         Cele strategiczne SRWW 2020*  
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 

9) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego N N N C C B A A N 

10) Pomoc techniczna N N N N N N N N A 

*cele strategiczne SRWW 2020 ponumerowano tak jak w Tabeli: Cele główne i szczegółowe 8 strategii zintegrowanych. 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

1) Oś priorytetowa WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka wpisuje się w 

wysokim stopniu w cel strategiczny 6 Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 

(głównie ze względu na wsparcie działalności B+R, innowacyjności oraz internacjonalizacji 

przedsiębiorstw) oraz cel strategiczny 7 Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia (ze 

względu na planowany rozwój przedsiębiorczości). Spodziewane typy przedsięwzięć będą 

miały wpływ również na cel 4 Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych 

ośrodków wzrostu w województwie. 

2) Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne wpisuje się w wysokim stopniu w cel 

strategiczny 1 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu (cel operacyjny 1.3). 

Rozwój TIK z pewnością będzie wspierał realizację celu strategicznego 5 Zwiększenie 

spójności województwa.  

3) Realizacja działań w ramach osi priorytetowej Energia jest w największym stopniu spójna z 

celami: 2 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami oraz 3 

Lepsze zarządzanie energią. 

4) Działania w ramach osi priorytetowej Środowisko są zdecydowanie spójne z celem 

strategicznym 2 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Priorytety inwestycyjne w ramach tej osi przyczynią się także do zwiększanie 

konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie (cel 4). 

Spodziewane typy przedsięwzięć, w zależności od rozmieszczenia przestrzennego, będą miały 

wpływ na osiągnięcie celu 5 Zwiększenie spójności województwa.  

5) W ramach osi priorytetowej Transport przewiduje się działania spójne w znacznym stopniu z 

celem 1 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu. Oprócz tego można 

również stwierdzić, aczkolwiek relatywnie niską spójność z celem 4 Zwiększanie 

konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie 

(zwiększenie powiązań komunikacyjnych stolicy regionu z otoczeniem) oraz z celem 5 

Zwiększenie spójności województwa (działania związane z poprawą dostępności 

komunikacyjnej do większych ośrodków). 

6) Bez wątpienia działania w ramach osi priorytetowej Rynek pracy wpisują się w realizację 

następujących celów SRWW: 7 Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, jak również 

celu 8 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa. Da 

się również zauważyć uwzględnienie celu 6 Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu, 

głównie poprzez doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój „srebrnego” sektora gospodarki. 
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7) Działania w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne są w wysokim stopniu spójne z 

celem 7 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa. 

Oprócz tego identyfikuje się pozytywne zależności z celem 6 Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu (rozwój gospodarki społecznej) oraz 5 Zwiększenie spójności 

województwa (plany kompleksowej aktywizacji obszarów o najniższym stopniu rozwoju). W 

nieco mniejszym stopniu działania w ramach tej osi wzmocnią działania w ramach celu 4 

Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w 

województwie (działania związane z rozwojem usług społecznych). 

8) Priorytety inwestycyjne osi priorytetowej Edukacja są zdecydowanie spójne z celem 5 SRWW. 

Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, w mniejszym stopniu z celem 6 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu (doskonalenie kadr). Można również 

zidentyfikować słaby związek pomiędzy działaniami w ramach tej osi a celem 4 Zwiększanie 

konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie 

(rozwój funkcji edukacyjnych w subregionach) i celem 8 Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych województwa (między innymi: aktywizacja 

zawodowa osób niepracujących i poszukujących pracy).  

9) Działania w ramach osi priorytetowej Infrastruktura dla kapitału ludzkiego wpisują się w 

realizację celów 7 Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia i 8 Zwiększanie zasobów 

oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa. Można również zidentyfikować 

związki z celem 6 Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu (np. rozwój biznesu i usług 

zdrowotnych) 4 Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków 

wzrostu w województwie (rozwój infrastruktury społecznej) 5 Zwiększenie spójności 

województwa (programy rewitalizacji województwa). 

10) Działania w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna są przede wszystkim spójne z 

działaniami w ramach celu strategicznego 9 Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem.  

W Programie odniesiono się także do innych dokumentów planistycznych o charakterze regionalnym 

(podporządkowanych SRWW 2020), takich jak: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (PZPWW), w sekcji 1, 

4 i 8; 

 Regionalna Strategia Innowacji (RSI) przy opisie priorytetów 1.1 i 1.2 oraz w sekcji 8 i 9; 

 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO), przy opisie priorytetu inwestycyjnego 6.1 

oraz w sekcji 8 i 9; 

 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, w sekcji 1. 

6. SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z DOKUMENTAMI PONADREGIONALNYMI: ZE STRATEGIĄ ROZWOJU 

POLSKI ZACHODNIEJ ORAZ STRATEGIĄ UNII EUROPEJSKIEJ DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

W sekcji 4.4 WRPO 2014+ w bardzo szczegółowym stopniu odniesiono się do ponadregionalnych 

dokumentów: Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ, wersja do konsultacji społecznych z lutego 

2014) oraz Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. 
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26 sierpnia 2010 roku zawarto porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i 

programem operacyjnym Polski Zachodniej. Obszar Polski Zachodniej obejmuje terytorium pięciu 

województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W 

SRPZ stwierdza się, iż jest to dokument o charakterze ponadregionalnym i wpisuje się w cele 

rozwojowe unijnych i krajowych dokumentów strategicznych.  

Celem głównym SRPZ jest wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim 

poprzez efektywne wykorzystanie potencjałów makroregionu. W Strategii zawarto również 

następujące cele szczegółowe: 

I. Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu. 

II. Budowa oferty gospodarczej makroregionu. 

III. Wzmacnianie potencjału naukowo - badawczego makroregionu. 

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, będąca pierwszą makroregionalną 

strategią UE, została przedstawiona przez Komisję Europejską 10 czerwca 2009. Po raporcie 

dotyczącym postępów z jej realizacji w czerwcu 2011, uaktualniono zapisy strategii w większym 

stopniu uwzględniające cele Strategii Europa 2020. W lutym 2013 opublikowano Plan Działania, 

operacjonalizujący Strategię14, który jest podstawą niniejszej oceny. Opis celów oraz obszary 

priorytetowe wraz z listą projektów flagowych, zawarte w Planie Działania, zaprezentowano w 

aneksie 17. 

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę stopnia spójności WRPO 2014+ z celami strategii 

ponadregionalnych. 

SPÓJNOŚĆ WRPO 2014+ Z CELAMI STRATEGII PONADREGIONANYCH 

                                          Cele strategii ponadregionalnych 
 
Oś priorytetowa WRPO 2014+ 

Strategia Rozwoju Polski 
Zachodniej  (SRPZ) 

Strategia UE dla Regionu 
Morza Bałtyckiego 
(SRMB) 

1) Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka A C 

2) Społeczeństwo informacyjne B C 

3) Energia A B 

4) Środowisko B B 

5) Transport A B 

6) Rynek pracy C C 

7) Włączenie społeczne C C 

8) Edukacja B C 

9) Infrastruktura dla kapitału ludzkiego C C 

10) Pomoc techniczna N N 

Skala oceny: A – wysoki stopień spójności, B – średni stopień spójności, C – relatywnie niski stopień spójności, N – nie 

dotyczy. 

1) Cele i działania w ramach osi priorytetowej WRPO 2014+ Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka wpisują się szczególnie w: 

                                                             
14

 Brussels, SEC(2009), 712/ February 2013 Version, Commission Staff Working Document Accompanying The 
Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social 
Committee And The Committee Of The Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region 
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- następujące cele SRPZ: cel II Budowa oferty gospodarczej makroregionu i III Wzmacnianie 

potencjału naukowo - badawczego makroregionu; 

- cel SRMB Wzrost dobrobytu. 

2) Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne: 

- wpisuje się w średnim stopniu w cel II SRPZ Budowa oferty gospodarczej makroregionu; 

- przyczyni się do realizacji celu SRMB: Rozwój połączeń w regionie. 

3) Realizacja działań w ramach osi priorytetowej Energia: 

- jest spójna z celem I SRPZ Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu; 

- jest spójna z celami SRMB: Rozwój połączeń w regionie (Połączenia energetyczne) oraz 

Wzrost dobrobytu SRMB (Adaptacja do zmian klimatu). 

4) Działania w ramach osi priorytetowej Środowisko: 

- wpisują się w cel II SRPZ Budowa oferty gospodarczej makroregionu; 

- przyczynią się do realizacji celów SRMB: Ocalenie morza oraz Wzrost dobrobytu 

(Adaptacja do zmian klimatu). 

5) Cele i działania w ramach osi priorytetowej Transport: 

- wpisują się w cel I SRPZ Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu; 

- przyczynią się do realizacji celu SRMB: Rozwój połączeń w regionie (Połączenia 

transportowe oraz Lepsza współpraca). 

6) Działania w ramach osi priorytetowej Rynek pracy wpisują się w realizację: 

- celu III SRPZ Wzmacnianie potencjału naukowo - badawczego makroregionu; 

- celu SRMB Wzrost dobrobytu (Realizacja Strategii Europa 2020). 

7) Działania w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne przyczynią się do realizacji:  

- celu III SRPZ Wzmacnianie potencjału naukowo - badawczego makroregionu; 

- celu SRMB Wzrost dobrobytu (Realizacja Strategii Europa 2020). 

8) Priorytety inwestycyjne osi priorytetowej Edukacja są spójne z: 

- celem III SRPZ Wzmacnianie potencjału naukowo - badawczego makroregionu; 

- celem SRMB Wzrost dobrobytu (Realizacja Strategii Europa 2020). 

9) Działania w ramach osi priorytetowej Infrastruktura dla kapitału ludzkiego wpisują się w 

realizację: 

- celu III SRPZ Wzmacnianie potencjału naukowo - badawczego makroregionu; 

- celu SRMB Wzrost dobrobytu (Realizacja Strategii Europa 2020). 

 W Programie wyczerpująco odniesiono się do obydwu strategii w sekcji 4.5. Spójność z obydwoma 

dokumentami należy ocenić wysoko. 
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PROBLEM BADAWCZY D 

Czy i w jakim zakresie WRPO 2014+ uwzględnia i może przyczynić się do realizacji celów polityk 

horyzontalnych (realizacja zasad równości szans płci, niedyskryminacji oraz zrównoważonego 

rozwoju)? 

W części II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013, 

ustanawiającego wspólne przepisy funduszy (Rozporządzenia Ogólnego), określone zostały ogólne 

zasady regulujące wsparcie z wszystkich funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi (WRS). 

W art. 4.2 tej części podkreśla się konieczność zapewnienia spójności wsparcia z EFSI z zasadami 

horyzontalnymi, wśród których wymienia się: partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie (art. 5), 

promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (art.7), a także zrównoważony rozwój 

(art.8). W tym samym dokumencie stwierdzono, iż horyzontalne zasady winny zostać określone przez 

WRS (zgodnie z art. 11, pkt d Rozporządzenia Ogólnego) a ich zastosowanie określone w Umowie 

Partnerstwa (zgodnie z art. 14 (a) (v)). W sekcji 1.B Umowy Partnerstwa (z dnia 8 stycznia 2014) 

określono w jaki sposób w programie operacyjnym IZ winna uwzględniać zasady horyzontalne na 

etapie zarówno projektowania, jak i wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Do zasad horyzontalnych 

odnoszą się również warunki ex-ante, których wypełnienie spoczywa na poziomie krajowym. W tej 

części oceny Zespół Ewaluatorów nie odwołuje się do Sekcji 9, dotyczącej warunkowości ex-ante. 

Zgodnie z zaproponowaną metodologią, zasadami horyzontalnymi poddanymi ocenie są zasady 

zdefiniowane w art. 7 i 8 Rozporządzenia Ogólnego. 

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 

oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Spójność  

2. Przewidywana skuteczność  

3. Przewidywana efektywność  

4. Przewidywana użyteczność  

W ocenie Zespołu ewaluacyjnego Autorzy WRPO 2014+ w wysokim stopniu uwzględnili zasady 

horyzontalne przygotowując Program.  

Zdecydowanie wysoko oceniono stopień i zakres uwzględnienia zasad polityk horyzontalnych w 

planowaniu interwencji oraz sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych we wdrażaniu, 

monitorowaniu i ewaluacji Programu. Zespół oceniający nieco słabiej ocenia stopień i zakres 

zidentyfikowania w diagnozie najważniejszych problemów oraz wyzwań dla zrównoważonego 

rozwoju, równości szans płci oraz niedyskryminacji, co jest po części efektem niedostatku danych 

oraz opracowań w tym obszarze. Warto zaznaczyć, że w żadnych z wywiadów bezpośrednich nie 

pojawiły się zastrzeżenia do respektowania tych zasad.  

Ocena przewidywanej skuteczności, efektywności oraz użyteczności interwencji w odniesieniu do 

zasad horyzontalnych jest ogólnie rzecz biorąc pozytywna. Opinia ta jest głównie oparta na szerokim 

uwzględnieniu zasad przy konstruowaniu Programu. Warto jednakże zwrócić uwagę na następujące 

kwestie, które mogą wpłynąć na skuteczność, efektywność i użyteczność Programu w tym zakresie: 
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1. Obecny etap uszczegółowienia Programu (brak szczegółowych zasad wyboru projektów, które 

pojawią się w Szczegółowym opisie priorytetów) nie pozwala na dogłębną analizę 

przewidywanego stopnia stosowania zasad horyzontalnych. Natomiast deklaracje 

sformułowane w Programie pozwalają domniemywać o wysokim wkładzie Programu w 

realizację celów polityk horyzontalnych.  

2. Zaproponowane w Programie wskaźniki  pochodzą ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, 

przygotowywanej przez MIR, na której nie przewidziano wskaźników dotyczących wszystkich 

aspektów dyskryminacji, pomimo to system wskaźników WRPO 2014+ uwzględnia 

najważniejsze aspekty dyskryminacji (skupione na kwestii płci). Należy pamiętać, aby system 

sprawozdawczości i monitorowania programów operacyjnych zawierał bardziej szczegółowe 

wskaźniki. 

W tabelach relacji (matrycach logicznych) przedstawiono ocenę uwzględnienia zasad 

horyzontalnych w WRPO 2014+. Zastosowano następujące cztery kategorie oceny: 

 A – wysoki stopień uwzględnienia, 

 B – średni stopień uwzględnienia, 

 C – relatywnie niski stopień uwzględnienia, 

 N – nie dotyczy. 

1. STOPIEŃ I ZAKRES ZIDENTYFIKOWANIA W DIAGNOZIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW ORAZ 

WYZWAŃ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU, RÓWNOŚCI SZANS PŁCI I 

NIEDYSKRYMINACJI  

Zgodnie z przyjętą metodyką ewaluacji, Zespół Ewaluatorów ocenił w niniejszej części stopień i zakres 

zidentyfikowania w diagnozie Programu najważniejszych problemów oraz wyzwań związanych z 

zasadami horyzontalnymi (zrównoważony rozwój, promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz 

niedyskryminacji). Elementy związane z tymi zasadami, zarówno diagnostyczne jak i projektowe, 

odnajdujemy w sekcji 1.1, jak również w sekcjach 2.A.1 i 2.A.2 (każdy priorytet inwestycyjny), w sekcji 

5 oraz w sekcji 11 Programu. 

W poniższej tabeli zaprezentowano ocenę spójności obszarów diagnostycznych, określonych w sekcji 

1.1. Programu, z zasadami horyzontalnymi wraz z interpretacją zawartą w punktach poniżej.  

OCENA SPÓJNOŚCI DIAGNOZY Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI 

      Zasady horyzontalne 
 

Obszary diagnozy 

Zrównoważony 
rozwój 

Równość szans i 
zapobieganie 
dyskryminacji 

Równość płci 

1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i 
innowacje 

N N N 

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne  N C
1 

N 

3. Konkurencyjność przedsiębiorstw N N N 

4. Energia i emisja zanieczyszczeń do atmosfery A
2 

N N 

5. Zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku A
2 

N N 

6. Ochrona środowiska i efektywność 
wykorzystywania zasobów 

A
2 

N N 

7. Zrównoważony transport N
 

N N 

8. Zatrudnienie i zasoby pracy N B
3 

A
3 

9. Sytuacja społeczna i zdrowotna N B
4 

N 
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      Zasady horyzontalne 
 

Obszary diagnozy 

Zrównoważony 
rozwój 

Równość szans i 
zapobieganie 
dyskryminacji 

Równość płci 

mieszkańców Wielkopolski 

10. Edukacja i uczenie się przez całe życie N C
5 

N 

Cyfry w tabeli, przy ocenie dla poszczególnych zasad, odnoszą się do opisów poniżej.  
Skala oceny:  

 A – oznacza wysoki stopień uwzględnienia,  
 B – oznacza średni stopień uwzględnienia, 
 C – oznacza relatywnie niski stopień uwzględnienia,  
 N – nie dotyczy. 

1. W diagnozie obszaru Technologie informacyjno – komunikacyjne zwrócono uwagę na zagrożenie 

wykluczeniem cyfrowym ludności w wieku 55-74. 

2. Wysoki stopień odwołania się do zasady zrównoważonego rozwoju, chociaż nie explicite 

(diagnostyka związana z np.: poziomem zanieczyszczenia, wykorzystaniem energii, 

bezpieczeństwem wodnym itp.). 

3. W diagnozie obszaru Zatrudnienie i zasoby pracy odwołano się do sytuacji kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy oraz do sytuacji na rynku pracy różnych grup wiekowych i osób niepełnosprawnych. 

4. Zidentyfikowano sytuację społeczną i zdrowotną osób w różnych grupach wiekowych i 

niepełnosprawnych. 

5. W diagnozie obszaru Edukacja i uczenie się przez całe życie wspomina się o udziale osób 

dorosłych w kształceniu ustawicznym. Nie zdiagnozowano sytuacji osób różnych płci i innych 

grup narażonych na dyskryminację. 

Uzupełnienie diagnozy w odniesieniu do zasad horyzontalnych pojawia się również w sekcjach 2.A.1 

oraz 2.A.2. Odniesienia do zasady zrównoważonego rozwoju odnajdujemy w opisach osi 

priorytetowych: 3-5, natomiast równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji w opisach osi 6-9. 

Elementy diagnozy w przypadku zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz 

niedyskryminacji odpowiadają zakresowi merytorycznemu sekcji 5.1. W sekcji tej wyszczególniono 

grupy dotknięte i szczególnie narażone na ubóstwo. Zapisy sekcji 5.1 w Programie są zgodne z 

wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ujętymi w Szablonie programów operacyjnych. 

Ministerstwo zaznaczyło w nim, że w sekcji tej należy zidentyfikować obszary geograficzne 

najbardziej dotknięte ubóstwem lub grupy docelowe najbardziej dotknięte ubóstwem. W związku z 

powyższym w sekcji tej nie podjęto innych wymiarów (z punktu widzenia efektów, przejawów) 

dyskryminacji.  

Zakres i stopień zidentyfikowania w części diagnostycznej najważniejszych problemów oraz wyzwań 

dla zrównoważonego rozwoju regionu, równości szans płci i niedyskryminacji uznać należy za 

odpowiedni. Zdecydowanie lepiej wypada odniesienie się w diagnozie do zasady zrównoważonego 

rozwoju, słabiej natomiast do zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. 

Zwraca uwagę niewielka liczba konkretnych danych odnośnie dyskryminacji, na przykład ze względu 

na pochodzenie etniczne, które jednak ze względu na linię demarkacyjna będą wspierane z poziomu 

krajowego, a więc szczegółowe odniesienie do tych aspektów byłoby bezzasadne.  
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Zawężenie w diagnostyce problemów i wyzwań związanych z realizacją zasad horyzontalnych 

wynikają prawdopodobnie z koncentracji zespołu przygotowującego Program na przestrzeganiu tych 

zasad w procesie projektowania i realizacji działań oraz ograniczeniami formalnymi (liczba znaków) 

tekstu Programu. Warto zauważyć, że relatywnie małą wagę do diagnozy stopnia realizacji tych zasad 

(obecnego stanu przestrzegania zasad) przykłada się w dokumentach, które zawierają wytyczne dla 

programów operacyjnych, np. samej Umowie Partnerstwa czy też w Szablonie programu 

operacyjnego.  

2. STOPIEŃ I ZAKRES UWZGLĘDNIENIA ZASAD POLITYK HORYZONTALNYCH W PRZYGOTOWANIU 

PROGRAMU 

„Czy i w jaki sposób, w ramach przygotowywania diagnozy oraz całego programu, brane były pod 

uwagę oraz poddawane analizie zasady równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz 

zrównoważonego rozwoju a także czy w procesie programowania uczestniczyły podmioty 

zaangażowane w promocję zasad horyzontalnych?” 

Celem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, która jest podstawą 

konstrukcji WRPO 2014+, jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu 

konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. W wizji województwa przedstawiono obraz województwa 

wielkopolskiego w 2020 roku, w który między innymi zakłada się: 

 prowadzenie rozwoju regionu z uwzględnieniem dbałości o potrzeby ochrony środowiska, 

czyli zielony aspekt rozwoju, 

 iż wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego, 

 iż każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług społecznych, 

 istotny wpływ na rozwój regionu wywiera sprawowane w stylu koncyliacyjnym zdecydowane 

przywództwo regionalne. 

Wskazuje to, że zasady horyzontalne, w szczególności zrównoważony rozwój, stanowią podstawę 

budowy Programu. 

Zgodnie z punktem 5 artykułu 27 Rozporządzenia Ogólnego każdy program winien zawierać, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, opis działań mających na celu uwzględnienie 

zasad horyzontalnych, określonych w artykułach 5, 7 i 8. Jak już wspomniano, stopniowi i zakresowi 

uwzględnienia zasad horyzontalnych, określonych w art. 7 i 8, poświęcona jest sekcja 11 WRPO 

2014+. Szeroko odniesiono się w niej do zagadnień takich jak: zrównoważony rozwój, równość szans i 

zapobieganie dyskryminacji oraz równość płci.  

W punkcie 7 Artykułu 96 Rozporządzenia Ogólnego, dotyczącego treści i przyjęcia programów 

operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” określa się, 

iż (podobne uwagi można odnaleźć w Umowie Partnerstwa): 

Każdy program operacyjny (….) obejmuje opis: 

a) konkretnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji 

wymogów ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków 
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zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, 

zapobiegania i zarządzania ryzykiem;  

b) konkretnych przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie 

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania, opracowywania 

i wdrażania programu operacyjnego, w szczególności w kontekście dostępu do 

finansowania, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych zagrożonych taką 

dyskryminacją, a w szczególności wymogów dotyczących zapewnienia dostępu dla osób z 

niepełnosprawnościami;  

c) wkładu Programu w promowanie równouprawnienia płci oraz, w stosownych przypadkach, 

rozwiązań zapewniających uwzględnianie punktu widzenia płci na poziomie programu 

operacyjnego i operacji. 

Na podstawie lektury sekcji 11, stopień i zakres uwzględnienia zasad horyzontalnych (Zrównoważony 

rozwój, Propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz Niedyskryminacji) uznać należy za wysoki. 

Można jednoznacznie stwierdzić, iż zasady horyzontalne uwzględniono na etapie programowania. 

Przedstawiono także przykładowe narzędzia uwzględniania zasad horyzontalnych. 

Opis każdego priorytetu inwestycyjnego zawiera odniesienie (sekcja 2.A.2.2) do zasad 

horyzontalnych. Odniesienie to ma charakter deklaracji przestrzegania zasad oraz odesłania do sekcji 

11. Zgodnie z opisem, szczegóły wyboru konkretnych projektów zostaną określone w Szczegółowym 

opisie priorytetów. Dodatkowo przy priorytetach inwestycyjnych osi priorytetowej 2 ujęto 

dodatkowy zapis: Projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony 

internetowe) powinny zakładać stosowanie standardów w tworzeniu dostępnych stron internetowych 

dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami zgodnych z wytycznymi Web Content 

Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) stworzonymi przez organizację World Wide Web Consortium. 

Sekcja 5.2, ściśle powiązana z zasadą promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, 

zawiera opis działań usuwających przyczyny oraz likwidujących skutki ubóstwa. Uwaga została w tej 

części skupiona na dyskryminacji grup społecznych prowadzącej do ubóstwa lub będącej skutkiem 

ubóstwa. Tabela zamieszczona w tej sekcji wymienia grupy, typy przedsięwzięć, priorytety 

inwestycyjne i osie priorytetowe w ramach których przewidziana jest interwencja oraz fundusz, który 

finansować będzie działania (EFS). 

Na pytanie dotyczące konsultacji społecznych z podmiotami zaangażowanymi w promocję zasad 

horyzontalnych odpowiedziano w ostatnim punkcie problemu badawczego nr D.  

3. PRZEWIDYWANY WKŁAD WRPO 2014+ DO REALIZACJI CELÓW POLITYK HORYZONTALNYCH  

„Czy w ramach programu przewidziane zostały działania/instrumenty służące realizacji zasad 

horyzontalnych oraz jaka będzie ich spodziewana skuteczność i efektywność? Czy (i w jaki sposób) 

został opisany zakładany wpływ Programu na sytuację kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój, 

niedyskryminację?” 

Jak zauważono w poprzednich częściach analizy, Program, poprzez działania i instrumenty służące 

przestrzeganiu oraz promowaniu zasad horyzontalnych i ich monitorowanie, będzie realizował cele 
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polityk horyzontalnych. Zakładany wpływ Programu na sytuację kobiet i mężczyzn, zrównoważony 

rozwój i niedyskryminację znajdujemy w sekcji 1.1.2, w tabeli prezentującej przegląd uzasadnienia 

wyboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych oraz w sekcji 11.  

Dokonując oceny przewidywanej skuteczności i efektywności podejmowanych działań w aspekcie 

celów polityk horyzontalnych i odnosząc się do sekwencji logicznej projektowania interwencji: 

diagnoza – cele – działania – monitoring i ocena, Zespół ewaluacyjny wysoko ocenia trzy ostatnie 

elementy, dające podstawę do domniemania wysokiej skuteczności Programu. Jednocześnie warto 

rozważyć kwestię zwiększenia nacisku na elementy diagnostyczne oraz uzasadnienie wyboru 

konkretnych przedsięwzięć, co uwiarygodniłoby w jeszcze większym stopniu prawdopodobieństwo 

osiągnięcia celów polityk horyzontalnych. 

Proponuje się, aby uzasadnienie interwencji bardziej odwoływało się do dotychczasowych 

doświadczeń w zakresie realizowania takich wyzwań i zawierało wnioski oparte między innymi na 

ocenach wewnętrznych przeprowadzanych w ramach programu regionalnego w latach 2007-2013, 

np. z systemu monitorowania realizacji polityk horyzontalnych WRPO 2007-2013 czy też raportów 

ewaluacyjnych (np. Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet). 

Ewaluator proponuje umieszczenie przy każdej zasadzie następującej informacji: Działania 

podejmowane w WRPO 2014+ w zakresie realizacji zasad horyzontalnych będą wynikały m.in. z 

dotychczasowych doświadczeń w ich realizacji. W tym celu zostaną wykorzystane m.in. rekomendacje 

określone w … 

Inne źródła, które mogą pomóc w uzasadnieniu planowanych typów przedsięwzięć (wykraczające 

poza spis dokumentów z raportu metodologicznego), zawarto w aneksie 18. 

4. SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH WE WDRAŻANIU, MONITOROWANIU 

I EWALUACJI, W KONTEKŚCIE ZAPISÓW OKREŚLONYCH w art. 7 oraz art. 87 pkt. 3 iii 

ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO  

„Czy system sprawozdawczości zapewnia monitorowanie wskaźników z uwzględnieniem płci? Czy 

środki przeznaczone na promowanie zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

oraz zapobiegania dyskryminacji pozwolą skutecznie realizować te polityki horyzontalne? Czy 

program był lub będzie konsultowany z podmiotami działającymi na rzecz równouprawnienia kobiet i 

mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji oraz z podmiotami działającymi na rzecz zrównoważonego 

rozwoju? W jaki sposób - uwzględniając realizację zasad polityk horyzontalnych - realizowana będzie 

zasada partnerstwa?” 

System wskaźników zawartych w Programie umożliwi gromadzenie danych w podziale na płeć. Na 

etapie realizacji przeprowadzone zostaną ewaluacje przestrzegania zasady równości mężczyzn i 

kobiet oraz niedyskryminacji. Autorzy Programu zwrócili uwagę także na wskaźniki mierzące wpływ 

WRPO 2014+ na różne aspekty zrównoważonego rozwoju, które umożliwią ewaluację. 

Precyzyjna odpowiedź na drugie pytanie tej części analizy (czy środki przeznaczone na promowanie 

zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji 

pozwolą skutecznie realizować te polityki horyzontalne) byłaby możliwa w odniesieniu do projektu 

uszczegółowienia WRPO 2014+ oraz projektu kryteriów wyboru projektów. Przez termin „środki”, 

Ewaluator rozumie środki finansowe, zasoby kadrowe, procedury monitoringu i ewaluacji, podjęte 
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działania związane z tą zasadą. Zdaniem Zespołu Ewaluatorów aktualny sposób ujęcia zasad 

horyzontalnych w Programie zapewni ich realizację w wystarczającym stopniu. Ponadto należy 

zaznaczyć, że działania systemowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn i godzenia życia zawodowego 

i prywatnego, a także działania ograniczające segregację ze względu na płeć i zwalczanie stereotypów 

związanych z płcią na rynku pracy i w obszarze podnoszenia kwalifikacji realizowane będą z poziomu 

krajowego w ramach POWER. 

Odpowiadając na pytanie czwarte tego problemu (w jaki sposób - uwzględniając realizację zasad 

polityk horyzontalnych - realizowana będzie zasada partnerstwa), warto zauważyć, że według 

zapisów Umowy Partnerstwa, ramy realizacji zasady partnerstwa zostaną określone w wytycznych 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Dokument ten wyznaczy jednolite podejście na 

poziomie całego kraju do stosowania zasady partnerstwa. Pomimo braku takiego dokumentu, 

autorzy Programu w sekcji 7 odnoszą się bezpośrednio do tej zasady. Z opisu, w szczególności 

w sekcji 7.2, wynika, że Program w szerokim stopniu realizuje zasadę partnerstwa. Zaangażowanie 

partnerów społecznych w konstrukcję Programu należy ocenić wysoko. W tekście opisano również 

formy partnerstwa na etapie wdrażania, monitorowania i ewaluacji WRPO 2014+. 

Program był konsultowany z podmiotami działającymi na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

oraz zapobiegania dyskryminacji oraz z podmiotami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

 

PROBLEM BADAWCZY E 

Czy planowany układ instytucjonalny jest wystarczający, by zrealizować cele WRPO 2014+? 

Część ta stanowi w koncepcji metodologicznej problem badawczy E, który w głównej mierze odnosi 

się do oceny systemu realizacji WRPO 2014+.  

Podstawowe zasady realizacji programu określone są na poziomie rozporządzeń UE. Kwestie 

nieregulowane w rozporządzeniach lub regulowane w sposób niewystarczający, a mające 

podstawowe znaczenie dla realizacji programu zostaną określone w ustawie krajowej lub 

wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach. Do tej kategorii zagadnień należą m.in. zasady 

koordynacji polityki spójności, system instytucjonalny, desygnacja, przepływy finansowe, kontrole, 

korekty, procedura odwoławcza. 

Kluczowe znaczenie ma tutaj skorelowanie podejmowanych działań z celami określonymi 

w dokumentach strategicznych, taki jak KSRR, KPZK 2030. 

Nowe instrumenty wdrażania polityki regionalnej wskazane w KSRR to:  

a) krajowe i regionalne obserwatoria rozwoju regionalnego; 

b) krajowe i regionalne fora terytorialne; 

c) nowy kontrakt terytorialny.  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jest jednym z elementów systemu 

realizacji Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej określonego w Umowie Partnerstwa. 
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Implikuje to konieczność zastosowania w programie odpowiednich instrumentów koordynacji. 

Kluczowe znaczenie ma odpowiednie wkomponowanie pola interwencji programu w logikę 

interwencji na poziomach wspólnotowym i krajowym, a także, nie bez znaczenia, jest koordynacja z 

przedsięwzięciami wynikającymi z polityk ponadregionalnych. 

Zgodnie z koncepcją i metodologią badania, zaakceptowaną przez Zamawiającego, ocena 

proponowanego systemu realizacji dokonana została przy uwzględnieniu dwóch kryteriów ewaluacji - 

kryterium przewidywanej skuteczności i przewidywanej efektywności.  

Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 oznacza spełnienie danego 

kryterium a 1 brak spełnienia. 

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 

4 oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Przewidywana skuteczność  

2. Przewidywana efektywność  

 

1. ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY DOCELOWO POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY, W TYM ZASOBY 

LUDZKIE INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE WRPO 2014+  

Na podstawie art. 114 Rozporządzenia Ogólnego za zarządzanie programem odpowiada Instytucja 

Zarządzająca (IZ). Zgodnie z przepisami krajowymi rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, która w 

latach 2014-2020 będzie jednocześnie instytucją odpowiedzialną za certyfikację środków do KE, 

pełnić będzie Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

W celu realizacji funkcji związanych z certyfikacją wydatków oraz zapewnienia rozdzielenia zadań 

zarządczo-kontrolnych od certyfikacji w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej (DPR) UMWW 

wyodrębniony zostanie wydział zajmujący się certyfikacją wydatków.  

Zgodnie z art. 113 Rozporządzenia Ogólnego oraz z przepisami krajowymi planuje się powierzenie 

części zadań Instytucjom Pośredniczącym, którymi będą: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – częściowe 

wdrażanie Osi Priorytetowych: 3 i 4 (wybrane Priorytety inwestycyjne), 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – częściowe wdrażanie Osi Priorytetowych: 6 i 7 

(wybrane Priorytety inwestycyjne), 

z którymi zawarte zostaną porozumienia określające zakres zadań i obowiązków.  

IZ WRPO 2014+ ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych Instytucjom 

Pośredniczącym. 

Zgodnie z procedurami wewnętrznymi, prowadzona będzie kontrola wewnętrzna Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dla wszystkich jednostek 

realizujących zadania z zakresu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+. 
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Przyjęty schemat zapewnia stosowanie zasady rozdzielenia funkcji w przypadku, gdy dana jednostka 

będzie równocześnie beneficjentem. Zgodnie z zasadą rozdzielności kontrole na poszczególnych 

poziomach wykonywane będą przez odrębne jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, względem jednostki kontrolowanej. 

Zdecydowanie większa niż poprzednio rola regionów w realizacji celów perspektywy 2014-2020 

powoduje konieczność zwiększenia nakładów finansowych na działania zapewniające efektywną 

realizację Programu. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, 

instytucjonalnego i kadrowego w celu utrzymania oraz zwiększenia zdolności administracyjnych 

jednostek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie Programu.  

Analiza podziału kompetencji i zadań związanych z realizacją WRPO 2007-2013 oraz komponentu 

regionalnego POKL 20007-2013 wskazuje, iż jest to system optymalny. Powyższą tezę potwierdza 

przede wszystkim efektywność wydatkowania środków pozostających w gestii województwa, czego 

pozytywnym efektem było przyznanie tzw. rezerwy wykonania. Zarówno fakt znalezienia się w 

czołówce województw najefektywniej wydatkujących fundusze w ramach programu regionalnego, 

jak również porównanie z pozostałymi województwami, wymiana doświadczeń, analiza 

funkcjonowania analogicznych departamentów i podział kompetencji świadczy jednoznacznie o tym, 

że wypracowana przez lata struktura organizacyjna zapewnia sprawne i elastyczne wdrażanie 

Programu. Obecny system koordynacji działań w ramach WRPO 2007-2013 pozbawiony jest 

znaczących wad. Podział kompetencji pomiędzy departament wdrażający (Departament Wdrażania 

Programu Regionalnego (DWP), a koordynujący (DPR) jest dość przejrzysty i wyraźny, co przyczynia 

się do dobrej współpracy pomiędzy tymi jednostkami. W związku z dwufunduszowym systemem 

realizacji właściwym jest powołanie departamentu EFS dla sprawnego wdrażania Osi 6, 7 i 8. Ponadto 

Departament Polityki Regionalnej, ze względu na to, że pojawią się nowe kompetencje związane z 

EFS, powinien zostać wzmocniony kadrowo osobami obeznanymi w tej tematyce.  

Proponowany system jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ogólnym oraz z 

projektem ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności w latach 2014-

2020 oraz o zmianie niektórych ustaw. System wdrażania jest klarowny i uwzględnia rozwiązania oraz 

doświadczenia dla okresu 2007-2013. Przede wszystkim ograniczenia w zakresie struktur, co 

zapewnia ich lepszą jakość i efektywność działania.  

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby czytelnie rozdzielić funkcję zarządzania programem i jego 

wdrażania. Wzrastać będzie oczekiwanie zarówno w zakresie uzyskania deklarowanych efektów 

realizacji polityk UE, jak i efektywności wydatkowania środków, prawidłowości procedur itp. 

WRPO 2014+ zawiera opis systemu instytucjonalnego zgodny z Szablonem programu operacyjnego, 

wyszczególniono wszystkie wymagane instytucje oraz określono ich rolę w zarządzaniu i wdrażaniu 

Programu. Opis zadań realizowanych przez instytucje zaangażowane w realizację Programu jest 

syntetyczny i ogranicza się do niezbędnych kwestii (w szczególności opis zadań Instytucji 

Zarządzającej). Uszczegółowienie zapisów będzie możliwe po podjęciu kluczowych decyzji, w 

szczególności o ewentualnym zaangażowaniu Instytucji Pośredniczących. Ponadto kwestią otwartą 

pozostaje zaangażowanie pośredników finansowych odpowiedzialnych za wdrażanie tych działań, w 

których zostanie przewidziane wykorzystanie instrumentów zwrotnych. Wybór tych instytucji będzie 
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uzależniony od kilku kwestii, wobec których nie ma na obecnym etapie pełnej informacji, m.in. od 

wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania instrumentów zwrotnych oraz od skali ich 

zastosowania w Programie. 

2. OBSZARY RYZYKA I BARIERY SKUTECZNEJ I EFEKTYWNEJ REALIZACJI WRPO 2014+  

Realizacja WRPO 2014+, jak każdego programu rozwojowego, obarczona jest szeregiem ryzyk. Ryzyka 

te należą do różnych obszarów, z których najbardziej istotne wydają się następujące: 

• ekonomiczne i rynkowe, 

• prawne i wynikające z regulacji prawnych,  

• organizacyjne, zarządcze, związane z czynnikiem ludzkim. 

Wśród ryzyk o charakterze ekonomicznym można wyróżnić zarówno takie, które odnoszą się do 

całości Programu, jak i dotyczące wybranych osi priorytetowych.  

Najpoważniejszym zagrożeniem, które może mieć wpływ na realizację Programu jest znaczące 

pogorszenie sytuacji ekonomicznej. Pośród potencjalnych beneficjentów Programu znajdują się dwie 

grupy, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, których zdolności finansowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym zagwarantowania wkładu własnego) są w bardzo dużym 

stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji ekonomicznej. Załamanie wzrostu gospodarczego stwarza 

ryzyko braku popytu na realizację działań finansowanych z Programu praktycznie we wszystkich jego 

osiach. To ryzyko jest szczególnie duże w odniesieniu do działań, w których wykorzystywane będą 

instrumenty zwrotne oraz takie, gdzie znacząca część finansowania pochodzić będzie z zewnętrznych 

źródeł. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może spowodować ograniczenie popytu na realizację 

wielu działań w Programie, ze względu na ograniczenie dostępności współfinansowania własnego 

niezbędnego do złożenia projektów. Sytuacja, w której komercyjne finansowanie jest trudno 

dostępne, może z kolei sprzyjać wzrostowi popytu na ofertę instrumentów zwrotnych w ramach 

Programu. 

Ryzyka odnoszące się do poszczególnych osi priorytetowych wiążą się z osiągnięciem bądź 

nieosiągnięciem założonych wartości docelowych wskaźników. O ile w osiach finansowanych z EFRR 

ryzyka te są bardzo ograniczone, ponieważ wskaźniki są silnie powiązane z interwencją, to w 

przypadku niektórych wskaźników osi finansowanych z EFS stosunkowo wysoka jest zależność od 

czynników zewnętrznych wobec Programu.  

W odniesieniu do osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Ewaluator wskazuje na ryzyko 

utrzymywania się niskiego poziomu nakładów inwestycyjnych w powiązaniu ze słabszą koniunkturą. 

Konsekwencją tego jest zwykle znaczące obniżenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 

Podobnie, zyskowność sprzedaży brutto-wskaźnik jest w nieporównanie większym stopniu powiązany 

z bieżącą koniunkturą niż z wynikami realizacji Programu. Również liczba inwestycji zlokalizowanych 

na przygotowanych terenach inwestycyjnych jest uzależniona w dużej mierze od czynników 

zewnętrznych.  

Kolejna grupa ryzyk wiąże się z uwarunkowaniami prawnymi. Największą barierą na obecnym etapie 

są braki aktów prawnych i dokumentów wykonawczych, które determinują wdrażanie funduszy w 

ramach polityki spójności UE. Ze względu na opóźnienia w tworzeniu podstawowych ram prawnych 
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dla wdrażania funduszy nie istnieją nadal instrukcje wykonawcze, choć okres wdrażania funduszy już 

się rozpoczął. Brak zatwierdzonych regulacji na poziomie KE i na poziomie kraju, przy konieczności 

uwzględnienia ich zapisów na etapie programowania, skutkuje koniecznością wprowadzania ciągłych 

zmian w projekcie Programu, co nie służy zapewnieniu spójności wszystkich zapisów.  

Barierą w zarządzaniu i wdrażaniu Programu mogą okazać się nowe, niewykorzystywane w 

poprzedniej perspektywie rozwiązania i obostrzenia (np. przepisy dotyczące instrumentów 

zwrotnych), a także konieczność wprowadzenia nowych procedur związanych z zadaniami, które 

wcześniej realizowane były na poziomie centralnym.  

Wyniki badania pokazały, że liczba osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO 2007-

2013 oraz regionalnego komponentu PO KL 2007-2013 jest wystarczająca do efektywnej realizacji 

zadań z tym związanych – przedstawiciele obu jednostek nie mieli uwag odnoście liczby osób. 

Pojawiła się natomiast uwaga dotycząca niskiego poziomu wynagrodzeń dla pracowników przy 

wysokich wymaganiach kompetencyjnych i w przypadku komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 

związana z tym wysoka fluktuacja kadr. 

WRPO 2014+ przewiduje wykorzystanie doświadczenia, potencjału kadrowego, organizacyjnego i 

bazę materialną wypracowanych w trakcie programowania i wdrażania WRPO 2007-2013 oraz 

komponentu regionalnego PO KL. Planowanych jest jednocześnie szereg działań mających na celu 

wzmocnienie tego potencjału, tj.: 

• zwiększenie środków pomocy technicznej przeznaczonych na utrzymanie i wzmocnienie 

kadry pracowników, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu funduszy w 

poprzednich okresach programowania; 

• stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez tradycyjne formy szkolenia, oraz 

nowatorskie działania szkoleniowe; 

• wsparcie w zakresie wzmacniania indywidualnych kompetencji pracowników; 

• rozszerzenie i udoskonalenie polityki szkoleniowej o nowe rodzaje i formy szkoleń; 

• wprowadzenie strategii kadrowej obejmującej między innymi płacowe i pozapłacowe formy 

motywowania pracowników oraz przejrzystą strukturę płac (w celu utrzymania 

doświadczonej kadry pracowniczej, wdrożenia nowych pracowników, a także 

przeciwdziałania fluktuacji kadr); 

• zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, wyposażenia, sprzętu 

informatycznego, oprogramowania, w celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz 

wzmocnienia standardów pracy urzędniczej.  

Wyniki badania wskazały także na kilka innych bardzo istotnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na 

efektywność i skuteczność realizacji Programu. 

Narzucona przez KE konieczność osiągania kamieni milowych, restrykcyjne uzależnianie wypłat 

kolejnych środków od osiąganych efektów w danym okresie, czy zwiększenie znaczenia funkcji 

kontrolnych i monitoringowych mogą przyczyniać się do pewnych utrudnień w sprawnym i przede 

wszystkim efektywnym wydatkowaniu środków. Po stronie Instytucji Zarządzającej jest więc 

zapewnienie takich zasobów kadrowych, które będą w stanie sprostać postawionym przez Komisję 

wymogom. 
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3. STRUKTURY I ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE W RAMACH ORAZ POMIĘDZY INSTYTUCJAMI 

SYSTEMU REALIZACJI 

Struktury i rozwiązania administracyjne przewidziane w ramach realizacji Programu zostały ocenione 

pozytywnie. Przy ich projektowaniu IZ mogła w dużym stopniu bazować na doświadczeniach 

wyniesionych z poprzedniego okresu programowania. Jak można wnioskować z przeprowadzonych 

dotychczas badań ewaluacyjnych, rozwiązania wprowadzone w ramach realizacji WRPO 2014+ 

zapewniały jego skuteczną i efektywną realizację.  

Opis głównych struktur i rozwiązań administracyjnych zawarty w WRPO 2014+ jest zgodny z 

Szablonem programu operacyjnego – zawiera opis głównych rozwiązań i procedur związanych z 

realizacją Programu: system monitorowania i sprawozdawczości, system ewaluacji, system 

informatyczny, system informacji i promocji.  

W odniesieniu do komunikacji zewnętrznej w obrębie procesów związanych z realizacją WRPO 2014+ 

musi zostać zapewniony dialog pomiędzy beneficjentami Programu a tymi, którzy nim zarządzają. 

Ważne, aby wdrażający mieli informacje zwrotne od beneficjentów, a ci – dostęp do wiedzy o 

Programie i zasadach jego realizacji od IZ.  

Bardzo istotną funkcję pełnić będzie system SL 2014, który będzie stanowił system informatyczny, za 

pomocą którego przyjmowane będą wnioski w ramach ogłaszanych konkursów. Pozytywnie ocenia 

się wprowadzenie lokalnego systemu informatycznego, kompatybilnego z rozwiązaniami krajowymi, 

który będzie gromadził dane uzupełniające na potrzeby regionu m.in. procesu naborów. 

W odniesieniu do komunikacji z beneficjentem/odbiorcami wsparcia, kluczowe znaczenie będą miały 

planowane działania informacyjno-promocyjne. Według zapisów Programu, planuje się opracowanie 

strategii komunikacji, będącej podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Będą 

również przygotowywane roczne plany działań o charakterze wykonawczym, co Ewaluator ocenia 

pozytywnie.  

W kontekście oceny komunikacji zewnętrznej, pozytywnie ocenia się zakres włączenia partnerów w 

proces tworzenia WRPO 2014+. Zgodnie z realizacją zasady partnerstwa przewidziano szerokie 

zaangażowanie partnerów spoza IZ, zarówno na etapie programowania jak i wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji (w ramach m.in. Komitetu Monitorującego). 

Czytelne jest rozdzielenie kompetencji poszczególnych instytucji, tak aby zapewnić obiektywność 

podejmowanych decyzji, odpowiedzialność jak również prawidłową kontrolę. Dalszym analizom 

poddana powinna być spójność tworzonych struktur organizacyjnych z systemem administracji 

publicznej funkcjonującej w Polsce. Wskazane jest zatem budowanie systemu, w którym 

poszczególne komórki i instytucje byłyby organizacyjnie niezależne, gdyż tylko wówczas zachowana 

zostanie klarowność i niezależności podejmowanych decyzji. 

Trudno jest w sposób jednoznaczny dokonać oceny jakości kadr odpowiedzialnych za realizację 

WRPO 2014+. Należy jednak wskazać na ciągłe doskonalenie i szkolenie oraz zdobywanie 

praktycznych doświadczeń, co będzie sprzyjało doskonaleniu systemu oraz potrzebę eliminowania 

działań negatywnych, takich jak niechęć do podejmowania decyzji, ich zbiurokratyzowanie, tworzenie 
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zbędnej korespondencji, brak współdziałania zarówno w zakresie struktur poziomych jak i 

pionowych. 

4. POMOC TECHNICZNA PROGRAMU I JEJ ADEKWATNOŚĆ DO POTRZEB ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA 

PROGRAMU 

Środki w ramach pomocy technicznej oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa są 

wypłacane beneficjentom przez IZ/IP. Przewiduje się również realizację działań skierowanych na 

wzmacnianie potencjału instytucjonalnego partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w 

ramach Osi priorytetowej Pomoc Techniczna. 

IZ WRPO 2014+ będzie wykorzystywała doświadczenia, potencjał kadrowy, organizacyjny i bazę 

materialną wypracowane w trakcie programowania i realizacji WRPO 2007-2013 oraz komponentu 

PO KL. Niemniej dla efektywnego wykorzystania środków wspólnotowych dostępnych w ramach 

perspektywy finansowej 2014-2020 oraz sprawnego zarządzania i wdrażania Programu niezbędne 

jest wzmocnienie tego potencjału.  

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, wyposażenia, 

sprzętu informatycznego, oprogramowania, w celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz 

wzmocnienia standardów pracy urzędniczej. Wsparte zostanie stworzenie Lokalnego Systemu 

Informatycznego do obsługi projektów, wspomagającego zarządzanie i wdrażanie Programu, 

monitoring i sprawozdawczość. Rezultatem powyższych działań powinna być dostępność 

niezbędnych i kompetentnych zasobów kadrowych umożliwiająca sprawną realizację Programu oraz 

łatwo dostępne i wiarygodne informacje na potrzeby monitorowania postępów we wdrażaniu 

Programu. Instytucja Zarządzająca zapewni odpowiednie środki na realizację wymagań w zakresie 

zarządzania, wdrażania, kontroli, monitorowania, ewaluacji oraz informacji i promocji. Finansowane 

będą wszelkie koszty organizacyjne i administracyjne związane z procesem oceny projektów, 

zapewnieniem ekspertów, monitorowaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach 

Programu, a także koszty związane z wykonaniem ocen, analiz, ekspertyz, opinii, badań oraz 

ewaluacji na potrzeby Programu. Instytucja Zarządzają zapewni także sprawne i efektywne 

funkcjonowanie Komitetu Monitorującego. Planowane jest wsparcie beneficjentów w przygotowaniu 

dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji projektów strategicznych dla podniesienia 

efektywności ich wdrażania. Wzmocnienie potencjału beneficjentów powinno zapewnić skuteczność 

w aplikowaniu o środki oraz sprawną realizację projektów.  

Wsparcie ze środków pomocy technicznej uzyskają także działania związane z zamknięciem 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu 

regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także związane z zapewnieniem ciągłości 

programowania na kolejną perspektywę finansową. 

Sam fakt odbywania szkoleń należy ocenić jako pozytywny, jednocześnie zakładając, że w kolejnych 

latach pracownicy będę brać udział w kolejnych szkoleniach, jest to bowiem niezbędne nie tylko dla 

jakości ich pracy. Jednocześnie z punktu widzenia monitorowania efektywności wydatków pomocy 

technicznej warto rozważyć zmianę (uszczegółowienie) stosowanej klasyfikacji szkoleń. 
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Reasumując zagadnienie badawcze E, należy pamiętać, że efektywny i przyjazny dla wnioskodawcy i 

beneficjenta system realizacji jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w zakresie osiągania 

celów WRPO 2014+. Pozytywna ocena adekwatności potencjału ludzkiego i zdolności 

administracyjnych wynika z: 

1) dużego doświadczenia we wdrażaniu EFS i EFRR – w kontekście nowej perspektywy 

finansowej konieczne będzie połączenie wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu obu funduszy. O 

odpowiednim przygotowaniu można wnioskować na podstawie niskiej fluktuacji pracowników w 

jednostkach odpowiedzialnych za wdrażanie EFRR; 

2) wysokiego potencjału organizacyjnego - wynikającego z wypracowanych procedur i 

rozwiązań usprawniających wdrażanie WRPO 2007- 2013 oraz komponentu regionalnego PO KL. 

Zaprezentowane poniżej sugestie mają charakter propozycji, które mogą przyczynić się do 

zapewnienie sprawniejszej realizacji projektów poprzez:  

 dostosowaną pomoc dla beneficjentów projektów w zakresie przygotowywania projektów i 

zarządzania nimi, poprzez szkolenia, usługi doradcze, opracowywanie projektu; 

 upraszczanie procedur wyboru projektów oraz zwiększanie przejrzystości i obiektywności 

procesu wyboru i kryteriów wyboru, aby beneficjenci mogli z góry oszacować, czy ich 

projekty mogłyby pozytywnie przejść procedurę oceny; 

 przygotowanie i rozpowszechnienie na czas wytycznych dotyczących realizacji i procedur 

przed rozpoczęciem naborów;  

 regularne działania służące zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i rozpowszechnianiu 

dobrych praktyk powinny stanowić część monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu 

do procesów systemów wdrażania; 

 opracowanie przyjaznej dla użytkowników platformy e-spójności umożliwiającej cyfrową 

wymianę informacji z beneficjentami; 

uwzględnienie dodatkowych kryteriów desygnacji w zakresie procedury odwoławczej i zasad 

kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem.  

 

PROBLEM BADAWCZY F 

Czy WRPO 2014+ umożliwia skuteczną i efektywną realizację monitorowania i ewaluacji 
programu? 

 
Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, gdzie 4 oznacza spełnienie danego 

kryterium a 1 brak spełnienia. 

L.p. Kryterium Stopień spełniania danego kryterium oznaczony w skali od 1 do 4, 

gdzie 4 oznacza spełnienie danego kryterium, a 1 brak spełnienia. 

1. Przewidywana efektywność  
2. Przewidywana skuteczność  
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1. ZGODNOŚĆ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW Z WYTYCZNYMI  LUB ICH PROJEKTAMI DOT. 

PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, W TYM PROPOZYCJAMI I REKOMENDACJAMI KE 

I UMOWY PARTNERSTWA ORAZ ZE WSPÓLNĄ LISTĄ WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH 

(WLWK) PRZYGOTOWANĄ PRZEZ MIR 

Analiza zgodności wskaźników monitorowania WRPO 2014+ z wytycznymi zawartymi w UP, 

Rozporządzeniu Ogólnym, wytycznymi w zakresie ewaluacji i monitorowania EFS i EFRR, Szablonem 

programu operacyjnego w Polsce z komentarzem wersja 3.0 oraz Wspólną Listą Wskaźników 

Kluczowych przygotowaną przez MIR wykazała, że:  

 Wskaźniki produktu: 

o zostały określone na podstawie WLWK, co jest zgodne z rekomendacją MIR, 

o listę uzupełniono o wskaźniki specyficzne dla Programu, tj. Liczba instytucji wspartych w 

zakresie zastosowania TIK (PI 2.3); Liczba zakupionego sprzętu do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof (PI 5.2); Liczba wspartych podmiotów 

świadczących usługi społeczne (PI 9.1); Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, lub 

doposażonych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (PI 

10.4). Na dalszym etapie prac trzeba pamiętać o zamieszczeniu w osobnym słowniku w 

systemie IT definicji dla tych wskaźników, 

o zostały tak dobrane, aby były miernikiem adekwatnym do większości interwencji 

podejmowanych w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, 

o dla każdego wskaźnika został określony fundusz, kategoria regionu, źródło danych i 

częstotliwość raportowania; brakuje natomiast określenia wartości docelowej dla 

wskaźnika produktu: Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych 

(PI 3.1);  w przypadku kilku wskaźników została podana niepoprawna jednostka pomiaru, 

w jednym przypadku jednostka nie została określona (szczegółowe uwagi zostały 

sformułowane w aneksie nr 22). 

 Wskaźniki rezultatu: 

o dla EFRR określono maksymalnie dwa wskaźniki rezultatu bezpośredniego co jest zgodne 

z rekomendacją MIR, brak natomiast wskaźników rezultatu strategicznego (zgodnie z 

Szablonem programu operacyjnego… wersja 3.0 „należy określić jeden lub maksymalnie 

dwa wskaźniki rezultatu strategicznego (…) oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego. 

(…). Optymalne jest wybranie dla każdego PI jednego wskaźnika rezultatu strategicznego 

i jednego wskaźnika rezultatu bezpośredniego”).  

o dla EFS określono wskaźniki rezultatu bezpośredniego/długookresowego, co jest zgodne 

z rekomendacją MIR, 

o dla każdego wskaźnika dotyczącego EFRR została określona jednostka pomiaru, 

kategoria regionu, wartość bazowa i rok bazowy i częstotliwość raportowania; brakuje 

natomiast określenia wartości docelowych dla niektórych wskaźników rezultatu (tj. 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – PI 3.1; 

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – PI 4.5; Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i 
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naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – PI 6.3; Liczba ludności w 

miejscowościach o polepszonej dostępności do infrastruktury TEN-T – PI 7.2; Oczekiwana 

liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej – PI 9.1; Oczekiwana 

liczba osób korzystających z ulepszonych usług społecznych – PI 9.1; Liczba mieszkańców 

zamieszkałych na obszarach rewitalizowanych – PI 9.2); w jednym przypadku brakuje 

podania źródła wartości wskaźnika (szczegółowe uwagi zostały sformułowane w aneksie 

nr 22). 

o dla każdego wskaźnika dotyczącego EFS została określona jednostka pomiaru wskaźnika 

(w jednym przypadku jest ona niepoprawna - szczegółowe uwagi zostały sformułowane 

w aneksie nr 22), kategoria regionu, wartość bazowa i rok bazowy, wartość docelowa, 

źródło danych i częstotliwość pomiaru; zgodnie z Szablonem programu operacyjnego 

wersja 3.0 brakuje natomiast określenia Wspólnego wskaźnika produktu stosowanego 

jako podstawa do ustalania celów oraz Jednostki pomiaru dla wartości bazowej 

i docelowej, 

o wskaźniki obrazują cel, który został wybrany dla realizacji danego priorytetu 

inwestycyjnego; w przypadku PI 7.4  proponujemy rozszerzenie listy o wskaźnik Wzrost 

Wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej (patrz opis diagramów logiki 

interwencji dla osi priorytetowej 5). 

Mając na uwadze powyższe, na dalszym etapie prac rekomenduje się: 

 uzupełnienie PI finansowanych z EFRR o wskaźniki strategiczne (kontekstowe np. z GUS), 

 uzupełnienie brakujących wartości docelowych dla wskaźników produktu i rezultatu, 

 uzupełnienie/poprawienie jednostek pomiaru w przypadku kilku wskaźników, uzupełnienie 

źródła danych, 

 określenie Wspólnego wskaźnika produktu stosowanego jako podstawa do ustalania celów 

oraz Jednostki pomiaru dla wartości bazowej i docelowej w przypadku wskaźników rezultatu 

dot. EFS. 

2. TRAFNOŚĆ, MIERZALNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ 

STATYSTYCZNA, DOSTĘPNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WSKAŹNIKÓW REALIZACJI (PRODUKTU I REZULTATU), 

W TYM DOBÓR WSKAŹNIKÓW (ORAZ ICH WARTOŚCI) DLA OCENY REALIZACJI CELÓW 

POŚREDNICH TZW. „KAMIENI MILOWYCH”  

a. Ocena trafności, mierzalności, wiarygodności, przejrzystości, wiarygodności statystycznej, 

dostępności, solidności oraz efektywności kosztowej poszczególnych rodzajów wskaźników 

realizacji (produktu i rezultatu) 

W perspektywie finansowej 2014-2020 dobór wskaźników został w znaczniej mierze uproszczony 

dzięki wprowadzeniu Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK). Jej stosowanie eliminuje część 

potencjalnych słabych stron systemów monitoringowych, takich jak na przykład problem 

niemierzalności wskaźników, jednak wiąże się też z istotnymi ograniczeniami, na przykład związanymi 

z doborem wskaźników adekwatnych do realizowanych działań.  
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Odkąd wskaźniki proponowane dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych mają bazować na 

wskaźnikach zawartych w WLWK, przeprowadzanie oceny pod kątem mierzalności, wiarygodności, 

przejrzystości, dostępności, solidności oraz efektywności kosztowej przestaje mieć uzasadnienie. 

Podstawą oceny systemu wskaźników staje się trafność zaproponowanych wskaźników wobec 

zaproponowanej logiki interwencji. W tym zakresie przedstawiony w projekcie system wskaźników 

monitorowania charakteryzuje się wysoką trafnością doboru wskaźników produktu oraz rezultatu 

bezpośredniego i długoterminowego do monitorowania poszczególnych celów Programu. W 

przypadku PI 7.4  proponujemy rozszerzenie listy o wskaźnik Wzrost Wskaźnika międzygałęziowej 

dostępności transportowej (patrz opis diagramów logiki interwencji dla osi priorytetowej 5). 

b. Ocena doboru wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów pośrednich tzw. 

„kamieni milowych” 

Ocena doboru wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów pośrednich tzw. „kamieni 

milowych” jest utrudniona ponieważ warunkowana jest tym, że ramy wykonania poszczególnych osi 

priorytetowych podlegają jeszcze korektom. Autorzy Programu zaproponowali wskaźniki finansowe 

dla wszystkich osi, propozycje wskaźników produktu dla trzech osi (6,7,8) oraz propozycje KEW dla 

dwóch osi (5,9). Katalog wymaga uzupełnień w zakresie: 

 propozycji wskaźników produktu dla osi 1,2,3,4,5,9, 

 określenia wartości celów pośrednich i docelowych w przypadku osi 1,2,3,4,5,9. 

Autorzy Programu zaproponowali 2 wskaźniki finansowe (do poszczególnych osi przypisane zostały 

oba, lub jeden z nich): Wartość zakontraktowanych środków i Wartość wydatków certyfikowanych do 

KE. Zgodne z wytycznymi MIR zawartymi w Szablonie programu operacyjnego… wersja 3.0 wskaźnik 

finansowy powinien dotyczyć całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych. Mając powyższe na 

uwadze sugerujemy uporządkowanie wskaźników w Programie wykorzystywanych do rezerwy 

wykonania. Sugerujemy przy poszczególnych osiach priorytetowych stosowanie do rezerwy 

wykonania po jednym wskaźniku finansowym: Wartość wydatków certyfikowanych do KE, wskaźniku 

produktu i tam gdzie to zasadne KEW. 

Propozycja KEW dla osi 5 Transport (tj. Liczba uruchomionych procedur przetargowych w projektach 

kolejowych) i osi 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (tj. Liczba dużych projektów przekazanych do 

KE) w opinii Ewaluatora pozwoli na uzyskanie rzetelnej informacji o postępie wdrażania działań do 

2018 r. 

Rekomendujemy usunięcie wskaźnika produktu z osi 6 Rynek pracy „Liczba osób objętych wsparciem 

aktywizacji zawodowej w programie” i osi 8 Edukacja „Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

doposażonych w ramach programu” (są to nowe wskaźnik, które nie pochodzą z tabel nr 5) i 

zastąpienie ich innymi wskaźnikami z tabel 5 zgodnie z wytycznymi MIR zawartymi w Szablonie 

programu operacyjnego… wersja 3.0. 

Wartość docelowa dla wskaźnika: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie (oś 7 Włączenie społeczne) w opinii Ewalutora powinna zostać ponownie 

zweryfikowana w kontekście możliwości jej osiągnięcia (szczegółowe uwagi zostały sformułowane w 
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części „Wartości wskaźników zaproponowanych w projekcie WRPO 2014+ w kontekście możliwości 

ich osiągnięcia, z uwzględnieniem zaplanowanych terminów realizacji i środków finansowych”). 

3. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE WRPO 2014+ W 

KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ICH OSIĄGNIĘCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPLANOWANYCH 

TERMINÓW REALIZACJI I  ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Ocena możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników zaproponowanych w WRPO 2014+ 

bazowała na porównaniu tych wartości z wartościami wskaźników mierzących podobne produkty lub 

rezultaty osiągniętymi w ramach innych programów operacyjnych15 oraz wynikach symulacji 

przeprowadzonych przy użyciu modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego16.  

Poniżej przedstawione zostały wskaźniki, których wartości docelowe w opinii Ewalutora powinny 

zostać ponownie zweryfikowane w kontekście możliwości ich osiągnięcia. Ocena dotyczy kierunku 

zmiany wartości wskaźnika (obniżenie/podwyższenie). Należy zaznaczyć, że brak informacji w WRPO 

2014+ o rozkładzie środków w ramach poszczególnych PI, który determinuje wartości docelowe 

wskaźników, oraz istniejące różnice między porównywanymi wskaźnikami17 utrudniły pełną 

weryfikację założeń dotyczących wartości docelowych wskaźników. Należy o tym pamiętać przy 

analizie wyników benchmarkingu.  

Oś 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (PI 3.3) - wartość docelowa wskaźnika (524 szt.) 

wydaje się zbyt niska w kontekście danych dotyczących realizacji wskaźników Liczba 

mikroprzedsiębiorstw wspartych przez inwestycje oraz Liczba MSP wspartych przez inwestycje w 

                                                             
15

 Do porównania wykorzystane zostały najbardziej aktualne dane o postępie wdrażania programów dostępne w 
sprawozdaniach okresowych dotyczących m.in. realizacji: 

 WRPO 2007-2013 („Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 za I półrocze 2013 r.”, Załącznik I. Postęp rzeczowy programu operacyjnego – I półrocze 2013 r.; Załącznik II. 
Tabele finansowe do sprawozdania okresowego – I półrocze 2013 r.) 

 regionalnego komponentu PO KL 2007-2013 („Sprawozdanie z realizacji Programu Kapitał Ludzki za I półrocze 2013 r.”, 
Zal 2b Sprawozdanie okresowe finanse I pol 2013; „Sprawozdanie z realizacji Priorytetów VI – IX komponentu 
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, załączniki nr 1-6), 

 PO IG 2007-2013 („Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2013 r.”, 
Zał.1.Wskaźniki sprawozdanie I półrocze 2013, Zał.2.Tabele Finansowe PO IG_I pólr.2013) 

Dane te dotyczyły wielkości dofinansowania w części odpowiadającej środkom UE w ramach wydatków wykazanych przez 
beneficjentów we wnioskach o płatność (przekazanej pomocy publicznej w przypadku WRPO) do końca I półrocza 2013 r 
oraz wartości wskaźników osiągniętych do końca I półroczna 2013r. Do przeliczeń został zastosowany średni kurs PL/EUR w 
latach 2008-2013 wg NBP wynoszący 4,057. 
16

 Model HERMIN posłużył do oceny realności oszacowania wartości docelowej wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych 
miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” (PI 8.7) (jedyny miernik znajdujący 
się w systemie wskaźników WRPO 2014+, dla którego można było zastosować makroekonomiczny model HERMIN 
gospodarki województwa wielkopolskiego). Do symulacji wykorzystane zostały dane o wielkości alokacji środków UE na PI 
8.7. Zgodnie z zapisami WRPO 2014+ przyjęto, że udział współfinansowania krajowego publicznego będzie wynosił 15%. 
Przy użyciu powyższych danych oraz modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego przeprowadzono symulacje 
wpływu wydatkowania wspomnianych transferów na kształtowanie się wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc pracy”. W 
związku z tym, że do symulacji wykorzystano dane o alokacji PI 8.7, czyli środki ukierunkowane na wsparcie podejmowania 
działalności gospodarczej, otrzymane wyniki de facto dotyczyły liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności gospodarczej. Otrzymane wyniki porównane zostały następnie z wartością docelową 
wskaźnika przyjętą w WRPO 2014+. 
17

 Do porównania wykorzystano te wskaźniki monitorowania perspektywy finansowej 2007-2013, które możliwie najlepiej 
odpowiadały zakresowi danego wskaźnika w projekcie WRPO 2014+. 
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ramach działań 1.1 i 1.2 WRPO 2007-2013. Do I poł. 2013 roku łącza liczba wspartych mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęła poziom 1164 przy łącznym dofinansowaniu UE obu 

działań na poziomie ok. 154,1 mln euro. Zakładana w ramach PI 3.3 alokacja środków UE jest 

prawie o połowę wyższa i wynosi 252 mln euro, stąd można oczekiwać, że liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie w ramach tego PI będzie wyższa niż zakładane 524. 

 Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (PI 3.4) – 

wartość docelowa wskaźnika (190 szt.) wydaje się zbyt optymistyczna w kontekście danych 

dotyczących realizacji wskaźnika Liczba nowych usług oferowanych przez IOB w ramach działania 

1.4 WRPO 2007-2013. Do I poł. 2013 roku wskaźnik osiągnął poziom 16 szt. przy wydatkowaniu 

środków UE na poziomie ok. 17,9 mln euro. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość 

osiągnięcia wartości docelowej na poziomie 190 szt. przy zakładanej alokacji środków UE na PI 

3.4 wynoszącej 14 mln euro, czyli nieco niższej kwocie w porównaniu do działania 1.4 (nawet przy 

uwzględnieniu różnic istniejących pomiędzy tymi wskaźnikami). 

Oś 2. Społeczeństwo informacyjne 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line (PI 2.3) - wartość docelowa wskaźnika (56 szt.) 

wydaje się zbyt optymistyczna w kontekście danych dotyczących realizacji wskaźnika Liczba 

udostępnionych e-usług w ramach działania 2.7 WRPO 2007-2013, który obejmuje większy zasięg 

niż tylko usługi publiczne. Do I poł. 2013 roku, czyli w ciągu ponad 7 lat od rozpoczęcia realizacji 

Programu, nie realizowano żadnego projektu w wyniku którego udostępniona zostałaby e-usługa. 

Stawia to pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika na 

poziomie 56 szt. 

Oś 4. Środowisko 

 Liczba wybudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (PI 6.2) - 

wartość docelowa wskaźnika (26 szt.) wydaje się zbyt optymistyczna w kontekście danych 

dotyczących realizacji wskaźnika Liczba nowych i przebudowanych oczyszczalni ścieków w ramach 

działania 3.4 WRPO 2007-2013. Do I poł. 2013 roku wskaźnik osiągnął poziom 9 szt. przy 

dofinansowaniu działania wynikającym z podpisanych umów na poziomie ok. 88,2 mln euro. 

Stawia to pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia wartości docelowej na poziomie 26 szt. 

Oś 10. Pomoc techniczna 

 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów - wartość docelowa wskaźnika (15 000 

os.) wydaje się zbyt niska w kontekście danych dotyczących realizacji wskaźnika Osoby 

uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy 

technicznej w ramach priorytetu 7 WRPO 2007-2013. Do I poł. 2013 wskaźnik osiągnął poziom 

9 948 os. przy kwocie wydatków ze środków UE wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o 

płatność (w ramach priorytetu 7 do końca I półrocza 2013r.) na poziomie ok. 24 mln euro. 

Zakładane w ramach osi 10 dofinansowanie jest prawie 3 razy wyższe i wynosi 70,7 mln euro, 

stąd można oczekiwać, że liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów będzie 

wyższa niż zakładane 15 tys. os. (nawet przy uwzględnieniu różnic istniejących pomiędzy tymi 

wskaźnikami). 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

   99 
 

4. POTRZEBY W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DANYCH  NIEZBĘDNYCH DLA SKUTECZNEJ 

EWALUACJI, W TYM DLA ZAAWANSOWANYCH METODOLOGICZNIE BADAŃ 

EWALUACYJNYCH PRZEPROWADZANYCH M.IN. ZA POMOCĄ METOD 

KONTRFAKTYCZNYCH 

Dla skutecznego procesu ewaluacji niezbędne jest zdefiniowanie potrzeb w zakresie dostępu do 

danych w każdym planowanym badaniu ewaluacyjnym. Pozwoli to na podjęcie z odpowiednim 

wyprzedzeniem działań na rzecz ich pozyskania, w tym:  

 identyfikację istniejących źródeł danych, z których można pozyskać wskazane dane;  

 zdefiniowanie zakresu danych, które muszą być na bieżąco gromadzone od podmiotów 

uczestniczących w Programie;  

 określenie danych, które będą musiały zostać pozyskane w ramach badań pierwotnych. 

Działania te należy wspierać poprzez współpracę z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium 

Terytorialnym (WROT) oraz aktywną współpracę z Ewaluatorem, opartą na przeprowadzaniu 

bieżących konsultacji w zakresie metodologii i przebiegu procesu badawczego. 

Biorąc pod uwagę, że w przyszłym okresie programowania funduszy położony będzie dużo większy 

nacisk na efekty wsparcia i związaną z tym konieczność pomiaru tych efektów, zasadne będzie 

większe wykorzystanie badań opartych na metodach kontrfaktycznych. Należy zatem zapewnić 

możliwość łączenia baz danych monitoringowych ze statystyką publiczną, co pozwoli na wskazanie tła 

dokonujących się przemian. 

5. ZASOBY LUDZKIE ORAZ POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY MONITOROWANIA I  EWALUACJI 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Art. 44 Rozporządzenia Ogólnego Instytucja Zarządzająca 

zobowiązana jest do corocznego raportowania najważniejszych wyników ewaluacji i postępów z 

realizacji planów ewaluacji, w tym wdrożonych rekomendacji, należy zapewnić odpowiednie zasoby 

kadrowe, które będą realizowały zadania nowe w stosunku do bieżącego okresu programowania. 

WRPO 2014+ przewiduje wykorzystanie doświadczenia, potencjału kadrowego, organizacyjnego i 

bazę materialną wypracowaną w trakcie programowania i realizacji WRPO 2007-2013 oraz 

komponentu regionalnego PO KL. Jednoczenie w zakresie zasobów ludzkich będzie możliwość 

powołania dodatkowych grup roboczych (np. grupy ds. tworzenia koncepcji badań ewaluacyjnych, 

czy koordynacji procesu zarządzania rekomendacjami) i podkomitetów mających na celu wsparcie 

procesu monitorowania i ewaluacji Programu. W proces ewaluacji Programu zaangażowane mają być 

również jednostki uczestniczące w wykonywaniu zadań związanych z realizacją WRPO 2014+.  

Biorąc pod uwagę rozszerzenie wymagań i zakresu działań związanych z koordynacją procesu 

monitoringu i ewaluacji Programu prawdopodobnie konieczne będzie rozszerzenie zespołu 

zajmującego się monitorowaniem i ewaluacją wobec zasobów pełniących podobne funkcje w 

obecnym okresie programowania. Pozytywnie należy ocenić propozycję zawartą w WRPO 2014+ 

powoływania dodatkowych grup roboczych, których zadaniem będzie wsparcie Komitetu 

Monitorującego i Jednostki Ewaluacyjnej w sprawnym realizowaniu procesu monitorowania i 

ewaluacji WRPO 2014+. Warto również odnieść się do sposobów na zapewnienie skutecznej 
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komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesów monitorowania i ewaluacji w celu 

usprawnienia tych procesów, np. w treści załącznika do WRPO Wprowadzone do elektronicznego 

systemu wymiany danych jako oddzielne pliki, w którym opisany jest system monitorowania i 

sprawozdawczości. 
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WNIOSKI I  REKOMENDACJE 

LP WNIOSKI REKOMENDACJE SPOSÓB WDRAŻANIA  

 PROBLEM BADAWCZY A 

1 Część diagnostyczna została zorganizowana w logiczny i transparentny 
sposób pozwalający na łatwe odniesienie zidentyfikowanych potencjałów, 
barier i wyzwań do architektury celów Programu. Szczególnie pozytywnie 
należy ocenić podejście Autorów Programu zmierzające do 
zsyntetyzowania prezentacji potencjałów i wyzwań w poszczególnych 
blokach tematycznych. 
. 

W przypadku tworzenia dodatkowego (roboczego) dokumentu na potrzeby 
WRPO 2014+ prezentującego pełną diagnozę sytuacji województwa 
wielkopolskiego sugeruje się w większym stopniu ukazanie tendencji 
czasowych. 
 

Wprowadzenie do wspomnianego 
dokumentu wykresów obrazujących 
tendencje w zakresie mierników 
opisujących najważniejsze wyzwania i 
problemy województwa 
wielkopolskiego. 

2 W Szablonie programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem 
(z 13.02.2014)  znalazł się zapis: ”Co do zasady, punktem odniesienia części 
diagnostycznej są: cele tematyczne oraz typ obszaru. Diagnoza powinna 
być uporządkowana wg układu celów tematycznych lub układu osi 
priorytetowych, a także obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem OSI.” 
W części diagnostycznej nie odnaleziono odniesienia do OSI. 

Sugeruje się uwzględnienie odniesienia do OSI w części diagnostycznej. Zamieszczenie w sekcji 1.1 lub 4 
Programu odniesienia o OSI. 

 PROBLEM BADAWCZY B 

1 Należy podkreślić rolę realnej koncentracji funduszy na obszarach 

umożliwiających akumulację kapitału już w okresie realizacji WRPO 2014+. 

Położenie większego akcentu na działalności pro-innowacyjnej 

umożliwiłoby silniejsze oparcie procesów rozwojowych na endogennych 

potencjałach regionu. Tym samym zwiększyłyby się możliwości 

samofinansowania rozwoju przez prywatne i publiczne podmioty 

zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Jest to szczególnie istotne 

w sytuacji, w której z dużym prawdopodobieństwem perspektywa UE 

2014-2020 będzie ostatnią charakteryzującą się tak znaczącym wsparciem 

finansowym. 

Sugeruje się wzrostu realnej koncentracji środków finansowych w ramach 

WRPO 2014+ - uwzględniając zdolności absorpcyjne, determinowane 

potencjałem regionu oraz warunki brzegowe wyznaczone przez KE - poprzez 

przesunięcie części nakładów przewidzianych na Środowisko oraz na PI 3.3 

lub PI 3.1. w kierunku obszarów dotyczących działalności badawczo-

rozwojowych (CT 1). Wzrost realnej koncentracji zasobów finansowych na 

projektach proinnowacyjnych będzie generował – przy założeniu 

efektywności tych przedsięwzięć – większe profity niż w przypadku alokacji 

zaprezentowanej w projekcie WRPO 2014+. 

Realokacja środków finansowych 

zgodnie z rekomendacją. 

2 W ramach polityki spójności regionalne programy operacyjne stanowią 

główne, o ile nie jedyne, narzędzie pozwalające na zastosowanie 

zintegrowanego podejścia terytorialnego będącego w dużej mierze 

implikacją wniosków zawartych w raporcie F. Barcy (2009) silnie 

akcentujących znaczenie terytorializacji celów i działań zorientowanych na 

rozwój społeczno-gospodarczy. Mając na uwadze powyższe, należy 

Ewentualne modyfikacje WRPO 2014+ w latach 2014-2020 winny zostać 

poprzedzone analizą struktury przestrzennej województwa wielkopolskiego 

i adekwatną aktualizacją Programu w celu zapewnienia jak najwyższej 

efektywności zintegrowanego podejścia terytorialnego. 

Przeprowadzenie analizy struktury 

terytorialnej województwa 

wielkopolskiego pod katem aktualizacji 

układu OSI zawartych w WRPO 2014+ 

w sytuacji ewentualnej modyfikacji 
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LP WNIOSKI REKOMENDACJE SPOSÓB WDRAŻANIA  

zauważyć, iż WRPO 2014+ uwzględnia wymiar terytorialny architektury 

programowej. Obszary strategicznej interwencji ujęte w Programie zostały 

w przeważającej mierze przetransponowane z dokumentów szczebla 

centralnego: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) oraz 

Krajowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (KPZK). Należy 

pozytywnie ocenić wprowadzenie, także w oparciu o rekomendacje 

Ewaluatora, nowego OSI - Obszaru zależnego od sektora paliwowo-

energetycznego (w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego określonego jako Koniński Ośrodek 

Przemysłowy). 

Programu w latach 2014-2020. 

3 Brak opisu planowanych dużych projektów zgodnie z Szablonem PO w 

sekcji 12.1  

Należy uzupełnić opis dużych projektów w sekcji 12.1  Należy uzupełnić opis dużych 

projektów w sekcji 12.1, osobno dla 

każdego przewidzianego projektu w 

zakresie planowanych terminów 

notyfikacji, rozpoczęcia wdrażania, 

zakończenia i przypisanej im Osi i PI 

 PROBLEM BADAWCZY F 

1 Niekompletność Ram Wykonania  Uzupełnienie katalogu w zakresie: 
1. propozycji wskaźników produktu dla osi 1,2,3,4,5,9, 
2. określenia wartości celów pośrednich i docelowych w przypadku osi 

1,2,3,4,5,9. 
Sugerujemy ponadto przy poszczególnych osiach priorytetowych 
stosowanie do rezerwy wykonania po jednym wskaźniku finansowym: 
Wartość wydatków certyfikowanych do KE, wskaźniku produktu i tam gdzie 
to zasadne KEW. 

Uzupełnienie brakujących informacji i 
uporządkowanie Ram Wykonania 
zgodnie z rekomendacją. 
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ANEKSY 

ANEKS 1. KONCEPCJA I  METODOLOGIA BADANIA 

WPROWADZENIE  

1. UZASADNIENIE I KONTEKST BADANIA 

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w SOPZ ewaluacja ex ante programów operacyjnych winna 
pełnić następujące funkcje: wspieranie procesu decyzyjnego, dostarczanie rzetelnej i przydatnej 
informacji o obiekcie badania, podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych programów, 
identyfikacja słabych i mocnych stron programu, ocena zasadności interwencji i jej znaczenia, określenie 
spodziewanych efektów programu oraz działań instytucji, oszacowanie możliwości i ograniczeń, 
sygnalizowanie pojawiających się problemów.  

Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego wynika z zapisów Projektu 
Rozporządzenia Ogólnego Komisji Europejskiej (art. 48 Projektu Rozporządzenia Ogólnego).  

Badanie ewaluacyjne WRPO 2014+ zostanie zrealizowane według modelu partycypacyjnego. Zadaniem 
zespołu ewaluacyjnego będzie wsparcie merytoryczne zespołu przygotowującego zapisy programu oraz 
przygotowywanie wniosków i rekomendacji, przybierających postać propozycji zmian w zapisach 
programu, które w konsekwencji wpłyną na podniesienie jakości programu. W toku prac niezbędne 
będzie uwzględnianie zmieniających się podstawowych uwarunkowań krajowych, jak i związanych z 
procesem negocjacji rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych. 

Ewaluacja ex-ante (jako ocena szacunkowa) pozwoli w szczególności zweryfikować trafność 
wyznaczonych obszarów problemowych, celów i oczekiwanych rezultatów, wskaźników oraz ocenić 
spójność wewnętrzną badanego programu, a także spójność z dokumentami strategicznymi poziomów: 
regionalnego, krajowego i wspólnotowego. Pozwoli także na ocenę jakości zaproponowanego systemu 
realizacyjnego i ram finansowych. 

Niniejszy raport bazuje na Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do badania ewaluacyjnego pn. 
„Ocena ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata 2014-2020” 
przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Podstawą koncepcji ewaluacji ex-ante jest osadzenie programowania w ramach teoretycznych poprzez 
wykorzystanie dostępnej wiedzy eksperckiej do poprawy jakości programu. Ewaluacja ex-ante jest 
realizowana zgodnie z zasadą oparcia polityk publicznych na dowodach (evidence based policy): wiedza i 
doświadczenie zespołów programujących uzupełniane są w sposób usystematyzowany wiedzą naukową. 
W konsekwencji, wartością dodaną ewaluacji jest lepsze zrozumienie przez zespoły osób 
zaangażowanych w projektowanie i wdrażanie programu, mechanizmów jego funkcjonowania. 

Ostatecznym produktem ewaluacji ex-ante będą wnioski i rekomendacje, stanowiące propozycję zmian 
w zapisach WRPO 2014+.  

Poniżej przedstawiona koncepcja metodologii badania jest zgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia następujące dokumenty Ministerstwa 
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Rozwoju Regionalnego: Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-
2020 i Zarządzanie strategiczne rozwojem (2012). W kwestiach niepojętych w koncepcji obowiązują 
zapisy SOPZ. 

2. ELEMENTY I CELE BADANIA 

ELEMENTY BADANIA 

Na niniejsze badanie składać się będą następujące składowe: 
 Usługi koncepcyjne w postaci opracowania wstępnej i wypracowania ostatecznej koncepcji i 

metodologii badania. 
 Przeprowadzenie badania właściwego odpowiadającego na sformułowane pytania ewaluacyjne i 

realizującego przedmiot badania poprzez m.in. analizy:  
- części diagnostycznej WRPO 2014+; 
- logiki interwencji WRPO 2014+; 
- systemu wskaźników WRPO 2014+; 
- realności, zasadności alokacji oraz ich spójności z celami WRPO 2014+; 
- spójności wewnętrznej i zewnętrznej WRPO 2014+; 
- systemu realizacji WRPO 2014+; 
- wkładu WRPO 2014+ w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, w tym w realizację polityk horyzontalnych; 
- wpływu realizacji WRPO 2014+ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu. 

 Badania korygujące, które są uzupełnianiem wyników i wniosków oraz rekomendacji badania 
właściwego.  

 Badania dodatkowe, w tym w szczególności:  
 badania uwzględniające  

 zmiany wprowadzone do WRPO 2014+ w wyniku ustaleń ze stroną rządową,  
 a także wnioski i rekomendacje wynikające z Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu WRPO 2014+   
 usługi eksperckie, w tym opinie w sprawach określonych przez Zamawiającego. 

CEL GŁÓWNY BADANIA 

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w ramach WRPO 2014+ logiki interwencji oraz 
jego spójności zewnętrznej i wewnętrznej. Tak sformułowany cel główny został uszczegółowiony  
poprzez cele szczegółowe, wyznaczające zakres badania i pytania ewaluacyjne 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Celami szczegółowymi badania są: 

1. sprawdzenie, analiza i ocena czy planowane w ramach WRPO 2014+ interwencje publiczne 
znajdują uzasadnienie społeczne i ekonomiczne; 

2. ocena, czy realizacja tych interwencji przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów 
rozwojowych województwa wielkopolskiego, zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb oraz 
rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTÓW BADANIA 

Na poszczególnych etapach realizacji badania realizowane będą następujące produkty: 

Produkt  1. Wstępna Koncepcja i metodologia badania opracowana na podstawie aktualnych wersji 
Zaleceń MRR w sprawie ewaluacji ex-ante i dokumentu KE Programming Period 2014-2020. Monitoring 
and Evaluation of European Cohesion Policy. Guidance document on ex-ante evaluation. European 
Regional Development Fund. European Social Fund. Cohesion Fund oraz na podstawie postanowień 
SOPZ, a także doświadczenia i wiedzy zespołu badawczego. 

Produkt 2. Ostateczna Koncepcja i metodologia badania uwzględniająca uwagi Zamawiającego. 

Produkt 3. Prezentacja multimedialna Koncepcji i metodologii badania opracowana na podstawie 
produktu 2. 

Produkt  4. Informacje bieżące przekazywane Zamawiającemu zawierające spostrzeżenia zespołu 
badawczego dotyczące aktualnie analizowanych części WRPO 2014+. Zgodnie z wymogami będą to 
informacje istotne dla tworzenia programu i w opinii zespołu badawczego skutkujące koniecznością 
wprowadzenia korekt do WRPO 2014+. Zespół badawczy zaproponuje Zamawiającemu takie korekty. 
Ilość przekazywanych Zamawiającemu Informacji bieżących będzie zależna od oceny istotności 
proponowanych korekt i przewidywanego zakresu ewentualnych zmian w WRPO 2014+. Na każdym 
etapie badania Zamawiający może zażądać od zespołu badawczego dostarczenia – w terminie 
uzgodnionym – Informacji bieżących, nie więcej jednak niż trzykrotnie w każdym z etapów badania. 

Produkt 5. Opinie w sprawach (maksymalnie 15): na żądanie Zamawiającego zespół badawczy sporządzi 
pisemne opinie w sprawach odnoszących się do zagadnień otrzymywanych od Zamawiającego, 
związanych z WRPO 2014+.  

Produkt 6. Wersja I Raportu końcowego 

a) Raport, sporządzony w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w Koncepcji i metodologii 
badania, odnosił się będzie do otrzymanej od Zamawiającego najbardziej aktualnej wersji WRPO 
2014+ ; 

b) Zespół badawczy, sukcesywnie wraz z otrzymywaniem od Zamawiającego kolejnych wersji 
WRPO 2014+, będzie na bieżąco aktualizować treść produktu 6. O postępach aktualizacji będzie 
informować Zamawiającego w Informacjach bieżących (produkt 4); 

c) Wykonawca przedstawi zaktualizowaną wersję I Raportu końcowego (produktu 6) przed 
wyznaczonym terminem rozpoczęcia konsultacji społecznych. 

Produkt 7. Wersja II Raportu końcowego - uwzględniająca zmiany wprowadzone do WRPO 2014+ w 
wyniku konsultacji społecznych i rekomendacji wynikających z Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu WRPO 2014+ oraz uwzględniające uwagi Zamawiającego.  Wersja II Raportu końcowego będzie 
wyczerpywała cały zakres przedmiotowy  badania.  

Produkt 8. Informacja o sposobie uwzględnienia w Raporcie końcowym – wersja II, zmian 
wprowadzonych do WRPO 2014+ po konsultacjach społecznych oraz będących rezultatem rekomendacji 
wynikających z Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WRPO 2014+). 

Produkt 9. Wersja III Raportu końcowego (ostateczna), uwzględniająca zmiany wprowadzone do WRPO 
2014+ w wyniku ustaleń ze stroną rządową, a także wnioski i rekomendacje wynikające z Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu WRPO 2014+. 
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Produkt 10. Informacja o sposobie uwzględnienia w Raporcie końcowym – wersja III (ostateczna), zmian 
wprowadzonych do WRPO 2014+ w wyniku ustaleń ze stroną rządową, a także rekomendacji 
wynikających z Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WRPO 2014+. 

Produkt 11. Prezentacja multimedialna Raportu końcowego z badania wykonana na podstawie produktu 
9. 

3. ZAKRES BADANIA 

PODSTAWA PRAWNA 

Zakres i ogólne zasady realizacji ewaluacji ex-ante programów operacyjnych realizowanych w ramach 
polityki spójności w okresie 2014-2020 zostały zdefiniowane w art. 48 Projektu Rozporządzenia 
Ogólnego. 

Ocena ex-ante obejmuje także wymogi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
określone w wykonaniu Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

PRZEDMIOT BADANIA 

Realizując ww. przepisy i cele badania elementami składowymi ewaluacji ex-ante WRPO 2014+ będą:  

3.2.1. Ocena części diagnostycznej WRPO 2014+, w tym w szczególności ocena trafności, poprawności 
oraz istotności dla rozwoju województwa zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb, problemów, trendów, 
potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych. 

3.2.2. Ocena logiki interwencji, w tym w szczególności: 

 ocena trafności, poprawności i realności doboru celów, osi priorytetowych oraz obszarów 
wsparcia w kontekście ich spójności, komplementarności i kompleksowości a także hierarchii 
oraz wniosków z części diagnostycznej; 

 ocena zasadności proponowanych form wsparcia. 

3.2.3. Ocena systemu wskaźników, w tym w szczególności: 

 weryfikacja trafności, poprawności i zrozumiałości wskaźników oraz ich zgodności z celami 
WRPO 2014+ oraz realności oszacowanych wartości docelowych; 

 ocena wkładu założonych produktów interwencji w stosunku do założonych rezultatów realizacji 
programu; 

 ocena przydatności, poprawności i zasadności wskaźników (oraz ich wartości) wybranych dla 
oceny realizacji celów pośrednich (tzw. kamieni milowych). 

3.2.4. Ocena realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami WRPO 2014+. 

3.2.5. Ocena spójności wewnętrznej WRPO 2014+, w tym zgodności zakresu diagnozy, analizy 
strategicznej i pól interwencji (części projekcyjnej), a także ocena poprawności i jednolitości 
terminologicznej i jednoznaczności proponowanych zapisów. 
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3.2.6. Ocena spójności zewnętrznej WRPO 2014+ z dokumentami wyszczególnionymi w problemie 
badawczym C, z uwzględnieniem m.in. celów tematycznych oraz potrzeb unijnych, krajowych i 
regionalnych.  

3.2.7. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

3.2.8. Ocena systemu realizacji, w szczególności trafności i skuteczności przyjętych instrumentów 
realizacyjnych, w tym m.in.: 

 ocena poprawności, użyteczności i efektywności systemu monitorowania i oceny WRPO 2014+; 

 ocena zdolności administracyjnych do zarządzania Programem z punktu widzenia założeń i celów 
WRPO 2014+. 

3.2.9. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów polityk horyzontalnych: 

 promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapobieganie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; 

 promowanie zrównoważonego rozwoju. 

3.2.10. Ocena wpływu realizacji WRPO 2014+ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu przy 
wykorzystaniu makroekonomicznego modelu HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego.  

3.2.11. Uwzględnienie oceny ex-ante w zakresie instrumentów zwrotnych – w przypadku dostarczenia 
jej przez Zamawiającego. 

3.2.12. Ocena instrumentów rozwoju terytorialnego proponowanych w projekcie WRPO 2014+.  

3.2.13. Ponadto wyznaczony wyżej przedmiot badania będzie jednym z punktów odniesienia podczas 
weryfikacji problemów badawczych, o której mowa w kolejnym punkcie niniejszej koncepcji.  

Zespół badawczy zobowiązuje się do opracowania szczegółowych propozycji rekomendacji dla 
wyznaczonego przedmiotu badania. Jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby wypracowane w toku 
badania rekomendacje i zaproponowane sposoby ich wdrożenia były możliwie jasne i precyzyjne, by 
móc znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie w dalszych pracach nad WRPO 2014+. 

JEDNOSTKA BADANIA, ZAKRES PRZESTRZENNY I TERYTORIALNY 

Jednostką badania są kolejne wersje WRPO 2014+ i wszystkie ich elementy wyróżnione w spisie treści 
WRPO 2014+, aktualizowane wraz ze zmianami wprowadzanymi przez Zamawiającego. Badanie 
obejmuje obszar województwa wielkopolskiego, a zakres czasowy szacowania obejmuje okres 
interwencji WRPO 2014+ (z odniesieniami do przyjętego przez KE okresu rozliczeniowego oraz obecnego 
okresu programowania UE 2007-2013, np. problemy zidentyfikowane w diagnozie). 

STRUKTURA BADANIA 

Realizacja zamówienia obejmie trzy etapy. W czasie ich trwania oraz po zakończeniu każdego z nich 
WARR dostarczy Zamawiającemu produkty wyszczególnione wyżej.  

Ewaluacja będzie przebiegać wg logiki zaprezentowanej na poniższym schemacie i obejmie: 

1) przygotowanie przez Wykonawcę Koncepcji i metodologii badania,  
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2) przeprowadzenie badania właściwego,  

3) badania dodatkowe wzbogacone przez usługi eksperckie.  

Punktem odniesienia i celem procesu badawczego jest realizacja trzech modułów badawczych 
wyszczególnionych na poniższym schemacie, zawierających problemy badawcze. 

 

PROCES EWALUACJI BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WG LOGIKI ZAPREZENTOWANEJ PONIŻEJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA EWALUACYJNE – PROBLEMY BADAWCZE 

Wykonawca udzieli odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne: 

A. Czy interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 2014+ trafnie odpowiada na zdiagnozowane 
wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i opiera się na wynikach rzetelnych analiz 
regionalnych i krajowych? 

B. Czy zaproponowana w ramach WRPO 2014+ logika interwencji umożliwi realizację założonych 
celów rozwojowych regionu? 

C. Czy założenia i cele WRPO 2014+ są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie 
unijnym, krajowym i regionalnym? 

ETAP II 
Badanie podstawowe + badania korygujące 

MODUŁ I 

Ocena trafności i 
spójności wewnętrznej 
programu operacyjnego 

Pytania A + B 

MODUŁ II 

Ocena spójności 
zewnętrznej programu 

operacyjnego 

Pytania C + D 

MODUŁ III 

Ocena systemu 
realizacji programu 

operacyjnego 

Pytania E + F 

ETAP I 
Koncepcja i metodologia badania  

ETAP III 
Badania dodatkowe 
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D. Czy i w jakim zakresie WRPO 2014+ uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów polityk 
horyzontalnych (realizacja zasad równości szans płci, niedyskryminacji oraz zrównoważonego 
rozwoju)? 

E. Czy planowany układ instytucjonalny jest wystarczający, by realizować cele WRPO 2014+? 
F. Czy projekt WRPO 2014+ umożliwia skuteczną i efektywną realizację monitorowania i ewaluacji 

programu?  

4. METODOLOGIA BADANIA 

KRYTERIA EWALUACJI  

W ocenie ex-ante zastosowane zostaną następujące kryteria ewaluacyjne: 

 TRAFNOŚĆ – rozumiana jako adekwatność zaproponowanych rozwiązań w ramach WRPO 2014+ 
(w tym osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych, przewidywanych działań i typów 
projektów oraz celów programu i innych elementów programu), do problemów 
zdiagnozowanych w analizie społeczno-gospodarczej regionu oraz potrzeb grup docelowych; 

 SPÓJNOŚĆ – rozumiana jako harmonijność powiązań występujących pomiędzy osiami 
priorytetowymi WRPO 2014+ (spójność wewnętrzna) oraz pomiędzy osiami priorytetowymi 
WRPO 2014+ a celami/priorytetami ważnych dokumentów strategicznych i programowych 
(spójność zewnętrzna); 

 PRZEWIDYWANA SKUTECZNOŚĆ – rozumiana jako ocena możliwości osiągnięcia zakładanych 
celów WRPO 2014+, co pozwoli na stwierdzenie - w kolejnym kroku, po ocenie celów programu - 
czy działania zostały prawidłowo dobrane pod kątem osiągnięcia wyznaczonych celów, a 
zakładane zasoby i proponowany system wdrażania dają szanse na osiągnięcie 
skwantyfikowanych celów interwencji; 

 PRZEWIDYWANA EFEKTYWNOŚĆ – zastosowanie tego kryterium umożliwi stwierdzenie, czy 
realne do osiągnięcia cele uzasadniają poniesienie przewidywanych nakładów; zastosowanie 
tego kryterium pozwoli na dokonanie optymalizacji alokacji zasobów tak by wykorzystać 
przeznaczone zasoby w sposób jak najbardziej uzasadniony ekonomicznie. Ocena 
„ekonomiczności” rozumianej jako stosunek poniesionych nakładów do spodziewanych wyników 
i rezultatów odniesie się do nakładów definiowanych poprzez zasoby finansowe, ludzkie 
i poświęcony czas; 

 PRZEWIDYWANA UŻYTECZNOŚĆ – zastosowanie tego kryterium pozwoli na określenie czy 
WRPO 2014+ przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i rozwiązania problemów grup docelowych i 
w jaki sposób wytworzone produkty i rezultaty będą użyteczne oraz funkcjonalne dla odbiorców, 
czy mieszkańcy regionu będą korzystać z rezultatów programu. 
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Sposoby zastosowania kryteriów ewaluacji 

Problem 
badawczy 

Kryterium 
trafności 

Kryterium 
spójności 

Kryterium 
przewidywanej 

skuteczności 

Kryterium 
przewidywanej  
efektywności 

Kryterium 
przewidywanej  

użyteczności 

A X X  X  

B X X X X X 

C  X    

D  X X X X 

E   X X  

F    X  

Źródło: Opracowanie własne. 

REGUŁY METODOLOGICZNE 

Teoria zmiany i analiza interwencji 

Ewaluacja ex-ante skoncentrowana zostanie na zastosowanej w ramach WRPO 2014+ teorii zmiany i 
zaprojektowanej na jej podstawie logice interwencji. Proces badawczy będzie ewaluacją opartą na teorii 
(theory based evaluation) i polegać będzie na analizie i ocenie logiki programu operacyjnego. Przyjmuje 
się następujące etapy analizy logiki interwencji: 

1) Odtworzenie logiki programu operacyjnego 

Wykonawca na podstawie analizy dokumentacji programowej, uzupełnionej informacjami uzyskanymi z 
zastosowania innych metod/technik badania, buduje model logiczny programu i poszczególnych osi 
priorytetowych, obrazujący związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami i 
planowanymi do podjęcia działaniami, a spodziewanymi efektami. 

2) Stworzenie ram koncepcyjnych badania 

Wykonawca zbiera i analizuje wiedzę naukową i ekspercką (analiza literatury, analiza wyników badań 
naukowych i ewaluacyjnych krajowych i zagranicznych, ekspertyz, analiz, metody eksperckie), użyteczną 
dla weryfikacji mechanizmów przyczynowo-skutkowych przedstawionych w odtworzonej logice 
programu operacyjnego i osi priorytetowych. 

3) Ewaluacja logiki programu operacyjnego 

Wykonawca porównuje założenia programu (odtworzoną logikę interwencji) z wiedzą naukową i 
ekspercką, a następnie dokonuje oceny programu operacyjnego. Celem ewaluacji jest przede wszystkim 
ocena siły powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy interwencją a efektami. Poza odpowiedzią na 
pytanie, CZY spodziewane efekty/zmiany wystąpią w wyniku wdrożenia interwencji, udzieli również 
odpowiedzi na pytania, W JAKI SPOSÓB wystąpią i DLACZEGO (wraz ze szczegółowym uzasadnieniem).  

4) Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych celów  

Elementem oceny w tym zakresie powinna być również analiza alternatywnych sposobów realizacji 
założonych celów. Analiza ta (w zakresie, w jakim jest to uzasadnione) znajdzie odzwierciedlenie w 
rekomendacjach formułowanych w sposób wariantowy. 
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5) Formułowanie wniosków i rekomendacji 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Wykonawca formułuje wnioski i rekomendacje (proponowane 
zmiany w projekcie programu) oraz przedstawia rekomendowany model logiczny programu 
operacyjnego spójny z dostępną wiedzą naukową i ekspercką (m.in. w postaci diagramu wraz z opisem 
oraz odniesieniem do teorii/wyników badań). Wnioski i rekomendacje sformułowane przez Wykonawcę 
powinny być użyteczne dla Instytucji Zarządzającej, także w trakcie prac nad szczegółowym opisem 
priorytetów na późniejszych etapach programowania. 

6) Opracowanie diagramów  

Jednym z produktów ewaluacji ex-ante będą przygotowane przez Wykonawcę diagramy, obrazujące 
związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy zaplanowanymi w ramach programu działaniami i 
ich produktami, a oczekiwanymi rezultatami. Diagramy powinny przedstawiać rekomendowane przez 
Wykonawcę modele logiczne programu i osi priorytetowych oraz zawierać szczegółowy opis związków 
przyczynowo-skutkowych wraz z odniesieniem do wyników badań oraz teorii społeczno-ekonomicznych. 
Wykonawca przygotuje również diagramy obrazujące związki przyczynowo-skutkowe zachodzące 
pomiędzy spodziewanymi efektami programu, a celami najważniejszych strategii na poziomach 
regionalnym, krajowym i unijnym, w tym w szczególności celami Strategii Europa 2020.  
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Przykładowy diagram obrazujący związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między spodziewanymi efektami programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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Zasada kontekstowości wyjaśniania 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania we wnioskowaniu zasady kontekstowości co oznacza, że 
każdej identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego (tzw. odkrycia) 
towarzyszyć będzie podanie kontekstu zawierającego: a) wyjaśnienie (ustalanie i podanie ich przyczyn) 
oraz b) informację o okolicznościach wystąpienia. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasady 
kontekstowości nawet w przypadkach, gdy zgromadzony materiał badawczy nie dostarcza stosownych 
informacji w tym zakresie – wówczas Wykonawca przedstawi wyjaśnienie i zidentyfikuje okoliczności na 
podstawie posiadanej wiedzy eksperckiej, zaznaczając, iż proponowany kontekst może mieć charakter 
hipotezy. 

Zasada triangulacji metodologicznej  

Zasadą optymalizującą działania związane z badaniem, którą Wykonawca przyjmuje jako niezbędną jest 
podejście triangulacyjne oznaczające zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw 
badawczych, co gwarantuje zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go 
kompleksowej analizie i ocenie.  

Triangulacja metodologiczna zostanie zastosowana odnośnie: 

 źródeł danych – przeanalizowane zostaną dokumenty zastane różnego typu oraz  dane 
wywołane pochodzące z badań; 

 metod badawczych – łączenie różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień, co 
pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu; podejście to pozwoli też 
wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich słabości; 

 perspektyw badawczych – ewaluacja zostanie przeprowadzona przez zespół badaczy, nie przez 
jedną osobę, co pozwoli uzyskać bogatszy i bardziej wiarygodny obraz badanego przedmiotu. 

Wybrane zasady konstruowania narzędzi badawczych  

1) Każde pytanie w ankiecie i pozostałych narzędziach badawczych stosowanych w niniejszym 
badaniu, wynika z problemu badawczego. Przyjmuje się zasadę, że na pytanie zawarte w problemie 
badawczym udziela odpowiedzi badacz (nie respondent) w oparciu o odpowiedzi uzyskane od 
respondentów. Odpowiedź badacza należy traktować jako wniosek formułowany po analizie treści 
odpowiedzi respondentów. 

2) Ostateczny kształt narzędzi badawczych, proponowanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
będzie rezultatem badania pilotażowego. 
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Sposoby zastosowania wyartykułowanych wyżej reguł metodologicznych zostały ujęte w Szczegółowej 
koncepcji postępowania ewaluacyjnego zamieszczonej w dalszej części niniejszego opracowania oraz 
w tabeli poniżej. 

Sposoby zastosowania reguł ewaluacji 

  Reguła 
ewaluacji 

Problem 
badawczy 
 

Teoria 
zmiany i 
analiza 

interwencji 

Zasada 
kontekstowości 

wyjaśniania  
 

Zasada triangulacji 
metodologicznej 

Wybrane zasady 
konstruowania 

narzędzi badawczych  
 

A X X X X 

B X X X X 

C   X  

D   X X 

E  X X X 

F  X X X 

Źródło: Opracowanie własne. 
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HARMONOGRAM REALIZAC JI  ZAMÓWIENIA*  

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Opracow anie w stępnej Koncepcji metodologii badania 

Zredagow anie ostatecznej w ersji Koncepcji i metodologii badania 

Opracow anie prezentacji multimedialnej Koncepcji i metodologii badania 

Analiza desk research

Zbudow anie bazow ego modelu logicznego całego programu i jego poszczególnych osi priorytetow ych

Analiza makroekonomiczna przy użyciu modelu HERMIN 

Przekazanie Zamaw iającemu kw estionariuszy w yw iadów  po badaniu pilotażow ym

Badania CAWI/CATI

Wyw iady IDI  z przedstaw icielami w ładz miejskich

Wyw iady IDI z przedstaw icielami urzędów  i organizacji pozarządow ych

Panel ekspertów  (1/4)

Warsztaty konsultacyjno-projektow e (1/4)

Analiza desk research

Matryce logiczne spójności w ew nętrznej 

Analiza ekspercka spójności zew nętrznej

Badania CAWI/CATI

Wyw iady IDI  z przedstaw icielami w ładz miejskich

Wyw iady IDI z przedstaw icielami urzędów  i organizacji pozarządow ych

Panel ekspertów  (2/4)

Warsztaty konsultacyjno-projektow e (1/4)

Analiza desk research

Badania CAWI/CATI

Wyw iady IDI  z przedstaw icielami w ładz miejskich

Wyw iady IDI z przedstaw icielami urzędów  i organizacji pozarządow ych

Panel ekspercki (3/4)

metoda smart

Analiza makroekonomiczna przy użyciu modelu HERMIN 

Statystyczne metody ilościow e

Panel ekspercki (4/4)

Warsztaty konsultacyjno-projektow e (2/4)

Zredagow anie Raportu końcow ego: w ersja I

Przekazanie przez Zamaw iającego uw ag

Przedstaw ienie zaktualizow anej w ersji I Raportu Końcow ego

Spotkania konsultacyjne z Wykonaw cą Prognozy Oddziaływ ania na Środow isko

Warsztaty konsultacyjno-projektow e (3/4)

Zredagow anie Raportu końcow ego: w ersja II

Przekazanie przez Zamaw iającego uw ag

Wprow adzenie uw ag Zamaw iającego

Warsztaty konsultacyjno-projektow e (4/4)

Zredagow anie Raportu końcow ego: w ersja III

Przekazanie przez Zamaw iającego uw ag

Wprow adzenie uw ag Zamaw iającego i opracow anie prezentacji multimedialnej

Numer tygodnia od dnia 

zatw ierdzenia przez 

Zamaw iającego Koncepcji i 

metodologii badania

Numer tygodnia 

od dnia 

podpisania 

umow y

Numer tygodnia od dnia 

otrzymania WRPO 2014+ 

uw zględniającego zmiany 

w prow adzone w  w yniku 

konsulatcji społecznych 

oraz w ynikające z 

Prognozy Oddziaływ ania 

na Środow isko

Numer tygodnia od 

dnia otrzymania 

WRPO 2014+ 

uw zględniającego 

zmiany 

w prow adzone w  

w yniku uzgodnień ze 

stroną rządow ą

MODUŁ I

ETAP II

MODUŁ III

ETAP I

ETAP III

ETAP BADANIA

MODUŁ II

 

*Terminy i czas realizacji poszczególnych zadań wyznaczony w harmonogramie może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego, powodowanych okolicznościami, o których mowa w SOPZ.
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SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA POSTĘPOWANIA EWALUACYJNEGO  

W RAMACH OCENY LOGIK I INTERWENCJI I  FORMUŁOWANIA R EKOMENDACJI  

Poniżej został zaprezentowany szczegółowy schemat badania ewaluacyjnego. Składa się on- zgodnie ze 

strukturą zamieszczoną w SOPZ - z 3 modułów. Każdy moduł rozpisany jest następnie na komponenty, te 

z kolei na kroki. Każdy komponent przedstawia pełny zakres zadań zmierzających do uzyskanie 

konkretnego efektu, których zwieńczeniem jest dyskusja nad wypracowanymi wnioskami podczas 

panelu eksperckiego. Ustalenia paneli eksperckich mają być z kolei przedmiotem dyskusji w ramach 

warsztatów konsultacyjno- projektowych, po których sformułowane zostana finalne wnioski i 

rekomendacje. Należy podkreślić, iż zadania wyartykułowane w ramach poszczególnych komponentów 

mogą być realizowane równolegle. Niektóre zadania (jak np. badania kwestionariuszowe) realizowane są 

dla kilku komponentów równocześnie. Realizacja poszczególnych zadań w modułach w układzie 

czasowym została zaprezentowana w harmonogramie ewaluacji. 

MODUŁ I. 

OCENA TRAFNOŚCI I SPÓJNOŚĆI WEWNĘTRZNEJ WRPO 2014+ 

 

 

 

 

 

Głównym celem analizy przeprowadzonej w niniejszej części będzie ocena logiki interwencji 

zaprezentowanej w WRPO 2014+. Analiza zostanie przeprowadzona pod kątem trafności i spójności 

wewnętrznej wspomnianego dokumentu. Składać będzie się ona z trzech głównych komponentów: 

 KOMPONENT I. ODTWORZENIE LOGIKI WRPO 2014+; 

 KOMPONENT II. ANALIZA WIEDZY NAUKOWEJ I EKSPERCKIEJ; 

 KOMPONENT III. EWALUACJA LOGIKI WRPO 2014+. 

KOMPONENT I (MODUŁ I). ODTWORZENIE LOGIKI WRPO 2014+ 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU I: Zbudowanie modelu logicznego całego programu i 

jego poszczególnych osi priorytetowych poprzez określenie związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami, planowanymi działaniami i spodziewanymi efektami. 

 

MODUŁ I 

Ocena trafności i spójności 
wewnętrznej programu 

operacyjnego 

Pytania A + B 

MODUŁ II 

Ocena spójności 
zewnętrznej programu 

operacyjnego 

Pytania C + D 

MODUŁ III 

Ocena systemu 
realizacji  programu 

operacyjnego 

Pytania E + F 
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SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU I (MODUŁ I) 

Krok 1. Zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę analiza desk research programu operacyjnego pod 

kątem sformułowaniea wniosków dotyczących związków przyczyno-skutkowych pomiędzy 

zidentyfikowanymi w programie operacyjnym potrzebami, planowanymi działaniami oraz ich 

oczekiwanymi efektami. 

Krok 2. Na bazie analizy przeprowadzonej w kroku 1 zostanie zbudowany bazowy model logiczny całego 

programu i jego poszczególnych osi priorytetowych.  Zostanie on zobrazowany w postaci bazowych 

diagramów przyczynowo-skutkowych odzwierciedlających zapisy WRPO 2014+ (konstruowanych w 

oparciu o schemat zawarty w części Reguły badawcze). 

Krok 3. Wypracowany bazowy model logiczny będzie jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (1/4), którego celem będzie sformułowanie wstępnych wniosków i rekomendacji. 

KOMPONENT II (MODUŁ I). ANALIZA WIEDZY NAUKOWEJ I EKSPERCKIEJ 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU II: Sformułowanie wniosków z analizy wiedzy naukowej 

i eksperckiej użytecznej dla weryfikacji mechanizmów przyczynowo –skutkowych stanowiących logikę 

WRPO 2014+ i osi priorytetowych. Umożliwi to oparcie ewaluacji na teorii oraz dostępnych wynikach 

empirycznych (theory-based evaluation i evidence-based evaluation). 

SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU II (MODUŁ I) 

 

Krok 1. Zostaną zebrane i przeanalizowane (analiza desk research) materiały naukowe i eksperckie. 

Wykonawca będzie opierać się m.in. na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, krajowych i 

zagranicznych ekspertyzach, analizach ewaluacyjnych, wynikach badań naukowych, bazach danych 

(m.in. GUS, BDL, Eurostat, Ameco, etc.). Analizie zostaną poddane opracowania wyszczególnione w 

części niniejszego raportu poświęconej metodzie desk research. 

 

Krok 2. Przy zastosowaniu modelu HERMIN (drugiej generacji) gospodarki województwa wielkopolskiego 

zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę analiza makroekonomiczna tendencji zachodzących w 

regionie mająca na celu weryfikację zaprezentowanych w diagnozie trendów społeczno-gospodarczych 

i sformułowanych na ich podstawie wniosków. Innym zamierzeniem zastosowania modelu HERMIN na 

tym etapie ewaluacji jest ewentualne uzupełnienie części diagnostycznej WRPO 2014+. 

 

Krok 3. Sformułowanie wniosków i rekomendacji z analizy desk research i analizy makroekonomicznej 

przy wykorzystaniu wyników symulacji modelu HERMIN użytecznych dla weryfikacji mechanizmów 

przyczynowo–skutkowych stanowiących logikę programu operacyjnego i osi priorytetowych. 

Krok 4. Wypracowane wnioski i rekomendacje będą jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (1/4). 
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KOMPONENT III (MODUŁ I). EWALUACJA LOGIKI WRPO 2014+ 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU III: Wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź na pytania 

ewaluacyjne nr A i B: 

Problem badawczy nr A: 

Czy interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 2014+ trafnie odpowiada na zdiagnozowane 

wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i czy opiera się na wynikach rzetelnych analiz 

regionalnych i krajowych? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie: 

1) trafność diagnozy społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w kontekście 

rzeczywistych potrzeb i problemów regionu. 

Zespół badawczy sprawdzi: 

 czy diagnoza uwzględnia aktualne dane, aktualne trendy społeczno-gospodarcze oraz 

  czy identyfikuje najważniejsze uwarunkowania i wyzwania rozwojowe województwa 

wielkopolskiego; 

2) sposób priorytetyzacji zidentyfikowanych w diagnozie wyzwań i potrzeb społeczno-

gospodarczych regionu. 

Zespół badawczy: 

 odpowie na pytanie czy działania zaplanowane w Programie mają uzasadnienie w diagnozie, 

 uwzględni także kwestię trafności priorytetyzacji zidentyfikowanych w diagnozie wyzwań i 

potrzeb społeczno-gospodarczych regionu.  

3) trafność zaproponowanych celów WRPO 2014+ wobec zidentyfikowanych/zdefiniowanych 

wyzwań i potrzeb społeczno-gospodarczych: 

 czy problemy/kwestie przedstawione w diagnozie przekładają się we właściwych proporcjach na 

cele poszczególnych osi priorytetowych i WRPO 2014+ jako całości? 

 czy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb regionu, poszczególnym osiom priorytetowym, 

priorytetom inwestycyjnym i interwencjom nadana została odpowiednia waga?   

 czy, a jeśli tak, to z jakiego powodu istotne problemy zidentyfikowane w diagnozie zostały 

pominięte? 

Zespół badawczy sprawdzi, w jakim stopniu sformułowane cele i osie priorytetowe odpowiadają 

najistotniejszym potrzebom regionu. 

4) zasadność interwencji publicznej w wyznaczonych w projekcie WRPO 2014+ obszarach wsparcia. 

Zespół badawczy:  

 oceni zasadność interwencji publicznej, uwzględniając ocenę możliwości realizacji przedsięwzięć 

planowanych w ramach WRPO 2014+ bez wsparcia ze środków EFRR i EFS. 

Ocena zasadności podjęcia interwencji publicznej będzie uwzględniać możliwość wystąpienia 

niesprawności rynku, możliwości wystąpienia efektu jałowej straty oraz możliwość wystąpienia 

efektu przesunięcia. Ocena będzie wykonana metodą ekspercką na podstawie badania desk 

research oraz wyników uzyskanych podczas wywiadów CATI/CAWI oraz IDI i zobrazowana w 

postaci diagramów finanlnych. 
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Problem badawczy nr B: 

Czy zaproponowana w ramach WRPO 2014+ logika interwencji umożliwi realizację założonych celów 

rozwojowych regionu przyjętych w WRPO 2014+? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie: 

1) występowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaplanowanymi w ramach WRPO 

2014+ działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami. 

Zespół badawczy: 

• zidentyfikuje zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ramach całego programu 

oraz każdej jego osi priorytetowej  

• oceni elementy logiki interwencji opierając się na zależnościach występujących między 

potrzebami zidentyfikowanymi w Diagnozie, a działaniami, produktami, rezultatami,  

• oceni w jakim stopniu przyjęta logika interwencji przyczyni się do realizacji założonych celów 

rozwojowych.  

W celu ilustracji i oceny związków przyczynowo-skutkowych Wykonawca przygotuje dla całego 

programu oraz osobno dla każdej osi priorytetowej diagramy, których celem będzie graficzna 

prezentacja zidentyfikowanych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między 

określonymi w diagnozie potrzebami, zaplanowanymi w ramach programu działaniami i ich 

produktami, a oczekiwanymi rezultatami z uwzględnieniem czynników zewnętrznych. 

2) uzasadnienie empiryczne i teoretyczne związków przyczynowo-skutkowych, na których 

zbudowana jest logika interwencji WRPO 2014+ i osi priorytetowych 

Zespół badawczy odpowie na pytania:  

 czy logika interwencji WRPO 2014+ wynika z ogólnie przyjętych teorii społeczno-

gospodarczych (nurtu rozwoju zrównoważonego, nurtu rozwoju niezrównoważonego, 

nowych modeli wzrostu) oraz  

 czy oparta jest na przytoczonych w programie dowodach empirycznych w postaci badań 

naukowych, badań ewaluacyjnych, analiz, studiów itp.18. 

3) sposób zastosowania zasady koncentracji tematycznej (uzasadnienie oraz spójność z logiką 

interwencji w tym w szczególności z celami rozwojowymi regionu) 

Zespół badawczy oceni: 

 czy wykorzystanie zasady koncentracji tematycznej w WRPO 2014+ jest zgodne z wnioskami 

wynikającymi z diagnozy społeczno-ekonomicznej? 

 czy przyczynia się do realizacji celów programu?; 

                                                             
18W tym w szczególności na następujących dokumentach ewaluacyjnych: Evidence - based Cohesion Policy and its role in achieving Europe 2020 objectives. 

Conference Background Report. Ministry of Regional Development. July 2011. Warszawa; Wnioski z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-

ewaluacyjnych okresu 2004-2006. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Marzec 2011. Warszawa; Ewaluacja ex-post Narodowego Planu Rozwoju na lata 

2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2010. Warszawa. W jęz. polskim: Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów strategii Europa 

2020, dostępnym np. na str. internetowej www.ewaluacja.gov.pl 
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4) spójność wewnętrzna zarówno celów i działań oraz priorytetów inwestycyjnych w ramach osi 

priorytetowych, w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym spodziewanych 

efektów synergicznych 

Zespół badawczy określi siłę związków zachodzących między priorytetami inwestycyjnymi w 

ramach osi priorytetowych oraz między tymi osiami przy wykorzystaniu macierzy spójności. 

5) poprawność sposobu uwzględnienia w zaproponowanej logice interwencji Programu wymiaru 

terytorialnego interwencji oraz zasady zintegrowanego podejścia do rozwoju społeczno-

gospodarczego w tym w szczególności w odniesieniu do interwencji ukierunkowanych na 

obszary problemowe/obszary strategicznej interwencji 

Zespół badawczy uwzględni w ocenie stopień terytorializacji (zróżnicowanie terytorialne) 

interwencji przewidzianej w WRPO 2014+, w tym wykorzystanie instrumentu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych oraz innych, jeśli zostaną ujęte w programie; 

6) zróżnicowanie i trafność zastosowania poszczególnych form wsparcia 

Zespół badawczy, uwzględniając specyfikę EFS i EFRR  

 oceni zakładane formy finansowania poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, przy 

uwzględnieniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych oraz zastosowanych 

trybów wyboru projektów: konkursowego i pozakonkursowych; 

7) adekwatność (pod kątem spójności) wielkości i struktury nakładów finansowych do wyzwań i 

potrzeb, planowanych działań założonych celów WRPO 2014+ oraz celów poszczególnych osi 

priorytetowych (adekwatność nakładów do wartości docelowych wskaźników). 

Zespół badawczy oceni: 

 czy planowane nakłady są wystarczające w stosunku do przewidywanych działań i pozwolą 

na osiągnięcie wskazanych celów, przy wykorzystaniu metody cost benefit, modelu 

makroekonomicznego HERMIN oraz oceny eksperckiej. 

8) ogólną ocenę wpływu realizacji WRPO 2014+ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu (w 

tym wystąpienie prawdopodobnych, a dotychczas nieprzewidzianych w projekcie programu 

pozytywnych i negatywnych efektów jego oddziaływania) 

Zespół badawczy dokona oceny przewidywanego wpływu interwencji programu na sytuację 

społeczno-gospodarczą: 

 odnosząc ją do ustaleń diagnozy oraz priorytetyzacji wyzwań i potrzeb społeczno-

gospodarczych, 

 wykorzystując makroekonomiczny model HERMIN dla gospodarki województwa 

wielkopolskiego lub wykorzystując wyniki badania pn. Ocena wpływu Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-

gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przy 

użyciu makroregionalnego modelu ekonometrycznego gospodarki województwa 

wielkopolskiego wg trzywariantowego układu płatności nowego WRPO 2014+ (UMWW 

2012); 

9) analizę alternatywnych sposobów realizacji założonych celów 

Zespół badawczy na podstawie wyników diagnozy społeczno-ekonomicznej: 

 przedstawi (zaproponuje) alternatywne sposoby realizacji założonych celów WRPO 2014+, 
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 oceni możliwość ich realizacji porównując je z zaproponowanymi w programie; 

10) oszacowanie przewidywanego wpływu dużych projektów 

11) przeprowadzenie oceny wpływu przewidzianej dla WRPO 2014+ warunkowości ex-ante (art. 

17 Projektu Rozporządzenia Ogólnego) na skuteczność i efektywność interwencji WRPO 2014+), 

poprzez udzielenie odpowiedzi na sformułowanej poniższe  pytania szczegółowe: 

1. Czy spełnienie zaproponowanych warunków wstępnych przyczyni się do zwiększenia 

skuteczności i efektywności realizacji WRPO 2014+? (zasadność przewidzianych dla WRPO 2014+ 

warunków wstępnych), 

2. Czy i w jakim zakresie warunki ex-ante określone przez KE, odnoszące się do WRPO 2014+ 

zostały już spełnione? Jakie są możliwości spełnienia w przewidzianych terminach warunków 

wstępnych dotychczas niespełnionych (ocena zaplanowanych działań zmierzających do 

spełnienia warunków)? (zakres i stopień spełnienia warunków wstępnych), 

3. Czy istnieją inne niespełnione warunki zewnętrzne nieuwzględnione w ramach zasady 

warunkowości wstępnej mające istotny wpływ na skuteczność i efektywność realizacji 

programu? Jaki będzie wpływ nie spełnienia innych istotnych warunków zewnętrznych na 

skuteczność i efektywności projektu WRPO 2014+? Jakie są możliwości i perspektywa czasowa 

spełnienia innych istotnych warunków zewnętrznych?  

Dokonując tej oceny zespół badawczy będzie konsultował się z zespołem programującym celem 

uzyskania aktualnej informacji na temat liczby i zakresu przedmiotowych warunkowości. 

Ponadto Wykonawca proponuje rozszerzyć powyższe kwestie badawcze o ocenę: 

12) przyczyniania się zastosowanej w WRPO 2014+ logiki interwencji do wzrostu możliwości regionu 

w zakresie elastycznego dostosowywania się do zmian zachodzących w jego otoczeniu 

zewnętrznym (przede wszystkim w gospodarce krajowej i globalnej); 

13) uwzględnienia w logice interwencji współpracy o charakterze wewnątrzregionalnym; 

14) trafności logiki interwencji w kontekście zakresu kompetencji administracji samorządowej 

oraz jej możliwości wpływu na realia społeczno-gospodarcze regionu. 

Należy podkreślić, iż immanentną częścią powyższej analizy będzie analiza alternatywnych sposobów 

realizacji założonych celów, której rezultaty będą miały swoje odzwierciedlenie także w sformułowanych 

rekomendacjach. 

Uzupełnieniem powyższych odpowiedzi, wniosków, konstatacji i rekomendacji będą wnioski 

sformułowane w ramach dwóch dodatkowo wyodrębnionych komponentów19:  

 komponentu A dotyczącego oceny ex ante zintergrowanego podejścia terytorialnego; 

 komponentu B dotyczącego oceny ex ante propozycji zastosowania w programie operacyjnym 

zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych. 

 

 

 

                                                             
19 Komponent B zostanie wyodrębniony w przypadku przekazania przez Zamawiającego propozycji zastosowania w WRPO 2014+ zwrotnych instrumentów 
finansowych. 
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SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU III (MODUŁ I) 

 

Krok 1. Zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę analiza porównawcza odtworzonej logiki interwencji 

(bazowego modelu logicznego uzyskanego w wyniku działań zapisanych w komponencie I) z wiedzą 

naukową i ekspercką (wnioski sformułowane w ramach komponentów I-II). W rezultacie powstanie 

wstępny ekspercki model logiczny całego programu i jego poszczególnych osi priorytetowych 

zaprezentowany w postaci eksperckich diagramów przyczynowo-skutkowych. Na bazie tej analizy 

zostaną sformułowane wstępne odpowiedzi na: pytanie ewaluacyjne A (Czy interwencja publiczna 

zaproponowana w WRPO 2014+ trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-

gospodarcze regionu i czy opiera się na wynikach rzetelnych analiz regionalnych i krajowych?) oraz 

następujące kwestie wchodzące w skład pytania ewaluacyjnego nr B (Czy zaproponowana w ramach 

WRPO 2014+ logika interwencji umożliwi realizację założonych celów rozwojowych regionu przyjętych w 

WRPO 2014+?): 1-3;5-6;8;11-14. 

 

Krok 2. W celu określenia spójności wewnętrznej zarówno celów i działań oraz priorytetów 

inwestycyjnych w ramach osi priorytetowych, jak i poszczególnych osi priorytetowych (kwestia 

badawcza 4 w ramach pytania ewaluacyjnego B) zostanie wykorzystana matryca logiczna. Wzór matrycy 

został zaprezentowany w części poświęconej metodom i technikom badawczym. 

Krok 3. Przy zastosowaniu modelu HERMIN (drugiej generacji) gospodarki województwa wielkopolskiego 

zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę analiza makroekonomiczna (o charakterze 

kontrfaktualnym) oddziaływania programu operacyjnego, na lata 2014-2020 na rozwój społeczno-

gospodarczy w latach 2014-2020 aproksymowany przez szereg wskaźników makroekonomicznych. 

Innymi słowy, określone zostanie w sposób ilościowy (skwantyfikowany) w jakim stopniu wartość 

danego miernika w danym roku może zmienić się tylko i wyłącznie za sprawą realizacji programu 

operacyjnego. Metodologia HERMIN pozwoli na precyzyjne i wiarygodne wyizolowanie oddziaływania 

interwencji podejmowanych w ramach programu operacyjnego na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa wielkopolskiego. 

Wśród badanych wskaźników znajdą się: 

• PKB per capita (w tys. zł i %); 

• PKB per capita w odniesieniu do średniej krajowej (Polska =100, w pkt. proc.); 

• PKB per capita w PPS w odniesieniu do średniej UE (UE=100, w pkt. proc.); 

• Stopa bezrobocia wg BAEL (w pkt. proc.); 

• Wskaźnik zatrudnienia (w pkt. proc.); 

• Liczba nowoutworzonych miejsc pracy (w tys. osób); 

• Wydajność pracy (w %); 

• Poziom dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych. 

Zastosowanie metodologii HERMIN umożliwi w konsekwencji odpowiedź na kwestie 8 i 9 wchodzące w 

skład pytania ewaluacyjnego nr B (Czy zaproponowana w ramach WRPO 2014+ logika interwencji 

umożliwi realizację założonych celów rozwojowych regionu przyjętych w WRPO 2014+?). W symulacjach 
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zostaną wykorzystane wszystkie środki przeznaczone na WRPO 2014+ (UE+ krajowy wkład publiczny; 

zarówno środki w ramach EFRR oraz EFS). 

Zostaną przeprowadzone 3 warianty symulacji makroekonomicznych, których założenia zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym: 

 Wariant A:  

A) alokacja 2 196,6 mln euro; 

B) rozkład czasowy jak w przypadku RPO 2007-2013 (chyba, że Zamawiający 

określi własny profil czasowy); 

C) rozkład środków na osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne RPO 

2014+ przy zachowaniu pułapów płatności (ring fencing) – szczegółowe 

przyporządkowanie środków do osi inwestycyjnych i priorytetów 

inwestycyjnych zostanie skonsultowane z Zamawiającym przed 

przeprowadzeniem symulacji. 

 Wariant B:  

A) alokacja 2 196,6 mln euro; 

B) rozkład czasowy jak w przypadku RPO 2007-2013 (chyba, że Zamawiający 

określi własny profil czasowy); 

C) rozkład środków na osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne RPO 

2014+ przy hipotetycznym obniżeniu o połowę założonych pułapów 

płatności (ring fencing) – szczegółowe przyporządkowanie środków do osi 

inwestycyjnych i priorytetów inwestycyjnych przed zostanie skonsultowane 

z Zamawiającym przed przeprowadzeniem symulacji. 

 Wariant C:  

A) alokacja 2 196,6 mln euro; 

B) rozkład czasowy jak w przypadku RPO 2007-2013 (chyba, że Zamawiający 

określi własny profil czasowy); 

C) rozkład środków na osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne RPO 

2014+ przy podwyższeniu o połowę założonych pułapów płatności (ring 

fencing) – szczegółowe przyporządkowanie środków do osi inwestycyjnych i 

priorytetów inwestycyjnych przed zostanie skonsultowane z Zamawiającym 

przed przeprowadzeniem symulacji. 

W konsekwencji wyniki 3 powyższych symulacji zostaną ze sobą porównane umożliwiając 

sformułowanie wniosków.  

 

Krok 4. Zostanie dokonana przez Wykonawcę analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis) na 

podstawie, której zostaną udzielone odpowiedzi na następujące kwestie dotyczące pytania 

ewaluacyjnego nr B.: 7 i 10. 
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Analiza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem wyników symulacji otrzymanych przy użyciu 

modelu HERMIN.  

Komponent A: 

Krok 5. Zostanie dokonana metodą desk research ocena zintegrowanego podejścia terytorialnego 

(pytanie ewaluacyjne B, kwestia 5) uwzględniająca odpowiednio: 

 ocenę zastosowania w ramach WRPO 2014+ zintegrowanej inwestycji terytorialnej; 

 ocenę stopnia uwzględnienia w WRPO 2014+ Obszarów Strategicznej Interwencji.  

 

Krok 6. W przypadku przekazania przez Zamawiającego propozycji zastosowania w WRPO 2014+ 

zwrotnych instrumentów finansowych zostanie  dodatkowo wyodrębniony komponent: 

 

Komponent B: 

Krok 6. Zostanie dokonana metodą desk research ocena ex ante propozycji zastosowania w programie 

operacyjnym zwrotnych instrumentów finansowych (pytanie ewaluacyjne B kwestia 7). 

Przeprowadzone zostaną: 

a) badania CAWI/CATI z przedstawicielami władz wykonawczych (pytania 3, 4, 8, 9 

z załączonego kwestionariusza):  

• gminy miejskiej z każdego z podregionów w województwie wielkopolskim; 

• gmin miejsko-wiejskich z każdego z podregionów w województwie 

wielkopolskim; 

• gmin wiejskich z każdego z podregionów w województwie wielkopolskim; 

b) wywiady IDI z przedstawicielami władz wykonawczych następujących miast: 

Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań (pytania 2-12 z załączonego kwestionariusza); 

c) wywiady IDI (pytania 1-11, 22 z załączonego kwestionariusza) z: 

• przedstawicielem Departamentu Gospodarki UMWW; 

• przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

• przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; 

• przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 

• przedstawicielem lokalnej agencji rozwoju; 

• przedstawicielem organizacji przedsiębiorców. 

Będą miały one na celu uzupełnienie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne A i B o doświadczenie oraz 

teoretyczną i praktyczną wiedzę JST, w tym głównych ośrodków miejskich, oraz partnerów społeczno-

gospodarczych. 

Krok 7. Wnioski i rekomendacje sformułowane na poziomie niniejszego komponentu będą jednym z 

przedmiotów dyskusji w ramach panelu ekspertów (1/4). Eksperci zespołu badawczego dokonają oceny 

eksperckiej w wyniku której określone zostaną wartości wskaźników obserwacji: „Zgodność interwencji 
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publicznej z wyzwaniami i potrzebami społeczno-gospodarczymi regionu” oraz „Skuteczność logiki 

interwencji przedstawionej w WRPO 2014+ w kontekście realizacji celów tego programu”. Opis metody 

wyznaczania wartości powyższych wskaźników został zaprezentowany w części poświęconej metodom i 

technikom badawczym (patrz Ocena ekspercka). 

 

Badanie w zakresie modułu I zostanie zwieńczone warsztatami konsultacyjno-projektowymi (1/4)20 z 

udziałem członków zespołu ewaluacyjnego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialnych za przygotowanie projektu WRPO 

2014+, których celem będzie dyskusja wniosków z analizy zespołu ewaluacyjnego przeprowadzonej 

w ramach modułu I analizy WRPO 2014+. Umożliwi to skonfrontowanie sformułowanych przez 

Zamawiającego ocen i odpowiedzi z opiniami autorów WRPO 2014+ oraz rozstrzygnięcie istniejących 

wątpliwości, niejasności. 

W konsultacji z Zamawiającym zostaną przygotowane finalne wnioski i rekomendacje z analizy 

przeprowadzonej w ramach Modułu I. Wykonawca przedstawi diagramy, które będą przedstawiać 

eksperckie modele logiczne programu i osi priorytetowych oraz zawierać szczegółowy opis związków 

przyczynowo-skutkowych wraz z odniesieniem do wyników badań oraz teorii społeczno-

ekonomicznych. 

                                                             
20 Wykonawca proponuje przeprowadzenie na etapie II dwóch warsztatów konsultacyjno-projektowych. Dwa kolejne odbyłyby się na etapie III. 
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TABELA PODSUMOWUJĄCA EWALUACJĘ WRPO 2014+ W ZAKRESIE MODUŁU I 

Nr problemu 

badawczego 
Problem badawczy 

Wskaźnik obserwacji 
Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Nazwa Wartość 

A 

Czy interwencja publiczna zaproponowana w WRPO 2014+ 

trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby 

społeczno-gospodarcze regionu i opiera się na wynikach 

rzetelnych analiz regionalnych i krajowych? 

Zgodność interwencji 

publicznej z wyzwaniami 

i potrzebami społeczno-

gospodarczymi regionu 

0 – 6 

(0 – brak zgodności,  

6 – pełna zgodność) 

analiza desk research,  

wywiady CAWI/CATI, 

wywiady IDI, 

diagramy przyczynowo-skutkowe,  

model makroekonomiczny HERMIN, 

panel ekspertów,  

warsztaty konsultacyjno-projektowe 

B 
Czy zaproponowana w ramach WRPO 2014+ interwencja 

umożliwi realizację założonych celów rozwojowych regionu? 

Skuteczność logiki 

interwencji 

przedstawionej w WRPO 

2014+ w kontekście 

realizacji celów tego 

programu 

0 – 6 

 

(0 – brak skuteczności,  

6 – pełna skuteczność) 

analiza desk research,  

wywiady CAWI/CATI, 

wywiady IDI, 

matryce logiczne,  

diagramy przyczynowo-skutkowe,  

model makroekonomiczny HERMIN, 

cost-benefit analysis, 

panel ekspertów,  

warsztaty konsultacyjno-projektowe 
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MODUŁ II. 

OCENA SPÓJNOŚCI ZEWNĘTRZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO 

 

 

 

 

 

Głównym celem analizy przeprowadzonej w niniejszej części będzie ocena spójności zewnętrznej WRPO 

2014+. Pozwoli ona na ocenę, czy i w jakim stopniu zapisy WRPO 2014+ wpisują się w uwarunkowania 

wyznaczone przez najważniejsze polityki i strategie na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, a 

także polityk o charakterze horyzontalnym. Moduł II będzie składał się z dwóch głównych 

komponentów: 

 KOMPONENT I. OKREŚLENIE SPÓJNOŚCI WRPO 2014+ Z NAJWAŻNIEJSZYMI POLITYKAMI I 

STRATEGIAMI 

 KOMPONENT II. OKREŚLENIE STOPNIA, W JAKIM ZAPISY WRPO 2014+ UWZGLĘDNIAJĄ I 

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO REALIZACJI CELÓW POLITYK HORYZONTALNYCH 

KOMPONENT I (MODUŁ II). OKREŚLENIE SPÓJNOŚCI WRPO 2014+ Z NAJWAŻNIEJSZYMI 

POLITYKAMI I STRATEGIAMI 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU I: Wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź na pytanie 

ewaluacyjne nr C:  

 

Problem badawczy nr C: 

Czy cele WRPO 2014+ są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomach unijnym, 

krajowym i regionalnym? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie: 

1) spójność zewnętrzną założeń i celów WRPO 2014+ (w tym zdefiniowanych w diagnozie wyzwań i 

potrzeb rozwojowych) z najważniejszymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi celami strategicznymi, 

określonymi w następujących dokumentach: 

 Strategia Europa 2020, 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, 

 Strategia Zatrudnienia dla woj. wielkopolskiego na lata 2014-2020 

 Wspólne Ramy Strategiczne, 

MODUŁ I 

Ocena trafności i 
spójności wewnętrznej 
programu operacyjnego 

Pytania A + B 

MODUŁ II 

Ocena spójności 
zewnętrznej programu 

operacyjnego 

Pytania C + D 

MODUŁ III 

Ocena systemu 
realizacji programu 

operacyjnego 

Pytania E + F 
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 Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, 

 Umowa Partnerstwa, (w przypadku braku tego dokumentu: Założenia Umowy Partnerstwa na 

lata 2014-2020), 

 Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „EUROPA 2020”, 

 Zalecenia dla poszczególnych państw przyjęte na podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 

zalecenia Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, o których mowa w Projekcie 

Rozporządzenia Ogólnego, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo, 

 Krajowe Strategie Zintegrowane (właściwe dla Programu)21, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, miasta i obszary wiejskie (KSRR), 

2) spójność WRPO 2014+ z rekomendacjami Rady, o których mowa w Projekcie Rozporządzenia 

Ogólnego (art. 48 pkt 3d). 

 

SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU I (MODUŁ II) 

 

Krok 1. Przy zastosowaniu metody desk research oraz matrycy logicznej zostanie przeprowadzona przez 

Wykonawcę analiza spójności WRPO 2014+ oraz najważniejszych dokumentów na poziomie 

regionalnym, krajowym i unijnym. Szczegółowa prezentacja matrycy logicznej została zamieszczona 

w części poświęconej technikom i metodom badawczym. 

 

Krok 2. Wypracowane wnioski i rekomendacje będą jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (2/4). Eksperci zespołu badawczego dokonają oceny eksperckiej w wyniku, której określone 

zostaną wartości wskaźników: „Stopień spójności celów WRPO 2014+ ze strategiami na poziomie 

unijnym”; „Stopień spójności celów WRPO 2014+ ze strategiami na poziomie krajowym”; „Stopień 

spójności celów WRPO 2014+ ze strategiami na poziomie regionalnym”. Opis metody wyznaczania 

wartość dla powyższych wskaźników został zaprezentowany w części poświęconej metodom i technikom 

badawczym (patrz Ocena ekspercka). 

 

 

                                                             
21 8 zintegrowanych strategii, w tym: 

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 (SRKS), 
- Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 (SIiEG), 
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa 2012-2020 (SZRWRiR), 
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT), 
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2012r. (SBEiŚ), 

- Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022  (SRSBN RP), 

- Strategia Sprawne Państwo 2020 (SSP). 
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KOMPONENT II (MODUŁ II). OKREŚLENIE STOPNIA, W JAKIM ZAPISY WRPO 2014+ 

UWZGLĘDNIAJĄ I PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO REALIZACJI CELÓW POLITYK HORYZONTALNYCH. 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU II: Wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź na pytanie 

(zagadnienie) ewaluacyjne nr D:  

Problem badawczy nr D: 

Czy i w jakim zakresie WRPO 2014+ uwzględnia i może przyczynić się do realizacji celów polityk 

horyzontalnych (realizacja zasad równości szans płci, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju)? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie: 

1) czy (w jakim stopniu i zakresie) w Diagnozie zidentyfikowano najważniejsze problemy oraz 

wyzwania dla zrównoważonego rozwoju regionu, równości szans płci i niedyskryminacji. 

2) stopień i zakres uwzględnienia zasad polityk horyzontalnych w przygotowaniu programu 

Zespół badawczy oceni czy i w jaki sposób, w ramach przygotowywania diagnozy oraz całego 

programu, brane były pod uwagę oraz poddawane analizie zasady równości kobiet i mężczyzn, 

niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju a także czy w procesie programowania 

uczestniczyły podmioty zaangażowane w promocję zasad horyzontalnych? 

3) przewidywany wkład WRPO 2014+ do realizacji celów polityk horyzontalnych 

Zespół badawczy odpowie na pytania 

 czy w ramach programu przewidziane zostały działania/instrumenty służące realizacji zasad 

horyzontalnych oraz jaka będzie ich spodziewana skuteczność i efektywność? 

 czy (i w jaki sposób) został opisany zakładany wpływ Programu na sytuację kobiet i 

mężczyzn, zrównoważony rozwój, niedyskryminację? 

4) sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji, w kontekście 

zapisów określonych w art. 7 oraz art. 87 pkt. 3 iii Projektu Rozporządzenia Ogólnego  

Zespół badawczy w tym zakresie odpowie m.in. na następujące pytania: 

1. Czy system sprawozdawczości zapewnia monitorowanie wskaźników z uwzględnieniem płci?  

2. Czy środki przeznaczone na promowanie zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet i 

mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji pozwolą skutecznie realizować te polityki horyzontalne? 

3. Czy program był lub będzie konsultowany z podmiotami działającymi na rzecz równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji oraz z podmiotami działającymi na rzecz 

zrównoważonego rozwoju? 

4. W jaki sposób - uwzględniając realizację zasad polityk horyzontalnych - realizowana będzie 

zasada  partnerstwa? 
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SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU II (MODUŁ II) 

Krok 1. Przy zastosowaniu metody desk research oraz matrycy logicznej zostanie przeprowadzona przez 

Zamawiającego analiza stopnia, w jakim zapisy WRPO 2014+ uwzględniają i przyczyniają się do realizacji 

celów polityk horyzontalnych, w tym zasad: równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz 

zrównoważonego rozwoju. Narzędzie zostało zaprezentowane w części poświęconej technikom i 

metodom badawczym. 

Krok 2. W kroku drugim przeprowadzone zostaną: 

a) wywiady IDI (pytanie nr 13 z załączonego kwestionariusza) z przedstawicielami 

władz wykonawczych następujących miast: Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań; 

b) wywiady IDI (pytanie nr 12 z załączonego kwestionariusza) z: 

• przedstawicielem Departamentu Gospodarki UMWW; 

• przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

• przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; 

• przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 

• przedstawicielem lokalnej agencji rozwoju; 

• przedstawicielem organizacji przedsiębiorców. 

Krok 3. Będą miały one na celu uzupełnienie odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne D.  

Wypracowane wnioski i rekomendacje będą jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (2/4). Eksperci zespołu badawczego dokonają oceny eksperckiej w wyniku której określona 

zostanie wartość wskaźnika: „Stopień uwzględniania celów polityk horyzontalnych”. Opis metody 

wyznaczania wartości powyższego wskaźnika został zaprezentowany w części poświęconej metodom i 

technikom badawczym (patrz Ocena ekspercka). 

Badanie w zakresie modułu II zostanie zwieńczone warsztatami konsultacyjno-projektowymi (1/4) z 

udziałem członków zespołu ewaluacyjnego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialnych za przygotowanie projektu WRPO 2014+, którego celem 

będzie m.in. dyskusja wniosków z analizy zespołu ewaluacyjnego przeprowadzonej w ramach Modułu II 

analizy WRPO 2014+. Umożliwi to skonfrontowanie sformułowanych przez Wykonawcę ocen 

i odpowiedzi z opiniami autorów WRPO 2014+ oraz rozstrzygnięcie istniejących niejasności. 

W konsultacji z Zamawiającym przygotowane zostaną finalne wnioski i rekomendacje z analizy 

przeprowadzonej w ramach Modułu II. Związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy 

spodziewanymi efektami programu, a celami najważniejszych strategii na poziomie regionalnym, 

krajowym i unijnym, w tym w szczególności celami Strategii Europa 2020 zostaną uwzględnione na 

diagramach przyczynowo-skutkowych. 
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 TABELA PODSUMOWUJĄCA  EWALUACJĘ WRPO 2014+ W ZAKRESIE MODUŁU II   

Nr problemu 

badawczego 
Problem badawczy 

Wskaźnik obserwacji 
Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Nazwa Wartość 

C 

Czy założenia i cele WRPO 2014+ są spójne z 

najważniejszymi politykami  

i strategiami na poziomach unijnym, krajowym i 

regionalnym? 

Stopień spójności celów WRPO 2014+ ze 

strategiami na poziomie unijnym 

 

Stopień spójności celów WRPO 2014+ ze 

strategiami na poziomie krajowym 

 

Stopień spójności celów WRPO 2014+ ze 

strategiami na poziomie regionalnym 

0 – 6 

(0 – brak spójności,  

6 – pełna spójność) 

analiza desk research,  

matryce logiczne, 

panel ekspertów,   

warsztaty konsultacyjno-projektowe,  

diagramy przyczynowo-skutkowe, 

D 

Czy i w jakim zakresie WRPO 2014+ uwzględnia i 

może przyczynić się do realizacji celów polityk 

horyzontalnych (realizacja zasad równości szans 

płci, niedyskryminacji oraz zrównoważonego 

rozwoju)? 

Stopień uwzględniania celów polityk 

horyzontalnych 

0 – 6 

 

(0 – niski,  

6 – wysoki) 

analiza desk research,  

matryce logiczne, 

wywiady IDI, 

panel ekspertów,   

warsztaty konsultacyjno-projektowe 
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MODUŁ III. 

OCENA SYSTEMU REALIZACJI WRPO 2014+ 

 

 

 

 

Głównym celem analizy przeprowadzonej w niniejszej części będzie ewaluacja systemu realizacji WRPO 

2014+. Pozwoli ona na ocenę skuteczności i efektywności realizacji zapisów WRPO 2014+ pod kątem 

możliwości administracyjnych jednostek zaangażowanych w proces zarządzania WRPO 2014+. Ocenie 

poddany zostanie również zaproponowany w projekcie WRPO 2014+ system realizacji tego programu, a 

także potencjalna skuteczność i efektywność procesów monitorowania i ewaluacji WRPO 2014+. Moduł 

III składać będzie się z dwóch głównych komponentów: 

 KOMPONENT I. OCENA PLANOWANEGO SYSTEMU REALIZACJI WRPO 2014+, 

 KOMPONENT II. OCENA PALNOWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA I EWALUACJI WRPO 

2014+, 

KOMPONENT I (MODUŁ III). OCENA SYSTEMU REALIZACJI WRPO 2014+ 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU I: Wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź na pytanie 

(zagadnienie) ewaluacyjne E:  

Problem badawczy nr E: 

Czy planowany układ instytucjonalny jest wystarczający, by realizować cele WRPO 2014+? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie: 

1) istniejący i projektowany docelowo potencjał administracyjny, w tym zasoby ludzkie instytucji 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO 2014+  

2) obszary ryzyka i bariery skutecznej i efektywnej realizacji WRPO 2014+  

Zespół badawczy 

 określi  obszary ryzyka i bariery wynikające z analizy potencjału instytucjonalnego jednostek 

zaangażowanych w realizację programu oraz  

 wskaże  rekomendacje dotyczące możliwości ich ograniczenia lub eliminacji 

3) struktury i rozwiązania organizacyjne w ramach oraz pomiędzy instytucjami systemu realizacji 

Zespół badawczy przeprowadzi analizy: 

 w zakresie rozwiązań organizacyjnych: podziału kompetencji/zadań, koordynacji działań, 

mechanizmów koordynacji i monitorowania komplementarności i synergii efektów 

MODUŁ I 

Ocena trafności i 
spójności wewnętrznej 
programu operacyjnego 

Pytania A + B 

MODUŁ II 

Ocena spójności 
zewnętrznej programu 

operacyjnego 

Pytania C + D 

MODUŁ III 

Ocena systemu 
realizacji programu 

operacyjnego 

Pytania E + F 
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podejmowanych działań, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów elektronicznej 

wymiany danych, 

 w zakresie zarządzania kadrami 

4) pomoc techniczną programu i jej adekwatność do potrzeb zarządzania i wdrażania programu 

Zespół badawczy oceni ukierunkowanie i zakres zaplanowanej w programie pomocy technicznej 

w kontekście zidentyfikowanego potencjału instytucjonalnego podmiotów zaangażowanych w 

zarządzanie i wdrażanie programu oraz potrzeb wdrażania programu.  

 

SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU I (MODUŁ III) 

  

Krok 1. W porozumieniu z Zamawiającym zostaną zebrane i przeanalizowane przez Wykonawcę (metoda 

desk research) dokumenty i inne dostępne materiały umożliwiające ocenę potencjału administracyjnego 

jednostek zaangażowanych w proces zarządzania WRPO 2014+. Umożliwi to dokonanie wstępnej oceny 

zasobów ludzkich, struktur oraz rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w ramach oraz pomiędzy 

instytucjami funkcjonującymi w systemie realizacji, a także określenie obszarów ryzyka barier dla 

skutecznej i efektywnej realizacji programu. 

Krok 2. Zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę wywiady IDI (pytania nr 1-5, 8, 10-11 z załączonego 

kwestionariusza) z przedstawicielami jednostek UMWW w celu dokonania pełnej oceny zasobów 

ludzkich w tych jednostkach w oparciu o takie czynniki jak: wiedza i doświadczenie pracowników (w tym 

system szkoleń), system rekrutacji i selekcji, system motywacyjny, fluktuacja kadr, warunki pracy, zasoby 

materialne. Ponadto umożliwi to pogłębienie dokonanej na poziomie kroku 1 oceny struktur oraz 

rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w ramach oraz pomiędzy instytucjami funkcjonującymi 

w systemie realizacji, a także określenie obszarów ryzyka barier dla skutecznej i efektywnej realizacji 

programu. Wywiady zostaną przeprowadzone z przedstawicielami: 

 Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW (pożytek publiczny); 

 Departamentu Polityki Regionalnej UMWW; 

 Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. 

Krok 3. Przeprowadzone zostaną: 

a) badania CAWI/CATI z przedstawicielami władz wykonawczych (pytanie nr 6 z 

załączonego kwestionariusza):  

• gminy miejskiej z każdego z podregionów w województwie wielkopolskim; 

• gmin miejsko-wiejskich z każdego z podregionów w województwie 

wielkopolskim; 

• gmin wiejskich z każdego z podregionów w województwie wielkopolskim;  

b) wywiady IDI z przedstawicielami władz wykonawczych następujących miast: 

Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań (pytanie nr 1 z załączonego 

kwestionariusza); 

c) wywiady IDI (pytania nr 13, 17-21 z załączonego kwestionariusza) z: 

• przedstawicielem Departamentu Gospodarki UMWW; 
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• przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

• przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; 

• przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 

• przedstawicielem lokalnej agencji rozwoju; 

• przedstawicielem organizacji przedsiębiorców. 

Będą miały one na celu uzupełnienie odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne E o doświadczenie oraz 

teoretyczną i praktyczną wiedzę JST, w tym głównych ośrodków miejskich, oraz partnerów społeczno-

gospodarczych. 

 

Krok 4. Na podstawie efektów zadań podjętych w krokach 1-3 zostaną sformułowane wstępne wnioski i 

rekomendacje związane z analizą koncepcji systemu realizacji zawartej w projekcie WRPO 2014+ 

uwzględniające: 

 ocenę zasobów ludzkich, 

 ocenę struktur oraz rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych w ramach oraz 

pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w systemie realizacji; 

 określenie obszarów ryzyka i barier dla skutecznej i efektywnej realizacji 

programu; 

 ocenę stopnia dekoncentracji systemu realizacji programu operacyjnego; 

 ocenę decentralizacji systemu realizacji programu operacyjnego; 

 ocenę powiązań organizacyjnych i proceduralnych instytucji funkcjonujących w 

systemie realizacji programu operacyjnego z instytucjami odpowiedzialnymi za 

realizację strategii województwa wielkopolskiego. 

 

Krok 5. Wypracowane wnioski i rekomendacje będą jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (3/4). Eksperci zespołu badawczego dokonają oceny eksperckiej w wyniku której określona 

zostanie wartość wskaźnika: „Sprawność planowanego układu instytucjonalnego związanego z realizacją 

celów WRPO 2014+”. Opis metody wyznaczania wartości dla powyższego wskaźnika został 

zaprezentowany w części poświęconej metodom i technikom badawczym (patrz Ocena ekspercka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy 
Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
   135 

KOMPONENT II (MODUŁ III). OCENA PLANOWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA I 

EWALUACJI WRPO 2014+. 

OCZEKIWANY EFEKT REALIZACJI KOMPONENTU II: Wyczerpująca i szczegółowa odpowiedź na pytanie 

(zagadnienie) ewaluacyjne F:  

  Problem badawczy nr F: 

Czy projekt WRPO 2014+ umożliwia skuteczną i efektywną realizację monitorowania i ewaluacji 

programu? 

 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie zespół badawczy uwzględni i oceni następujące kwestie w 

oparciu o następujące dokumenty Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa 

Partnerstwa, Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 oraz 

Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy: 

 

1) zgodność wybranych wskaźników z wytycznymi lub ich projektami dot. perspektywy finansowej 

2014-2020, w tym propozycjami i rekomendacjami KE i Umowy Partnerstwa oraz ze Wspólną Listą 

Wskaźników Kluczowych przygotowaną przez MRR. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 odniesienia się m.in. do Umowy Partnerstwa, Rozporządzenia Ogólnego, wytycznych w 

zakresie ewaluacji i monitorowania EFS i EFRR, 

 dokonania oceny zgodności przyjętych w WRPO 2014+ wskaźników z ww. dokumentami; 

2) trafność, mierzalność, wiarygodność, przejrzystość, wiarygodność statystyczną, dostępność, 

solidność oraz efektywność kosztową poszczególnych rodzajów wskaźników realizacji (produktu i 

rezultatu), w tym dobór wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów pośrednich tzw. 

„kamieni milowych” 

Wykonawca zobowiązuje się dokonać oceny wskaźników monitorowania, które są miernikami 

osiągnięcia zakładanych celów, stosując, co najmniej następujące kryteria:  

 trafność – dostosowanie do charakteru celu oraz oczekiwanych rezultatów związanych z jego 

realizacją;  

 mierzalność – wyrażenie w wartościach liczbowych, co umożliwia weryfikację po zakończeniu 

wdrażania lub określenie ukierunkowania zmian jego wartości;  

 wiarygodność – bezpośrednie powiązanie przyczynowo-skutkowe z podejmowanymi 

działaniami służącymi osiąganiu danego celu przy jednoczesnej łatwości interpretacji oraz 

wiarygodności dla odbiorców wyników monitoringu;  

 efektywność kosztowa – wskaźnik powinien być budowany na podstawie ogólnodostępnych 

zasobów informacyjnych; koszty związane z zebraniem informacji niezbędnych do jego 

oszacowania powinny być niższe od korzyści z tytuły monitorowania danego zjawiska. 

Wykonawca  zwróci również uwagę na następujące kwestie: 
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 czy (i jakie) czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ na realizację zakładanych wskaźników 

rezultatu oraz  

 czy wybrane wskaźniki są reprezentatywne dla działań podejmowanych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych.  

W przypadku rekomendacji do usunięcia/zmiany wskaźnika Wykonawca przedstawi 

uzasadnienie i ew. propozycję nowego wskaźnika (z listy wspólnych wskaźników, 

a w uzasadnionych przypadkach propozycję nowego wskaźnika). 

3) wartości wskaźników zaproponowanych w projekcie WRPO 2014+ w kontekście możliwości ich 

osiągnięcia, z uwzględnieniem zaplanowanych terminów realizacji i środków finansowych.  

Wykonawca oceni: 

 poprawność i realność oszacowania wartości wskaźników przyjętych w programie, w tym nie 

tylko wartości docelowe na 202222 r., ale także ocenę wartości pośrednich (kamienie milowe 

na 2018 r.) wskaźników (w tym finansowych oraz kluczowych etapów wdrażania), służących 

ocenie wykonania Programu.  

W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości oszacowania, Wykonawca zobowiązuje 

się:  

 zaproponować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, nową wartość. Wykonawca proponując 

nową wartość wskaźnika powinien również przedstawić metodologię, zgodnie z którą została 

ona wyliczona. 

 W przypadku, gdy w WRPO 2014+ wartość docelowa jakiegoś wskaźnika nie została 

określona na etapie badania, Wykonawca we współpracy z Zamawiającym powinien 

oszacować i uzasadnić przedmiotową wartość (i podać metodologię, zgodnie z którą została 

ona wyliczona). Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Zamawiający. 

4) potrzeby w zakresie dostępu do danych niezbędnych do skutecznej ewaluacji, w tym dla 

zaawansowanych metodologicznie badań ewaluacyjnych przeprowadzanych m.in. za pomocą metod 

kontrfaktycznych  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 oceny systemu informacyjnego (w tym informatycznego – ocenie podlegać będą System 

Ewidencji Przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020, Lokalny System 

Informatyczny 2014) zaplanowanego dla potrzeb monitorowania realizacji programu.  

 zwrócenia uwagi na zaproponowane źródła i metody generowania danych oraz procedury 

umożliwiające terminowe dostarczanie danych dla potrzeb raportowania realizacji 

programu.  

 zidentyfikowania luk informacyjnych w tym zakresie; w rezultacie przeprowadzonej oceny 

Wykonawca powinien zaproponować działania korekcyjne, które w jego ocenie usprawnią 

pozyskiwanie niezbędnych danych. 

5) zasoby ludzkie oraz potencjał instytucjonalny monitorowania i ewaluacji 

Wykonawca zwróci w ocenie szczególną uwagę na identyfikację obszarów ryzyka i barier dla 

skutecznego i efektywnego monitorowania i ewaluacji. 

                                                             
22

 Rok docelowy w ostatecznych wersjach rozporządzeń może ulec zmianie. 
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6) realizację w Programie zasady polityki opartej na dowodach 

Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować stopień spełnienia zasad polityki opartej na 

dowodach (evidence based policy) przez projekt WRPO 2014+.  

7) Wstępna koncepcja planu ewaluacji: Wykonawca przygotuje także – do akceptacji przez 

Zamawiającego – wstępną koncepcję planu ewaluacji programu operacyjnego, która posłuży Instytucji 

Zarządzającej do przygotowania Planu ewaluacji WRPO 2014+ w latach jego realizacji oraz następnych – 

rozliczeniowych (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej). 

Wstępna koncepcja ewaluacji będzie: 

 ściśle wynikać z logiki interwencji programu i aktualnych wymogów KE  

 ponieważ plan ewaluacji musi uwzględniać nie tylko logikę interwencji, ale również wytyczne 

UE (np. „Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion 

Policy. European Social Fund. Guidance”, „The Programming Period 2014-2020. Guidance 

Dokumnet on Monitoring and Evaluation - European Regional Development Fund and 

Cohesion Policy. European Social Fund. Concept`s and Rekommendation”, art. 49 

Rozporządzenia Ogólnego), Wykonawca przyjmie jako zasadę, iż zgodnie z Rozporządzeniem 

Ogólnym każda oś priorytetowa musi być przedmiotem ewaluacji, badającej wpływ jej 

realizacji na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Plan ewaluacji będzie zawierać:  

 szczegółową listę tematów badań ewaluacyjnych wraz z ich opisem i uzasadnieniem 

realizacji, 

 wyszczególnienie celu głównego i celów szczegółowych dla każdego z badań, a także ich 

zakresu, problemów i szczegółowych pytań ewaluacyjnych,  

 zasady metodologii23,  

 metody badań przewidziane do zastosowania wraz z określeniem zapotrzebowania na dane, 

ze szczególnym uwzględnieniem metod kontrfaktycznych i obserwacji uczestniczącej, 

 sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek ewaluacji; 

Wykonawca powinien podać w szczególności dane (i ich źródła), jakie należy wykorzystać, ze 

wskazaniem które z nich należy pozyskać od beneficjentów już na etapie konkursów. 

 harmonogram procesu ewaluacji,  

 sposoby komunikacji wyników ewaluacji, 

 identyfikację potrzeb związanych z zasobami ludzkimi, 

 budżet, 

 plan szkoleń.  

Rolą Wykonawcy jest również  

 wskazanie barier w pozyskiwaniu danych oraz sposobów ich przezwyciężenia 

(w szczególności na potrzeby realizacji badań ewaluacyjnych za pomocą metod 

kontrfaktycznych).  

 koncepcja planu ewaluacji powinna być pochodną założeń projektu WRPO 2014+ wskazującą 

na sposoby i terminy oceny efektów realizacji programu.  

                                                             
23

 Zamawiający nie utożsamia terminów metodologia badań i metodyka badań; patrz szerzej S. Nowak, Metodologia badań 
społecznych. 
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SCHEMAT REALIZACJI KOMPONENTU II (MODUŁ III) 

Krok 1. Zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę ewaluacja ex ante systemu wskaźników 

monitoringu, jak również systemu informacyjnego oraz potencjału instytucjonalnego monitorowania i 

ewaluacji. Zastosowane zostaną tu następujące metody:  

(a) desk research,  

(b) wywiady IDI z przedstawicielami IZ WRPO (pytania nr 6, 8, 10, 12-13 

z załączonego kwestionariusza): 

 Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW (pożytek publiczny); 

 Departamentu Polityki Regionalnej UMWW; 

 Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. 

(c) wywiady IDI z przedstawicielami władz wykonawczych następujących miast: 

Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań (pytanie nr 14-15 z załączonego 

kwestionariusza); 

(d) wywiady IDI (pytania nr 14-16 z załączonego kwestionariusza) z: 

 przedstawicielem Departamentu Gospodarki UMWW; 

 przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 

 przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; 

 przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 

 przedstawicielem lokalnej agencji rozwoju; 

 przedstawicielem organizacji przedsiębiorców 

(e) metoda SMART,  

(f) model HERMIN, 

(g) statystyczne metody ilościowe,  

(h) benchmark. 

Krok 2. Szczegółowy opis metodologii w zakresie oceny systemu wskaźników oraz oceny wartości 

docelowych wskaźników został przedstawiony w części poświęconej metodom i technikom 

badawczym (patrz Szczegółowy opis metodologii w zakresie oceny systemu wskaźników oraz oceny 

wartości docelowych wskaźników). 

W ramach kroku 1 zostaną udzielone odpowiedzi na kwestie badawcze 1-6 (pytanie ewaluacyjne F). 

Przygotowanie przez Wykonawcę wstępnej koncepcji planu ewaluacji – szczegółowy opis realizacji tego 

zadania został opisany w części SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYGOTOWANIA WSTĘPNEJ KONCEPCJI PLANU 

EWALUACYJNEGO. 

 

Krok 3. Wypracowane wnioski i rekomendacje będą jednym z przedmiotów dyskusji w ramach panelu 

ekspertów (4/4). Eksperci zespołu badawczego dokonają oceny eksperckiej, w wyniku której określone 

zostaną wartości wskaźników: „Skuteczność realizacji monitorowania WRPO 2014+”; „Skuteczność 

realizacji ewaluacji WRPO 2014+”; „Efektywność realizacji monitorowania WRPO 2014+”; „Efektywność 

realizacji ewaluacji WRPO 2014+”. Opis metody wyznaczania wartości dla powyższych wskaźników został 

zaprezentowany w części poświęconej metodom i technikom badawczym (patrz Ocena ekspercka). 
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Badanie w zakresie modułu III zostanie zwieńczone warsztatami konsultacyjno-projektowymi (2/4) z 

udziałem członków zespołu ewaluacyjnego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialnych za przygotowanie projektu WRPO 2014+, którego celem 

będzie m.in. dyskusja wniosków z analizy zespołu ewaluacyjnego przeprowadzonej w ramach Modułu III. 

Umożliwi to skonfrontowanie sformułowanych przez Wykonawcę ocen i odpowiedzi z opiniami autorów 

WRPO 2014+ oraz rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości i niejasności. 

W konsultacji z Zamawiającym przygotowane zostaną finalne wnioski i rekomendacje z analizy 

przeprowadzonej w ramach Modułu III. Wykonawca przedstawi końcową wersję koncepcji planu 

ewaluacji WRPO 2014+. 
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TABELA PODSUMOWUJĄCA  EWALUACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO W ZAKRES IE MODUŁU III  

Nr pytania 

ewaluacyjnego 
Pytanie ewaluacyjne 

Wskaźnik obserwacji 
Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Nazwa Wartość 

E 

Czy i w jakim zakresie istniejący układ 

instytucjonalny, w tym zasoby ludzkie, jest 

wystarczający do realizacji założeń i celów 

programu operacyjnego? 

 

Sprawność planowanego układu 

instytucjonalnego związanego z 

realizacją celów WRPO 2014+ 

0 – 6 

(0 – brak sprawności, 

6 – pełna sprawność) 

analiza desk research,  

wywiady IDI, 

wywiady CAWI/CATI, 

panel ekspertów,  

warsztaty konsultacyjno-projektowe,  

F 

Czy założenia programu operacyjnego 

umożliwiają skuteczną i efektywną realizację 

procesów monitorowania i ewaluacji? 

Skuteczność realizacji monitorowania 

WRPO 2014+ 

 

Skuteczność realizacji ewaluacji WRPO 

2014+ 

 

Efektywność realizacji monitorowania 

WRPO 2014+ 

 

Efektywność realizacji ewaluacji WRPO 

2014+ 

0 – 6 

(0 – brak 

skuteczności/efektywno

ści, 

6 – pełna skuteczność/ 

efektywność) 

analiza desk research,  

SMART, 

statystyczne metody ilościowe, 

model makroekonomiczny HERMIN, 

wywiady IDI, 

benchmarking, 

panel ekspertów,  

warsztaty konsultacyjno-projektowe, 
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RAPORT KOŃCOWY. 

CZĘŚĆ WSPÓLNA MODUŁÓW I, II, III. 

Finalnym produktem ewaluacji ex-ante WRPO 2014+ będzie Raport końcowy zawierający 

wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie postawione problemy badawcze. Przy redakcji raportu 

zostaną wykorzystane uzupełnienia graficzne prezentacji analizowanych problemów, zwiększające 

przejrzystość i czytelność raportu, takie jak: tabele, mapy, wykresy, diagramy itp. Zgodnie z 

zastrzeżeniami Zamawiającego objętość Raportu końcowego nie przekroczy 100 stron 

znormalizowanego tekstu (nie licząc załączników, których objętości Zamawiający nie wyznacza). 

Projekty Raportu końcowego (kolejne wersje) będą mieć taką samą strukturę jak Raport końcowy 

(chyba, że Zamawiający postanowi inaczej), z zastrzeżeniem, że do decyzji Zamawiającego pozostanie 

moment i forma włączenia do Raportu: 

 Opisu zakresu i sposobu uwzględnienia w WRPO 2014+ wniosków i rekomendacji 

(zmiany/usprawnienia WRPO 2014+); 

 Syntezy wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W raporcie końcowym zostaną zaprezentowane przez Wykonawcę diagramy, obrazujące związki 

przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy zaplanowanymi w ramach programu działaniami i ich 

produktami, a oczekiwanymi rezultatami. Diagramy będą prezentować rekomendowane przez 

Wykonawcę modele logiczne programu i osi priorytetowych oraz zawierać szczegółowy opis 

związków przyczynowo-skutkowych wraz z odniesieniem do wyników badań oraz teorii społeczno-

ekonomicznych. Wykonawca przygotuje również diagramy obrazujące związki przyczynowo-

skutkowe zachodzące pomiędzy spodziewanymi efektami programu, a celami najważniejszych 

strategii na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, w tym w szczególności celami Strategii 

Europa 2020. 

W projekcie raportu końcowego zostaną także zawarte rezultaty analizy SWOT/TOWS podczas której 

przedmiotem będzie skonfrontowanie silnych i słabych stron programu operacyjnego z czynnikami 

zewnętrznymi, które pozostają poza kontrolą osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu, a które 

w pozytywny (szanse) lub negatywny sposób (zagrożenia) mogą wpływać na wdrażanie programu. 

METODY BADAWCZE  

W celu zebrania kompleksowych i wiarygodnych informacji bazujących na różnorodnych źródłach 

danych, Wykonawca zaplanował wykorzystanie szerokiego wachlarza metod badawczych. 

Wykorzystanie różnorodnych metod badawczych, technik analizy i źródeł danych, wiąże się z 

zastosowaniem triangulacji metodologicznej.  

Planuje się zrealizowanie prac badawczych obejmujących zarówno dane zastane (desk research), jak i 

dane pierwotne (wywiady indywidualne, warsztaty, panele). Zastosowanie zróżnicowanych technik 

oraz zaangażowanie różnych interesariuszy programu (przedstawiciele władz wykonawczych, 

przedstawiciele UMWW, WUP, ROPS, WFOŚIGW, organizacji przedsiębiorców, lokalnej agencji 

rozwoju), dostarczy obiektywnej i wyczerpującej wiedzy na pytania ewaluacyjne zdefiniowane przez 

Zamawiającego w ramach SOPZ.  
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UZASADNIENIE SPOSOBU DOBORU PRÓBY RESPONDENTÓW, JEJ WIELKOŚCI  

I STRUKTURY W TECHNIKACH INTERAKTYWNYCH 

Technika zbierania 

danych 

Liczebność i struktura respondentów Uzasadnienie sposobu doboru próby, 

jej wielkości i struktury 

Wywiady IDI 14 (5 z przedstawicielami władz 

wykonawczych następujących miast: Kalisz, 

Konin, Leszno, Piła i Poznań; 

3 z przedstawicielami IZ WRPO 

następujących departamentów: 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

UMWW (pożytek publiczny), Departamentu 

Polityki Regionalnej UMWW, Departamentu 

Wdrażania Programu Regionalnego UMWW; 

1 z przedstawicielem Departamentu 

Gospodarki UMWW; 1 z przedstawicielem 

WUP w Poznaniu; 1 z przedstawicielem ROPS 

w Poznaniu; 1 z przedstawicielem WFOŚiGW 

w Poznaniu; 1 z przedstawicielem lokalnej 

agencji rozwoju; 1 z przedstawicielem 

organizacji przedsiębiorców) 

Dobór respondentów w zakresie 

przedstawicieli władz wykonawczych, 

UMWW, WUP, ROPS, WFOŚiGW ma 

charakter celowy (określony przez 

Zamawiającego w SIWZ). Umożliwi on 

uzupełnienie odpowiedzi na pytania 

ewaluacyjne o doświadczenie oraz 

teoretyczną i praktyczną wiedzę JST i 

głównych ośrodków miejskich. 

Dodatkowo wykonawca proponuje 

przeprowadzenie 2 wywiadów  

z przedstawicielem lokalnej agencji 

rozwoju i przedstawicielem organizacji 

przedsiębiorców, których celem 

będzie uzupełnienie odpowiedzi na 

pytania ewaluacyjne o doświadczenie 

oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę 

partnerów społeczno-gospodarczych. 

Wywiady 

CAWI/CATI 

55 (5 z przedstawicielami władz 

wykonawczych 1 gminy miejskiej z każdego z 

podregionów w województwie 

wielkopolskim; 25 z przedstawicielami władz 

wykonawczych 5 gmin miejsko-wiejskich z 

każdego z podregionów w województwie 

wielkopolskim; 25 z przedstawicielami władz 

wykonawczych 5 gmin wiejskich z każdego z 

podregionów w województwie 

wielkopolskim) 

Dobór liczby i struktury respondentów 

ma charakter celowy (określony przez 

Zamawiającego w SIWZ). Umożliwi on 

uzupełnienie odpowiedzi na pytania 

ewaluacyjne o doświadczenie oraz 

teoretyczną i praktyczną wiedzę JST. 

JST w ramach wyodrębnionych przez 

Zamawiającego grup zostaną wybrane 

przez Wykonawcę w sposób celowy, w 

oparciu o kryterium poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego JST (poziom 

rozwoju kwantyfikowany wielkością 

dochodów JST per capita w roku 

2012), tak aby w każdej grupie 

znalazły się jednostki zarówno o 

niskim, średnim jak i wysokim 

poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

Panel ekspertów 4 panele 6-osobowe: 

 (w tym min.: 2 osoby zajmujące się 

zagadnieniami rozwoju regionu w wymiarze 

Dobór składu osobowego panelu ma 

charakter celowy (określony przez 

Zamawiającego w SIWZ)  
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Technika zbierania 

danych 

Liczebność i struktura respondentów Uzasadnienie sposobu doboru próby, 

jej wielkości i struktury 

gospodarczym; 1 osoba zajmująca się 

zagadnieniami rozwoju regionu w wymiarze 

społecznym; 2 osoby, zajmujące się 

zagadnieniami funduszy europejskich; 1 

osoba zajmująca się zagadnieniami ochrony 

środowiska) 

i zdeterminowany jest celem panelu, 

czyli zdobyciem specjalistycznej 

wiedzy związanej  

z przedmiotem badania wykraczającej 

i pogłębiającej uzyskane wyniki, a 

także uzyskaniem kompleksowych  

i kompetentnych wniosków  

z przeprowadzonego badania, oraz 

wypływających z nich rekomendacji 

dla WRPO 2014+.  

Dobór liczby uczestników panelu 

podyktowany jest chęcią umożliwienia 

swobody wypowiedzi ekspertów, 

zebraniem różnorodnych opinii  

i wypracowania syntetycznego osądu, 

który zintegruje najważniejsze 

informacje dostępne na temat 

przedmiotu badania  

i informacje oparte na 

doświadczeniach ekspertów. 

Warsztaty 

konsultacyjno-

projektowe 

4 warsztaty  

(skład osobowy każdego warsztatu zostanie 

określony przez Zamawiającego) 

 

W warsztatach wezmą udział 

członkowie zespołu badawczego oraz 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu odpowiedzialni za 

przygotowanie projektu WRPO 2014+. 

Dobór uczestników ma na celu 

zweryfikowanie i uzupełnienie 

wniosków sformułowanych przez 

Wykonawcę, bezpośrednio  

u autorów dokumentu podlegającego 

ewaluacji. 

Wykonawca proponuje 

przeprowadzenie dwóch warsztatów 

na II etapie badania. Dwa kolejne 

zrealizowane byłyby na III etapie 

badania. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zestawienie planowanych do zastosowania metod badawczych dla  poszczególnych pytań ewaluacyjnych (problemów badawczych)  

Metoda  
badawcza 
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Pytanie A X X X X X X    X   X X 

Pytanie B X X X X X X    X X X X X 

Pytanie C X   X X     X X  X X 

Pytanie D X X  X X      X  X X 

Pytanie E X X X X X        X X 

Pytanie F X X  X X X X X X    X X 

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza danych zastanych/Desk Research (DR)  

Analiza danych zastanych (ang. desk research) polega na wykorzystaniu w badaniu dostępnych 

danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, informacje 

dostępne na stronach internetowych itp. Przed wykorzystaniem danych w badaniu są one 

analizowane pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Analiza desk research jest użyteczna 

ze względu na wysoki stopień obiektywizmu oraz możliwość wykorzystania zebranych informacji na 

potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych etapach badania.  

Technika ta znajdzie bardzo szerokie zastosowanie w projekcie – w praktyce będzie wspierać 

wszystkie etapy procesu badawczego.  

Zbiór dokumentów, które zostaną wykorzystane w trakcie badania następujący przedstawiono w 

Załączniku do niniejszego raportu. 

Czynności realizacyjne w ramach desk research: 

1. Identyfikacja dostępnych dokumentów (publikacji, raportów, biuletynów, katalogów, 

informacji dostępnych na stronach internetowych itd.) i baz danych związanych z 

przedmiotem badania. 

2. Przygotowanie zbioru dokumentów i baz danych. 

3. Eksploracja danych. 

4. Analiza dokumentów i danych. 

5. Wnioski. 

Pogłębione wywiady indywidualne – face to face (IDI)  

Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. individual in-depth interview) to metoda badań 

jakościowych polegająca na prowadzeniu indywidualnych rozmów (twarzą w twarz) z niewielką 

liczbą respondentów wybranych ze względu na ich powiązanie z tematem badań24. 

W ramach niniejszego badania planowane jest przeprowadzenie 14 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI). Ich celem będzie poznanie niezależnych spostrzeżeń wybranych typów 

respondentów na temat przedmiotu badania, w tym:  

 uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od wybranych osób dotyczących ich stosunku do 

poszczególnych elementów i rozwiązań proponowanych w projekcie WRPO 2014+,  

 poznanie motywów opinii formułowanych przez respondentów, 

 dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy związanej z tematem, a także 

uzyskanie informacji, które trudno było uzyskać na wcześniejszych etapach badania, 

 wstępna weryfikacja propozycji rekomendacji formułowanych przez Wykonawcę na 

podstawie wyników wcześniejszych faz badania,  

 identyfikacja propozycji zmian w projekcie WRPO 2014+ oraz ich motywów i uwarunkowań. 

 

                                                             
24

 K.Pylak „Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych”, opracowanie wykonane przez PSDB Sp. z o.o. na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Marzec 2009. 
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Czynności realizacyjne w ramach IDI: 

1. Przygotowanie materiałów, listy uczestników i propozycji scenariuszy wywiadów 

2. Wysłanie zaproszeń do uczestników i zapewnienie ich udziału 

3. Poddanie propozycji scenariuszy weryfikacji przy wykorzystaniu pilotażu 

4. Poprawa scenariuszy i przedstawienie ich (wraz ze sprawozdaniem z pilotażu) do akceptacji 

Zamawiającego 

5. Zapewnienie miejsc spotkań 

6. Dostarczenie uczestnikom materiałów (m.in. projekt WRPO 2014+) 

7. Przeprowadzenie wywiadów (każdy ok. 1h) 

8. Transkrypcja wywiadów i przekazanie nagrań każdego z nich Zamawiającemu wraz z listą 

obecności 

9. Analiza wyników 

10. Sformułowanie wniosków 

Propozycje scenariuszy wywiadów wraz z listą osób przewidzianych do uczestnictwa w IDI zostały 

przedstawione w załączniku (termin przeprowadzenia wywiadów określono w harmonogramie). Do 

wybranych osób Wykonawca przesłał zapytania o ich zgodę na udział w wywiadach. Obecnie 

oczekuje na potwierdzenia. Po otrzymaniu potwierdzeń zostanie przeprowadzone badanie 

pilotażowe. 

CAWI/CATI 

CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) to metoda zbierania informacji w badaniach rynku i opinii publicznej, w 

której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 

CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad 

telefoniczny) to metoda zbierania informacji w badaniach rynku i opinii publicznej, w której 

wywiad z respondentem prowadzony jest przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje 

uzyskiwane odpowiedzi korzystając z komputera. 

W ramach niniejszego badania planowane jest przeprowadzenie 55 wywiadów CAWI/CATI. Ich celem 

będzie uzupełnienie odpowiedzi na pytania badawcze o doświadczenie oraz teoretyczną i praktyczną 

wiedzę JST i zweryfikowanie rekomendacji sformułowanych wstępnie przez Wykonawcę. Metoda ta 

zostanie wykorzystana na II etapie badania (Badanie podstawowe + badania korygujące). 

Czynności realizacyjne w ramach CAWI/CATI: 

1. Przygotowanie listy respondentów i propozycji kwestionariusza wywiadu 

2. Wysłanie do respondentów zapytań o ich zgodę na udział w badaniu 

3. Poddanie propozycji kwestionariusza wywiadu weryfikacji przy wykorzystaniu pilotażu 

4. Poprawa kwestionariusza i przedstawienie go (wraz ze sprawozdaniem z pilotażu) do 

akceptacji Zamawiającego 

5. Przeprowadzenie CATI/CAWI  

6. Analiza wyników 

7. Sformułowanie wniosków 
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8. Przekazanie Zamawiającemu wypełnionych kwestionariuszy oraz analiz i wniosków z badania. 

Propozycja kwestionariusza wywiadów wraz z listą respondentów zostały przedstawione w załączniku 

(termin przeprowadzenia wywiadów określono w harmonogramie). Do wybranych osób Wykonawca 

przesłał zapytania o ich zgodę na udział w badaniu. Obecnie oczekuje na potwierdzenia. Po 

otrzymaniu potwierdzeń zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe. 

Panel ekspertów  

Panele eksperckie są zespołami liczącymi od kilku do kilkunastu osób, w ramach których uczestnicy 

konfrontują opinie dotyczące danych problemów badawczych. Końcowym efektem prac są wnioski 

sformułowane w formie pisemnego raportu. 

W ramach niniejszego badania planowane jest przeprowadzenie 4 paneli ekspertów. Będą się one 

odbywać z udziałem 6 osób – członków zespołu badawczego. Celem paneli ekspertów będzie 

zdobycie specjalistycznej wiedzy związanej z przedmiotem badania wykraczającej lub/i pogłębiającej 

uzyskane wyniki, a także uzyskanie kompleksowych i kompetentnych wniosków z przeprowadzonego 

badania oraz wypływających z nich rekomendacji dla WRPO 2014+.  

Czynności realizacyjne w ramach panelu ekspertów: 

1. Przygotowanie propozycji scenariusza panelu 

2. Ustalenie listy uczestników i terminu panelu 

3. Przestawienie scenariusza panelu ekspertów do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 3 dni 

przed planowanym terminem panelu 

4. Dostarczenie uczestnikom panelu wyników przeprowadzonych badań i analiz 

5. Przeprowadzenie panelu 

6. Sporządzenie raportu zawierającego wnioski sformułowane w trakcie panelu 

7. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania z przebiegu panelu oraz 

transkrypcji nagrań wraz z listą obecności 

Propozycje 4 scenariuszy paneli eksperckich zostały przedstawione w załączniku. 

Warsztaty konsultacyjno-projektowe 

Celem spotkań warsztatowych jest uzgodnienie poglądów Wykonawcy i Zamawiającego w 

kwestiach będących przedmiotem badania.  

W niniejszym badaniu w warsztatach wezmą udział członkowie zespołu ewaluacyjnego oraz 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialni za 

przygotowanie projektu WRPO 2014+. Skład osobowy, termin i miejsce każdego warsztatu zostanie 

określony przez Zamawiającego25.  

                                                             
25 Konsultacje warsztatowe Wykonawcy i Zamawiającego – za zgodą Zamawiającego – mogą się odbywać drogą e-mailową lub/i poprzez zorganizowanie 
telekonferencji (sposób transmisji zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę). 
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Celem warsztatów będzie dyskusja wniosków z analizy zespołu badawczego. Umożliwi ona 

skonfrontowanie sformułowanych przez Wykonawcę ocen i odpowiedzi z opiniami Autorów WRPO 

2014+ oraz rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości, niejasności. 

Wykonawca proponuje przeprowadzenie dwóch warsztatów konsultacyjno-projektowych na II etapie 

badania. Dwa kolejne zrealizowane byłyby na III etapie badania. 

Czynności realizacyjne w ramach warsztatów konsultacyjno-projektowych: 

1. Ustalenie przez Zamawiającego składu osobowego, terminu i miejsca warsztatu 

2. Przygotowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego niezbędnych 

do przeprowadzenia warsztatu 

3. Przeprowadzenie warsztatu 

4. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu informacji o ustaleniach dokonanych podczas 

warsztatów – najpóźniej 3 dni po dniu odbycia warsztatu. 

Makroekonomiczny model HERMIN gospodarki re gionalnej województwa 

wielkopolskiego 

Model HERMIN gospodarki województwa wielkopolskiego posłuży w niniejszym badaniu do 

oszacowania wpływu interwencji przewidywanych w projekcie WRPO 2014+ na funkcjonowanie 

gospodarki i sfery społecznej regionu oraz do oceny realności oszacowania wartości pośrednich i 

docelowych wskaźników monitorowania programu. Zastosowanie wspomnianego modelu HERMIN 

stworzy możliwość sformułowania cennych rekomendacji dla autorów WRPO 2014+, pozwalając im 

na dokonanie adekwatnych modyfikacji dokumentu.  

Makroekonomiczne modele HERMIN26 stanowią ważne narzędzie badawcze stosowane w Unii 

Europejskiej. Metodologia HERMIN spełnia wymogi Komisji Europejskiej27 i jest stosowana przez tę 

instytucję jako narzędzie pozwalające oszacować wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-

gospodarczy rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników makroekonomicznych. Jest także 

wykorzystywana w celu konstrukcji średnio- i długookresowych prognoz o charakterze forecast i 

foresight, pozwalających na stworzenie wariantowych scenariuszy rozwoju badanego regionu. 

W Polsce metodologia HERMIN została zaimplementowana zarówno na poziomie krajowym (2002r. 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), jak i regionalnym (2005r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego) przez zespół WARR pod kierownictwem prof. dr hab. J. Zaleskiego i we współpracy z dr 

J. Bradley’em (autorem pierwotnej metodologii HERMIN) z Instytutu Badań Społeczno-

Ekonomicznych w Dublinie. Wyniki symulacji wpływu przeprowadzanych przy użyciu modeli 

regionalnych HERMIN gospodarek polskich województw zostały zaprezentowane także w 

opublikowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2010r. Piątym sprawozdaniu na temat 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (tzw. 5. Raport Kohezyjny)28.  

                                                             
26Szczegółowy opis modelu HERMIN można znaleźć w: Bradley J., Untiedt G., Zaleski J. "The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States" - 
Final Report Directorate General For Internal Policies Policy Department B: Structural And Cohesion Policies, the European Parliament's Committee on Regional 
Development, Brussels, June 2008. 
27 “The New Programming Period 2000-2006: methodological working papers. Working paper 2. The ex ante evaluation of the Structural Funds interventions.”.  
European Commission, Directorate-General XVI Regional Policy and Cohesion, August 2006 oraz “The New Programming Period 2007-2013.Indicative guidelines 
on evaluation methods: ex ante evaluation. Working document no. 1.”, European Commission, Directorate-General Regional Policy, August 2006. 
28

„Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion”. Preliminary version, 2010, Brussels, European Commission. str. 252. 
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Na potrzeby niniejszego badania wykorzystany będzie najbardziej aktualny model HERMIN 

gospodarki województwa wielkopolskiego, bazujący na modelu krajowym wykorzystywanym przez 

Komisję Europejską i będącym częścią Cohesion System of HERMIN Models (CSHM). Model stanowi 

ulepszenie pierwotnie stosowanego modelu I generacji. Jego główne cechy to: 

• jest modelem 5-sektorowym w odróżnieniu od jego pierwotnej wersji, która była 4-

sektorowa; na wspomniane 5 sektorów składają się: rolnictwo, przemysł, budownictwo, 

usługi rynkowe i usługi nierynkowe; 

• uwzględnia specyfikę regionalną w obliczeniach deflatorów WDB; 

• uwzględnia oddziaływanie na gospodarkę regionu wydatków przeznaczonych na rozwój 

infrastruktury podstawowej, zasobów ludzkich, bezpośrednie wsparcie sektora 

przedsiębiorstw i na badania i rozwój; 

• zmodyfikowany mechanizm kalkulacji dochodów w sektorze gospodarstw domowych w 

porównaniu do pierwotnej wersji modelu; 

• wprowadzono modyfikacje związane z rozszerzeniem bazy GUS o dane dotyczące realnej 

dynamiki PKB na poziomie regionalnym; 

• uwzględnia specyfikę gospodarki regionu przy konstruowaniu koszyka krajów - głównych 

partnerów handlowych województwa. 

Obecny model HERMIN pozwalana na lepsze odzwierciedlenie procesów zachodzących w gospodarce 

województwa wielkopolskiego i tym samym na bardziej precyzyjną analizę oddziaływania na 

gospodarkę regionalną środków asygnowanych np. w ramach polityki spójności.  

Metodologia HERMIN łączy w sobie elementy modeli neokeynesowskich (zorientowanych na 

popytową stronę gospodarki) z elementami charakterystycznymi dla szkoły neoklasycznej, 

uwidaczniającymi się m in. w uwzględnieniu konkurencyjności jako determinanty rozwoju 

gospodarczego. Wspomniane podstawy teoretyczne powiązane są z wykorzystaniem danych 

empirycznych w postaci szeregów czasowych, co pozwala na uzyskanie korzystnego kompromisu 

pomiędzy nadmiernie uproszczonym podejściem teoretycznym, a odzwierciedleniem rzeczywistych 

procesów gospodarczych i możliwości ich ewoluowania w czasie29

                                                             
29

 1) Bradley J., Untiedt G., The COHESION system of HERMIN country and regional models: Description and operating manual, Muenster 2007.  
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Model wykorzystuje trzy komplementarne sposoby mierzenia PKB poprzez: produkcję, wydatki 

i dochody. Po stronie wielkości produkcji, dokonana jest dezagregacja na pięć sektorów: sektor 

przemysłowy, usługi rynkowe, rolnictwo, usługi nierynkowe oraz budownictwo (tabela poniżej). 

Schemat agregacji sekcji PKD 2007 na 5 sektorów ekonomicznych w modelach HERMIN 

Sektory ekonomiczne Sekcje PKD 2007 

Rolnictwo A 

Przemysł B+C+D+E 

Budownictwo F 

Usługi rynkowe G+H+I+J+K+L+M+N+R+S+T+U 

Usługi nierynkowe O+P+Q 

Źródło: opracowanie własne. 

Po stronie wydatków, w modelach HERMIN wyodrębnia się pięć konwencjonalnych elementów 

składowych: spożycie prywatne, spożycie publiczne, inwestycje, przyrost rzeczowych środków 

obrotowych oraz bilans handlowy netto. Dochód narodowy określa się po stronie produkcji 

i dokonuje jego dezagregacji na sektor prywatny i publiczny (schemat powyżej).  

W celu zmierzenia wpływu interwencji podejmowanych w ramach danego programu unijnego 

na rozwój gospodarczy regionu, do modelu implementowane są dane dotyczące wielkości środków 

finansowych wydatkowanych w jego ramach. Są one agregowane w nowe zmienne. Ze względu na 

źródło finansowania można je podzielić na: finansowanie publiczne unijne, współfinansowanie 

publiczne krajowe i współfinansowanie prywatne. Ze względu na ich przeznaczenie, środki finansowe 

są grupowane w 4 kategorie ekonomiczne: infrastrukturę podstawową (IP), kapitał ludzki (KL), 

bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw (BPSP) oraz badania i rozwój (B+R). Oddziaływanie 

powyższych transferów finansowych na kształtowanie się głównych parametrów 

makroekonomicznych uwzględnione jest poprzez implementację zmiennych dotyczących tych 

środków do poniższych równań : 

• dochody sektora finansów publicznych = f(...., współfinansowanie publiczne unijne); 

• wydatki sektora finansów publicznych = f(...., współfinansowanie publiczne krajowe); 

• inwestycje publiczne = f(...., środki przeznaczone na rozwój infrastruktury podstawowej); 

• zasoby infrastruktury technicznej = f(..., środki przeznaczone na rozwój infrastruktury 

podstawowej); 

• zasoby wykwalifikowanych pracowników = f(..., środki przeznaczone na rozwój kapitału 

ludzkiego); 

• transfery sektora publicznego do prywatnego = f(..., środki przeznaczone na rozwój kapitału 

ludzkiego); 

• nakłady brutto na środki trwałe w rolnictwie = f(..., środki przeznaczone na BPSP w sektorze 

rolniczym); 

• nakłady brutto na środki trwałe w przemyśle = f(..., środki przeznaczone na BPSP w sektorze 

przemysłowym); 

• nakłady brutto na środki trwałe w usługach rynkowych = f(..., środki przeznaczone na BPSP w 

sektorze usług rynkowych); 

• nakłady przeznaczone na B+R = f(..., środki przeznaczone na B+R). 
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Za skalę efektów podażowych wywołanych implementacją dodatkowych środków finansowych do 

obiegu gospodarczego odpowiadają dwie zasadnicze grupy parametrów: pierwsza oddziałująca 

bezpośrednio na wielkość produkcji (output spillovers) oraz druga mająca wpływ na produktywność 

czynnika pracy (labour productivity spillovers). Każda z powyższych grup składa się z trzech 

parametrów aproksymujących oddziaływanie polityki spójności na gospodarkę poprzez trzy główne 

kanały: infrastrukturę podstawową, kapitał ludzki oraz działalność B+R. W celu zwiększenia precyzji 

wyników symulacji w metodologii HERMIN stosuje się oddzielne parametry dla sektora 

przemysłowego i usług rynkowych. 

Model HERMIN dla gospodarki województwa wielkopolskiego zostanie wykorzystany w badaniu do 

przeprowadzenia analizy oddziaływania trzech wariantów interwencji w ramach WRPO 2014+. Dla 

każdego z trzech wariantów przeprowadzone zostaną dwie symulacje makroekonomiczne dla 

gospodarki województwa wielkopolskiego. W pierwszej z nich uwzględnia się pomoc unijną 

(scenariusz z funduszami), natomiast w przypadku drugiej symulacji zakłada się brak wspomnianej 

pomocy (scenariusz bez funduszy). Różnice pomiędzy wartościami wskaźników makroekonomicznych 

otrzymanych w ramach tych dwóch symulacji pozwalają określić wpływ realizacji każdego z 

wariantów programu na rozwój gospodarki województwa wielkopolskiego. 

Czynności realizacyjne w ramach zastosowania modelu HERMIN gospodarki województwa 

wielkopolskiego: 

1. przygotowanie bazy danych do modelu 

2. przeprowadzenie kalibracji parametrów równań modelu 

3. sprawdzenie dopasowania wartości teoretycznych z historycznymi 

4. dokonanie założeń odnośnie kształtowania się zmiennych egzogenicznych 

5. opracowanie scenariuszy rozwoju województwa zakładających wsparcie w ramach WRPO 

2014+ oraz zakładający brak wspomnianego wsparcia  

6. analiza wyników wpływu  

7. sformułowanie wniosków 

Metoda SMART 

Metoda SMART30 (skrót pochodzi od angielskich słów: Specific, Measurable, Available, Relevant, 

Time-bound) wykorzystana zostanie w niniejszym badaniu do oceny wskaźników monitorowania 

WRPO 2014+ pod kątem spełniania przez nie 5 następujących kryteriów: 

 konkretności (S) – wskaźnik powinien być jednoznaczny i dokładny, czyli szczegółowo opisany 

i prosto skonstruowany; 

 mierzalności (M) – wyrażenie w wartościach liczbowych, co umożliwia weryfikację 

po zakończeniu wdrażania lub określenie ukierunkowania zmian jego wartości; 

 dostępności (A) – informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas 

realizacji projektu po akceptowalnym koszcie;  

 trafności (R) – dostosowanie do charakteru celu, priorytetu działania, projektu oraz 

oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją;  

                                                             
30

 Źródło: „Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści?” Krajowa Jednostka Oceny 
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, Marzec 2009. 
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 określoności w czasie (T) – powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta 

założona wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru. 

Umożliwi to pełną i kompleksową weryfikację zapisów dotyczących systemu realizacji WRPO 2014+ 

oraz da asumpt do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji. 

Benchmarking 

W ramach niniejszego badania benchmarking31 (badanie porównawcze lub analiza porównawcza) 

zostanie przeprowadzony w celu określenia realności oszacowania wartości pośrednich i docelowych 

wskaźników monitorowania programu - wartości wskaźników proponowane w WRPO 2014+ zostaną 

porównane z wartościami zaczerpniętymi z procesów monitorowania poprzedniego programu 

regionalnego i z innych programów32 (wartości odniesienia).  

Wartości odniesienia oferują cenne źródło informacji dla oceny realności oszacowania wartości 

pośrednich i docelowych wskaźników oraz umożliwiają porównanie skuteczności i efektywności 

interesujących nas przedsięwzięć. Należy jednak pamiętać, że dane te powinny być wykorzystywane 

ostrożnie, ponieważ warunki dla różnych programów nie są identyczne. 

Statystyczne metody ilościowe  

Statystyczne metody ilościowe zostaną wykorzystane do oceny realności oszacowania wartości 

pośrednich i docelowych wskaźników zaproponowanych w dokumencie WRPO 2014+. 

Wśród planowanych metod należy wyróżnić33: 

 ekonometryczne modele szeregów czasowych – wykorzystywane do opracowania prognoz 

wskaźników charakteryzujących się dostępnością historycznych szeregów o dobrze znanych 

własnościach; 

 ekonometryczne modele regresji – wykorzystane do opracowania prognoz wskaźników 

za pomocą innych zmiennych, które są mocno z nimi skorelowane (np. wielkość konsumpcji 

zależy od dochodów człowieka i cen artykułów konsumpcyjnych). 

Ekonometryczne modele szeregów czasowych – służą do określenia prognoz danego wskaźnika na 

podstawie szeregów czasowych (dynamicznych) jego wartości w kolejnych jednostkach czasu t (np. 

rok) (maksymalna długość szeregu wyznaczana jest dostępnością danych historycznych).  Ciąg 

wartości analizowanego wskaźnika zapisuje się w postaci: 

 

 

 

                                                             
31 Źródło: „Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści?” Krajowa Jednostka Oceny 
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, Marzec 2009. 
32 M.in. Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla innych polskich województw. 
33

 Źródło: Cieślak M. „Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania”, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

)(tfyt



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
   153 

gdzie: 

t - zmienna niezależna (objaśniająca), zmienna czasowa, 

yt - zmienna zależna (objaśniana), będąca wartością liczbową badanego zjawiska,  

f (t) - określona funkcja matematyczna (np. liniowa, wykładnicza, logarytmiczna). 

 

Ekonometryczne modele regresji – regresją nazywamy dowolną metodę statystyczną pozwalającą 

estymować warunkową wartość zmiennej objaśnianej  y dla zadanych wartości innej zmiennej x lub 

zmiennych xi, tzw. zmiennych objaśniających. Użycie regresji w praktyce sprowadza się do dwóch faz: 

 konstruowanie modelu - budowa tzw. modelu regresyjnego, czyli funkcji opisującej, jak 

wartość zmiennej objaśnianej y zależy od zmiennych objaśniających xi. Model konstruuje się 

tak, aby jak najlepiej pasował do danych z próby, zawierającej zarówno zmienne 

objaśniające, jak i objaśniane.  

 stosowanie modelu - użycie wyliczonego modelu do danych, w przypadku których znamy 

tylko zmienne objaśniające, w celu wyznaczenia prognozy zmiennej objaśnianej. 

Ogólna postać modelu jest następująca: 

y = f(x) 

 gdzie: 

x - zmienna niezależna (objaśniająca),  

y - zmienna zależna (objaśniana),  

f(x) – określona funkcja matematyczna (np. liniowa, wykładnicza, logarytmiczna). 

Diagramy przyczynowo-skutkowe 

Diagramy przyczynowo-skutkowe posłużą analizie i ocenie związków przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy działaniami zaplanowanymi w ramach programu i ich produktami a oczekiwanymi 

rezultatami. Diagramy będą przedstawiać rekomendowane przez zespół modele logiczne programu 

i osi priorytetowych oraz zawierać szczegółowy opis związków przyczynowo-skutkowych wraz 

z odniesieniem do wyników badań naukowych/ewaluacyjnych/społeczno-ekonomicznych. Diagramy 

posłużą również zobrazowaniu związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy 

spodziewanymi efektami programu a celami najważniejszych strategii na poziomie krajowym 

i unijnym, w tym w szczególności celami Strategii Europa 2020. 

Matryce logiczne 

Matryce logiczne34 posłużą w niniejszym badaniu do oceny spójności wewnętrznej i zewnętrznej 

projektu WRPO 2014+ oraz oceny stopnia uwzględnienia zasad polityk horyzontalnych w programie. 

Pierwszym krokiem będzie analiza spójności wewnętrznej zarówno celów i działań oraz priorytetów 

inwestycyjnych w ramach osi priorytetowych, jak i poszczególnych osi priorytetowych. Następnie 

                                                             
34

 Źródło: „Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści?” Krajowa Jednostka Oceny 
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, Marzec 2009. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Estymacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_obja%C5%9Bniana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmienna_obja%C5%9Bniaj%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_%28matematyka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3ba_statystyczna
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przeanalizowana zostanie spójność zewnętrzna założeń i celów WRPO 2014+ (w tym zdefiniowanych 

w diagnozie wyzwań i potrzeb rozwojowych) z najważniejszymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi 

celami strategicznymi. Ponadto analizie podlegać będzie stopień i zakres uwzględnienia zasad polityk 

horyzontalnych w poszczególnych kategoriach interwencji.  W przypadku oceny spójności, 

porównanie wykonane zostanie poprzez przypisanie stopnia spójności. Zastosowane będą cztery 

kategorie oceny: 

 A – wysoki stopień spójności,  

 B – średni stopień spójności, 

 C – relatywnie niski stopień spójności, 

 N – nie dotyczy. 

W przypadku oceny stopnia uwzględnienia zasad polityk horyzontalnych zastosowane zostaną trzy 

następujące kategorie oceny: 

 A – wysoki stopień uwzględnienia,  

 B – średni stopień uwzględnienia, 

 C – relatywnie niski stopień uwzględnienia. 

Poniżej przedstawiono przykładowe matryce logiczne służącą ocenie spójności wewnętrznej WRPO 

2014+. 

 

Przykładowa matryca logiczna do oceny spójności wewnętrznej 

Cel tematyczny 1. 
Wspieranie badań 

naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

Priorytet inwestycyjny 1.1 Priorytet inwestycyjny 1.2  

A A  

 

Cel tematyczny 2. 
Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i 

jakości technologii 
informacyjno-

komunikacyjnych 

Priorytet inwestycyjny 2.1 Priorytet inwestycyjny 2.2 Priorytet inwestycyjny 2.3 

A A C 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Przykładowa matryca logiczna do oceny spójności zewnętrznej 

Cele strategiczne w: 
 

Oś priorytetowa 

UE 2020 KSRR 2020 DSRK/ ŚSRK 
2020 

KPZK 
2030 

SZRWRIR  

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka A A A N A 

… B B B A B 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przykładowa matryca logiczna do oceny polityk horyzontalnych 

Zasady horyzontalne 
 

Kategorie interwencji 

Zasada 
partnerstwa 

Promowanie 
równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn 

Zrównoważony 
rozwój 

Rozwój 
cyfrowy 

Inteligentne 
Specjalizacje  

… A A A C A 

… B B B A B 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza kosztów i korzyści (cost-benefit analysis)  

Metoda ta polega na analizie i porównaniu kosztów odniesionych do sumy korzyści. Umożliwia ona 

dokonywanie wyborów pomiędzy wykluczającymi się rozwiązaniami. Analiza kosztów i korzyści 

przebiega w 3 etapach: 

 zidentyfikowanie oddziaływań (kosztów i korzyści) danego działania, 

 policzenie ich oraz wycena w kategoriach pieniężnych, 

 wybór wariantu, którego wynikiem będzie korzyść społeczna, czyli nadwyżka całkowitych 

korzyści nad całkowitymi kosztami. 

W niniejszym badaniu analiza kosztów i korzyści pozwoli na określenie adekwatności (pod kątem 

spójności) wielkości i struktury nakładów finansowych do wyzwań i potrzeb, planowanych działań 

założonych celów WRPO 2014+ oraz celów poszczególnych osi priorytetowych. Zostanie zbadana 

adekwatność nakładów do wartości docelowych wskaźników. 

Analiza SWOT/TOWS 

Analiza SWOT/TOWS posłuży do skonfrontowania silnych i słabych stron WRPO 2014+ z czynnikami 

zewnętrznymi, które pozostają poza kontrolą osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu, a które 

w pozytywny (szanse) lub negatywny sposób (zagrożenia) mogą wpływać na wdrażanie programu. 

Istotnym zadaniem będzie wydzielenie czynników, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony 

projektu, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe, maksymalnie wykorzystywać istniejące 

możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw.  

Ocena ekspercka 

Ocena ekspercka posłuży w niniejszym badaniu do wyznaczenia wartości wskaźników 

obserwacji, służących do rozwiązania problemów badawczych. Wartości wskaźników będą 

wyznaczane na panelach ekspertów. Każdy z sześciu ekspertów poproszony zostanie o 

dokonanie niezależnej oceny wskaźników obserwacji (dotyczących problemów badawczych 

omawianych na danym panelu) korzystając z 3-stopniowej skali ocen: 

 0, jeśli wskaźnik nie spełnia danego kryterium oceny, 

 0,5, jeśli wskaźnik częściowo spełnia dane kryterium oceny, 

 1, jeśli wskaźnik w całości spełnia dane kryterium oceny. 

W efekcie powstanie karta ocen wskaźników (przykład poniżej). 

 
Przykładowa karta ocen wskaźników obserwacji 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Ekspert 1 Ekspert 2 Ekspert 3 Ekspert 4 Ekspert 5 Ekspert 6 

Wskaźnik  1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 

Wskaźnik 2. 0,5 1 0 0 0 0 

Wskaźnik 3. 0 1 0 0,5 0 0 

...       
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Następnie oceny ekspertów dla danego wskaźnika zostaną zsumowane i w ten sposób zostanie 

określona wartość danego wskaźnika obserwacji.  

Przyjęta metoda powoduje, że wskaźniki będą przyjmowały wartości z zakresu [0,6], gdzie 

wartość 6 należy uznać za najbardziej pożądaną, natomiast wartość 0 - najmniej pożądaną. 

W przypadku, gdy wartość danego wskaźnika będzie różna od 6, zespół ekspertów sformułuje 

uwagi i rekomendacje na temat obszaru, którego dotyczy dany wskaźnik obserwacji. Wartości 

wskaźników wraz z uwagami i rekomendacjami zespołu badawczego zostaną przedstawione w 

formie tabeli (przykład poniżej). 

Przykładowa tabela z wartościami wskaźników obserwacji oraz z uwagami i rekomendacjami zespołu badawczego 

Źródło: opracowanie własne. 

Szczegółowy opis metodologii w zakresie oceny systemu wskaźników oraz oceny 

wartości docelowych wskaźników  

Ocena ex ante systemu wskaźników WRPO 2014+ będzie składała się z dwóch części: 

 CZĘŚĆ I. OCENA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 

 ETAP 1: Analiza wielokryterialna 

 ETAP 2: Analiza zgodności wybranych wskaźników z wytycznymi 

 CZĘŚĆ II. OCENA WARTOŚCI POŚREDNICH I DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW 

CZĘŚĆ I. OCENA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 

ETAP 1: Analiza wielokryterialna 

Metodologia oceny wskaźników będzie opierać się na 9 kryteriach, podzielonych na dwie grupy. 

Pierwsza z nich odnosi się do oceny systemu wskaźników jako całości, natomiast druga do oceny 

poszczególnych wskaźników w systemie. 

W pierwszym kroku system wskaźników programu operacyjnego zostanie poddany ocenie 

generalnej, tzn. zostanie oceniona jego przejrzystość i solidność. Niektóre systemy przejawiają 

tendencję do nadmiernej złożoności i niedostatecznie odpowiadają na potrzeby użytkowników. 

Celem powinno być stworzenie systemu wskaźników jasno ukierunkowanego zarówno na 

zarządzających jak i beneficjentów, łatwego w koordynacji, zrównoważonego i nieobciążonego.  

 

 Suma ocen ekspertów= wartość wskaźnika Uwagi i rekomendacje 

Wskaźnik  1 4,5 … 

Wskaźnik 2. 1,5 … 

Wskaźnik 3. 1,5 …. 

...   
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Kryteria jakości odnoszące się do systemu wskaźników jako całości35 

Przejrzystość czytelność systemu, łatwa percepcja w poruszaniu się po systemie wskaźników 

Solidność tj. w pierwszej kolejności system powinien posiadać znaczną liczbę 

adekwatnych wskaźników w działaniach o największym znaczeniu 

strategicznym (absorbujących największą część budżetu interwencji) 

W drugim kroku zostanie dokonana ewaluacja prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników 

monitorowania zamieszczonych w projekcie WRPO 2014+. W tym celu proponujemy sięgnąć do 

podstawowej i uniwersalnej zasady konstruowania wskaźników monitorowania projektów, 

programów i polityk publicznych, tj. zasady SMART. Zgodnie z tą zasadą wskaźniki zostaną poddane 

szczegółowej ocenie pod kątem spełniania pięciu następujących kryteriów: 

Kryteria jakości odnoszące się do poszczególnych wskaźników w systemie 

Konkretność   wskaźnik powinien być jednoznaczny i dokładny, czyli szczegółowo opisany i 

prosto skonstruowany 

Mierzalność  wskaźnik powinien być wyrażony w jednostkach liczbowych, co umożliwia 

weryfikacją po zakończeniu wdrażania lub możliwe powinno być określenie 

ukierunkowania zmian jego wartości 

Dostępność  informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas 

realizacji projektu po akceptowalnym koszcie 

Trafność  wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru celu, priorytetu działania, 

projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją 

Określoność  w czasie  powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta założona 

wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru 

Dodatkowo wskaźniki zostaną poddane weryfikacji pod kątem spełniania kryterium: 

• efektywności kosztowej - wskaźnik powinien być budowany na podstawie ogólnodostępnych 

zasobów informacyjnych; koszty związane z zebraniem informacji niezbędnych do jego 

oszacowania powinny być niższe od korzyści z tytuły monitorowania danego zjawiska; 

• wiarygodności - bezpośrednie powiązanie przyczynowo-skutkowe z podejmowanymi 

działaniami służącymi osiąganiu danego celu przy jednoczesnej łatwości interpretacji oraz 

wiarygodności dla odbiorców wyników monitoringu. 

Jeśli dane kryterium zostanie spełnione, wskaźnik otrzyma ocenę pozytywną (+), jeśli nie zostanie 

spełnione (całkowicie lub częściowo) – ocenę negatywną (-). Wyniki oceny systemu wskaźników 

WRPO 2014+ wraz z komentarzami i zaleceniami ekspertów z zespołu badawczego zostaną 

zaprezentowane w formie tabeli (patrz przykład poniżej). 

 

                                                             
35 Opracowanie na podstawie ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy autorstwa B. Ledziona „Teoria  
i praktyka zastosowania metod pozyskiwania danych z systemów monitoringu dla ewaluacji – sposoby weryfikacji  
i kontroli rzetelności i jakości danych monitoringowych”. 
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PRZYKŁADOWA TABELA PREZENTUJĄCA WYNIKI OCENY SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 

MONITOROWANIA ZAPROPONOWANYCH W WRPO 2014+. 

L.p. 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka Źródło 

Typ 

wskaźni

ka36 

Kryteria oceny37 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

1 Wskaźnik 1 Jednostka 1 Źródło 1 O + - + + + + + Uwaga 1 
Rekomendacja 

1 

2 Wskaźnik 2 Jednostka 2 Źródło 2 R + + + + + + + Uwaga 2 
Rekomendacja 

2 

  

 

       

 

   

Źródło: opracowanie własne. 

ETAP 2: Analiza zgodności wybranych wskaźników z wytycznymi 

Zgodność wybranych wskaźników z wytycznymi zostanie oceniona za pomocą analizy porównawczej 

(benchmarking) wybranych wskaźników monitorowania określonych w projekcie WRPO 2014+ ze: 

 Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych przygotowaną przez MRR,  

 z wytycznymi w zakresie ewaluacji i monitorowania EFS i EFRR dotyczącymi perspektywy 

finansowej 2014-2020,  

 z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa i Rozporządzenia Ogólnego. 

W efekcie przeprowadzonej analizy powstanie lista wskaźników zgodnych z powyższymi wytycznymi. 

CZĘŚĆ II. OCENA WARTOŚCI POŚREDNICH I DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW 

W celu oceny wartości wskaźników monitorowania WRPO 2014+, zostanie przygotowana baza 

danych z wartościami historycznymi wszystkich wskaźników, które będą dostępne w statystykach 

publicznych (przy zachowaniu zgodności źródeł danych ze wskazanymi w projekcie programu). 

Ponadto zostaną zebrane informacje dotyczące wartości wskaźników monitorowania poprzedniego 

programu regionalnego oraz dane z innych podobnych programów realizowanych w kraju lub za 

granicą. 

Celem zebrania danych będzie - po pierwsze - sprawdzenie poprawności i aktualności wartości 

bazowych określonych w WRPO 2014+, po drugie - baza danych historycznych zostanie wykorzystana 

do oceny realności oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników. 

Kryteria oceny wartości bazowych, pośrednich i docelowych wskaźników w systemie 

Poprawność  wartości bazowe wskaźników określone w programie powinny być zgodne  

z danymi prezentowanymi we wskazanych źródłach pochodzenia wartości 

tych wskaźników 

Aktualność   wartości bazowe wskaźników powinny być aktualne, najnowsze dostępne  

w statystykach publicznych 

                                                             
36

 Typ wskaźnika: O – wskaźnik oddziaływania, R – wskaźnik rezultatu, P – wskaźnik produktu. 
37 Kryteria oceny: S – konkretność, M – mierzalność, A - dostępność, R – trafność, T – określoność w czasie, E - efektywność kosztowa, W – wiarygodność.. 
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Realność  wiarygodność statystyczna, tj. wartości pośrednie i docelowe wskaźników 

powinny być realne i możliwe do osiągnięcia przy posiadanych zasobach 

Ocena realności oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników będzie bazowała na: 

1) wykorzystaniu historycznych szeregów czasowych wskaźników – na ich podstawie zostaną 

skonstruowane modele ekonometryczne umożliwiające stworzenie prognoz wartości 

pośrednich i docelowych wskaźników. Otrzymane prognozy zostaną następnie porównane z 

prognozami określonymi w projekcie WRPO 2014+ w celu zweryfikowania realności ich 

osiągnięcia;  

2) wykorzystaniu wartości odniesienia zaczerpniętych z procesów monitorowania 

poprzedniego programu regionalnego i z innych programów38 (benchmark) - wartości 

odniesienia oferują cenne źródło informacji dla oceny realności oszacowania wartości 

pośrednich i docelowych wskaźników oraz umożliwiają porównanie skuteczności i 

efektywności interesujących nas przedsięwzięć. Należy jednak pamiętać, że dane te powinny 

być wykorzystywane ostrożnie, ponieważ warunki dla różnych programów nie są identyczne. 

3) wykorzystaniu wartości uzyskanych za pomocą makroekonomicznego modelu HERMIN 

gospodarki województwa wielkopolskiego (szczegółowy opis modelu znajduje się w 

poprzednim rozdziale – Metody badawcze) – model HERMIN będzie szczególnie użyteczny do 

oceny realności oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników oddziaływania. 

Umożliwia on określenie w sposób ilościowy, w jakim stopniu wartość danego miernika w 

danym roku zmieniła się tylko i wyłącznie za sprawą realizacji danego programu. 

Zastosowanie wspomnianego modelu stworzy możliwość sformułowania cennych 

rekomendacji w zakresie oszacowania wartości wskaźników oddziaływania zaproponowanych 

w WRPO 2014+. 

Należy dodać, że ocena realności oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników 

określonych w projekcie WRPO 2014+ zostanie dokonana przy założeniu, że powinny one wykazywać 

się poprawą w stosunku do wartości bazowej, być z jednej strony ambitne, a z drugiej strony możliwe 

do osiągnięcia przy posiadanych zasobach. Ocena będzie uwzględniała czynniki zewnętrzne mogące 

mieć wpływ na realizację założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników oraz 

zaproponowaną logikę interwencji, w tym alokację środków finansowych. 

ZESPÓŁ BADAWCZY  

W poniższej tabeli zaprezentowany został skład zespołu badawczego ze wskazaniem danych 

kontaktowych oraz zakres obowiązków, wszystkie wymienione poniżej osoby spełniają kryteria, o 

których mowa w SOPZ. 

 

 

                                                             
38

 M.in. Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla innych polskich województw. 
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Imię i nazwisko Dane kontaktowe Zakres obowiązków 

prof. dr hab. Janusz 

Zaleski 

e-mail: janusz.zaleski@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Nadzór merytoryczny, redakcja 

dr Zbigniew Mogiła e-mail: zmg@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

I), modelowanie makroekonomiczne, 

redakcja, badania dodatkowe (Etap 

III) 

dr Dariusz Woźniak e-mail: dwozniak@wsb-

nlu.edu.pl 

tel: 668 378 029 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

I), badania dodatkowe (Etap III) 

dr Justyna Sokołowska-

Woźniak 

e-mail: sokolowj@wsb-

nlu.edu.pl 

tel: 604339474 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

I), badania dodatkowe (Etap III) 

Tomasz Korf e-mail: tkr@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

II), analiza  na bazie wyników IDI, 

przeprowadzenie oraz analiza 

wyników CAWI/CATI, badania 

dodatkowe (Etap III) 

Joanna Kudełko e-mail: jkd@warr.pl  

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

III), modelowanie 

makroekonomiczne, badania 

dodatkowe (Etap III) 

Małgorzata Wysocka e-mail: mws@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

II), wywiady IDI, analiza na bazie IDI, 

przeprowadzenie oraz analiza 

wyników CAWI/CATI, badania 

dodatkowe (Etap III) 

Marta Zaleska e-mail: maz@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

III), analiza na bazie IDI, 

przeprowadzenie oraz analiza 

wyników CAWI/CATI, badania 

dodatkowe (Etap III) 

Aleksandra Poproch e-mail: app@warr.pl 

tel: 71 348 30 18 

Analiza desk research (Etap II, moduł 

I), modelowanie makroekonomiczne, 

badania dodatkowe (Etap III) 

 

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Janusz Zaleski 

Redaktorzy Koncepcji i metodologii badania oraz raportów końcowych: prof. dr hab. Janusz Zaleski i 

dr Zbigniew Mogiła 

Moderator paneli eksperckich: prof. dr hab. Janusz Zaleski 

Osoby do udziału w pracach panelu ekspertów: prof. Janusz Zaleski (ocena trafności i spójności 

wewnętrznej, ocena spójności zewnętrznej, ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i 
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ewaluacji), dr Zbigniew Mogiła (ocena trafności i spójności wewnętrznej, ocena spójności 

zewnętrznej, ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji), dr Dariusz 

Woźniak (ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji), dr Justyna 

Sokołowska-Woźniak (ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji), Tomasz 

Korf (ocena trafności i spójności wewnętrznej, ocena spójności zewnętrznej, ocena systemu realizacji, 

ocena systemu monitorowania i ewaluacji), Joanna Kudełko (ocena trafności i spójności wewnętrznej, 

ocena spójności zewnętrznej, ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji), 

Małgorzata Wysocka (ocena trafności i spójności wewnętrznej, ocena spójności zewnętrznej, ocena 

systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji), Marta Zaleska (ocena trafności i 

spójności wewnętrznej, ocena spójności zewnętrznej, ocena systemu realizacji, ocena systemu 

monitorowania i ewaluacji), Aleksandra Poproch (ocena trafności i spójności wewnętrznej, ocena 

spójności zewnętrznej, ocena systemu realizacji, ocena systemu monitorowania i ewaluacji). 

Członkowie zespołu znawcy modelu makroekonomicznego (poza prof. J. Zaleskim): dr Zbigniew 

Mogiła, Joanna Kudełko, Aleksandra Poproch 

Członek zespołu badawczego – znawca CAWI/CATI: Małgorzata Wysocka 

Członek zespołu badawczego z umiejętnościami IDI: Małgorzata Wysocka 

Członkowie zespołu badawczego do prowadzenia analiz danych zastanych: dr Zbigniew Mogiła, dr 

Dariusz Woźniak, dr Justyna Sokołowska-Woźniak, Tomasz Korf, Joanna Kudełko, Małgorzata 

Wysocka, Marta Zaleska, Aleksandra Poproch. 
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ANEKS 2 .  WSTĘPNA KONCEPCJA PLANU EWALUACJI WRPO 2014+ 

WPROWADZENIE 

Celem ewaluacji powinna być poprawa procesu programowania oraz wdrażania programów, ocena 

ich skuteczności, efektywności i wpływu m.in. w odniesieniu do celów UE 2020. Zgodnie z art. 47.4 

CPR The Programming Period 2014-2020 Guidance Document On Monitoring And 

Evaluation−European Regional Development Fund And Cohesion Fund – Concepts And 

Recommendations wszystkie ewaluacje będą udostępniane opinii publicznej poprzez umieszczenie w 

bazie badań ewaluacyjnych. 

Niniejsza wstępna koncepcja procesu ewaluacji programu operacyjnego ma posłużyć Instytucji 

Zarządzającej do przygotowania Planu ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, który umożliwi bieżące formułowanie wniosków i rekomendacji 

dot. zarówno implementacji, jak i realizacji celów zakładanych w Programie.  

Plan ewaluacji WRPO 2014+, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej do Planu ewaluacji, powinien 

zawierać osiem podstawowych elementów: 

 listę tematów badań ewaluacyjnych wraz z uzasadnieniem ich realizacji, 

 metody przewidziane do zastosowania wraz z określeniem zapotrzebowania na dane, 

 sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek ewaluacji, 

 harmonogram procesu ewaluacji, 

 sposoby komunikacji wyników ewaluacji, 

 zasoby ludzkie, 

 budżet, 

 plan szkoleń. 

Poniżej zamieszczono koncepcję realizacji każdego z w/w elementu, będące punktem wyjścia do 

konstrukcji Planu ewaluacji. 

1. LISTA TEMATÓW BADAŃ EWALUACYJNYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH 
REALIZACJI  

Ponieważ koncepcja Planu ewaluacji, będąca elementem ewaluacji ex-ante, ma posłużyć Instytucji 

Zarządzającej do przygotowania Planu ewaluacji obejmującego okres realizacji Programu, a także po 

jego zakończeniu w celu ujęcia oceny wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, 

prezentowane w nim badania będą: 

 ewaluacjami bieżącymi (on-going) – ewaluacja połączona z monitorowaniem programu 

operacyjnego, która stanowi uzasadnianie propozycji przesunięć środków w ramach osi 
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priorytetowych i pomiędzy nimi oraz podziału rezerw związanych ze skutecznością i 

efektywnością wykorzystania środków UE, 

 ewaluacjami ad hoc – ewaluacja, którą można przeprowadzić w przypadku, gdy monitorowanie 

programu operacyjnego wykaże znaczące odejście od celów początkowo ustalonych i w 

przypadku, gdy przedstawiane są propozycje rewizji programu, 

 ewaluacjami mid-term – ewaluacja, realizowana w połowie okresu realizacji Programu, 

badająca pierwsze rezultaty i produkty, pozwala ocenić dotychczasowy monitoring i wdrażanie, 

dostarcza informacji niezbędnych do opracowania bilansu połowy okresu oraz podziału 

środków rezerwy wykonania, 

 ewaluacją ex-post – ewaluacja podsumowującą, dokonywaną po zakończeniu realizacji 

programu, głównym celem tej ewaluacji jest określenie oddziaływania programu oraz jego 

trwałości. 

Zgodnie z definicją, każda z ewaluacji powinna być obiektywną oceną projektu, programu lub polityki 

na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinny one dostarczać 

rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie 

decyzyjnym. 

Badania ewaluacyjne zaproponowane w poniższej tabeli mają na celu zbadanie jakości, efektywności 

i skuteczności realizacji i wpływu Programu na osiąganie celów założonych do realizacji w ramach 

każdej z osi priorytetowej WRPO 2014+.  

Przedstawiona w niniejszym rozdziale lista tematów stanowi propozycję Zespołu Ewaluatorów i może 

zostać rozszerzona lub zmodyfikowana na etapie tworzenia Planu ewaluacji przez Instytucję 

Zarządzającą, a także w razie potrzeby m.in. na wniosek Komitetu Monitorującego. Komisja 

Europejska rekomenduje systematyczny przegląd i aktualizację Planu ewaluacji przynajmniej raz do 

roku. Wprowadzenie niniejszego Planu nie wyklucza możliwości realizacji dodatkowych ewaluacji, 

zgodnie z pojawiającymi się potrzebami informacyjnymi w trakcie realizacji Programu. Instytucja 

Zarządzająca powinna zapewnić odpowiednią rezerwę finansową na potrzeby ewentualnych 

dodatkowych ewaluacji ad hoc.  

W związku z koniecznością stosowania w przypadku części badań metod kontrfaktycznych, które 

wiążą się ze znacznie wyższymi kosztami niż badania nieopierające się na metodach 

kontrfaktycznych, przewidujemy, że średnia wartość badania istotnie przekroczy średnią z obecnego 

okresu programowania.  

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym (art. 56) co najmniej raz podczas okresu 

programowania ocena obejmuje analizę sposobu, w jaki wsparcie z funduszy przyczyniło się do 

osiągnięcia celów w odniesieniu do każdej osi priorytetowej, oraz że należy uwzględnić nowe 

obszary, które nie były dotąd przedmiotem ewaluacji (np. ZIT, OSI), należy przypuszczać, że badań 

ewaluacyjnych w latach 2014-2020 będzie znacznie więcej niż w okresie 2007-2013.  

Poniżej zaprezentowano listę proponowanych badań ewaluacyjnych ze wskazaniem terminów 

przeprowadzenia badań, przy określaniu czasu właściwego dla realizacji poszczególnych ewaluacji 

kierowano się następującymi przesłankami: 
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- badania ewaluacyjne powinny dostarczać informacji, które będą mogły zasilić raporty wymagane 

przez KE (przekazywane w 2017 i 2019 r.), 

- wyniki badań powinny umożliwiać ocenę pierwszych efektów i dokonanie ewentualnych zmian, 

jeżeli efekty wsparcia nie są zgodne z oczekiwanymi dla danego etapu wdrażania, 

- badania ewaluacyjne nie powinny być realizowane jednocześnie, aby Jednostka Ewaluacyjna mogła 

efektywnie zarządzać prowadzonymi postępowaniami, przyjmować raporty i rozpowszechniać wyniki 

badań. Starano się proponować terminy realizacji tak, aby nie powstawały „wąskie gardła”. 

Proponowane terminy powinny być dostosowywane na bieżąco do pojawiających się potrzeb 

informacyjnych i do możliwości realizacyjnych. 
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Tytuł badania 

Budżet 

(brutto) 

w zł 

Podstawowe metody 
Uzasadnienie wraz ze wskazaniem, jakiego okresu powinna 

dotyczyć ewaluacja 
Termin rozpoczęcia 

Przewidywany czas 

trwania 

Ocena kryteriów wyboru projektów 40.000 Analiza danych zastanych, metody 

analityczne (karty ocen, modele logiczne) 

metody jakościowe, m.in. wywiady 

pogłębione, wywiady fokusowe, panele 

eksperckie 

Przeprowadzenie oceny systemu kryteriów wyboru projektów w 

początkowej fazie wdrażania odpowiada na potrzebę niezależnej 

weryfikacji i oceny funkcjonalności przyjętej konstrukcji i zasad wyboru 

projektów i ich preselekcji, w szczególności pod kątem prawidłowości, 

trafności i adekwatności zastosowanego mechanizmu, a także jego 

wpływu na racjonalizację systemu wdrażania. 

I kw. 2015 

IV kw. 2017- 

I kw. 2018 

4 miesiące 

Badanie poziomu 

innowacyjności i 

konkurencyjności 

wielkopolskich 

przedsiębiorstw oraz wpływu 

dofinansowania sektora MSP 

na rozwój sektora B+R w 

regionie 

250.000 Głównie dane zastane i metody 

jakościowe, m.in. wywiady 

pogłębione, wywiady fokusowe, 

panele eksperckie oraz metoda 

kontrfaktyczna 

Badanie pozwoli na ocenę rzeczywistych efektów 

wsparcia, z uwzględnieniem dodatkowości 

inwestycyjnej, dodatkowości wynikowej i dodatkowości 

behawioralnej. Ze względu na znaczenie obszaru 

wsparcia dla realizacji celów strategii Europa 2020 

(innowacyjność i konkurencyjność) zalecane jest badanie 

w połowie okresu wdrażania, aby możliwe były zmiany 

kierunku interwencji w przypadku zidentyfikowania 

niewystarczających efektów. 

IV kw. 2017- 

I kw. 2018 
5 miesięcy 

Ocena wpływu realizacji 

WRPO 2014+ na zwiększenie 

podaży e-usług 

80.000 Głównie dane zastane i metody 

jakościowe, m.in. wywiady 

pogłębione, wywiady fokusowe, 

panele eksperckie 

Badanie pozwoli na ocenę rzeczywistych efektów 

wsparcia w ramach osi priorytetowej I. Biorąc pod 

uwagę, że system wdrażania będzie w tym działaniu inny 

niż dotychczas (rozważenie zastosowania instrumentów 

zwrotnych), konieczne będzie zidentyfikowanie potrzeb 

potencjalnych beneficjentów oraz ich możliwości 

finansowania inwestycji, a także barier w realizacji 

projektów w celu ich wyeliminowania. 

II kw. 2019 5 miesięcy 

Ocena wpływu interwencji w 

ramach WRPO 2014+ na 

wzrost zatrudnienia w 

regionie 

90.000 Metody ilościowe (CATI, CAWI) i 

jakościowe (FGI), analiza danych 

zastanych 

Badanie przeprowadzone pod koniec okresu 

programowania powinno odpowiedzieć na pytanie, jakie 

rodzaje działań są najbardziej efektywne, a jakie 

najmniej i dlaczego, co będzie pomocne przy 

projektowaniu działań na kolejny okres finansowania. 

II kw. 2019 3 miesiące 
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Tytuł badania 

Budżet 

(brutto) 

w zł 

Podstawowe metody 
Uzasadnienie wraz ze wskazaniem, jakiego okresu powinna 

dotyczyć ewaluacja 
Termin rozpoczęcia 

Przewidywany czas 

trwania 

Ocena wpływu WRPO 2014+ 

na podniesienie jakości/ 

skuteczności doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w 

szkołach oraz kształcenia 

ustawicznego 

160.000 Ilościowe (CATI) i jakościowe (FGI, 

IDI) metody zbierania danych, 

analiza danych zastanych 

 

Skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

prowadzone w szkołach oraz wysokiej, jakości 

kształcenie ustawiczne mają ogromne znaczenie z 

punktu widzenia predyspozycji zawodowych oraz 

podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Badanie 

ewaluacyjne powinno dać odpowiedź na pytanie, jaki 

jest wpływ interwencji na stan doradztwa zawodowego 

oraz LLL
39

 w kontekście dopasowania do potrzeb rynku 

pracy. 

III kw 2020 4 miesiące 

Ocena wpływu realizacji 

inwestycji transportowych w 

ramach WRPO 2014+ na 

konkurencyjność regionu 

120.000 Analiza danych zastanych (metoda 

podstawowa), pomiary napełnienia 

taboru, pomiary natężenia ruchu 

Badanie pozwoli na ocenę rzeczywistych efektów 

wsparcia w ramach osi priorytetowej 5. Badanie 

powinno wykazać, czy fundusze WRPO 2014+ przyczyniły 

się do poprawy konkurencyjności regionu dzięki 

zwiększeniu dostępności regionu i rynków pracy. 

III kw. 2017 3 miesiące 

Ocena wpływu wdrażania 

WRPO 2014+ na poprawę 

efektywności energetycznej w 

budynkach publicznych i 

sektorze mieszkaniowym 

105.000 Metody ilościowe 

(kwestionariuszem) i jakościowe 

(FGI), analiza danych zastanych 

Badanie pozwoli zidentyfikować, w jaki sposób projekty 

realizowane w ramach WRPO 2014+ oddziaływają na 

wzrost efektywności energetycznej w województwie. 

Ewaluacja sprawdzi czy zakładane cele dotyczące 

efektywności energetycznej są możliwe do 

zrealizowania, czy może potrzebna jest realokacja 

środków, bądź rezygnacja z działań nie przynoszących 

oczekiwanych efektów 

I kw. 2016 4 miesiące 

Ocena wpływu działań 

podejmowanych w zakresie 

wspierania rozwoju ekonomii 

społecznej na zmniejszenie 

problemu wykluczenia 

społecznego 

90.000 Ilościowe (CATI) i jakościowe (FGI, 

IDI) metody zbierania danych, 

analiza danych zastanych 

Ekonomia społeczna to stosunkowo nowy obszar 

wsparcia, więc istnieje potrzeba całościowej oceny 

sposobu realizacji działań w tym zakresie, ich rezultatów 

w obszarze instytucjonalnym i jednostkowym, a także 

wypracowanych dotąd systemowych rozwiązań 

służących dalszemu rozwojowi tego sektora w regionie.  

III kw. 2020 4 miesiące 

                                                             
39

 LLL – long life learning; uczenie się przez całe życie 
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Tytuł badania 

Budżet 

(brutto) 

w zł 

Podstawowe metody 
Uzasadnienie wraz ze wskazaniem, jakiego okresu powinna 

dotyczyć ewaluacja 
Termin rozpoczęcia 

Przewidywany czas 

trwania 

Ocena wpływu realizacji 

WRPO 2014+ na zwiększenie 

podaży e-usług świadczonych 

drogą elektroniczną przez 

administrację publiczną oraz 

zaspokojenie potrzeb 

odbiorców usług w tym 

zakresie 

40.000 Metody ilościowe (CATI, CAWI)  

i jakościowe (IDI, FGI), analiza 

danych zastanych 

Badanie powinno identyfikować obszary krytyczne w 

realizacji projektów informatycznych, z uwzględnieniem 

ich efektywności, użyteczności dla odbiorców oraz 

trwałości. Powinno również dać odpowiedź, czy potrzeby 

zostały zaspokojone i czy należy podobne działania 

kontynuować w kolejnej perspektywie, po 2020 

III kw. 2020 4 miesiące 

Badanie oceny obciążeń 

administracyjnych 

beneficjentów WRPO 2014+ 

pod kątem możliwości ich 

ograniczenia 

80.000 Badania jakościowe z 

beneficjentami (FGI, IDI) 

Badanie ilościowe (PAPI lub CAPI), 

Obciążenia administracyjne dla beneficjentów wpływają 

na zainteresowanie podmiotów, które realizują projekty 

w ramach Programu. Będzie to determinowało sukces 

szczególnie w tych priorytetach, które będą wdrażane 

przy wykorzystaniu instrumentów zwrotnych. Częścią 

badania powinna być ocena instrukcji i wytycznych dla 

beneficjentów. 

II kw. 2017 3 miesiące 

Ewaluacja działań 

podejmowanych na rzecz 

edukacji w ramach WRPO 

2014+ 

80.000 Dane źródłowe pozyskiwane od 

beneficjentów ostatecznych oraz 

od instytucji zaangażowanych w 

proces wdrażania. Eksperci 

dziedzinowi 

Badanie powinno zostać zaplanowane jako 

kompleksowa ewaluacja projektów edukacyjnych 

realizowanych w ramach WRPO 2014+ pod kątem ich 

trafności, skuteczności i efektywności.  

 

I kw. 2016 4 miesiące 

Wpływ wsparcia w ramach 

WRPO 2014+ na poprawę 

jakości i zwiększenie 

dostępności świadczeń 

zdrowotnych na terenie 

województwa wielkopolskiego 

130.000 Dane źródłowe pozyskiwane od 

beneficjentów ostatecznych oraz 

od instytucji zaangażowanych w 

proces wdrażania, grupy docelowe 

(mieszkańcy regionu). Eksperci 

dziedzinowi 

Badanie, przeprowadzone w drugiej połowie okresu 

wdrażania będzie miało na celu zbadanie, w jaki sposób 

inwestycje zdrowotne i społeczne wspierane w ramach 

Programu przyczynią się do poprawy jakości i 

dostępności usług zdrowotnych w regionie, jak również 

pozwoli ocenić skuteczność przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu w regionie. Prowadzone 

działania mogą być nowatorskie, w związku z czym 

istnieje szczególna potrzeba monitorowania sposobu 

wdrażania, w tym w szczególności trafności, 

efektywności i skuteczności działań.  

II kw. 2016 4 miesiące 
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Tytuł badania 

Budżet 

(brutto) 

w zł 

Podstawowe metody 
Uzasadnienie wraz ze wskazaniem, jakiego okresu powinna 

dotyczyć ewaluacja 
Termin rozpoczęcia 

Przewidywany czas 

trwania 

Zwiększenie dostępności dóbr 

dziedzictwa i naturalnego i 

poprawa warunków i jakości 

świadczonych usług 

kulturowych w wyniku 

realizacji WRPO 2014+ 

90.000 Badanie ilościowe (PAPI lub CAPI), 

badania jakościowe (IDI, FGI) 

Ocena osiągnięcia celu szczegółowego osi 4. 

I kw. 2016 4 miesiące 

Ocena systemu zarządzania i 

kontroli Programu 

35.000 Analiza danych zastanych, badania 

jakościowe (IDI z IZ WRPO 2014+) 

Dobrze przygotowany program powinien mieć również 

dobrze opracowane założenia realizacyjne i ramowe 

plany wykonania. Badanie też powinno ułatwić prace IZ 

nad opracowaniem harmonogramów konkursów, aby 

zmaksymalizować stopień osiągnięcia celów. 

IV kw. 2017 3 miesiące 

Stan oraz wpływ realizacji 

WRPO 2014+ na procesy 

dyfuzji rozwoju z obszarów 

wzrostu na ich obszary 

otaczające 

180.000 Metoda kontrfaktyczna. Głównie 

dane zastane i metody jakościowe. 

Badanie pozwoli na ocenę rzeczywistych efektów 

wsparcia, z uwzględnieniem dodatkowości 

inwestycyjnej, dodatkowości wynikowej i dodatkowości 

behawioralnej.  

IV kw. 2015 oraz  

IV kw. 2020 
5 miesięcy 

Ocena i wpływ inwestycji 

prośrodowiskowych 

wspartych w ramach WRPO 

2014+ 

80.000 Metoda kontrfaktyczna. Głównie 

dane zastane i metody jakościowe. 

Badanie powinno wskazać dobre praktyki w zakresie 

innowacji prośrodowiskowych oraz zwiększających 

adaptację do zmian klimatu; ilość zrealizowanych 

inwestycji w zakresie OZE, kogeneracji, 

termomodernizacji i zainstalowanej mocy.  

IV kw. 2015 oraz  

IV kw. 2020 
5 miesięcy 
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2. METODY PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA WRAZ Z OKREŚLENIEM 
ZAPOTRZEBOWANIA NA DANE 

W niniejszej części przedstawiona została propozycja metod badawczych, przewidzianych do 

zastosowania w badaniach ewaluacyjnych WRPO 2014+. Zastosowanie poniższych metod umożliwi 

rzetelne wykonanie proponowanych badań. Dla każdej z metod określono zapotrzebowanie na 

niezbędne do skutecznej realizacji procesu ewaluacji dane, w tym w szczególności dla 

zaawansowanych metodologicznie badań ewaluacyjnych przeprowadzanych m.in. za pomocą metod 

kontrfaktycznych – warto podkreślić, że w okresie 2014-2020 metody kontrfaktyczne stanowić będą 

jeden z podstawowych standardów ewaluacyjnych. 

LISTA PROPOZYCJI METOD BADAWCZYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA W BADANIACH 
EWALUACYJNYCH 

NAZWA METODY ZAPOTRZEBOWANIE NA DANE 

Analiza dokumentów 
strategicznych i analitycznych 

Zebranie danych zastanych dotyczących ewaluowanego tematu 

Analiza kontrfaktyczna Dane o wydatkowanych środkach oraz dane statystyczne (GUS, EUROSTAT, 
AMECO) 

Analizy statystyczne 
i makroekonomiczne 

Zebranie danych zastanych dotyczących kształtowania się trendów wskaźników 
ekonomicznych 

Badania ilościowe Zebranie opinii w zakresie ilościowych postępów Programu: 
- instytucji systemu realizacji polityki spójności; 
- beneficjentów wspartych w ramach Programu; 

- wnioskodawców; 
- potencjalnych beneficjentów; 

- ogół mieszkańców; 

Badania jakościowe Zebranie opinii w zakresie jakościowych postępów Programu: 
- instytucji systemu realizacji polityki spójności; 
- beneficjentów wspartych w ramach Programu; 

- wnioskodawców; 
- potencjalnych beneficjentów; 

- ogół mieszkańców; 

Panele eksperckie Uzyskanie opinii ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie 
opracowywania, wdrażania i monitorowania programów finansowanych z 

funduszy europejskich oraz posiadających wiedzę dotyczącą rozwoju 
regionalnego w zakresie postępów rzeczowych w realizacji WRPO 2014+ oraz 

wydolności systemu realizacji i monitorowania. 

 

3. SPOSOBY ZAPEWNIENIA DOSTARCZENIA ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU DANYCH NA 
UŻYTEK EWALUACJI  

W celu przeprowadzania wiarygodnych i rzetelnych badań ewaluacyjnych należy w zapisach 

Szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia, w zależności od zakresu badania podać 

zidentyfikowaną przez Ewaluatora listę baz danych instytucji, które w wyniku przeprowadzonego 

badania dysponują aktualizowanymi zbiorami danych: 

 bazy komercyjne (TNS OBOP, Laboratorium Badań Społecznych, Ośrodek Informacji Centrum 

Badania Opinii Społecznej),  

 Centralna Komisja Egzaminacyjna / Instytut Badań Edukacyjnych,  

 dane zagraniczne (EUROSTAT),  

 Główny Urząd Statystyczny,  
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 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,  

 Instytut Spraw Publicznych,  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,  

 Krajowy Rejestr Sądowy,  

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

 Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

 Ministerstwo Gospodarki,  

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

 Ministerstwo Sprawiedliwości,  

 Ministerstwo Zdrowia,  

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  

 Narodowy Bank Polski,  

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  

 urzędy marszałkowskie, 

 urzędy wojewódzkie,  

 Władza Wdrażająca Programy Europejskie,  

 wojewódzkie urzędy pracy,  

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Ewaluacja wskazała, pewne ograniczenia w dostępie do danych. Częściowo niejawne są informacje 

zbierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ze względu na specyfikę danych np. o stanie zdrowia 

czy wysokości świadczeń), które stanowią 40% (wśród częściowo niejawnych). Najpełniejsza baza 

danych o obywatelach polskich-PESEL- także jest częściowo niejawna. W 90% baz informacje można 

znaleźć na stronach internetowych (pozostałe bazy są niepublikowane). W przypadku baz ZUS czy 

GUS publikowane są dane zbiorcze i nie ma możliwości dotarcia przez stronę do samej bazy, o 

potrzebne dane należy zwrócić się do dysponentów danych instytucji, co w niektórych przypadkach 

wiąże się z koniecznością odpłatności za pobierane dane.  

4. SPOSOBY KOMUNIKACJI WYNIKÓW EWALUACJI  

Poniżej znajdują się propozycje sposobów komunikacji wyników ewaluacji. Powinny to być przede 

wszystkim: 

 szczegółowy raport pisemny, 

 broszura nt. zebranych doświadczeń i rekomendacji,  

 spotkania, 

 seminaria, warsztaty nt. zebranych doświadczeń, 

 e-mail lub Internet/Intranet. 

W tej części Planu ewaluacji powinny zostać zamieszczone zasady raportowania i prezentacji 

wyników badań ewaluacyjnych obejmujące m.in.: 
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 komunikowanie wyników w pierwszej kolejności do kluczowych podmiotów, tj. do tych, którzy 

podejmują decyzje, a następnie do pozostałych, 

 prezentacja wyników osobiście przez wykonawców ewaluacji, 

 przekazywanie informacji dopasowanych do potrzeb podjęcia danej decyzji, 

 zaangażowanie Zamawiającego w trakcie ewaluacji – pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych 

nieporozumień na etapie raportowania, 

 ostrożne komunikowanie informacji wrażliwych, 

 w przypadku ewaluacji o charakterze formatywnym – nacisk na jakość rekomendacji. 

5. ZASOBY LUDZKIE 

Przy konstrukcji tej części Planu ewaluacji należy mieć na uwadze zapisy zawarte w Umowie 

Partnerstwa, mówiące o tym, że proces ewaluacji będzie realizowany przez Jednostki Ewaluacyjne 

zlokalizowane w administracji publicznej wdrażającej politykę spójności.  

Zgodnie z Art 49. Rozporządzenia Ogólnego Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnienia 

właściwego potencjału dla przeprowadzenia ewaluacji.  

Według komisyjnego podręcznika metodologicznego EVALSED, budowa potencjału ewaluacyjnego 

zachodzi na wielu poziomach, a w tym: indywidualnym (rozwój odpowiednich kompetencji i 

umiejętności), organizacyjnym (projektowanie odpowiednich struktur organizacyjnych i zarządzanie 

nimi), interorganizacyjnym (wzmacnianie relacji między instytucjami publicznymi i prywatnymi, sieci 

współpracy, procedury, partnerstwa) a także ogólnym społecznym (budowa świadomości 

społeczeństwa w zakresie ewaluacji). Wieloaspektowość potencjału ewaluacyjnego sprawia, że 

katalog możliwych do podjęcia działań w kierunku jego rozwoju jest bardzo szeroki. Co więcej, są to 

najczęściej działania długoterminowe, a czasem i nieokreślone w czasie. Czyni to proces budowania 

potencjału ewaluacyjnego długotrwałym, a wręcz nieskończonym - jest stałym procesem „uczenia 

się” i doskonalenia.  

W latach 2007-2013 podjęto szereg działań związanych z budowaniem potencjału ewaluacyjnego w 

regionie. Utrzymywano współpracę z kluczowymi krajowymi i regionalnymi instytucjami 

uczestniczącymi w procesie ewaluacji (Komitetem Monitorującym, Krajowa Jednostka Ewaluacji), 

realizowano działania na rzecz skutecznego planowania i monitorowania realizacji procesu ewaluacji 

oraz wdrażania rekomendacji w regionie. W celu zwiększania kompetencji w zakresie metodologii 

badań ewaluacyjnych, pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej brali czynny udział w pracach 

prowadzonych przez KJE, aktywnie współpracowali z ekspertami zewnętrznymi i przedstawicielami 

jednostek ewaluacyjnych z innych regionów. 

Okres programowania 2014-2020 przynosi nowe wyzwania w zakresie dalszego rozwoju potencjału 

ewaluacyjnego regionu. Wytyczne komisyjne wskazują na konieczność m.in. podjęcia działań na rzecz 

pobudzenia popytu na badania ewaluacyjne, jak i podaży instytucji, które mogłyby je realizować. 

Wskazuje się również na potrzebę działań w zakresie rozszerzenia praktyk ewaluacyjnych w regionie 

(np. na poziomie innych instytucji w regionie), jak i lepszej integracji ewaluacji z procesami 

programowania i zarządzania programami wsparcia. 
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Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, jak i dotychczasowe doświadczenia regionu w zakresie 

budowania potencjału ewaluacyjnego, działania podejmowane w latach 2014-2020 będą 

ukierunkowane na realizację pięciu głównych celów: 

1) Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych i rozwiązań organizacyjnych dla skutecznej 

realizacji procesu ewaluacji 

• inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JE i innych 

pracowników zaangażowanych w proces ewaluacji – szkolenia, warsztaty, konferencje oraz 

inne przedsięwzięcia zwiększające zdolność zespołu do skutecznej i efektywnej realizacji 

swoich zadań, w szczególności w kontekście zwiększania wiedzy na temat metodologii badań 

ewaluacyjnych;  

• zachowanie niezależności jednostki ewaluacyjnej – szczególnie w przypadku ewaluacji 

wewnętrznych JE zobowiązana będzie do zapewnienia niezależności procesu ewaluacji i 

obiektywności wyników, z uwzględnieniem obowiązujących standardów w zakresie 

rzetelności i staranności prowadzenia badań;  

• współpraca w ramach Grupy Sterującej Ewaluacją – platforma współpracy pomiędzy 

kluczowymi interesariuszami Programu zapewniająca stały przepływ informacji i wiedzy w 

zakresie działań realizowanych w ramach ewaluowanych programów operacyjnych oraz 

priorytetowych działań publicznych podejmowanych w regionie ; 

• współpraca z jednostkami ewaluacyjnymi innych programów operacyjnych – utrzymywanie 

współpracy z przedstawicielami regionalnych i krajowych jednostek ewaluacyjnych 

umożliwiające stałą wymianę pomysłów i doświadczeń z zakresu realizacji badań 

ewaluacyjnych pod kątem ich późniejszego wdrożenia w województwie. 

2) Lepsza organizacja i koordynacja procesu ewaluacji 

• wsparcie ze strony Komitetu Monitorującego – współpraca z Komitetem Monitorującym 

zwiększy jakość i terminowość realizacji badań ewaluacyjnych, dzięki m.in. bieżącej analizie 

postępów w realizacji planów i wyników badań ewaluacyjnych, jak również monitoringowi 

realizacji zasad partnerstwa w procesie ewaluacji; 

• współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji – współpraca dotyczyć będzie zarówno aspektów 

organizacyjnych i technicznych związanych z realizacją procesu ewaluacji w regionie, jak i 

kwestiach merytorycznych (m.in. konsultacje planów ewaluacji, przedmiotów zamówień na 

badania);  

• współpraca z najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityk 

rozwoju – system współpracy i przepływu informacji między instytucjami zaangażowanymi w 

procesy monitorowania i ewaluacji działań prorozwojowych na poziomie kraju i w regionach, 

w tym: Głównym Urzędem Statystycznym, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, 

Krajowym i Regionalnym Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego, Ośrodkiem Badań 

Regionalnych oraz Regionalnym Forum Terytorialnym. 
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6. BUDŻET  

Jednym z elementów Planu ewaluacji jest określenie źródła finansowania realizacji badań 

przewidzianych do realizacji. Analogicznie jak w przypadku ewaluacji programów w perspektywie 

finansowej 2007-2013, badania finansowane będą głownie ze środków pomocy technicznej 

Programu przy wsparciu środków własnych województwa. 

7. PLAN SZKOLEŃ  

Ostatnim elementem Planu ewaluacji jest przedstawienie planu szkoleń dla pracowników 

zaangażowanych w proces ewaluacji, m.in. pracowników Jednostki Ewaluacyjnej. Szkolenia te będą 

miały na celu podnoszenie ich kwalifikacji, a co za tym idzie poprawę jakości procesu ewaluacji.  

Jedną z przydatnych propozycji mogą być szkolenia dotyczące metod badawczych wykorzystywanych 

do realizacji badań ewaluacyjnych. Warto zadbać o to, aby w temacie szkoleń znalazły się 

zróżnicowane metody uwzględniające najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej i MIR. Wartościowe 

będą także szkolenia z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych, które będą stanowić w 

okresie 2014-2020 jeden z podstawowych standardów ewaluacyjnych.  

Kolejną grupa szkoleń, wartą wzięcia pod uwagę przy tworzeniu planu szkoleń, są szkolenia dotyczące 

zamówień publicznych. Częste nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych, a także aktów 

wykonawczych do ustawy powodują konieczność stałego aktualizowania wiedzy, m. in. wśród 

pracowników Jednostki Ewaluacyjnej, która zamówienia publiczne jakimi są badania ewaluacyjne 

zleca na zewnątrz stosując przepisy wspomnianej ustawy. 

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie ewaluacje będą zlecane jednostkom badawczym, korzystne będzie 

przeprowadzanie szkoleń dotyczących sposobów prezentacji wyników badań, jak również pisania 

raportów.  

ANEKS 3 .  SYNTEZA WYNIKÓW ST RATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO  

Prognoza oddziaływania na środowisko działań przewidzianych w projekcie Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (wersja z 30 sierpnia 2013 r.) opiera się 

na modelu oceny polityki (policy appraisal), gdzie poddaje się analizie, czy kwestie środowiskowe 

zostały należycie ujęte w przedłożonym dokumencie. Prognozę tę przygotowano zgodnie z 

wytycznymi przewidzianymi w krajowym ustawodawstwie, warunkami zamówienia oraz uwagami 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego. Dokument powstał z założeniem niepowielania ocen aspektów już 

analizowanych w innych dokumentach. Dokument ten określa cele związane z rozwojem 

województwa wielkopolskiego, które kwalifikują się do wsparcia ze strony UE w latach 2014-2020. 

Program opracowano zgodnie z wytycznymi: pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej dla polityki 

spójności, Strategii „Europa 2020” oraz Umowy Partnerstwa (na poziomie krajowym), przez co do 

procesu powstawania dokumentu włączono szereg partnerów. Podczas prac nie napotkano na 

większe trudności związane z niedostatkami aktualnej techniki lub wiedzy. 
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WRPO 2014+ składa się z diagnozy poszczególnych obszarów kluczowych dla rozwoju województwa 

wielkopolskiego, wniosków wynikających z diagnozy, a także rekomendacji postępowania. Druga 

część zawiera cel główny oraz 10 celów szczegółowych, które województwo wielkopolskie zamierza 

realizować w okresie 2014-2020. Realizacja celów oparta będzie na wdrażaniu 10 Osi priorytetowych, 

którym przyporządkowano Priorytety inwestycyjne. Zamierzenia zawarte w opisie Osi oraz 

Priorytetów inwestycyjnych podlegały ocenie, która pokrótce zostanie przedstawiona w niniejszym 

streszczeniu. Kolejna część WRPO 2014+ to proponowany system wdrażania, który został oceniony w 

kontekście ochrony środowiska i możliwości monitorowania efektów Programu. W Prognozie 

zawarto także propozycję wariantów alternatywnych, wariant „zero”, czyli zmiany stanu środowiska 

w przypadku braku realizacji interwencji, a także propozycję minimalizowania potencjalnych 

oddziaływań negatywnych oraz wzmacniania oddziaływań pozytywnych możliwą podczas wdrażania 

WRPO 2014+. 

W rozdziale 2 przedstawiono ocenę zawartości WRPO 2014+ (w tym ocenę celu głównego, zapisów 

szczegółowych oraz ocenę zaproponowanego sposobu wdrażania i monitorowania). W rozdziale tym 

zawarto ocenę powiązań WRPO 2014+ z innymi dokumentami a także ocenę zgodności z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i w warunkach zmieniającego się klimatu.  

Główny cel WRPO 2014+ brzmi Poprawa konkurencyjności i spójności województwa, jest to cel 

bardzo pojemny i przy założeniu, iż pod pojęciem spójności województwa rozumiana jest 

wielowymiarowa spójność społeczna, środowiskowa i gospodarcza można uznać, iż realizacja tak 

postawionego celu przyczyni się do lepszego wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Cel główny 

WRPO 2014+ powinien zakładać także podniesienie jakości życia oraz poprawę dobrobytu, w 

rozumieniu zrównoważonego rozwoju (nie odnoszącego się do konsumpcjonizmu) (rozdział 2). 

1. Oś priorytetowa - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka zakładająca kierowanie wsparcia w 

zakresie rozwoju innowacji oraz różnorodnych form wspierania przedsiębiorstw jest bardzo pożądana 

w zakresie rozwoju województwa, jednak skutki jej realizacji w środowisku mogą być zarówno 

pozytywne jak i negatywne. W WRPO 2014+ w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorczości bardzo 

słusznie założono, iż wspierane będą inicjatywy powiązane z ideą społecznie odpowiedzialnego 

biznesu, a także z promocją narzędzi wspierających zarządzanie ryzykami z obszarów 

środowiskowego, społecznego i organizacyjnego. W tej Osi pozytywne oddziaływania wiążą się z 

rozwojem innowacji, także w zakresie ochrony środowiska (ten kierunek jest wymieniany jako jeden z 

inteligentnych specjalizacji regionalnych), zaś możliwe negatywne oddziaływania związane z 

rozwojem przedsiębiorstw powinny być minimalizowane na etapie przyznawania decyzji o 

dofinansowaniu, uwzględniając inicjatywy zaprojektowane tak aby nie powodowały negatywnego 

wpływu na środowisko.  

2. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne jest ukierunkowana na rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sferze publicznej oraz gospodarce. Rozwój tych technologii 

docelowo wpłynie na poprawę funkcjonowania procesów społeczno-gospodarczych, co w efekcie 

wpłynie na racjonalizację zużycia zasobów, zwiększenie elastyczności warunków pracy i poprawę 

warunków życia mieszkańców regionu. Zagrożeniem jakie niesie w sobie rozwój TIK jest kwestia 

bezpieczeństwa danych dostępnych w systemach elektronicznych (konieczne jest zwiększanie 

zabezpieczeń, ponieważ zwiększy to zaufanie użytkowników). Wdrażanie zamierzeń zawartych w 

poszczególnych Priorytetach inwestycyjnych nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na zasoby 

środowiskowe oraz ludzi.  
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3. Oś priorytetowa - Energia zakłada wspieranie niskoemisyjnej gospodarki oraz rozwój 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To działania, które docelowo przyniosą pożądane, 

pozytywne efekty środowiskowe. Jednak należy pamiętać o akustycznych i krajobrazowych efektach 

elektrowni wiatrowych, negatywnych dla środowiska skutkach monokulturowych upraw roślin 

energetycznych, ryzykownej energii geotermalnej głębokiej oraz oddziaływaniu na środowisko 

dużych hydroelektrowni. Z zachowaniem strategii zapobiegania ryzyku możliwe jest stosowanie 

odnawialnych źródeł energii z równoczesnym ograniczeniem emisji niskiej pochodzącej z 

niskoefektywnych palenisk indywidualnych, jak również zmniejszenie zużycia energii 

konwencjonalnej, dywersyfikacja źródeł energii, poprawa klimatu akustycznego oraz warunków 

zdrowotnych i jakości życia. Przedsięwzięcia kierowane do dofinansowania powinny być prawidłowo 

oceniane pod kątem lokalizacji oraz rozwiązań technologicznych, tak aby nie powodować 

negatywnego oddziaływania.  

4. Oś priorytetowa - Środowisko zakłada realizację działań zmierzających do poprawy środowiska w 

województwie wielkopolskim. Zamierzenia wpisują się w zdiagnozowane potrzeby oraz konieczność 

realizacji wymogów stawianych przez dyrektywy unijne. Przy założeniu prawidłowej lokalizacji 

przedsięwzięć i prawidłowo wykonanych projektów wraz z procedurami OOŚ realizacja Priorytetów 

inwestycyjnych zawartych w tej Osi nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na 

środowisko. Wskazane jest, aby przy realizacji tej Osi szczególną wagę nadać wzmacnianiu 

pozytywnego oddziaływania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków WRPO 2014+. 

5. Oś priorytetowa - Transport zakłada zwiększenie spójności komunikacyjnej poprzez realizację 

dwóch celów szczegółowych: poprawa warunków dla transportu drogowego oraz dla transportu 

kolejowego. Włączenie do WRPO 2014+ działań związanych z rozwojem przewozów regionalnych ma 

bardzo pozytywne oddziaływanie na budowanie systemu transportu zrównoważonego. Działania 

związane z poprawą warunków dla transportu drogowego docelowo także będą miały pozytywne 

oddziaływanie na środowisko oraz ludzi (poprzez poprawę bezpieczeństwa i przepustowości na 

drogach, odciążenie układów komunikacyjnych miejscowości przez budowę obwodnic i obejść. 

Minimalizacja potencjalnych negatywnych oddziaływań jest możliwa na etapie właściwej lokalizacji 

oraz prawidłowo przeprowadzonej procedury OOŚ.  

6. Oś priorytetowa - Rynek pracy zakłada wzrost zatrudnienia i w ocenie środowiskowej główne 

założenia niniejszej Osi nie będą powodowały negatywnych skutków środowiskowych. Ich realizacja 

w pozytywny sposób może oddziaływać na ludzi poprzez poprawę zatrudnienia. Jedynym 

elementem, który nie do końca jest zgodny z zasadami ochrony środowiska jest zakładane wsparcie 

mobilności terytorialnej (poprzez pokrycie kosztów dojazdów). Takie działania mogą powodować 

negatywne skutki środowiskowe i społeczne, a także pogłębiać zjawisko suburbanizacji. 

7. Oś priorytetowa - Włączenie społeczne realizuje cel związany z ograniczeniem skali ubóstwa. W 

kontekście uwzględniania aspektów środowiskowych w działaniach z tego zakresu istotne jest, iż z 

ubóstwem często związana jest niska dbałość o najbliższe otoczenie a także zachowania wpływające 

negatywnie na środowisko takie jak pozbywanie się odpadów w niekontrolowany sposób, spalanie 

odpadów w paleniskach domowych. Działania w tym zakresie będą miały pozytywne oddziaływanie 

na ludzi i pośrednio także na środowisko.  

8. Oś priorytetowa - Edukacja, przewidziane w ramach niniejszej Osi działania związane są z 

inwestowaniem w edukację, umiejętności i kształcenie przez całe życia. Realizacja Priorytetów 
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zawartych w tej Osi pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców poprawiając ich sytuację na 

rynku zawodowym. Poprawa edukacji przedszkolnej przyczyni się do wyrównywania dostępu do 

edukacji.  

9. Oś priorytetowa - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego zakłada poprawę dostępności usług 

publicznych (zdrowotnych, społecznych). W ramach tej Osi będzie wspierana rewitalizacja 

(wielowymiarowa, co ma istotne znaczenie dla idei zrównoważonego rozwoju) a także wspierana 

będzie gospodarka społeczna. Ogólnie cała Oś jest bardzo pozytywna dla wdrażania zasady 

zrównoważonego rozwoju a lokalnie występujące oddziaływania negatywne związane z budową 

nowej infrastruktury można minimalizować na etapie projektowania oraz lokalizowania 

przedsięwzięcia.  

10. Oś priorytetowa - Pomoc techniczna, realizacja tej Osi nie niesie negatywnego oddziaływania, 

jednak zaleca się aby przy realizacji projektów szkoleniowych, kampanii, zakupu sprzętu biurowego, 

zamawianych materiałów promocyjnych zadbać o minimalizowanie wpływu tych działań na 

środowisko, poprzez odpowiednią logistykę przedsięwzięć (miejsce i czas trwania uwzględniający 

możliwość dotarcia środkami komunikacji publicznej, dwustronny druk materiałów lub umieszczanie 

na stronach internetowych, uwzględniania zielonych zamówień publicznych przy zamawianiu 

materiałów promocyjnych, catering uwzględniający produkty sezonowe, etc.). 

Rozdział 3 poświęcony jest szczegółowej ocenie skutków realizacji projektu WRPO 2014+ z 

uwzględnieniem oddziaływania na środowisko.  Zawarto w nim także ocenę możliwości wystąpienia 

oddziaływań trans granicznych a także podano informacje o zidentyfikowanych oddziaływaniach 

projektu WRPO 2014+ na obszary chronione, w tym Natura 2000. 

Lista projektów dużych zawartych w WRPO 2014+ obecnie zawiera tylko dwa projekty, tj. Regionalne 

Centrum Zdrowia Dziecka oraz Modernizacja linii kolejowej nr 354. Przebieg istniejącego połączenia 

kolejowego wskazuje na występowanie kolizji z istniejącymi obszarami chronionymi, w tym z Natura 

2000. Wskazane jest, aby projekt modernizacji poprzedzony został wnikliwą oceną oddziaływania na 

środowisko, a sam proces projektowania uwzględniał możliwości obecnego jak i przyszłych 

oddziaływań (poprzez odpowiednie projektowanie możliwe jest minimalizowanie oddziaływań 

obecnych).  

Prognoza WRPO 2014+ analizuje możliwe oddziaływania, które mogą powstawać w związku z 

realizowaniem zamierzeń ocenianego dokumentu. Ocenę wpływu na poszczególne komponenty 

poprzedziła analiza istotności działań przewidzianych w projekcie WRPO 2014+ w zestawieniu z 

oceną stanu aktualnego środowiska w województwie wielkopolskim. W odniesieniu do 

różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów chronionych realizacja WRPO 2014+ może 

mieć wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny. Istotne jest, aby na etapie projektowania 

przedsięwzięć uwzględnić możliwie najlepszy wariant lokalizacyjny, rozwiązania technologiczne 

opierać o najlepsze dostępne rozwiązania (przy zachowaniu rozsądności ekonomicznej), a także 

wzmocnić rolę zaświadczenia wydawanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska poprzez 

rozszerzenie jego zakresu o analizę oddziaływań na wszystkie obszary chronione oraz gatunki. W 

odniesieniu do inwestycji z zakresu turystki ważne jest aby uwzględniały one odporność obszarów 

chronionych na presję turystyczną, a także polegały na budowaniu takiej infrastruktury, która pozwoli 

z jednej strony wykorzystywać potencjał przyrodniczy w rozwoju turystyki, a z drugiej ograniczać 

presję (wieże widokowe, tarasy, odpowiednie wyznaczanie szlaków turystycznych).  
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Realizacja WRPO 2014+ będzie niosła pozytywne oddziaływanie na ludzi, w tym na zdrowie. Związane 

jest to przede wszystkim z inwestycjami w podstawową infrastrukturę społeczną (np. infrastruktura 

służby zdrowia), zapobieganie ubóstwu, wykluczeniu, prowadzenie wielowymiarowej rewitalizacji 

obszarów miejskich, a także działania z zakresu zwiększania dostępu do rynku pracy. 

Wpływ WRPO 2014+ na wody będzie wiązał się z pozytywnym oddziaływaniem. W WRPO 2014+ 

przewidziano szereg działań zmierzających do poprawy wód, poprzez przykładowo inwestycje w małą 

retencję wodną, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, itp. Możliwość używania 

informatycznych systemów informacyjnych, także o stanie środowiska wodnego przyczyni się do 

zwiększenia dostępu do informacji w tym zakresie. Można oczekiwać, iż systemy monitoringu także 

spowodują większą dbałość o zasoby wodne. Negatywne oddziaływania możliwe są do wystąpienia 

przy realizacji działań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy to przy inwestycjach z 

zakresu hydroenergetyki czy też przy monouprawach roślin energetycznych, które mogą wymagać 

naważania (negatywny wpływ spływu powierzchniowego). 

Wśród zamierzeń WRPO 2014+ znalazło się wiele Priorytetów i działań, które skutkować będą 

istotnymi pozytywnymi oddziaływaniami na jakość powietrza atmosferycznego, w szczególności 

poprzez obniżanie emisji, większe wykorzystanie OZE czy poprawę efektywności energetycznej. 

Wpływ realizacji WRPO 2014+ na powierzchnię ziemi, w tym gleby będzie miała oddziaływanie 

pozytywne, przede wszystkim w zakresie stanu gleby (poprzez inwestycje w zakresie gospodarki 

odpadami oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych) a także w pewnym stopniu na problemy 

związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Potencjalne negatywne oddziaływanie wiąże się z 

inwestycjami w infrastrukturę, która poprzez zajęcie terenu przyczynia się do degradacji powierzchni 

ziemi.  

Wpływ skutków wdrożenia WRPO 2014+ na krajobraz będzie istotny, w szczególności w zakresie 

realizacji wielkogabarytowych i wielkopowierzchniowych inwestycji infrastrukturalnych, a także 

projektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dla zapewnienia ochrony 

krajobrazu zaleca się uwzględnienie wykonywania analiz krajobrazowych przy inwestycjach wielko 

powierzchniowych i wysokościowych. Szereg działań przewidzianych w WRPO 2014+ będzie miało 

pozytywne oddziaływanie na krajobraz, szczególnie przewidziane w 4. Osi, w Priorytecie 

poświęconym ochronie, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego.  

Realizacja WRPO 2014+ może wpłynąć korzystnie na zabytki i infrastrukturę, podniesienie ich 

funkcjonalności i zwiększenie kosztów ponoszonych na ich utrzymanie poprzez sprzężone ze sobą 

działania: spadek użytkowania infrastruktury transportowej poprzez e-usługi, modernizacja obiektów 

hydrotechnicznych, poprawa stanu obiektów zabytkowych, mieszkalnych oraz infrastruktury 

transportowej.  

Realizacja WRPO 2014+ w odniesieniu do klimatu nie będzie niosła istotnych oddziaływań (przede 

wszystkim z uwagi na globalny charakter głównych cech klimatu). Istotne dla regionu będą natomiast 

projekty zwiększające jego odporność na skutki tych zmian, jak również wdrażające mechanizmy 

adaptacyjne do nich. 

Realizacja WRPO 2014+ nie będzie miała istotnego wpływu na zasobność czy rozmieszczenie 

surowców, może natomiast wpływać na wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi, przez 
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ograniczenie energochłonnych technologii, promowanie OZE, odzysk surowców z odpadów, 

kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznych, skutkujących zmianami w gospodarce, 

czerpiącej z zasobów naturalnych. 

W Prognozie nie stwierdzono oddziaływań transgranicznych związanych z realizacją celów 

przewidzianych w poszczególnych Osiach priorytetowych. 

W odniesieniu do obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 stwierdzono szereg 

możliwych oddziaływań pozytywnych, związanych przede wszystkim z realizacją 4. Osi priorytetowej. 

Nie zidentyfikowano istotnych znaczących oddziaływań negatywnych, wskazano jednak możliwe do 

wystąpienia potencjalne zagrożenia, które mogą mieć miejsce w przypadku złej lokalizacji, 

nieprawidłowego projektu czy też źle przeprowadzonej inwestycji.  

Rozdział 4 zawiera analizę wariantową (w tym wariant „zero”) oraz zaproponowane rekomendacje.  

Zgodnie z istniejącymi wytycznymi, dokumenty strategiczne, zwłaszcza o tak wysokim poziomie 

ogólności jak WRPO 2014+, nie mogą i nie powinny zawierać zaawansowanych wariantów 

poszczególnych zamierzeń (wariantowanie odbywa się na poszczególnych etapach tworzenia założeń 

WRPO 2014+). Nie powinno się też poddawać ocenie wariantowej tych interwencji, dla których nie 

zidentyfikowano negatywnych oddziaływań. Mimo to w Prognozie przeprowadzono analizę kilku 

zidentyfikowanych możliwości alternatywnych rozwiązań do tych zaproponowanych w ocenianym 

dokumencie, a także rozpatrzono wariant „zero”. Analiza sytuacji nierealizowania zamierzeń WRPO 

2014+ skutkowałaby negatywnie, hamująco, a niekiedy neutralnie.  

Prognozę kończą propozycje możliwe do uwzględnienia w WRPO 2014+ lub do wykorzystania na 

etapie wdrożeniowym, uzupełnione o propozycję kryteriów oceny projektów pod kątem 

środowiskowym, które to kryteria mają wzmocnić uwzględnianie aspektów środowiskowych przy 

przygotowywaniu projektów współfinansowanych w ramach WRPO 2014+. 

W Prognozie załączono także tabelę zestawiającą możliwe do wystąpienia oddziaływania negatywne 

wraz z proponowanymi sposobami ich minimalizowania oraz zidentyfikowane potencjalne 

oddziaływania o charakterze pozytywnym. 
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ANEKS 4. MATRYCE LOGICZNE OCENY SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZ NEJ 

Cel szczegółowy 
Programu 

Oś priorytetowa 
1. 

Innowacyjna i 
konkurencyjna 

gospodarka 

Oś priorytetowa 2. 
Społeczeństwo 
informacyjne 

Oś priorytetowa 3. 
Energia 

Oś priorytetowa 4. 
Środowisko 

Oś priorytetowa 5. 
Transport 

Oś priorytetowa 6. 
Rynek pracy 

Oś priorytetowa 7. 
Wyłączenie 
społeczne 

Oś priorytetowa 8. 
Edukacja 

Oś priorytetowa 9. 
Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego 

Oś priorytetowa 
10. 

Pomoc Techniczna 

 

1. Wzrost 
innowacyjności 
przedsiębiorstw 

A A A B A A A A A N 

2. Wzrost 
zastosowania TIK 

A A A A B A A A A N 

3. Zmniejszenie 
emisyjności 
gospodarki 

A N A A A N N A N N 

4. Poprawa stanu 
środowiska 

przyrodniczego 
A B A A A N N A A N 

5. Zwiększenie 
spójności 

komunikacyjnej 
B A A A A N N B N N 

6. Wzrost 
zatrudnienia 

A A N N A A A A A N 

7. Ograniczenie skali 
ubóstwa 

N A N N N A A A A N 

8. Zwiększenie 
zatrudnialności 

A A A A A A A A A N 

9. Poprawa 
dostępności usług 

publicznych 
A A A N A A A A A N 

10. Poprawa 
sprawności 

zarządzania WRPO 
N N N N N N N N N A 
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Cele tematyczne 

Oś priorytetowa 
1. 

Innowacyjna i 
konkurencyjna 

gospodarka 

Oś priorytetowa 2. 
Społeczeństwo 
informacyjne 

Oś priorytetowa 3. 
Energia 

Oś priorytetowa 4. 
Środowisko 

Oś priorytetowa 5. 
Transport 

Oś priorytetowa 6. 
Rynek pracy 

Oś priorytetowa 7. 
Wyłączenie 
społeczne 

Oś priorytetowa 8. 
Edukacja 

Oś priorytetowa 9. 
Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego 

Oś priorytetowa 
10. 

Pomoc Techniczna 

 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 

innowacji 

A A A A A A A A A N 

2. Zwiększenie 
dostępności, stopnia 

wykorzystania i 
jakości technologii 

informacyjno-
komunikacyjnych 

A A A A N A A A A N 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności 
małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

sektora rolnego oraz 
sektora rybołówstwa i 

akwakultury 

A A A A A A A A A N 

4. Wspieranie 
przejścia na 
gospodarkę 

niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach 

A N A A A A N A N N 

5. Promowanie 
dostosowania do 
zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 

N A N A A N N A N N 

6. Ochrona 
środowiska 

naturalnego i 
wspieranie 

efektywności 
wykorzystywania 

zasobów 

A A A A A N N A N N 
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Cele tematyczne 

Oś priorytetowa 
1. 

Innowacyjna i 
konkurencyjna 

gospodarka 

Oś priorytetowa 2. 
Społeczeństwo 
informacyjne 

Oś priorytetowa 3. 
Energia 

Oś priorytetowa 4. 
Środowisko 

Oś priorytetowa 5. 
Transport 

Oś priorytetowa 6. 
Rynek pracy 

Oś priorytetowa 7. 
Wyłączenie 
społeczne 

Oś priorytetowa 8. 
Edukacja 

Oś priorytetowa 9. 
Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego 

Oś priorytetowa 
10. 

Pomoc Techniczna 

7. Promowanie 
zrównoważonego 

transportu i usuwanie 
niedoborów 

przepustowości w 
działaniu 

najważniejszych 
infrastruktur 
sieciowych 

A N A A A N N N N N 

8. Wspieranie 
zatrudnienia i 

mobilności 
pracowników 

A A N N A A A A A N 

9. Wspieranie 
włączenia 

społecznego i walka z 
ubóstwem 

N A N N A A A A A N 

10. Inwestowanie w 
edukację, 

umiejętności i uczenie 
się przez całe życie 

A A N N N A A A A N 
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Cel tematyczny 1. 
Wspieranie badań 

naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

Priorytet inwestycyjny 1.1 
(WRPO 2014+) 

Priorytet inwestycyjny 1.2  
(WRPO 2014+) 

A A 

 

Cel tematyczny 2. 
Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i 

jakości technologii 
informacyjno-

komunikacyjnych 

Priorytet inwestycyjny 2.2 Priorytet inwestycyjny 2.3 

A A 

 

Cel tematyczny 3. 
Podnoszenie 

konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 

sektora rolnego oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury 

Priorytet inwestycyjny 3.1 Priorytet inwestycyjny 3.2 Priorytet inwestycyjny 3.3 Priorytet inwestycyjny 3.4 

A A A A 

 

Cel tematyczny 4. 
Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

Priorytet 
inwestycyjny 

4.1 

Priorytet 
inwestycyjny 

4.2 
Priorytet inwestycyjny 4.3 Priorytet inwestycyjny 4.5 Priorytet inwestycyjny 4.7 

A A A A A 

 

Cel tematyczny 5. 
Promowanie dostosowania 

do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 

Priorytet inwestycyjny 5.2 

A 

 

Cel tematyczny 6. Ochrona 
środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności 

wykorzystywania zasobów 

Priorytet 
inwestycyjny 

6.1 

Priorytet 
inwestycyjny 

6.2 
Priorytet inwestycyjny 6.3 Priorytet inwestycyjny 6.4 Priorytet inwestycyjny 6.5 

A A A A A 

 

Cel tematyczny 7. 
Promowanie 

zrównoważonego transportu 
i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 

sieciowych 

Priorytet inwestycyjny 7.2 
Priorytet inwestycyjny 7.3 

(Umowa Partnerstwa) 
Priorytet inwestycyjny 7.4 

A A A 

 

Cel tematyczny 8. 
Wspieranie zatrudnienia i 

Priorytet 
inwestycyjny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 8.7 Priorytet inwestycyjny 8.8 Priorytet inwestycyjny 8.9 
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mobilności pracowników 8.2 
(Umowa 

Partnerstwa) 

8.5 

A A A A A 

 

Cel tematyczny 9. 
Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 

ubóstwem 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.1 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.2 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.3 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.4 

Priorytet 
inwestycyjny 
9.5 (Umowa 
partnerstwa) 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.7 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.8 

Priorytet 
inwestycyjny 

9.9 

A A A A A A A A 

 

Cel tematyczny 10. 
Inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się 

przez całe życie 

Priorytet inwestycyjny 10.1 Priorytet inwestycyjny 10. Priorytet inwestycyjny 10.4 

A A A 
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ANEKS 5. OPARCIE INTERWENCJI PRZEWIDZIANEJ W WRPO 2014+ NA ZAPISACH 

DIAGNOZY WYZWAŃ, POTRZEB I  POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

OPARCIE INTERWENCJI PRZEWIDZIANEJ W WRPO 2014+ NA ZAPISACH DIAGNOZY WYZWAŃ, POTRZEB I 

POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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ANEKS 6. ZESTAWIENIE WYZWAŃ RO ZWOJOWYCH WSKAZANYCH W CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ Z CELAMI OSI  PRI ORYTETOWYCH I  

PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 

 

ZESTAWIENIE WYZWAŃ ROZWOJOWYCH WSKAZANYCH W CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ Z CELAMI OSI PRIORYTETOWYCH I PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 

L.P. ZIDENTYFIKOWANE WYZWANIA ROZWOJOWE CEL TEMATYCZNY OŚ PRIORYTETOWA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

OSI 

PRIORYTETOWEJ 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRIORYTETU 

INWESTYCYJNEGO 

1 Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje: 

 Podniesienie poziomu innowacyjności w sektorze prywatnym (szczególnie w 

sferze usług) 

 Promocja innowacyjności wśród przedsiębiorców 

 Zwiększenie wykorzystania potencjału B+R wielkopolskich uczelni 

 Podnoszenie poziomu konkurencyjności międzynarodowej instytucji B+R oraz 

szkół wyższych 

 Wzmocnienie bazy IOB pośredniczących we współpracy sfery nauki i biznesu 

 Wsparcie sfery B+R w przedsiębiorstwach 

 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości/technologicznych 

 Wzmocnienie badań stosowanych i prac rozwojowych 

 Bezpośrednia współpraca wielkopolskich uczelni i sfery biznesu 

Konkurencyjność przedsiębiorstw: 

 Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw 

 Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju przedsiębiorczości w regionie 

 Konieczność dokapitalizowania majątku dużej części MŚP w zakresie nowych 

inwestycji 

 Wzrost powiązań między przedsiębiorstwami (np. klastry) 

 Wzmocnienie IOB m.in. poprzez rozszerzenie i lepsze dostosowanie do 

potrzeb przedsiębiorców usług przez nie świadczonych  

 Rozwój zwrotnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw 

1. Wspieranie badań 

naukowych, rozwoju 

technologicznego i 

innowacji 

1. Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka 

1. Wzrost 

innowacyjności 

przedsiębiorstw 

 

 

 

 

Wzmocnienie współpracy nauki z 

gospodarką (1.1) 

Wzrost potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw (1.2) 

3. Wzmacnianie 

konkurencyjności MŚP, 

sektora rolnego oraz 

sektora rybołówstwa i 

akwakultury 

Wzrost przedsiębiorczości (3.1) 

Wzrost umiędzynarodowienia 

gospodarki (3.2) 

Wzrost potencjału gospodarki (3.3) 

Rozwój usług dla przedsiębiorstw 

(3.4) 

2 Technologie informacyjno-komunikacyjne: 

 Wzrost liczby korzystających z Internetu 

 Rozszerzenie zakresu e-gospodarki 

 Wzrost zastosowań TIK w usługach publicznych 

 Zwiększenie zasobów zdigitalizowanych 

2. Zwiększenie 

dostępności, stopnia 

wykorzystania i jakości 

TIK 

2. Społeczeństwo 

informacyjne 

2. Wzrost 

zastosowania TIK 

Wzrost zastosowania TIK w 

gospodarce (2.2) 

Wzrost zastosowania TIK w sferze 

publicznej (2.3) 
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L.P. ZIDENTYFIKOWANE WYZWANIA ROZWOJOWE CEL TEMATYCZNY OŚ PRIORYTETOWA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

OSI 

PRIORYTETOWEJ 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRIORYTETU 

INWESTYCYJNEGO 

3 Energia i emisja zanieczyszczeń do atmosfery: 

 Wykorzystanie potencjału regionu do produkcji OZE 

 Zmniejszenie poziomu emisyjności i energochłonności gospodarki 

 Duże przyrosty zapotrzebowania na energię elektryczną w najbliższych latach, 

związane z lokalizacją nowej działalności przemysłowej i usługowej na terenie i 

w okolicach głównych ośrodków miejskich Wielkopolski 

 Rozwój niskoemisyjnego miejskiego transportu zbiorowego 

4. Wspieranie przejścia 

na gospodarkę 

niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach 

3. Energia 3. Zmniejszenie 

emisyjności 

gospodarki 

Wzrost udziału OZE w zużyciu energii 

(4.1) 

Zmniejszenie energochłonności 

gospodarki (4.2) 

Zmniejszenie energochłonności 

sektorów mieszkaniowego i 

publicznego (4.3) 

Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych (4.5) 

4    

4. Środowisko 

 

4. Poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego 

Wzrost udziału kogeneracji w 

produkcji energii (4.7) 

5 Zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku: 

 Zmniejszenie poziomu zagrożeń przyrodniczych, szczególnie o charakterze 

hydrologicznym 

 Łagodzenie skutków zmian klimatu w regionie objawiających się głównie 

suszami i powodziami/podtopieniami 

 Poprawa reakcji odpowiednich służb zmniejszająca do minimum zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi oraz zapobiegająca negatywnym skutkom dla 

środowiska 

Ochrona środowiska i efektywność wykorzystywania zasobów: 

 Zachowanie i przywracanie właściwego stanu ochrony zasobów 

przyrodniczych i kulturowych 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także 

zrównoważone ich wykorzystywanie 

 Zmiana struktury zagospodarowania odpadów, w tym ograniczenie ilości 

odpadów składowanych 

 Ograniczenie konfliktów wynikających z antropopresji na środowisko 

 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 

 Kanalizowanie ruchu turystycznego na terenach przyrodniczych 

 Poprawa stanu środowisk miejskich 

5. Promowanie do 

zmiany klimatu, 

zapobieganie ryzyku i 

zarządzania ryzykiem 

6. Zachowanie i ochrona 

środowiska naturalnego 

oraz wspieranie 

efektywnego 

gospodarowania 

zasobami 

Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami 

przyrodniczymi i ograniczanie 

skutków katastrof (5.2)  

Poprawa gospodarki odpadami (6.1) 

Zaopatrzenie w wodę oraz 

wyposażenie regionu w odpowiednią 

kanalizację i oczyszczalnie ścieków 

(6.2) 

Poprawa stanu dziedzictwa 

kulturowego (6.3) 

Ograniczenie degradacji środowiska 

przyrodniczego i wzmocnienie 

różnorodności biologicznej (6.4) 

6  

Zrównoważony transport: 

 Rozbudowa układu drogowego, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu w 

celu poprawy dostępności wewnątrzregionalnej, a także do krajowego i 

 

7. Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i usuwanie 

 

5. Transport 

 

5.Zwiększenie 

spójności 

komunikacyjnej 

Zrównoważony rozwój miast (6.5) 

Poprawa warunków dla transportu 

drogowego (7.2) 
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L.P. ZIDENTYFIKOWANE WYZWANIA ROZWOJOWE CEL TEMATYCZNY OŚ PRIORYTETOWA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

OSI 

PRIORYTETOWEJ 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRIORYTETU 

INWESTYCYJNEGO 

europejskiego systemu komunikacji drogowej 

 Wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszarów zmarginalizowanych z 

obszarami węzłowymi dla ich włączenia w regionalny układ powiązań 

transportowych z systemem krajowym i europejskim jako szansa rozwojowa 

dla tych obszarów 

 Zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców poprzez inwestycje 

infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia regionalnego i modernizację 

infrastruktury dworcowej oraz zakup jednostek taboru kolejowego dla 

przewozów regionalnych 

 Integracja komunikacji w obszarze aglomeracji poznańskiej 

 Restrukturyzacja miejskiego transportu zbiorowego (rozwiązania 

niskoemisyjne) – problem rozwiązywany w ramach PI 4.5 

Optymalizacja wykorzystania infrastruktury lotnisk lokalnych oraz terenów byłych 

lotnisk (obsługa lotów biznesowych) – problem rozwiązywany w ramach PI 3.1 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu najważniejszej 

infrastruktury sieciowej 

7  

Zatrudnienie i zasoby pracy: 

 Konieczność wsparcia i wykorzystanie różnych form aktywizacji zawodowej 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności 

kobiet, osób do 30 roku życia i w wieku 50 lat i więcej,  niepełnosprawnych, 

długotrwale bezrobotnych 

 Poprawa dostępu do samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej i tworzenia trwałych miejsc pracy w MŚP 

 Poprawa dostępu do zatrudnienia rodzicom i opiekunom, w szczególności 

kobietom, powracającym bądź wchodzącym na rynek po przerwie związanej z 

opieką nad dzieckiem do lat 3 

 Rozwój infrastruktury opieki nad małymi dziećmi  

 Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw i ich pracowników – podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji odpowiadających na wyzwania innowacyjnej i 

konkurencyjnej gospodarki oraz trendów demograficznych 

Poprawa dostępności do profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji zdrowotnej w celu 

wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców regionu 

 

8. Promowanie trwałego  

i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności 

pracowników 

 

6. Rynek pracy 

 

6. Wzrost 

zatrudnienia 

Poprawa warunków transportu 

kolejowego (7.4) 

 

 

 

 

 

Wzrost zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i 

biernych zawodowo (8.5) 

Wzrost aktywności gospodarczej 

mieszkańców (8.7) 

Wzrost zatrudnienia osób 

wyłączonych z rynku pracy ze 

względu na brak możliwości godzenia 

życia zawodowego z prywatnym(8.8) 

Dostosowanie przedsiębiorców i 

pracowników do zmian (8.9) 

8  

Sytuacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Wielkopolski: 

 Poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie aktywności społecznej i 

 

9. Promowanie 

włączenia społecznego, 

 

7. Włączenie społeczne 

 

7.Ograniczenie skali 

ubóstwa 

Wydłużenia czasu aktywności 

zawodowej (8.10) 

Wzrost aktywności społecznej i 
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L.P. ZIDENTYFIKOWANE WYZWANIA ROZWOJOWE CEL TEMATYCZNY OŚ PRIORYTETOWA 

CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

OSI 

PRIORYTETOWEJ 

CEL SZCZEGÓŁOWY PRIORYTETU 

INWESTYCYJNEGO 

zawodowej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym  

 Rozwój jakościowy i ilościowy infrastruktury zdrowotnej i społecznej 

 Przeciwdziałanie przyczynom prowadzącym do niepełnosprawności i 

wykluczenia ze względu na stan zdrowia 

 Poprawa jakości i dostępu do opieki zdrowotnej i społecznych 

 Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna ubogich społeczności i 

obszarów miejskich i wiejskich 

Wzrost potencjału podmiotów ekonomii społecznej 

walka z ubóstwem i 

wszelką dyskryminacją 

zawodowej osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem (9.4) 

Poprawa jakości i dostępności usług 

społecznych (9.7) 

9. Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 

9. Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 

9. Poprawa 

dostępności usług 

publicznych 

9. Poprawa 

dostępności usług 

publicznych 

Rozwój potencjału ekonomii 

społecznej (9.8) 

Poprawa stanu podstawowej 

infrastruktury społecznej (9.1)  - 

również odpowiada wyzwaniom z 

obszaru  „Zatrudnienie i zasoby 

pracy” 

9  

Edukacja i uczenie się przez całe życie: 

 Poprawa jakości edukacji na wszystkich jej etapach  

 Zwiększenie powiązania systemu kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku 

pracy 

 Zmniejszenie barier w dostępie do edukacji dla środowisk defaworyzowanych  

 Wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniach  

 Ułatwienie dostępu do uczenia się przez całe życie 

Poprawa warunków kształcenia poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

 

10. Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz 

zdobywania 

umiejętności i uczenie 

się przez całe życie 

 

8. Edukacja 

 

8. Zwiększenie 

zatrudnialności 

Rewitalizacja i restrukturyzacja 

obszarów problemowych (9.2) 

Rozwój gospodarki społecznej (9.3) 

Poprawa jakości edukacji 

przedszkolnej i szkolnej (10.1) 

Zwiększenie kompetencji 

zawodowych osób dorosłych (10.3) 

Źródło: opracowanie własne. 
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ANEKS 7. UZASADNIENIE  DLA WSKAZANYCH W PROGRAMIE PROBLEMÓW I WYZWAŃ 

ROZWOJOWYCH OPARTE NA DOSTĘPNYCH WYNIKACH EMPIRYCZNYCH (EVID ENCE-

BASED EVALUATION)  

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

A. MAŁA LICZBA FIRM WYSOKIEJ TECHNOLOGII, INNOWACYJNYCH ORAZ ZMNIEJSZAJĄCY SIĘ 

UDZIAŁ NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ. 

Innowacyjność województwa wielkopolskiego jest niska w skali globalnej i przeciętna na tle 

kraju. Województwo zajmuje 7 pozycję w rankingu polskich regionów pod względem wielkości 

ogólnego wskaźnika innowacyjnego40. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w 

Wielkopolsce jest niższy w porównaniu ze średnią krajową (12,04% wobec 16,51%). Region 

pod tym względem zajmuje dopiero 15 pozycję w Polsce. Nieco lepiej sytuacja wygląda w 

przypadku innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze usługowym. Średnia krajowa wynosi tu 

12,38%, natomiast w Wielkopolsce wskaźnik ten osiąga wartość 11,59%. Region pod tym 

względem zajmuje w kraju 7 miejsce41.  

Według danych z 2012 roku42, 9,62% firm przemysłowych oraz 6,87% firm usługowych z 

regionu zadeklarowało ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną. W Polsce odsetek 

ten wyniósł kolejno 12,90% oraz 9,83%. Pod tym względem region zajmuje odpowiednio 

ostatnie i 11 miejsce w kraju. Udział firm przemysłowych i usługowych ponoszących nakłady na 

działalność innowacyjną stale maleje - odpowiednio od roku 2010 (13,29%) w przypadku firm 

przemysłowych i od roku 2009 (12,37%) w przypadku firm usługowych. Dane te potwierdzają, 

że w przypadku województwa wielkopolskiego wysoki poziom rozwoju gospodarczego nie 

wiąże się z wysoką innowacyjnością jego gospodarki. 

 

B. DUŻA KONCENTRACJA INFRASTRUKTURY INNOWACYJNEJ ORAZ JEDNOSTEK B+R W 

POZNANIU, GOSPODARCZE ZRÓŹNICOWANIE PRZESTRZENI WIELKOPOLSKI 

Działalność gospodarcza skoncentrowana jest przede wszystkim w ośrodkach subregionalnych. 

Zdecydowanym biegunem wzrostu, dominującym w szczególności w sferach: produkcyjnej, 

usługowej, instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury, jest podregion aglomeracja poznańska. 

Odzwierciedleniem gospodarczego zróżnicowania regionu mogą być przedstawione poniżej 

wartości wskaźników makroekonomicznych w podregionach NUTS3. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Boguszewski R., Czyż P., Klimczak T., Kowalczyk A., Plawgo B., „Regionalne Systemy Operacyjne w Polsce, Raport 
z badań”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2013. 
41

 Dane za rok 2012, http://www.stat.gov.pl. 
42

 Ibid. 
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TABELA. WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH W PODREGIONACH NUTS3 

Jednostka terytorialna produkt krajowy brutto na 

1 mieszkańca 

produkt krajowy brutto na 

1 mieszkańca, 

województwo = 100 

2010 2011 2010 2011 

zł zł % % 

Podregion kaliski 29204 32010 76,2 77,5 

Podregion koniński 28061 30684 73,2 74,3 

Podregion leszczyński 31302 33843 81,7 82,0 

Podregion pilski 27844 29625 72,7 71,8 

Podregion poznański 42170 46298 110,0 112,1 

Podregion m. Poznań 72141 75877 188,3 183,8 

Źródło: http://www.stat.gov.pl 

Dostępne wyniki analiz43 pokazują przestrzenne zróżnicowanie pod względem specjalizacji 

gospodarczej mierzonej udziałem poszczególnych typów działalności w wartości dodanej 

brutto. Jedynie niewielka część obszaru województwa wielkopolskiego (tereny na południowy 

wschód od Poznania) została zakwalifikowana jako specjalizująca się w przemyśle wysokich 

technologii, co zazwyczaj wiąże się z działalnością eksportową. 

 

C. BRAK ODPOWIEDNIEGO USIECIOWIENIA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

Analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wsparcia we wprowadzaniu innowacji dokonana w 

modelu rozwoju w oparciu o innowacje wskazuje na niedopasowanie usług świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. Wyniki badań 

prowadzonych w ramach prac nad Regionalną Strategią Innowacji44 pokazały, że 

przedsiębiorstwa mają problemy z identyfikacją i znalezieniem na rynku odpowiednich ofert 

usług, szczególnie w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej, poszukiwania 

partnerów technologicznych, doradztwa technologicznego, audytów, doradztwa 

marketingowego oraz związanego z zarządzaniem. Wśród zidentyfikowanych deficytów w 

zakresie działalności IOB w regionie wymienić można brak synergicznej oferty usług oraz brak 

konstruktywnej współpracy tych jednostek. Jak pokazują wyniki badań45, jedynie 15,4% 

przedsiębiorców ocenia bardzo dobrze lub dobrze jakość przekazywanych przez IOB informacji, 

a tylko 5,6% firm uważa rozpowszechnianą wiedzę za wystarczającą. Rozkład przestrzenny 

usług otoczenia biznesu wpływa negatywnie na ich dostępność w subregionach oddalonych od 

aglomeracji poznańskiej. Czynnikiem negatywnie wpływającym na korzystanie z infrastruktury 

                                                             
43

 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Poznań 2011; European Spatial Planning Observation Network (ESPON), Atlas ESPON. Struktura 
terytorium Europy, ESPON Monitoring Committee, 2006. 
44

 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Poznań 2011. 
45

 Grzelczak A., Ragin-Skorecka A., Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w kontekście przepływu wiedzy, 
Politechnika Poznańska, 2011. 
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innowacyjnej jest także brak wiedzy o jej dostępności oraz niewystarczający poziom jej rozwoju 

w niektórych obszarach46. 

 

D. NIEWYSTARCZAJĄCE NAKŁADY NA B+R ORAZ ZNACZNY UDZIAŁ BADAŃ PODSTAWOWYCH W 

STRUKTURZE PROWADZONYCH BADAŃ 

W 2012 pod względem nakładów na B+R Wielkopolska zajmowała 3 miejsce w kraju (1360,5 

mln zł), z czego aż 60% to nakłady ponoszone w sektorze szkolnictwa wyższego. Poza ogólnym, 

niskim poziomem wartości nakładów na B+R, uwagę zwraca znacząco wyższa wartość 

nakładów w sektorze szkolnictwa wyższego w porównaniu do przedsiębiorstw.  Należy dążyć 

do wzrostu nakładów w sektorze przedsiębiorstw, które pozwolą zwiększyć środki na badania 

w sektorze szkolnictwa. 

W przypadku wartości wskaźnika nakładów na B+R w relacji do PKB (ceny bieżące) w 2011 roku 

region zajmował dopiero 6 pozycję (0,64%). Pod względem liczby podmiotów prowadzących 

działalność badawczo – rozwojową region zajmował 3 miejsce w Polsce (268)47. W 2012 roku 

wewnętrzne nakłady bieżące na badania podstawowe wynosiły w regionie 868,6 mln zł, z 

czego 26% przypadało na badania podstawowe, 18,7% na badania stosowane oraz 55,3% na 

prace rozwojowe.48 

Należy zwrócić uwagę, że wysoki poziom badań naukowych oraz związanych z nimi 

powstających innowacji jest warunkiem koniecznym do podniesienia konkurencyjności regionu 

czy też wdrażania TIK. Wskazane zależności między wielkością nakładów na badania i rozwój, 

wzrostem innowacyjności, i międzynarodową konkurencyjnością, świadczą wyniki licznych 

badań empirycznych49. 

 

E. NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI ORAZ 

POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI, A UCZELNIAMI WYŻSZYMI W ZAKRESIE B+R, SŁABE 

DOSTOSOWANIE OFERT UCZELNI I JEDNOSTEK B+R DO POTRZEB GOSPODARKI 

W województwie wielkopolskim w 2012 roku tylko 4,1% przedsiębiorstw przemysłowych 

współpracowało w zakresie działalności innowacyjnej. Pod tym względem region zajmuje 

dopiero 14 miejsce w kraju. W przypadku sektora usługowego sytuacja wygląda nieco lepiej (7 

miejsce w kraju wraz z województwem świętokrzyskim – 3,1%)50. Jednostki naukowo-

badawcze oddziałują na gospodarkę poprzez kształcenie, jakość prowadzonych badań oraz 

współpracę z gospodarką. Jednak w Wielkopolsce przedsiębiorstwa zdolne do wprowadzania 

innowacji często pozyskują wiedzę i technologie z zagranicy51. Endogenny potencjał naukowo – 

badawczy Wielkopolski jest wykorzystywany w niewystarczającym stopniu52. Wynika to m.in. z 

problemów ze znalezieniem partnerów w jednostkach naukowo-badawczych, słabe 

dopasowanie obszarów prowadzonych badań do potrzeb przedsiębiorstw, jakość badań nie 

                                                             
46

 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Poznań 2011. 
47

 http://: www.stat.gov.pl. 
48

 Ibid. 
49

 Raporty World Economic Forum 2010, 2011, 2012. 
50

 Ibid. 
51

 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Poznań 2011. 
52

 Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ - wersja 5.0  z października 2013r. 
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zawsze odpowiadająca standardom europejskim oraz brak łatwo dostępnej informacji na 

temat zakresu prowadzonych badań i możliwości ich wykorzystania. 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, jako głównych determinantach wzrostu i 

rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów europejskich został szczególnie dobitnie 

podkreślony w Strategii „Europa 2020”53. Ponadto, wzrost innowacyjności stanowi jedną z 

głównych determinant międzynarodowej konkurencyjności54. 

F. NIEDOSTATECZNE WYPOSAŻENIE KAPITAŁOWE I DEKAPITALIZACJA MAJĄTKU DUŻEJ CZĘŚCI 

FIRM 

Problem ten może być częściowo scharakteryzowany poprzez wartość nakładów 

inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz  wartość brutto 

środków trwałych w przedsiębiorstwach również w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Województwo wielkopolskie zajmuje pod tym względem odpowiednio 4 i 3 miejsce w kraju za 

regionami najszybciej rozwijającymi się (w tym mazowieckie, śląskie, dolnośląskie). Należy 

mieć jednak na uwadze, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

wsparcie MŚP powinno być kierowane w większym stopniu na nowe inwestycje 

przedsiębiorstw, rzadziej na dokapitalizowanie majątku MŚP prowadzących już działalność 

gospodarczą. 

 

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne 

A. NIEWYSTARCZAJĄCE WYKORZYSTANIE TIK W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Badania GUS55 pokazują województwo wielkopolskie jako region odznaczający się raczej 

średnimi lub niekorzystnymi wskaźnikami jeśli chodzi o wykorzystanie TIK w 

przedsiębiorstwach: 

 13 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących komputery 

(92,7%), 

 10 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw posiadających dostęp do 

Internetu (92,1%), 

 10 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw posiadających dostęp do 

szerokopasmowego Internetu (około 79,1%), 

 9 miejsce w kraju pod względem odsetka pracowników korzystających z komputerów 

posiadających dostęp do Internetu w miejscu pracy przynajmniej raz w tygodniu (30,3%), 

 5 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw posiadających własną stronę 

internetową (68%), 

                                                             
53

 Zob. m.in. Fagerberg J., Srholec M., 2008, National innovation systems, capabilities and economic development, Research 
policy 37, Elsevier; Porter M.E., 2000, Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, 
Economic development quarterly; Youtie J., Shapira P., 2008, Building an innovation hub: A case study of the transformation 
of university roles in regional technological and economic development, Research policy 37, No.8, Elsevier. 
54

 Zob. m.in. Schwab K., Sala-i-Martin X., Blanke J., 2009, The global competitiveness report 2009-2010, Geneva; Schwab K., 
2011, The global competitiveness report 2010–2011, Geneva. 
55

 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 
2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2012. 
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 4 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw prowadzących regularnie 

elektroniczną wymianę informacji dotyczącą zarządzania łańcuchem dostaw z dostawcami 

lub odbiorcami (26%), 

 4 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących pakiety 

oprogramowania ERP w celu przekazywania informacji (14,3%), 

 8 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących 

oprogramowanie CRM do zarządzania informacjami o klientach (16%), 

 8 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na 

technologie informacyjno – telekomunikacyjne (32,5%), 

 7 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw prowadzących e-sprzedaż 

(10,7%), 

 14 miejsce w kraju pod względem odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do 

kontaktów z administracją publiczną (88,4%). 

B. SŁABY POZIOM ROZWOJU E-USŁUG ORAZ ICH NIEDOSTATECZNE WYKORZYSTANIE W 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, EDUKACJI I ZDROWIU 

W 2012r. w większości instytucji funkcjonuje podwójny obieg dokumentów – papierowy i 

elektroniczny, który z reguły determinowany jest ograniczeniami prawnymi. W przypadku 

Wielkopolski wskaźnik ten wyniósł 59% wszystkich urzędów56. 

Badania GUS57 wskazują na małe zainteresowanie ze strony Polaków wykorzystaniem Internetu 

w celach zdrowotnych: na wizytę lekarską oraz w celu zamówienia produktów związanych ze 

zdrowiem z Internetu korzystało tylko ok. 4% badanej populacji, w celu wyszukiwania 

informacji o chorobach i ich symptomach korzystało ok. 25% ankietowanych, natomiast z aptek 

internetowych korzystało 10% populacji badanej. 

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mają obowiązek58 wytwarzania, przechowywania i 

udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Potrzeby inwestycyjne 

podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wprowadzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej szacuje się na ponad 50 mln zł (zakup systemów 

informatycznych, urządzeń, oprogramowania, szkolenia pracowników). Również podmioty 

lecznicze, dla których organem założycielskim są powiaty, posiadają również duże potrzeby w 

zakresie infrastruktury teleinformatycznej, szacowane na 40 mln zł59. 

Rośnie popularność kursów prowadzonych przez Internet, które umożliwiają naukę w 

dogodnym czasie i miejscu. Nieco ponad 12% Wielkopolan zainteresowanych jest kursami w 

Internecie. Osoby poszukujące kursów w Internecie najczęściej pochodzą z wielkich miast (w 
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 „Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, wersja 8.0 z lutego 2014r. 
57

 Społeczeństwo informacyjne w Polsce GUS – Szczecin, październik 2012r. 
58

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
59

 Informacje UMWW. 
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głównej mierze Poznań) i najczęściej poszukują szkoleń językowych, z zakresu informatyki i 

zarządzania60. 

C. NISKI POZIOM UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH WŚRÓD OSÓB STARSZYCH I W GRUPACH O 

NIŻSZYM WYKSZTAŁCENIU 

W regionie występuje duża zależność w korzystaniu z Internetu od wykształcenia i wieku. Aż 

98% osób w wieku 16-24 lat korzysta z Internetu, natomiast w grupie 55-74 lat jest już tylko 

27% takich osób. Poziom umiejętności cyfrowych jest też różny ze względu na wykształcenie. 

Najwięcej korzystających jest wśród populacji osób z wyższym wykształceniem, w której 93% w 

2010 roku korzystało z Internetu. W przypadku osób z wykształceniem niższym (podstawowe i 

gimnazjalne) wskaźnik ten wynosi około 44%. Duże znaczenie ze względu na wykluczenie 

cyfrowe ma także klasa miejscowości zamieszkania i dochody. Wśród barier w korzystaniu z 

komputerów i Internetu wymienić można brak motywacji, wynikający po części również z 

braku wiedzy i umiejętności. Ograniczenia finansowe, brak sprzętu, a także brak możliwości 

technicznych założenia stałego łącza są istotne, ale dla znacznie mniejszej części osób 

niekorzystających z komputerów i Internetu61. 

D. NISKI STOPIEŃ DIGITALIZACJI ZASOBÓW WE WSZYSTKICH SFERACH 

Potrzeba poprawy dostępu do informacji sektora publicznego została zidentyfikowana w 

dokumentach na poziomie krajowym oraz unijnym, m.in. w Długookresowej Strategii Rozwoju 

Kraju, Strategii Sprawne Państwo, czy znowelizowanej dyrektywie 2003/98/WE ws. 

ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zapisy Długookresowej Strategii 

Rozwoju Kraju 2030. Trzecia fala nowoczesności wskazują na potrzebę podjęcia interwencji 

zmierzających do zwiększenia ilości zasobów publicznych (m.in. zasobów edukacyjnych, 

zbiorów dziedzictwa, publikacji naukowych i treści mediów publicznych) dostępnych w sieci, w 

celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości. W Strategii Sprawne Państwo podkreślono 

potrzebę utworzenia repozytorium danych publicznych, identyfikowania danych do 

udostępnienia w repozytorium, wdrażania standardów gwarantujących przydatność i 

możliwość wykorzystania danych (w szczególności możliwości odczytu maszynowego) oraz ich 

dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności62. 

Jednym z założeń rozwoju e-usług jest digitalizacja informacji publicznych, która to ma 

szczególne znaczenie w przypadku danych przestrzennych, które są w dużym stopniu 

niezintegrowane, i niezharmonizowane. Brak niezbędnych narzędzi informatycznych w 

zakresie informacji przestrzennej istotnie ogranicza prowadzenie racjonalnej gospodarki 

przestrzennej, planowania i realizacji inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony 

środowiska. Ponadto, nie ma efektywnych narzędzi zarządzania przestrzenią geograficzną w 

skali ponadlokalnej, wspomagających współdziałanie jednostek administracji samorządowej w 

procesach: planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji infrastrukturalnych, 

zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności, turystyki i transportu. 

Prawne i techniczne zagwarantowanie dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego w znaczącym stopniu wpłynie na społeczno-gospodarczy rozwój 
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 Internetowa baza kursów i szkoleń Edustacja.pl 
61

 Raport „Diagnoza społeczna 2011 warunki i jakość życia Polaków” – redakcja J. Czapiński, T. Panek. 
62

 „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, wersja 4.0 z 5 grudnia 2013r., Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji. 
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kraju, bowiem jak wskazano w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, łatwy dostęp do 

zdigitalizowanej informacji sektora publicznego jest ważnym czynnikiem rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez umożliwienie szerszego uczestnictwa w kulturze 

cyfrowej, podnoszenie kapitału twórczego obywateli czy też zwiększenie ich aktywności i 

zaangażowania w życie publiczne. 

Oś priorytetowa 3: Energia 

A. ZNACZĄCY, ALE SŁABO WYKORZYSTYWANY POTENCJAŁ REGIONU DO PRODUKCJI ENERGII Z 

OZE 

Energia wiatrowa: Wielkopolska posiada znaczny potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej. 

Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i polityczne, w latach 2014-2020 

najwięcej turbin wiatrowych zlokalizowanych może zostać m. in. w województwie 

wielkopolskim. Jak wskazują przeprowadzone badania, Wielkopolska znalazła się w II i III strefie 

możliwości wykorzystania wiatru do wytwarzania energii elektrycznej. Na wysokości 100 m nad 

poziomem terenu na większości obszaru Wielkopolski średnia prędkość wiatru wynosi ponad 

6,5 m/s, co oznacza, że inwestycje w elektrownie wiatrowe w regionie są opłacalne.  Na dzień 

30 września 2013 w Polsce działało 663 instalacji elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 

2.341,3 MW, z czego w Wielkopolsce 88 z łączną mocą 253,5 MW. Województwo 

wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce pod względem lokalizacji farm wiatrowych w północno-

zachodnich obszarach Polski63. 

Energia słoneczna: Wielkopolska pod względem warunków solarnych nie różni się od 

pozostałych obszarów kraju i posiada znaczne możliwości wykorzystania energii słonecznej. W 

Wielkopolsce obecnie zainstalowanych jest około 50 tys. m2 grzewczych instalacji solarnych. 

Patrząc na rozwój instalacji solarnych do 2020 roku liczba ta może wzrosnąć nawet 

dziesięciokrotnie64.  

Energia geotermalna: Prawie każda gmina województwa wielkopolskiego posiada dobre 

warunki do zagospodarowania energii geotermalnej (jeden z najbardziej perspektywicznych 

regionów, gdzie możliwy jest rozwój energetyki geotermalnej). Bardzo dobre warunki do 

budowy ciepłowni geotermalnych znajdują się w następujących miejscowościach Wielkopolski: 

Czarnków, Oborniki i Koło, dobre warunki w miejscowościach: Rogoźno, Wągrowiec, 

Murowana Goślina, dość dobre: Gniezno i Konin65. 

Energia z biogazu: Region charakteryzuje się jednym z największych potencjałów 

energetycznych do produkcji biogazu rolniczego (13,5 PJ, co odpowiada 24% krajowego 

potencjału)66.  

Energia z biomasy: Region ma bardzo dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele 

energetyczne, głównie dzięki dobrze rozwiniętemu rolnictwu i wysokim plonom biomasy, 
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 Dane Urzędu Regulacji Energetyki. 
64

 Potencjał województwa wielkopolskiego dla rozwoju energetyki odnawialnej, Województwo Wielkopolskie, Intelligent 
Energy – Europe, Regions 2020, 2012. 
65

 Potencjał województwa wielkopolskiego dla rozwoju energetyki odnawialnej, Województwo Wielkopolskie, Intelligent 
Energy – Europe, Regions 202020, 2012. 
66

 Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych 
Programów Operacyjnych na okres programowania 2014 – 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2011. 
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dzięki obecności instytucji badawczych i doradczych (Uniwersytet Przyrodniczy wraz z licznymi 

zakładami doświadczalnymi, PIMR, ITP – dawny IBMER, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izba 

Rolnicza, i in.), dużemu udziałowi powierzchni lasów, rozwiniętemu przemysłowi rolno-

spożywczemu oraz dzięki bliskiemu sąsiedztwu Niemiec zapewniających łatwiejszy transfer 

wiedzy, technologii i przykładów dobrych rozwiązań oraz ogromny rynek zbytu dla 

przetworzonej biomasy (brykiety, pelety).  

 

B. ZŁY STAN TECHNICZNY I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE W DOSTĘPIE DO INFRASTRUKTURY 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Na terenie województwa występują znaczne dysproporcje w wyposażeniu w infrastrukturę 

elektroenergetyczną, które wynikają ze stopnia uprzemysłowienia i zurbanizowania. 

Problemem jest stan techniczny linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć, co 

wpływa na liczbę awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej. Strategia wzrostu 

efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 

2012-202067 wskazuje na konieczność dalszej rozbudowy systemu energetycznego. Ponadto w 

Istotnym dokumentem, w którym podkreślono potrzebę modernizacji sieci przyłączeniowej 

jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest Plan 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną na lata 2010 – 202568. W Aktualizacji dokumentu na lata 2013 - 2017 zostały 

uwzględnione zamierzenia/zadania inwestycyjne związane z przyłączeniem nowych mocy 

wytwórczych do sieci przesyłowej. Potrzeba rozbudowy sieci przesyłowej wynika z prognoz 

wzrostu zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną, wymagań odbiorców w 

zakresie pewności zasilania, inwestycji niezbędnych do przyłączenia i wyprowadzenia mocy z 

nowych jednostek wytwórczych, jak również z przepisów prawnych UE dotyczących udziału 

źródeł odnawialnych OZE w produkcji energii elektrycznej. 

 

C. DUŻA ENERGOCHŁONNOŚĆ GOSPODARKI 

Wielkopolska jest jednym z czterech województw (wraz z dolnośląskim, łódzkim i 

małopolskim), które wyróżniają się w skali kraju większym zużyciem energii, zwłaszcza w 

sektorach przemysłowym i energetycznym. Region odznacza się również największym 

zużyciem energii w rolnictwie (wraz z mazowieckim, warmińsko - mazurskim, małopolskim i 

dolnośląskim). Od 2008 roku w tych regionach widoczne są stałe tendencje wzrostowe w 

zużyciu energii w rolnictwie, związane prawdopodobnie z dobrą koniunkturą w rolnictwie, 

powodującą zapewne wzrost produkcji rolnej69. 

W Wielkopolsce w 2011r. zużyto 10 950 GWh, co daje województwu 6 miejsce w Polsce. 

Szczególnie duże zużycie w porównaniu z innymi regionami notowano w transporcie (411 GWh 

– 4 miejsce w kraju) i w gospodarstwach domowych (2 539 GWh – 4 miejsce w Polsce)70. Bilans 

energetyczny Wielkopolski jest dodatni, tj. Wielkopolska produkuje więcej energii niż jej 

                                                             
67

 Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020, 
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., Poznań 2012. 
68

 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 - 

Aktualizacja w zakresie lat 2013-2017, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Konstancin – Jeziorna, maj 2013 roku. 
69

 Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych 
Programów Operacyjnych na okres programowania 2014 – 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 2011. 
70

 Zużycie paliw i nośników energii w 2011r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2012. 
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zużywa, jednak ta proporcja zmniejsza się systematycznie. Możliwości zwiększenia 

efektywności energetycznej, wzrostu produkcji w granicach regionu, a także dostaw są jednak 

ograniczone, bowiem niedostateczna jest sieć linii przesyłowych łączących region z 

elektrowniami zlokalizowanymi na południu i w centrum kraju oraz służących do przesyłu 

energii wewnątrz obszaru Wielkopolski. Problemem są również znaczne straty wynikające z 

przesyłu energii elektrycznej. 

Do działań związanych z poprawą efektywności energetycznej zaliczyć można promowanie 

działań służących obniżaniu energochłonności (termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej i budynków mieszkalnych, stosowanie w przemyśle energooszczędnych urządzeń i 

instalacji, czy ograniczanie strat sieciowych), wykorzystanie OZE, wprowadzanie rozwiązań 

wysokosprawnej kogeneracji, zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne oraz 

wprowadzanie zasad zrównoważonego transportu. Lokalna polityka energetyczna kreowana 

jest poprzez dokument pn. założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe, którego opracowanie wymuszają przepisy Prawa Energetycznego i który 

zobowiązuje gminy do racjonalnego zaplanowania zaopatrzenia oraz wykorzystania energii. 

Integralną częścią tworzonych lub już istniejących planów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe (lub założeń do tych planów) powinny być plany gospodarki 

niskoemisyjnej zawierające działania realizujące cele energetyczne Unii Europejskiej. 

 

D. ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE Z „NISKIEJ EMISJI” ORAZ EMISJI KOMUNIKACYJNEJ 

Tzw. niska emisji to emisja pyłów i gazów pochodzących ze środków transportu oraz 

indywidualnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie 

paliwa odbywa się w sposób nieefektywny i nieekologiczny. Pod względem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza Wielkopolskie znajduje się corocznie na jednym z czołowych 

miejsc w kraju (według BDL w 2012 r. – 2. miejsce pod względem zanieczyszczenia pyłowego i 

4. pod względem zanieczyszczenia gazowego). Na wysoką pozycję województwa pod 

względem zanieczyszczeń powietrza ma duży wpływ działalność elektrowni Pątnów, Adamów, 

Konin. 

Jednym ze źródłem zanieczyszczeń powietrza w Wielkopolsce jest tzw. “niska emisja”, 

pochodząca z opalanych paliwami stałymi lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych 

palenisk domowych, co skutkuje sezonowym wzrostem emisji zanieczyszczeń pyłowych i 

dwutlenkiem siarki. Dodatkową przyczyną koncentracji zanieczyszczeń z “niskiej emisji” jest 

spalanie paliwa stałego przy niekorzystnych układach pogodowych (inwersja temperaturowa, 

brak wiatru). Źródłem emisji pyłów w regionie są także kopalnie odkrywkowe, składowiska 

odpadów oraz niektóre wielkie zakłady przemysłowe i przeładunkowe. Region charakteryzuje 

także znaczna emisja komunikacyjna oraz z ogrzewania budynków indywidualnych. Wdrożenie 

nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, wykorzystanie potencjału 

tkwiącego w poprawie efektywności energetycznej, zastępowanie pieców i kotłów opalanych 

węglem przez systemy opalane lepszym paliwem lub dostarczanie ciepła z innych źródeł (ciepło 

odpadowe lub ciepło z systemów kolektorów słonecznych lub innych), a także wykorzystanie 

biopaliw w transporcie miejskim, będzie miało kluczowe znaczenie dla redukcji zanieczyszczeń 

w regionie.  Ze względu na brak ogólnodostępnych materiałów faktograficznych w tym zakresie 
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Ewaluator nie miał możliwości przedstawienia pełnego uzasadnienia dla wskazanego przez 

Zamawiającego problemu. 

Oś priorytetowa 4: Środowisko 

A. NIEKORZYSTNY BILANS WODNY 

Znaczna część centralnej i południowo-wschodniej Wielkopolski (obszar obejmujący 

obejmującym zlewnie rzek Prosny, Rgilewki, Kiełbaski, Meszny, Powy, Wrześnicy i Czarnej 

Strugi) jest uboga w wodę. Natomiast największe opady i spływ jednostkowy notowane są w 

zlewniach rzek położonych w północnej części województwa: Gwdy, Drawy i Łobżonki. 

Obszar zlewni Warty jest najbardziej dotkniętym przez suszę terenem w Polsce. Przeważająca 

część regionu należy do I i II kategorii największych potrzeb w zakresie małej retencji71. 

W Wielkopolsce łączna pojemność małej retencji wodnej wynosi 183,8 mln m3. Taką 

pojemność zapewnia 6 261 tys. obiektów małej retencji wodnej, w tym 1 056 sztucznych 

zbiorników wodnych, 1 137 stawów rybnych. Potrzeba realizacji projektów małej retencji 

oraz rozwijania nietechnicznych metod retencjonowania wód i ochrony ich jakości wynika 

również z ze zbyt małej powierzchni nawodnień, która w 2011 roku wyniosła 53 tys. ha 

(niecałe 2% województwa)72. 

Wpływ na ubogie zasoby wodne w regionie mają prowadzone jednostronne melioracje rolne, 

które prowadzą do uszczuplenia wód dyspozycyjnych w okresie suszy na dużych obszarach i 

obniżenia w efekcie poziomu wód gruntowych. Z drugiej strony niedrożne rowy 

odwadniające oraz zły stan urządzeń melioracji wodnej powodują liczne podtopienia w 

okresie wiosenno-letnim73. 

B. NIEWYSTARCZAJĄCY SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ORAZ ZNACZNE BRAKI 

SPRZĘTOWE I DEKAPITALIZACJA SPRZĘTU SŁUŻB RATOWNICZYCH 

Zagrożenia naturalne występujące w regionie związane są ze zjawiskami meteorologicznymi 

(głównie susza i wynikające z niej zagrożenie pożarami) i hydrologicznymi. Zagrożenie 

powodziowe zależy od retencyjności wodnej gleb i stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. 

Na przeważającym obszarze województwa wielkopolskiego - głównie w jego części centralnej 

- występuje silnie wykształcony niwalny reżim odpływu rzecznego, który oznacza 

występowanie największego zagrożenia powodziowego w okresach wczesnowiosennych 

roztopów w okresie od lutego do marca. Zachodnie i południowe części województwa 

charakteryzują się występowaniem średnio wykształconego reżimu niwalnego. Pozostałe 

tereny odznaczają się występowaniem słabo wykształconego reżimu niwalnego. Obszary 

bezpośredniego zagrożenia powodzią wraz z obszarami zalewowymi zajmują łącznie ok. 4% 

ogólnej powierzchni województwa. Największe zagrożenie powodziowe występuje na 

obszarach położonych wzdłuż dolin największych rzek województwa, czyli Warty oraz Prosny 

i Noteci. Ponadto zagrożenie powodziowe występować może też i w dolinach rzek o 

mniejszych przepływach takich jak Obra, Lutynia, Kanał Obry i Orla. Wśród infrastruktury 

przeciwpowodziowej, która wymaga modernizacji znajduje się 374km wałów 
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przeciwpowodziowych, czyli blisko połowa wszystkich istniejących wałów na terenie 

województwa. Od roku 2007 długość ta wzrosła o ponad 160%. Jako niedostateczny 

oceniono ogólny stan zabezpieczeń w postaci zbiorników retencyjnych, w tym zbiornika 

Jeziorsko jako jedynego kluczowego obiektu dla sprawowania kontroli nad ryzykiem 

powodziowym na rzece Warcie. Ponadto problemem jest także brak polderów zalewowych 

jako urządzeń hydrotechnicznych oraz niedostateczne doposażenie służb ratowniczych.74 

C. ZNACZNE POTRZEBY W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Województwo wielkopolskie pod względem dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

zajmuje przeciętne miejsca75. 93,0% ludności w roku 2012 korzystało z sieci wodociągowej (4 

miejsce w kraju, przy jednej z największych wartości zużycia wody na 1 mieszkańca – 2 

miejsce w kraju po województwie mazowieckim). Natomiast z sieci kanalizacyjnej w 2012r. 

korzystało 63,9% ludności województwa wielkopolskiego (8 miejsce w kraju), z czego 

zaledwie tylko 34,2% ludności zamieszkiwało wsie, co potwierdza znaczne zróżnicowanie w 

dostępie do sieci kanalizacyjnej pomiędzy miastem a wsią.  

W przypadku ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków województwo wielkopolskie 

wypada jeszcze słabiej na tle pozostałych regionów. Jedynie 66,2% ludności korzysta z 

komunalnych oczyszczalni ścieków (11 miejsce w kraju), z czego podobnie jak w przypadku 

sieci kanalizacyjnej 35,8% ludności to mieszkańcy terenów wiejskich76. 

D. POTRZEBA DALSZYCH INWESTYCJI W REGIONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Na system gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim składa 

się stosunkowo dużo czynnych składowisk odpadów komunalnych (55 składowisk, 3 miejsce 

w kraju), przy niewielkiej liczbie dzikich wysypisk (11 miejsce w kraju, 126 takich wysypisk w 

regionie).  W 2012 roku odpadów zebranych w województwie było prawie 934 tys. ton, z 

czego nieco ponad 70% pochodziło z gospodarstw domowych. Wysoką 4 pozycję region 

zajmuje również pod względem udział odpadów selektywnie zebranych w całości zebranych 

odpadów (11,8%). Pomimo korzystnych wskaźników, w regionie zidentyfikowano szereg 

problemów, do których zaliczyć można77:  

 odpady komunalne unieszkodliwiane są przede wszystkim przez ich składowanie, 

 gminy powinny zapewnić gminne łatwy dostęp do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców - na terenach wiejskich 10% gmin 

nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów, 

 brak zorganizowanego systemu zbierania odpadów ulegających biodegradacji, 

 odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne były zbierane selektywnie w niewielkich 

ilościach.  
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 Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z 
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 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. 
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Dalsze inwestycje w gospodarkę odpadami powinny w szczególności być ukierunkowane na 

spełnienie wytycznych UE. Dyrektywa składowiskowa nakłada na Polskę obowiązek redukcji 

udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, do 

poziomu 35% w roku 2020 w stosunku do całkowitej ilości (wagi) tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. Natomiast zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy odpadowej, do 

roku 2020 niezbędne jest przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów, 

przynajmniej takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw 

domowych wagowo na poziomie minimum 50%.  

Ponadto od stycznia 2012r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, zostały one zobowiązane do wprowadzenia systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi okresie 1,5 roku. Powołując się na dane raportu o stanie środowiska 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2012r. część gmin nie 

prowadziła w ogóle lub w pewnym zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych (powiat 

poznański, turecki, wrzesiński, słupecki, ostrzeszowski, obornicki, międzychodzki, kościański, 

krotoszyński, kępiński, czy grodziski). Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza 

składowiskami są rozmieszczone w regionie w miarę równomiernie. Pewne braki widoczne są 

w powiatach: złotowskim, wągrowieckim, czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieńskim i 

kępińskim, gdzie do roku 2017 będą prowadzone inwestycje w tym zakresie.  Ponadto w 

przypadku 17 składowisk nieczynnych nie podjęto jeszcze prac rekultywacyjnych, a około 380 

tys. ton materiałów zawierających azbest wymaga jeszcze unieszkodliwienia.  

E. ZŁY STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTURY MATERIALNEJ 

Województwo wielkopolskie jest jednym z bardziej znaczących regionów w Polsce pod 

względem kulturowych, gdzie oferowana jest szeroka skala działalności i usług kulturalnych. 

Na terenie województwa wielkopolskiego, głównie w jego środkowej i południowej części, 

znajduje się wiele cennych kulturowo obiektów i obszarów objętych różnymi formami 

ochrony. Do Rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na koniec grudnia 2011 roku 

wpisanych było w Wielkopolsce 6 981 zabytków nieruchomych, 18 021 zabytków ruchomych 

oraz 645 zabytków archeologicznych78. Głównym problemem w tym obszarze jest zły stan 

techniczny znacznej części zabytków kultury materialnej w województwie. 

F. SILNA ANTROPOPRESJA 

Antropopresja jest wynikiem rozwoju terenów osadniczych, tras komunikacyjnych, wałów 

przeciwpowodziowych, głównie w dolinach Warty i Prosny, a także naziemnych składowisk 

odpadów. Lokalnie (rejon Konina i Turku) znaczącą rolę w kształtowaniu rzeźby odgrywa 

także odkrywkowa eksploatacja surowców energetycznych. Zjawiskiem niekorzystnym jest 

również miejscowo nadmierna eksploatacja turystyczną i rekreacyjna obszarów o wyjątkowej 

atrakcyjności, w tym rozwijającą się zabudową letniskową (np. nad brzegami jezior). Często 

realizowane inwestycje przyczyniają się do fragmentacji siedlisk i populacji poszczególnych 

gatunków, a przez to do zmniejszania ich przestrzeni życiowej. 

G. ZNACZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH I ZDEWASTOWANYCH 

Jak podkreślono w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa 

Wielkopolskiego, region ma największą w skali kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych 
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i zdegradowanych wymagających rekultywacji. Grunty te zajmują powierzchnię 8 358 ha, w 

tym 6 474 ha powstałych w wyniku działalności w zakresie górnictwa i kopalnictwa surowców 

energetycznych. 

H. SŁABA JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

W zakresie klimatu akustycznego największym problemem jest degradacja środowiska w 

wyniku oddziaływania hałasów komunikacyjnych, zwłaszcza drogowych.  

W 2012r. badania monitoringowe hałasu drogowego zrealizowano w 18 punktach 

kontrolnych województwa. W przypadku około 30% przypadków stwierdzono poprawne 

warunki akustyczne. Degradację klimatu akustycznego w województwie potwierdzają 

również wykonane w 2011r. mapy akustyczne dla Kalisza i Poznania oraz otoczenia głównych 

dróg krajowych i wojewódzkich, na podstawie których stwierdzono potrzebę realizacji działań 

naprawczych79. 

 

Oś priorytetowa 5: Transport 

A. ZNACZNE OBCIĄŻENIE ŚREDNIM RUCHEM DOBOWYM NA DROGACH KRAJOWYCH I 

WOJEWÓDZKICH 

W województwie wielkopolskim system transportowy jest niewystarczający dla obecnego 

oraz przewidywanego natężenia ruchu. Na drogach krajowych i wojewódzkich regionu 

wzrasta obciążenie średnim ruchem dobowym. Z danych wynikających z badań Generalnego 

Pomiaru Ruchu z roku 2010 roku wynika, że Wielkopolsce zanotowano duże obciążenie 

ruchem wynoszące około 11000 pojazdów/dobę, co w skali kraju plasuje region na 4. miejscu 

tylko za województwem śląskim, małopolskim i łódzkim80. 

B. ZŁY STAN TECHNICZNY DRÓG, SIECI KOLEJOWEJ I INFRASTRUKTURY DWORCOWEJ 

Stan techniczny dróg w Wielkopolsce jest niezadowalający. W skali województwa w 

najlepszym stanie są drogi krajowe - w 2010r. 50% w stanie dobrym, 24,4% w 

niezadowalającym.  W zdecydowanie gorszym stanie jest sieć dróg wojewódzkich - w stanie 

dobrym 44%, 29% w stanie zadowalającym. W najgorszym stanie są drogi lokalne. W 2013 

roku z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że 72 km dróg 

krajowych w Wielkopolsce zostało wyremontowanych81. 

Niedostateczny stan techniczny i dekapitalizacja wielu odcinków regionalnych linii 

kolejowych oraz taboru kolejowego dla przewozów regionalnych to jedne z istotnych barier 

rozwojowych województwa. Choć gęstość sieci kolejowej w regionie jest stosunkowo duża, 

mimo zamykania poszczególnych odcinków, to ich stan jest wysoce niezadowalający. Bez 

jego poprawy nie zostaną rozwiązane problemy komunikacyjne zarówno wewnątrz regionu, 

jak i z otoczeniem82. Stan infrastruktury kolejowej (dworcowej) jest niezadowalający i 
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konieczna jest jak najszybsza modernizacja i rewitalizacja obiektów dworcowych i 

przystanków kolejowych.  

C. NIEDOSTATECZNA LICZBA OBWODNIC MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

Województwo wielkopolskie dążąc do zwiększenia spójności sieci drogowej powinno zwrócić 

swoje działania również ku przeniesieniu ruchu tranzytowego na peryferia oraz okoliczne 

miejscowości wokół stolicy regionu, poprzez budowę obwodnic śródmiejskich i infrastruktury 

mostowej. Województwo wciąż doświadcza deficytów w tym zakresie, pomimo tego, że w 

roku 2013 dokonano następujących inwestycji: rozpoczęto budowę ostatniego odcinka 

zachodniej obwodnicy Poznania oraz dokonano remontów pięciu obiektów mostowych 

(DK11 - most w Nowym Mieście, DK11 - wiadukt w m. Ocieszyn, DK11 - wiadukt w m. Piła, 

DK15 - most w m. Koźmin Wlkp, DK92 - most w m. Słupca)83.  

D.  NIEWYSTARCZAJĄCA DŁUGOŚĆ SIECI DRÓG EKSPRESOWYCH 

W województwie wielkopolskim sieć drogowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Szczególny 

problem dotyczy dróg ekspresowych, które występują w regionie tylko na krótkich odcinkach, 

co wpływa na trudności komunikacyjne pomiędzy północną i południową części regionu a 

Poznaniem – stolicą regionu. Długość całkowita dróg ekspresowych w regionie wynosiła w 

2012 roku zaledwie 90,6 km84. W roku 2013, z danych podanych przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, wynika że oddano do użytku ponad 32 km nowych dróg 

ekspresowych - realizowane były budowy dróg ekspresowych S8 na odcinku Syców – Kępno – 

Wieruszów - Walichnowy oraz S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko85. 

E.   ZNACZNE RÓŻNICE W DOSTĘPIE DO SIECI DROGOWEJ WEWNĄTRZ WOJEWÓDZTWA (SŁABE 

SKOMUNIKOWANIE POMIĘDZY POŁUDNIOWĄ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚCIĄ REGIONU) 

W Wielkopolsce występuje niedostatek połączeń drogowych dobrej jakości, szczególnie w 

relacji północ – południe. Znaczenie powyższego połączenia jest zdeterminowane przez 

rozciągłość obszaru regionu właśnie w w/w relacji. Fundamentalne znaczenie dla 

województwa wielkopolskiego ma tzw. „linia życia”, czyli droga krajowa nr 11. Istotne 

znaczenie mają również drogi krajowe nr 5, 8, 10, 12, 15 i 25 86.  

Tzw. dostępność przestrzenna (dostępność transportowa) jest jednym z kluczowych 

zagadnień rozwoju regionalnego. Na ogół dostępność jest określana jako potencjalna 

zdolność do interakcji albo jako możliwość bycia osiąganym. W podejściu praktycznym, 

dostępność jest analizowana na ogół w tym drugim sensie. Dostępność przestrzenna 

określonych miejsc czy lokalizacji warunkuje ich rozwój społeczno-gospodarczy87. W świetle 

powyższego analiza dostępności topologicznej i probabilistycznej pozwala na wyznaczenie na 

terenie województwa obszarów problemowych ze względu na ich połączenie i 

skomunikowanie z resztą regionu. Duża część regionu wielkopolskiego jest bardzo słabo 

dostępna. Są to przede wszystkim obszary peryferyjne, położone na północy: powiat 

złotowski, pilski, czarnkowsko - trzcianecki a także na wschodzie: powiat turecki, prawie cały 
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powiat kaliski, wschodnia część powiatu ostrzeszowskiego i położony na południu powiat 

kępiński88. 

F. NIEZADAWALAJĄCY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

Od 2007 roku Polska jest niechlubnym liderem wśród krajów Unii Europejskiej pod względem 

zabitych w wypadkach drogowych. Pomimo tego, że ludność Polski stanowi tylko 8% całej 

populacji Unii Europejskiej, aż 14% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 

Unii stanowią mieszkańcy Polski89. W Polsce, największa śmiertelność w wypadkach 

drogowych w odniesieniu do liczby mieszkańców, a co za tym idzie największe ryzyko 

występuje w województwach świętokrzyskim i mazowieckim. Województwo wielkopolskie 

odznacza się nieco niższym, lecz również wysokim stopniem ryzyka śmiertelności w wyniku 

zdarzeń drogowych90. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazuję w prawdzie, że w 

stosunku do lat 2002-2008 wskaźnik ofiar śmiertelnych w latach 2009-2012 znacznie się 

obniżył, ale wciąż nie jest to wynik wpisujący się w standardy Unii Europejskiej (w 2008 roku 

wskaźnik ofiar śmiertelnych wynosił 16,2 osób/100 tyś. ludności, 2009 – 11,8, 2010 – 9,9, 

2011 – 11,7, 2012 – 9,1). Należy zauważy również, że wysokość wskaźnika dla całego 

województwa wielkopolskiego, nie jest tożsama z wartością dla poszczególnych 

podregionów, w których poziom ryzyka (bezpieczeństwa) rozkłada się bardzo 

nierównomiernie (np. w 2012 roku: podregion 62 miasto Poznań –3,8 osób/100 tyś. ludności, 

podczas gdy podregion 58 koniński 13,7 osób/100 tyś. ludności)91. 

G. SŁABO ROZWINIĘTY SYSTEM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 

Jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Transportu do 2020r.92 jest rozwijanie 

intermodalności pasażerskiej oraz integracja transportu bliskiego (lokalnego) z transportem 

dalekobieżnym. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form 

transportu w programach polityki transportowej UE i w narodowych koncepcjach tej polityki. 

Efekty tego poparcia są wciąż niewielkie. Do 2030 r. oczekuje się poprawy pozycji 

konkurencyjnej transportu intermodalnego na rynkach dzięki dojrzałym innowacjom oraz 

postępowi technicznemu i organizacyjnemu. Rynek przewozów intermodalnych w Polsce jest 

młodym rynkiem, który charakteryzuje się niewielkim, ale stałym rozwojem. Obserwuje się 

wzrost tego typu przewozów w porównaniu z ogółem przewozów towarów, lecz udział 

intermodalnej pracy przewozowej w pracy przewozowej ładunków w Polsce wynosi 

niespełna 5%.  Strategicznym celem rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest 

stworzenie korzystnych warunków technicznych, prawno-organizacyjnych i ekonomiczno-

finansowych dla dynamicznego rozwoju systemu przewozów intermodalnych tak, aby ich 

udział w przewozach kolejowych osiągnął w 2020 r. średni poziom krajów Unii Europejskiej z 

2000 roku, tj. 10-15% w ujęciu tonażowym93. 

Wielkopolska w ramach rozwoju różnorodnych i efektywniejszych gałęzi transportu, dzięki 

swojemu położeniu, powinna rozwijać sieć przewozów intermodalnych z wykorzystaniem 
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praktycznie wszystkich form transportowych poprzez łączenie ze sobą różnych ich typów. 

Przedsięwzięcia podmiotów zarządzających drogami oraz sieciami transportu szynowego, 

polegające na wzajemnym uzgadnianiu i koordynacji, powinny prowadzić do zbudowania 

spójnych Inteligentnych Systemów Transportowych. Powyższe działania wpłyną korzystnie na 

lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz przyspieszenia wzrostu efektywności 

gospodarki regionu i jej konkurencyjności94. Słabo rozwinięty system transportu 

intermodalnego nie został w wystarczającym stopniu ujęty w planowanej interwencji. Wynika 

to z faktu, że wsparcie w tym obszarze koncentrować się powinno przede wszystkim na 

centrach intermodalnych zlokalizowanych na trasach w sieci TEN-T, które zgodnie z zapisami 

linii demarkacyjnej wspierane będą z poziomu krajowego. 

H. ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ – ŁAWICA ORAZ 

NIEWYKORZYSTANA INFRASTRUKTURA LOKALNYCH LOTNISK 

Przeprowadzone badania95 wskazują, że rozwój i użytkowanie portu lotniczego w Poznaniu 

prowadzi do powstania korzystnych efektów społeczno-ekonomicznych w skali regionu, 

takich jak: wzrost zatrudnienia i wzrost dochodów. Port Lotniczy Ławica w Poznaniu stanowi 

głównie bazę dla linii czarterowych oraz generuje duży udział przychodów z działalności 

komercyjnej (pozalotniczej). Całkowity efekt zatrudnienia dla portu lotniczego w Poznaniu 

wynosi 2205 miejsc pracy, natomiast całkowity efekt dochodowy liczony wielkością wartości 

dodanej generowanej przez podmioty bezpośrednio i pośrednio związane z 

funkcjonowaniem portu lotniczego wynosi 187 mln zł. Wyniki badań oraz doświadczenia z 

analiz europejskich wskazują na duże i rosnące efekty gospodarcze, które są tworzone dzięki 

funkcjonowaniu i rozwojowi portów lotniczych. Efekty będące skutkiem działalności portu 

lotniczego sprawiają, iż podejmowanie inwestycji w infrastrukturę lotniskową wzmacnia 

rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej a nawet krajowej. 

Wielkopolska posiada również znaczący potencjał lotnisk lokalnych. Jak podkreślono m. in. w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego96 istotny jest 

rozwój portu lotniczego Poznań Ławica obsługującego krajowy i międzynarodowy transport 

pasażerski i towarowy, a także rozwój lotnisk subregionalnych o charakterze wspomagającym 

i uzupełniającym w stosunku do lotniska poznańskiego. Są to lotniska: w Michałkowie 

k/Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierzu Biskupim k/Konina, Lesznie Strzyżewicach oraz w 

Pile. W planie przewiduje się konieczność rozszerzenia funkcji tych lotnisk do obsługi ruchu 

pasażerskiego i towarowego.  

I. ZŁY STAN TECHNICZNY DRÓG WODNYCH, INFRASTRUKTURY ŻEGLUGOWEJ I URZĄDZEŃ 

HYDROTECHNICZNYCH 

Województwo wielkopolskie odznacza się w skali kraju znaczącym potencjałem związanym z 

drogami wodnymi, które wciąż nie są optymalnie wykorzystywane w turystyce i transporcie 

rzecznym97. Jego wykorzystanie przyczynić się może do odciążenia transportu drogowego i 

kolejowego, a przez to do poprawy stanu środowiska. Przez działania promujące 
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wykorzystanie szlaków wodnych na cele turystyczne i rozbudowę ich infrastruktury 

hydrotechnicznej można doprowadzić 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 regionami98. Rzeki i istniejąca na 

nich infrastruktura tworzą unikatową na skalę europejską „pętlę wodną”, która tworzą 

przede wszystkim dwie znaczące rzeki – Warta i Noteć99, umożliwiającą promocję walorów 

przyrodniczych Wielkopolski i kanalizowanie ruchu turystycznego poza obszarami 

przyrodniczo cennymi. Planowane wsparcie dla ochrony tego potencjału przez modernizację 

istniejącego systemu śluz i stopni wodnych oraz budowę infrastruktury turystycznej 

ułatwiającej kanalizowanie ruchu turystycznego poza obszarami chronionymi jest działaniem 

koniecznym100. 

Wielopolska jako region o specyficznych warunkach hydrologicznych zmaga się również z 

problemami związanymi z deficytami wody oraz nierównomiernymi reżimami 

hydrologicznymi rzek charakteryzującymi się zarówno powodziami, jak i częstymi niżówkami. 

Sytuację w tym zakresie potęguje niski poziom retencji sztucznej. Sytuacja powyższa wymaga 

zdecydowanych przedsięwzięć zwiększających zasoby bilansowe regionu oraz likwidujących 

zagrożenia wynikające ze stanów ekstremalnych101. Zły stan techniczny dróg śródlądowych i 

wynikająca z tego potrzeba inwestycji w tym obszarze zostały uwzględnione w Programie w 

priorytecie inwestycyjnym 6.4 – kanalizowanie ruchu turystycznego.  

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy 

A. KONIECZNOŚĆ WSPARCIA I WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI 

KOBIET, OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA I W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH; POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA RODZICOM I 

OPIEKUNOM, W SZCZEGÓLNOŚCI KOBIETOM, POWRACAJĄCYM BĄDŹ WCHODZĄCYM NA 

RYNEK PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z OPIEKĄ NAD DZIECKIEM DO LAT 3  

W związku z następującymi zmianami demograficznymi, które w dłuższym okresie dotkną 

także i region wielkopolski, liczba osób w wieku produkcyjnym będzie ulegać zmniejszeniu. 

Unię Europejską i jej regiony cechują relatywnie niskie wskaźniki zatrudnienia, szczególnie 

niski w regionie jest wskaźnik zatrudnienia kobiet i osób starszych. Dotkliwym problemem 

Polski i jej regionów jest także bezrobocie osób młodych. Niewątpliwym wyzwaniem dla 

regionu jest modernizacja polityki w obszarze zatrudnienia, edukacji i szkoleń, poprzez 

zwiększenie współczynnika aktywizacji zawodowej i ograniczanie strukturalnego bezrobocia, 

co należy zarazem do ścisłych priorytetów polityki europejskiej102. Kładzie się nacisk na 

zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu 

osób pracujących.  

Dla współczesnych procesów rozwoju regionalnego kapitał ludzki stanowi najważniejszy 

czynnik i kapitał regionalny. Kapitał ten wytwarza ta część zasobów ludzi, która aktywnie 
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uczestniczy w działalności społeczno-gospodarczej z uwagi na posiadane umiejętności103. O 

istotności rozwoju wskaźnika zatrudnienia świadczą dane dotyczące produkcji potencjalnej, 

tzn. wielkości produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka przy pełnym wykorzystaniu 

czynników produkcji104. Do trudności strukturalnych Europy niewątpliwie należy zaliczyć 

generalnie relatywnie niski (na tle innych części świata) wskaźnik zatrudnienia. W Polsce 

wskaźnik ten osiąga jedne z najniższych wartości w Europie – Wielkopolska pomimo faktu, iż 

wypada dobrze na tle krajowym – niewątpliwie wymaga dalszego zwiększania wskaźnika 

aktywności zawodowej i zatrudnienia. Jednym z celów Strategii Europa 2020 jest wzrost 

stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata z poziomu 69% do co najmniej 75% między 

innymi (biorąc pod uwagę europejskie trendy demograficzne) wskutek zwiększenia liczby 

pracujących kobiet oraz osób starszych (jak i lepszej integracji migrantów z rynkiem pracy)105.  

W Wielkopolsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w 2012 roku osiągnął 

wartość 65,9% (wyższy niż w kraju), w tym wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet wyniósł 56% 

(przy wartości 57,5% dla Polski)106. Słusznie akcentowanym problemem w programie jest 

relatywnie niski wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet, który w regionie osiąga wartości niższe 

nawet niż średnio w kraju i znacząco niższe niż średnie w Unii Europejskiej. Problemem jest 

również niewysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oscylujący w okresie 2000 

- 2012 na poziomie krajowym tzn. 19-22% i jest dwukrotnie niższy niż średni dla Unii 

Europejskiej.  

Problemem polskich regionów jest również niski wskaźnik zatrudnienia osób starszych (50 lat 

i więcej). W Wielkopolsce wskaźnik ten osiągnął wartość 32,7% w 2012 roku, w 2004 roku 

wynosił 26,7. Wskaźnik ten przyjmuje wartości nieznacznie wyższy niż średnie w kraju. Biorąc 

pod uwagę dane międzynarodowe, wskaźnik zatrudnienia osób starszych (w wieku 55-64 

lata) dla EU-28 wyniósł w 2012 roku 48,8% natomiast dla Polski – 38,7% i był to jeden z 5 

najniższych wskaźników w grupie krajów EU-28107. Utrzymywanie tego stanu prowadzi do 

stałego wzrost obciążenia budżetu państwa.  Niski poziom emerytur i szybka dezaktywacja 

zawodowa osób powyżej 50 roku życia rodzi zagrożenie marginalizacji i ryzyko wykluczenia 

społecznego – zarówno w wymiarze materialnym jak i społecznym. Niski wskaźnik 

zatrudnienia przekłada się również na produktywność społeczeństwa, obniżenie wpływów 

podatkowych, ograniczenie liczby konsumentów, mniejszą atrakcyjność rynku pracy dla 

potencjalnych inwestorów.  

Zgodnie z projektem przewodnim Strategii Europa 2020 „Program na rzecz nowych 

umiejętności i zatrudnienia”, zaleca się m.in. „wspierać dalekowzroczną i kompleksową 

polityki migracji zarobkowej, która umożliwiałaby elastyczne zaspokajanie potrzeb rynku 

pracy”. Ponadto na poziomie państw członkowskich koniecznie jest zdobywanie i uznawanie 

kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki na rynku pracy w toku kształcenia 

ogólnego, zawodowego, wyższego i kształcenia dorosłych, w tym także w toku uczenia się 

poza formalnego i nieformalnego oraz wpisują się działania na rzecz kreowania modelu 
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flexicurity na regionalnym rynku pracy. W związku z zapisami Europejskiego programu walki z 

ubóstwem, państwa członkowskie i ich regiony zobowiązane są do przeprowadzania działań 

mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów grup szczególnie zagrożonych – 

rodziców samotnie wychowujących dzieci, starszych kobiet, osób niepełnosprawnych, 

zagrożonych marginalizacją i ubóstwem.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r108. wg którego Państwa członkowskie są zobowiązane do podejmowania 

konkretnych działań promujących równość płci, niezależność ekonomiczną kobiet, 

podwyższanie poziomu kształcenia i umiejętności oraz przywrócenie kobiet będących 

ofiarami przemocy zarówno na rynek pracy jak i do społeczeństwa. Jest to także szczególnie 

uzasadniony priorytet w świetle relatywnie trudniejszej sytuacji kobiet na rynku pracy w 

Wielkopolsce. 

B. POPRAWA DOSTĘPU DO SAMOZATRUDNIENIA, PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I TWORZENIA TRWAŁYCH MIEJSC PRACY W MŚP; WSPARCIE ROZWOJOWE 

PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW – PODNOSZENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI 

ODPOWIADAJĄCYCH NA WYZWANIA INNOWACYJNEJ I KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI 

ORAZ TRENDÓW DEMOGRAFICZNYCH 

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno- gospodarczym, w kontekście kryzysu 

gospodarczego trwającego w Europie i odsłaniającego słabości strukturalne europejskiej 

gospodarki a także z uwagi na trendy demograficzne i ograniczenie zasobów pracy, Unia 

Europejska przyjęła strategię działania w której akcentuje wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia.  Istotne jest wspieranie rozwoju i konkurencyjności unijnych 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (z racji ich wysokiego stopnia 

zakorzenienia w gospodarkach regionu) oraz sprawienie, aby dzięki odpowiednim 

umiejętnością społeczeństwo potrafiło dostosować się do zmian wynikających z przejścia na 

gospodarkę opartą na wiedzy, wprowadzenia agendy cyfrowej, przejścia do gospodarki 

niskoemisyjnej.  

Znaczenie mikro i MŚP dla gospodarki regionu jest niepodważalne, są to przede wszystkim 

przedsiębiorstwa silnie ukorzenione w regionie, generują miejsca pracy przyczyniając się do 

spadku bezrobocia. Są to zarazem organizmy bardziej elastyczne, podatne na zmiany i 

wprowadzanie innowacji dzięki czemu proces ich dostosowań do zmian na rynku trwa krócej i 

jest większa szansa na jego przeprowadzenie. Mniejsze przedsiębiorstwa częściej spotykają 

się z barierami w pozyskaniu finansowania co w znaczny sposób ogranicza możliwości ich 

funkcjonowania.   

Co podkreślano już w opracowaniu, region Wielkopolski wypada korzystanie pod względem 

wysokości stopy bezrobocia na tle Polski. W 2012 roku poziom bezrobocia w regionie 

uplasował się na poziomie 8,5% (wg BAEL), wyraźnie niższym niż średnia stopa bezrobocia w 

kraju. Region mniej korzystnie wypadł pod względem stopy bezrobocia wśród kobiet 

osiągając wartość 10,9%. Stopa bezrobocia wśród kobiet osiąga jeszcze wyższą wartość 

biorąc pod uwagę jedynie ludność w wieku produkcyjnym, w 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 

                                                             
108

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. 
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11,2%. Oznacza to, iż istotnie relatywnie trudna jest sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku 

pracy stąd uzasadnione jest szczególne zaakcentowanie tej kwestii przy wspieraniu 

samozatrudnienia.  

Relatywnie dobra sytuacja w województwie  na tle krajowym pod względem bezrobocia nie 

oznacza jednak, iż nie są potrzebne działania skierowane na poprawę sytuacji na rynku pracy 

w regionie. Biorąc pod uwagę raport Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy109, bariery 

w zrealizowaniu ofert pracy nie dotyczą jedynie osób bezrobotnych, ale także wielkopolskich 

pracodawców i pośredników pracy. Pomimo nadmiaru siły roboczej, wynikającej z korzystnej 

struktury wieku w regionie, występują deficyty pewnych zawodów i kwalifikacji na rynku 

pracy a także rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami i umiejętnościami bezrobotnych a 

możliwościami i wymaganiami pracodawców.  

C. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYKI, LECZNICTWA I REHABILITACJI ZDROWOTNEJ 

W CELU WY-DŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW REGIONU 

Promocja ochrony zdrowia jest istotnym elementem Strategii Europa 2020, stanowi ona 

czynnik inteligentnego i spójnego rozwoju. Zachowanie zdrowia oraz aktywności 

mieszkańców przekłada się na produktywność oraz konkurencyjność regionu. Z uwagi na 

rosnącą liczbę ludności w wieku powyżej 65 lat finansowanie rozwoju opieki zdrowotnej, 

która przyczyni się do utrzymania niezależności i dobrej kondycji zdrowotnej starszej 

ludności, może w przyszłości skutkować obniżeniem kosztów utrzymania opieki zdrowotnej.  

W Wielkopolsce sytuacja demograficzna jest relatywnie korzystna na tle innych regionów 

Polski i Europy. Nie oznacza to jednak, iż nie następują negatywne zmiany w tym zakresie 

skutkujące spadkiem udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (w 2012 roku wskaźnik ten 

wynosił 19,4%, spadając o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do 2002 roku, kiedy to 

osiągał wartość 23,7%). Jednocześnie rośnie grupa osób w wieku przedprodukcyjnym – z 

13,6% w 2002 roku do 16,5% w roku 2012110. Tym samym sukcesywnie zmniejszają się zasoby 

pracy w regionie. W regionie wzrasta także liczba zgonów wywołanych chorobami 

cywilizacyjnymi, w tym nowotworowymi – wartości dla Wielkopolski są niezmiennie wyższe 

niż średnio w kraju111. Problemy te pogłębia fakt niskiej świadomości ludności w kwestii 

profilaktyki zdrowotnej i niski stopień wykrywalności chorób we wczesnym etapie ich 

występowania112. 

 

 

                                                             
109

 Zgodnie z raportem WORP porównując wskaźnik zatrudnienia w oparciu o kryterium płci, widać wyraźnie, że niższe od 
krajowego bezrobocie dotyczy jedynie mężczyzn. Stopa bezrobocia kobiet  zamieszkujących Wielkopolskę była 
porównywalna do stopy krajowej, a w niektórych okresach 2009 - 2012 nawet ją przewyższała. 
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Zapotrzebowanie_wielkopolskiego_rynku_pracy_na_umiejetnos
ci_i_kwalifikacje.pdf 
110

 Źródło danych: Bank danych lokalnych  
111

 Wskaźnik zgony wg przyczyn: nowotwory ogółem w 2005 roku osiągał wartość 26,5% (dla Polski 25,1) zaś w 2012 roku 
27,3% (dla Polski 25,6%). Oznacza to, że wskaźnik jest nie tylko wysoki na tle krajowym, ale także notuje szybsze tempo 
wzrostu.  
112

 W 2012 roku według danych Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego zgłaszalność w ramach Programu profilaktyki raka 
piersi wyniosła w Wielkopolsce 18,23%, był to najniższy wynik w Polsce. Podobnie niski wynik region osiągnął w zakresie 
Programu profilaktyki raka szyjki macicy (16,14%).  

http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Zapotrzebowanie_wielkopolskiego_rynku_pracy_na_umiejetnosci_i_kwalifikacje.pdf
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/publikacje/Zapotrzebowanie_wielkopolskiego_rynku_pracy_na_umiejetnosci_i_kwalifikacje.pdf
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Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 

A. POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA I ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I 

ZAWODOWEJ OSÓB, RODZIN/GRUP/ŚRODOWISK DOTKNIĘTYCH I ZAGROŻONYCH 

UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2011 roku w 

gospodarstwach domowych o dochodach poniżej przyjętego progu ubóstwa relatywnego 

żyło 17,7% osób, za 2012 rok wskaźnik ten przyjął wartość 17,1%. Jest to wynik zbliżony do 

średniej wartości wskaźnika dla Unii Europejskiej113. W Wielkopolsce w 2011 roku wskaźnik 

ten osiągał wartość niższą niż krajowa, 16,9%. W stosunku do roku 2005 wskaźnik ubóstwa w 

regionie odnotował spadek (z 18,5%) jednakże tempo spadku jest relatywnie wolne114. 

Jednakże rzeczywista skala ubóstwa jest trudna do zmierzenia. Gospodarstwa domowe o 

najniższych dochodach to nie zawsze te o najgorszych warunkach życia albo te, które 

wykazują największe problemy ze zbilansowaniem budżetu. Wg Raportu115 ponad jedna 

czwarta gospodarstw domowych (ok. 28%) należała do przynajmniej jednej ze sfer 

ubóstwa116. Wszystkie trzy wymiary ubóstwa kumulowały się w niemal co dwudziestym 

gospodarstwie domowym (4,6%). Różne rodzaje pomiaru117 tego zjawiska wskazują, iż 

ubóstwo jest w dużej mierze skorelowane z długookresową stopą bezrobocia a problem ten 

dotyka przede wszystkim powiatów północnych i wschodnich Wielkopolski. Potwierdzają to 

badania poświęcone ubóstwu na obszarach wiejskich118, gdzie problem ten wydaje się być 

szczególny. Istnieje duża relacja pomiędzy typem biologicznym rodziny a poziomem ubóstwa 

– wraz ze wzrostem liczby członków rodziny poziom życia się pogarsza (wyjątek stanowią 

jedynie osoby samotne). Także poziom wykształcenia odgrywa dużą rolę: zgodnie z 

badaniami uzyskiwane przychody w 20,9% zależne są od poziomu wykształcenia. Najmniej 

korzystnie swoją sytuację oceniały gospodarstwa domowe gdzie żywiciel rodziny posiada 

wykształcenie zawodowe. Wykształcenie stanowi jeden z ważniejszych czynników 

kształtujących status społeczny i pozycję na rynku pracy. Istotnym problemem są działania 

edukacyjne związane z dokształcaniem, nowoczesnym doradztwem rolnym, ekonomicznym, 

prawnym, w tym praca służb socjalnych które powinny prowadzić działalność na rzecz 

aktywizacji biernych zawodowo. Badania wskazują również, iż skłonność do bierności 

zawodowej i bezradności jest w dużej mierze związana z niskim poziomem wykształcenia – 

niższy poziom wykształcenia sprzyja godzeniu się z dotychczasową sytuacją119.  

 Jednym ze wskazywanych w badaniach120 dróg wyjścia z ubóstwa jest promowanie rozwoju 

przedsiębiorczości już na poziomie szkół podstawowych. Niezbędne są także programy 

aktywnie kształtujące postawy wiejskiej ludności w sytuacji bezrobocia. Istotne jest kładzenie 

nacisku na zmianę roszczeniowych postaw wśród młodzieży i mentalności prowadzącej do 

bierności. Osoby z niższym wykształceniem w sytuacji bezrobocia najczęściej wskazują, że 

                                                             
113

 Raport Ubóstwo w Polsce 2013 r http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf  
114

 Wskaźnik ubóstwa dla całego kraju zanotował tendencję spadkową w latach 2005 – 2011 o blisko 3 punkty procentowe, 
z poziomu 20,6% na 17,7%, w tym samym okresie w Wielkopolsce wskaźnik ten zmienił wartość z 18,5% na 16,9% tj. o 1,6 
punktu procentowego.  
115

 GUS, Różne oblicza polskie biedy http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Rozne_oblicza_polskiej_biedy.pdf  
116

 Autorzy wyróżnili ubóstwo dochodowe, warunków życia oraz braku równowagi budżetowej.  
117

 Wawrowski Ł., Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod 
statystyki małych obszarów, Przegląd Statystyczny, Numer Specjalny 2- 2012.  
118

Kalinowski S., Łuczka – Bakuła W. Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, wyd. Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008.  
119

 tamże 
120

 Kalinowski S., Łuczka – Bakuła W. Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, wyd. Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Rozne_oblicza_polskiej_biedy.pdf
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pomoc powinny uzyskać od państwa (63,3%)  lub w radzić sobie korzystając z kredytów. W 

grupie tej najrzadziej dostrzega się konieczność dokształcania się. Doświadczenie zawodowe i 

posiadane kwalifikacje stanowią najbardziej istotne czynniki sukcesu na ścieżce poszukiwania 

pracy121. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

w 2011 roku jako główną trudność w realizacji ofert pracy pracodawcy wskazywali brak 

bezrobotnych o odpowiednim doświadczeniu (22 wskazania), koniecznych umiejętnościach 

(21 wskazań). Rzadziej barierę stanowią warunki oferowane poszukującym pracę przez 

pracodawcę122. Brak doświadczenia zawodowego oraz odpowiednich umiejętności wydłuża 

zatem czas poszukiwania pracy i zwiększa ryzyko wykluczenia społecznego osób 

poszukujących pracy.  

 O znaczeniu aktywizacji zawodowej dla grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 

świadczą wyniki badań przeprowadzonych na obszarze regionu, z których wynika, iż osoby z 

tych grup wskutek długotrwałego pozostawania bez pracy tracą częściowo własności siły 

roboczej. Przeciętny badany bezdomny pozostawał bez zatrudnienia średnio 39 miesięcy, 

niepełnosprawny 97, uzależniony 52. Utrata pracy miała zatem charakter permanentny i 

stanowiła centralne doświadczenie w życiu respondentów, deprecjacja materialna jest 

najważniejszym obszarem wykluczenia jakiemu poddani są badani z uwagi fakt, iż część 

bezdomnych (10%), uzależnionych (17%) i osób niepełnosprawnych (1,3%) nie otrzymuje 

żadnych środków gotówkowych. Zatem pozyskiwanie środków materialnych do życia 

organizuje doświadczenia osób wykluczonych123. Szczególnie trudną grupą, stanowiącą 

wyzwanie dla podejmowanych działań, są osoby  przebywające w placówkach 

resocjalizacyjnych, przebywają tam przede wszystkim osoby młode- ludzie niedojrzali i 

nieprzystosowani do warunków twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to zatem 

grupa wymagająca szczególnej pomocy, w wysokim stopniu zagrożona wykluczeniem 

społecznym (m.in. wskutek niskiego zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób z tej 

grupy, patologie osobowościowe, lęki, niechęć do zmiany stylu życia, niskie kwalifikacje).  

B. WZROST POTENCJAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)  

Według przeprowadzonego badania124 dla Wielkopolski kluczowymi czynnikami 

stymulującymi rozwój ekonomii społecznej jest promowanie oferty podmiotów ekonomii 

społecznej wśród lokalnej społeczności. Pozwala to na podnoszenie rentowności 

świadczonych usług i uruchomionego przedsięwzięcia. Podmioty ekonomii społecznej 

stanowią coraz istotniejszy element funkcjonowania społeczeństw. Stanowią one odpowiedź 

na kryzys państwa opiekuńczego o scentralizowanych systemie zarządzania, poprzez 

realizację swych celów wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego, odciążają sektor 

publiczny przejmując określone zadania publiczne a także włączają obywateli w zarządzanie 

sprawami publicznymi co przekładać się może na skuteczniejsze dostosowanie usług 

publicznych125.  

                                                             
121

 Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w IV kwartale 2010 r. wśród pracowników 31 powiatowych urzędów pracy 
województwa wielkopolskiego, czynnikiem o największym znaczeniu dla czasu poszukiwania pracy jest posiadane 
doświadczenie zawodowe – według wskazań 90,3% respondentów. Jako drugi najczęściej wskazywany element wpływający 
na okres pozostawania bezrobotnym wskazywano poziom wykształcenia (54,8% respondentów). 
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/Analizy_i_prognozy_rynku_pracy.pdf  
122

 Analizy i prognozy Rynku pracy, raport WORP 
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/Analizy_i_prognozy_rynku_pracy.pdf  
123

 Mika B., Kręgi wykluczenia społecznego w województwie wielkopolskim w świetle badań własnych, w: Spółdzielnie 
socjalne: Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem czy ślepa uliczka? Red. J. Tittenbrun, Wyd. Nakom. 
124

 tamże  
125

 Moskaluk-Łagiewczyk K., Podmioty ekonomii społecznej w działalności sektora publicznego.  

http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/Analizy_i_prognozy_rynku_pracy.pdf
http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl/att/analizy/Analizy_i_prognozy_rynku_pracy.pdf
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 Rola administracji publicznej przy tworzeniu sektora ekonomii społecznej jest niezbędna. 

Polega przede wszystkim na aktywnym przyczynianiu się do stworzenia makrospołecznych 

warunków wytwarzających bazę dla organicznego wzrostu inicjatyw. Czynnikiem sukcesu jest 

uruchomienie systemu działania i rozwoju ekonomii społecznej, który zapewni interakcje 

pomiędzy oddolnym wzrostem i odgórnym wsparciem126. Rola ta nie powinna się sprowadzać 

jedynie do finansowania (acz stanowi ono istotny element rozwoju ekonomii społecznej, 

przez co słusznie zaadresowano temu zagadnienia przedsięwzięcia w programie), ale także do 

kształtowania warunków instytucjonalnych oraz formowania różnych form partnerstwa dla 

rozwoju, włączające podmioty ekonomii społecznej, w szczególności w kompleksowe systemy 

dostarczania dóbr i usług publicznych. Jednym z form przygotowywania podmiotów ekonomii 

społecznej do funkcjonowania w otoczeniu jest także podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników PES.  

C. POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SPOŁECZNYCH 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZYCZYNOM PROWADZĄCYM DO NIESPRAWNOŚCI I WYKLUCZENIA 

ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA  

 Specyfika usług społecznych polega na tym, iż mają one nierynkowy charakter. Przede 

wszystkim udzielane są przez administrację publiczną (też drogą partnerstwa publiczno – 

prywatnego) oraz organizacje non – profit. Udzielane są aby polepszyć warunki życia 

jednostek tzn. zorientowane są w interesie ogólnym zaś ich udzielanie oparte jest na 

socjalnych prawach człowieka i przyczynia się do osiągania celu spójności społecznej. 

Generalnie rzecz ujmując, świadczenie usług publicznych wynika z funkcji i odpowiedzialności 

administracji publicznej wobec obywateli. Powyższe przedsięwzięcia ponadto wpisują się w 

cel rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu założony w Strategii Europa 2020. Zgodnie 

z projektem przewodnim „Europejski program walki z ubóstwem” w Strategii na poziomie 

członkowskim kraje UE są zobowiązane m.in. do „pełnego wykorzystywania swoich systemów 

ochrony socjalnej i emerytalnej, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dochodu i dostęp do 

opieki zdrowotnej”.  

Oś priorytetowa 8: Edukacja 

A. POPRAWA DOSTĘPU I JAKOŚCI EDUKACJI NA WSZYSTKICH JEJ ETAPACH, ZMNIEJSZENIE 

BARIER W DOSTĘPIE DO EDUKACJI DLA ŚRODOWISK DEFAWORYZOWANYCH 

 Wielkopolska jest regionem w którym wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych127 

oraz gimnazjalnych plasują się poniżej poziomu średniego w kraju. Także zdawalność matury, 

która w 2005 roku wyniosła powyżej średniej krajowej, w latach 2006 – 2009 spadła poniżej 

poziomu krajowego a po 2010 roku plasuje się na poziomie średnim w kraju. Zdawalność 

egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniej krajowej oscyluje na poziomie 0,98, jedynie 

w części humanistycznej zauważono pogorszenie zdawalności z poziomu 1,0 do poziomu 0,97 

w 2012 roku (dla części humanistycznej język polski). Biorąc pod uwagę wyniki gimnazjalne w 

                                                             
126

 Hausner J., Ekonomia społeczna a państwo.  
127

 W 2002 roku uczniowie szkół podstawowych wielkopolski osiągali wyniki sprawdzianów średnio na poziomie 28,5 
punktów (na 40 punktów możliwych do osiągnięcia). Wynik ten w kraju wyniósł 29,5. 
http://www.oke.poznan.pl/pliki/raporty/rap_sp_2002.pdf  W 2013 roku  uzyskano wyższy niż średnio w kraju procent 
szóstoklasistów uzyskujących wyniki od najniższych do niżej średnich, wyniki w staninie średniej i wyżej średnim w kraju i w 
regionie uzyskano na porównywalnym poziomie zaś w staninie od wysokiej do najwyższego w Wielkopolsce uzyskiwano 
rzadziej niż w kraju http://www.oke.poznan.pl/files/cms/299/raport_sp_2013.pdf 

http://www.oke.poznan.pl/pliki/raporty/rap_sp_2002.pdf
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/299/raport_sp_2013.pdf
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części matematyczno-przyrodniczej Wielkopolska uplasowała się poniżej średniej w kraju128 

rozpatrując dane zarówno za 2002 jak i 2013 rok. Jest to sytuacja niekorzystna dla przyszłości 

rozwoju regionu. Zdawalność egzaminu maturalnego w Wielkopolsce w stosunku do średniej 

w kraju oscyluje wokół poziomu 1,0. W latach 2006 – 2009 przyjmowała wartości poniżej 1. 

W 2012 roku zdawalność matury wyniosła 80%, od 2010 roku region w tym zakresie osiąga 

wartości na poziomie średniej krajowej129. Biorąc pod uwagę powyższe, edukacja w regionie 

nie wypada dostatecznie pod względem jakości nauczania na etapie podstawowym i 

gimnazjalnym, także kształcenie ogólnokształcące nie wybija się ponad średnią. Autorzy 

Programu zatem słusznie w wyzwaniach rozwojowych wskazali poprawę jakości edukacji na 

różnych jej etapach.  

 Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie określane mianem informacyjnego 

wymagają umiejętności wytwarzania, przechowywania, przekazywania, wykorzystywania 

informacji130. Jest to możliwe dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych oraz środków 

przekazu. Informacja jest czynnikiem przemian społeczno – gospodarczych, rozwój 

technologii informatycznych dostarcza niezbędnej infrastruktury do przetwarzania informacji, 

rozwój mediów i usług wyszukiwania informacji wpływa na światowy system finansowy, 

informatyzacja integruje gospodarki lokalne ze światową131. Powstanie społeczeństwa 

informacyjnego doprowadziło do pojawienia się zróżnicowania społecznego, które można 

nazwać nierównościami cyfrowymi wynikającymi z dysproporcji dostępu do szeroko 

rozumianych nowych technologii132. Skutki cyfrowej deprywacji mogą utrwalać nierówności 

społeczno – ekonomiczne i prowadzić do wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

Marginalizacja powstaje gdy grupa jednostek nie posiada kompetencji wystarczających do 

pełnego uczestnictwa w instytucjach społecznych wskutek nieumiejętności obsługi sprzętu 

elektronicznego, dostępu do komputera133. Umiejętności takie mogą wpływać na orientacje 

na rynku pracy a także większą atrakcyjność pracownika dla pracodawcy. Dostęp do 

nowoczesnych technologii w szkołach staje się czynnikiem decydującym o jakości edukacji. 

 W Wielkopolsce wskaźnik uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu 

kształtuje się na poziomie krajowym134. Pod względem udziału szkół podstawowych i 

gimnazjalnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu Wielkopolska wypada 

również na poziomie zbliżonym do krajowego, dla szkół podstawowych wskaźnik ten w 2012 

roku osiągnął 94,23% zaś w szkołach gimnazjalnych 79,19% i był nieznacznie niższy niż 

wskaźnik dla kraju. Na poziomie szkoł ponadgimnazjalnych: wskaźnik ten w 2012 roku osiągał 

wartość 38,6% (znacznie wyższa niż krajowa) dla szkół zasadniczych zawodowych, na 

podobnym poziomie kształtował się wskaźnik dla liceów profilowanych. Wskaźnik udziału 

wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu zdecydowanie lepiej wypadł w liceach 
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 W 2002 roku: 28,3 pkt średnio w kraju, Wielkopolska 26,5 pkt  
http://www.oke.poznan.pl/files/cms/304/komun_gim_132_oke.pdf  
129

 Bank Danych Lokalnych 
130

 B. Przywara, Internet – rozważania na temat nowego typu więzi społecznych, w: Współczesna Wieża Babel, praca 

zbiorowa pod red. J. Chłopeckiego, A. Siewierskiej - Chmaj, Rzeszów 2003, s. 115 
131

 Dziuba D.T., Gospodarki nasycone informacja i wiedzą, Warszawa 2000, s. 13.  
132

 Drabowicz T,, nierówności cyfrowe – nowy wymiar zróżnicowania społecznego, w: Fenomen nierówności społecznych, 

praca zbiorowa pod red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007, s. 239.  
133

 Borkowski I., E- exclusion – nowy obszar generowania nierówności społecznych, w: Oblicza nierówności społecznych, 

praca zbiorowa pod red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007, s. 330.  
134

 W 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 10,16 podczas gdy wskaźnik dla kraju wyniósł 10,17.  

http://www.oke.poznan.pl/files/cms/304/komun_gim_132_oke.pdf
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ogólnokształcących, osiągając wartość 71,2% (jednakże w kraju wskaźnik ten był w 2012 roku 

wyższy, blisko 79%). W tym zakresie obserwowana jest zauważalna dysproporcja pomiędzy 

liceami w mieście (73,1%) i na wsi (52,9%). Zwłaszcza wskaźnik udziału liceów 

ogólnokształcących wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu na wsiach notuje 

niskie wartości względem średniej dla kraju (66,7%). Oznacza to, że o ile poziom 

komputeryzacji na poziomie szkół podstawowych jest dostateczny i tempo rozwoju 

komputeryzacji nie odbiega od tempa krajowego, o tyle na poziomie szkół gimnazjalnych i 

liceów ogólnokształcących pojawiają się ujemne odchylenia względem średniego poziomu 

krajowego. Deficyt wyposażenia komputerowego dotyczy zwłaszcza obszarów wiejskich135. 

Sytuacja wygląda gorzej rozpatrując ją na tle europejskim. O ile Polska wypada dobrze na tle 

krajów UE pod względem liczby uczniów przypadających na komputer w szkołach136, o tyle 

biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące dostępu do nowocześniejszego sprzętu (laptop z 

dostępem do Internetu, tablice interaktywne, inne nośniki danych jak e-reader, kamery) 

wypada znacznie gorzej137, zamykając ranking europejskich krajów.  

 Zagadnienie komputeryzacji jednak powinno być rozpatrywane przede wszystkim w kategorii 

umiejętności społeczeństwa korzystania z dostępnych technologii a nie jedynie przez pryzmat 

dostępu do Internetu. To umiejętności wyznaczają jakość edukacji jednostek. Sposób 

korzystania z komputera przekłada się na stopień występowania nierówności, sprawne 

posługiwanie się komputerem przez uczniów może podnieść poziom wiedzy nie tylko w 

sferze zainteresowań, ale i w sferze przygotowania się do zajęć i rozwijania zakresu 

wiadomości z nauczanych przedmiotów138. Umożliwia to także zdobywanie nowych 

umiejętności i aktualizowanie swojej wiedzy. Kształtowanie się społeczeństwa 

informacyjnego wymaga uzupełniania kwalifikacji tzw. kształcenia ustawicznego. Z tego 

wynika konieczność należytego przygotowywania dzieci i młodzieży do funkcjonowania  

w takim społeczeństwie. Ta kategoria wiekowa odbiorców może w pełni wykorzystać 

potencjał nowoczesnych form kształcenia, w tym e-edukacji.  

 Należy jednak wziąć pod uwagę, iż występuje znacznie zróżnicowanie uwarunkowań 

środowiskowych z jakich wychodzą uczniowie139 co wpływa na marginalizację cyfrową 

niektórych grup uczniów. Podstawowym zadaniem szkoły jest zapewnienie dostępu do 

niezbędnego oprogramowania i Internetu uczniom wywodzącym się z biedniejszych rodzin w 

mniejszych miejscowościach. Ważnym elementem jest tutaj jakość realizacji procesu 

dydaktycznego w ramach przedmiotu szkolnego informatyka oraz innych przedmiotów w 

ramach których komputer wykorzystywany jest jako narzędzie pracy140. Jednym ze sposobów 

wyrównywania szans uczniów są wczesne modele edukacji. Pierwszym i najpopularniejszym 
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 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl  
136

 W Polsce przypada 4 uczniów na komputer w szkołach podczas gdy średnia UE osiągnęła wskaźnik 3 (wg badania 
przeprowadzonego za 2013 rok http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf)  
137

 Według przeprowadzonego badania http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-
N.pdf liczba uczniów w Polsce przypadających na tablice interaktywną wynosi 333 (przy średnie UE 167), na laptopa z 
podłączeniem do sieci – 67 (wskaźnik dla UE – 8).  
138

 Tyszko M., Hryhorowic Z., Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych, Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, Poznań 2010.  
139

 Można wymienić następujące: niska waga urodzeniowa, problemy zdrowotne, niski iloraz inteligencji, problemy 
rodziców, konflikty rodzinne, duża liczba dzieci, wychowanie dziecka przez jednego rodzica, niskie dochody, stres związany z 
pracą, bezrobocie, środowisko lokalne, złe warunki mieszkaniowe, kontakt z przestępczością i przemocą. 
140

 tamże 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
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modelem jest edukacja przedszkolna, w której przyjmuje się strategię ukierunkowaną na 

dziecko. To rozwiązanie obejmuje opiekę nad dzieckiem w placówce zgodnie z tradycją 

opieki141. W Wielkopolsce odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym wyniósł w 2012 roku 73,7% i kształtował się powyżej wskaźnika krajowego 

(69,7). Sytuacja w tym zakresie dynamicznie się poprawiła w stosunku do 2003 roku (kiedy to 

wskaźnik ten wynosił 42,3%). Biorąc pod uwagę miasta wielkopolski odsetek dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym jest jeszcze wyższy, w 2012 roku wyniósł blisko 93% (dla Polski 

– 83,7). Mniej optymistycznie kształtuje się sytuacja na wsiach regionu, tam omawiany 

wskaźnik w roku 2012 wyniósł 53,7% i przyjął wartości niewiele wyższe niż średnie w kraju142. 

Oznacza to, że deficyt opieki przedszkolnej dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich. 

Jednakże odnosząc sytuację do sytuacji w lepiej rozwiniętych krajach europejskich, wciąż 

konieczny jest rozwój edukacji przedszkolnym. Analizując dane dotyczące odsetka dzieci w 

wieku przedszkolnym będące jedynie pod opieką rodziców143 wskaźniki dla Polski w 2005 i 

2011 roku kształtowały się odpowiednio na poziomie 43 i 37%. Dla porównania, dla krajów 

EU-15 w tych samych latach wynosiły odpowiednio 8 i 6%. Świadczy to o dużej luce w tym 

obszarze koniecznej do odrobienia względem zachodnio-europejskich krajów, co jest 

szczególnie zasadne w kontekście pro-zatrudnieniowej orientacji Strategii Europa 2020.  

B. ZWIĘKSZENIE POWIĄZANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Z POTRZEBAMI RYNKU 

PRACY 

 Wielkopolska wypada relatywnie dobrze pod względem sytuacji na rynku pracy na tle 

krajowym co nie oznacza, że regionalny rynek pracy nie wymaga dalszego wsparcia. Jeden z 

problemów związany jest z niedopasowaniem kształcenia do potrzeb rynku pracy. Biorąc pod 

uwagę wskaźnik zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem 

Wielkopolska wypada niekorzystnie na tle krajowym. Wskaźnik ten w 2012 roku osiągnął 

7,4% podczas gdy w całym kraju odnotowano wartość 5,9%144. Niekorzystna w tym względzie 

jest zarówno sytuacja młodych kobiet jak i mężczyzn. Jest to problem dostrzeżony także na 

poziomie europejskim, w Strategię Europa 2020 wpisano działania na rzecz aktywnej 

integracji osób młodych z rynkiem pracy. Niewątpliwie jednym z działań na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu osób młodych jest pomoc w dokonaniu odpowiedniego wyboru 

kształcenia na wczesnym poziomie edukacji.  

C. WZROST UCZESTNICTWA OSÓB DOROSŁYCH W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIACH  

 Sytuacja regionu nie jest korzystna biorąc pod uwagę udział dorosłych 25 – 64 lata w edukacji 

i szkoleniach. W 2008 roku wskaźnik ten dla regionu osiągnął 4,1% (dla Polski – 4,7%). 

Odsetek ten ponadto uległ spadkowi w 2011 roku i wyniósł 3,7145. Biorąc pod uwagę 

znaczenie kształcenia się przez całe życie dla pozycji jednostek na rynku pracy, dla 

konkurencyjności europejskich gospodarek – przejawiające się m.in. w ustaleniu jednym z 

celów Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez wspieranie 
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 Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych. EACEA, 
Komisja Europejska, Bruksela, 2009.  
142

 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl  
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Ewaluator wykorzystał dane z bazy Eurostat: Children cared only by their parents by age group - % over the population of 
each age group.  
144

 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl  
145

 Eurostat 
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wysokiego poziomu zatrudnienia a także ustalenie projektu przewodniego „Program na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia”.  

Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

A.  ROZWÓJ JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY INFRASTRUKTURY ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ 

 W regionie występują deficyty w zakresie dostępu do infrastruktury zdrowotnej. W regionie 

brakuje placówek leczniczych, opiekuńczo-terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz 

przeznaczonych dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej. Na stan i ochronę zdrowia 

wpływ ma dostępność do służb medycznych, lekarzy oraz szpitali146. Poprawa dostępu do 

infrastruktury zdrowotnej i społecznej będzie wspierać działania w zakresie aktywizacji i 

aktywności zawodowej.  

 Występująca w Wielkopolsce zróżnicowana dostępność do infrastruktury społecznej 

szczególnie negatywnie oddziałuje na procesy aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i marginalizacją (m.in. dotkniętych chorobą, skutkami wypadków, 

czy niepełnosprawnością), a także tych, które wpisują się w rosnący krąg działania procesu 

starzenia się społeczeństwa. 

 W województwie największe deficyty infrastrukturalne dotyczą, podobnie jak w całym kraju, 

placówek zajmujących się leczeniem chorób - nowotworowych, układu krążenia, układu 

kostno-stawowego, układu oddechowego i chorób psychicznych. Problem stanowi też 

niewystarczająca infrastruktura dla opieki społecznej. Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego ogólna liczba wszystkich oddziałów szpitalnych w Wielkopolsce w roku 2012 

wynosiła 565, podczas gdy w 2005 roku było ich 501147. Liczby oddziałów zajmujących się 

wyszczególnionymi powyżej schorzeniami na przestrzeni lat 2005-2012 nie zmieniły się 

znacząco. Liczba poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco: oddziały chirurgii 

urazowo-ortopedycznej – 32 (2010 r.), 38 (2012 r,); oddziały kardiochirurgiczne – 3 (2010 r.), 3 

(2012 r.); odziały gruźlicy i chorób płuc - 11 (2005 r.), 13 (2012 r.); odziały onkologiczne – 16 

(2005 r.), 19 (2012 r.); oddziały psychiatryczne – 7 (2005 r.), 8 (2012 r.)148. Znacząca staje się 

również kwestia deficytów infrastruktury w szerszym kontekście problemów społecznych. 

Obszar ten wymaga ukierunkowania na różne grupy docelowe osób, przede wszystkim 

zagrożone marginalizacją czy osoby w podeszłym wieku. Z działań niezbędnych związanych 

z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury szczególną uwagę należy zwrócić na inwestycje 

skupiające się na rozwoju gminnych i powiatowych placówek pomocy społecznej świadczących 

różnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnych149.  

 Jednym z poważniejszych problemów rozwojowych Wielkopolski jest niewystarczająca podaż 

usług publicznych. Rozwiązanie tego problemu można osiągnąć poprawę infrastruktury 

służącej ich świadczeniu. Do powyższych usług należą działania edukacyjne i szkoleniowe, 

opiekuńcze, medyczne, komunikacyjne, komunalne i kulturalne. Ograniczony dostęp do nich 

prowadzi do obniżenia standardów życia, hamuje rozwój gospodarczy przez obniżenie 

atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunków zamieszkania. Odpowiednio rozwinięte usługi tego 
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 Raport regionalny. Województwo Wielkopolskie, Waldemar Ratajczak, Poznań, 2011, s. 76.  
147

 Główny Urząd Statystyczny (GUS), Bank Danych Lokalnych: Szpitale ogólne wg rodzajów oddziałów. 
148

 Ibidem.  
149

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Poznań, 2012, s. 134.  
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rodzaju ograniczają także odpływ ludności i kapitału, co osłabia regres. Szczególnie narażone 

na tego rodzaju zagrożenia są obszary wiejskie, oddalone od dużych ośrodków miejskich150. W 

zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych podaż usług reintegracyjnych jest 

niewystarczająca w stosunku do potrzeb. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 9 

zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), w których zatrudnionych w roku 2012 było ok. 400 

osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym i znacznym. Na miejsce w ZAZ oczekuje 

(2013 rok) 413 osób niepełnosprawnych m.in. z warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).  

 System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Wielkopolski znajduje się w fazie 

budowy, w I półroczu 2012 r. ponad 77% wielkopolskich gmin nie zatrudniało jeszcze 

asystentów rodziny (funkcjonowali oni przede wszystkim w miejsko-gminnych i miejskich 

ośrodkach pomocy społecznej), instytucje pomocy społecznej na terenie Wielkopolski są 

zaangażowana w zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prowadzą 

konsultacje i poradnictwo rodzinne, realizują programy profilaktyki uzależnień oraz aktywizację 

zawodową rodziców, placówki wsparcia dziennego działają niestety przede wszystkim w 

miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wzrasta nieznacznie liczba placówek opiekuńczo-

wychowawczych przy jednoczesnym spadku liczby ich wychowanków – dotyczy to zwłaszcza 

placówek typu interwencyjnego oraz socjalizacyjnego (placówki te przekształcają się zgodnie z 

wymogami w coraz mniejsze – średnia liczba wychowanków to około 25). Rzadkim 

rozwiązaniem jest powoływanie w powiatach centrów administracyjnych do obsługi placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Wielkopolski brakuje: interwencyjnych ośrodków 

preadopcyjnych, placówek specjalistycznych dla dzieci o zwiększonych potrzebach 

medycznych151. Wykluczenie społeczne i ubóstwo są ze sobą ściśle powiązane, w takim 

znaczeniu, że ubóstwo i pogorszenie się warunków życia zwiększa ryzyko wykluczenia jednostki 

z partycypacji w różnych sferach życia społecznego. Najbardziej zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem są dzieci, osoby starsze, samotne kobiety, samotni rodzice, osoby słabo 

wykwalifikowane, bezrobotni, osoby w wieku produkcyjnym nieaktywne zawodowo, a także 

niepełnosprawne, osoby zamieszkujące obszary wiejskie i migranci. Wg danych z opracowania 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok ponad 39 tys. rodzin z osobą niepełnosprawną 

korzysta z pomocy społecznej. W województwie wielkopolskim nie tylko utrwalają się stare 

problemy społeczne, jak ubóstwo, bezrobocie, ale ujawniają się także nowe, związane ze 

starzeniem się społeczeństwa i dezintegracją rodziny.  

B. REWITALIZACJA FIZYCZNA, GOSPODARCZA i SPOŁECZNA UBOGICH SPOŁECZNOŚCI I 

OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH.  

 Jednym z problemów rozwoju Wielkopolski jest funkcjonowanie części mieszkańców w 

niesprzyjającym otoczeniu. Potęguje to w wielu miejscach problemy społeczne oraz zwiększa 

skalę wykluczenia i zagrożenia tym zjawiskiem. Część obszarów woj. wielkopolskiego to 

obszary tzw. depresji społecznej. Problemy rewitalizacji ww. obszarów sprowadzają się 

najczęściej do widocznej potrzeby rewitalizowania ich części, połączonej z integracją całości 

jednostki osadniczej. Pod pojęciem rewitalizacji rozumie się renowację, przywrócenie do życia 

utraconych terenów, w tym szczególnie centrów miast i wsi. Częściej rewitalizacja 

sprowadzana jest do rewaloryzacji, przywrócenia blasku. W pojęciu rewitalizacji mieści się 

                                                             
150

 Strategia…, s. 107. 
151

 Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku, Poznań 2013. 
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także reinterpretacja, doprowadzenie do używalności w nowych warunkach obszarów lub 

obiektów, które w przeszłości służyły innym celom. Inną ważną sprawą są problemy, na które 

napotyka się przy rewitalizacji miast i wsi. Na terenach wsi problematyka rewitalizacji 

sprowadza się do terenów centralnych, ale także do terenów byłych państwowych 

gospodarstw rolnych. Nierzadko są to zabytkowe układy ruralistyczne lub zespoły dworsko – 

parkowe. Ponadto ważna jest kwestia zachowania rozłogów wsi i jej otoczenia 

krajobrazowego152. Dla skutecznej rewitalizacji niezbędne są: integracja działań, koncentracja 

środków, ochrona uczestników/mieszkańców przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi. W 

obszarze rewitalizacji w regionie na kwestie związane z rewitalizacją przeznacza się w ramach 

inicjatywy JESSICA 66,3 mln euro. Oprócz tych działań konieczne są dalsze prace 

ukierunkowane na kompleksową rewitalizację. Dotychczasowe działania dofinansowywały 

centra handlowe, inkubatory, przestrzenie biurowe, hotele, parkingi podziemne, targi miejskie, 

hale sportowe. Ich rozproszenie ograniczyło efekt synergii. Dominowały projekty nie w pełni 

odpowiadające celom rewitalizacji, ograniczone do przedsięwzięć dochodowych nie 

ujmujących kompleksowo założeń rewitalizacji. Należy uwzględniać specyfikę wielkopolskich 

regionów, gdzie tradycyjny model uprzemysłowienia będzie dynamizował swój rozwój w 

drodze restrukturyzacji istniejącej bazy produkcyjnej, ukierunkowanej poprzez innowacyjność i 

powiązania kooperacyjne na osiągnięcie trwałej konkurencyjności. Regiony rolnicze bądź z 

dużym udziałem produkcji rolnej mają szanse przyspieszenia swego rozwoju ekonomicznego w 

drodze podniesienia efektywności i wprowadzenia specjalizacji tej produkcji oraz zwiększenie 

udziału działalności pozarolniczej, regiony o dużym potencjale turystycznym będą zmierzać do 

zwiększenia i utrwalenia swej konkurencyjności w tej dziedzinie153. 

C. UZUPEŁNIANIE LUK W ZAKRESIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ, ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY OPIEKI NAD MAŁYMI DZIEĆMI. 

 Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków EFS wymaga w uzasadnionych 

przypadkach inwestycji w infrastrukturę edukacyjną. Rozwijanie różnych form opieki nad 

małym dzieckiem pozwala rodzicom (szczególnie matkom) wrócić na rynek pracy. W 2011 roku 

na terenie Wielkopolski funkcjonowało 976 przedszkoli, dysponujących 95 939 miejscami, w 

pełni wykorzystanymi. Najwięcej przedszkoli funkcjonuje w podregionie kaliskim (201 

placówek) i mieście Poznań (197 placówek), zaś najmniej w podregionie pilskim (104 placówki). 

Placówki tego typu częściej funkcjonują w mieście, niż na wsi. Na wsi częściej prowadzą 

działalność punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Jednak ich rola nie jest 

znacząca. Najwięcej dzieci uczęszcza do przedszkoli w podregionie miasto Poznań (97,4% w 

wieku 3-5 lat oraz 89,8% w wieku 3-6 lat), natomiast najmniej w podregionach konińskim i 

pilskim (po 64,2% w wieku 3-5 lat oraz 69% w wieku 3-6 lat). Brak dostępu do przedszkoli na 

niektórych terenach (szczególnie wiejskich), pogarsza nie tylko możliwości pracy rodziców, ale 

także wpływa na losy edukacyjne dzieci. Niezbędna jest w tych okolicznościach poprawa 

dostępności do infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej, z uwzględnieniem różnic w jej 

występowaniu w układzie przestrzennym. Dlatego też dalszy rozwój infrastruktury edukacyjnej 

w regionie powinien uwzględniać rzeczywiste różnice i dysproporcje w dostępie do 
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 Radeberg-Skorzysko M., Problemy rewitalizacji małych miast i wsi. Przykłady z pogranicza województw 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. 
153

 M. Borys: Obszary zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym kryteria i identyfikacja, Departament 
Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, Warszawa 2003. 
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nowoczesnych technologii uczniów mieszkających na wsi i w miastach oraz uczących się na 

różnych poziomach kształcenia.  
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ANEKS 8. DIAGRAMY LOGIKI INTERWENCJI  OSI PRIORYTETOWYCH 

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Społeczeństwo informacyjne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Energia 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Środowisko 

 

 

Źródło: opracowanie własne.
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5. Transport 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 
   224 

6. Rynek pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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7. Włączenie społeczne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. Edukacja 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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9. Infrastruktura dla kapitału 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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10. Pomoc techniczna 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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ANEKS 9. ZESTAWIENIE  OSI PRIORYTETOWYCH I  PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 

WRPO 2014+ Z GRUPAMI PROBLEMÓW CZĘŚCI DIAGNOSTYCZNEJ  
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inwestycyjnego 

Grupy problemów 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa priorytetu inwestycyjnego 

B
ad

an
ia

 n
au

ko
w

e,
 r

o
zw

ó
j 

te
ch

n
o

lo
gi

cz
n

y 
i i

n
n

o
w

ac
je

 

Te
ch

n
o

lo
gi

e 
in

fo
rm

ac
yj

n
o

- 

ko
m

u
n

ik
a

cy
jn

e
 

K
o

n
ku

re
n

cy
jn

o
ść

 

p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

 

En
er

gi
a 

i e
m

is
ja

 

za
n

ie
cz

ys
zc

ze
ń

 d
o

 a
tm

o
sf

er
y 

Zm
ia

n
y 

kl
im

at
u

 i 
za

p
o

b
ie

ga
n

ie
 

ry
zy

ku
 

O
ch

ro
n

a 
śr

o
d

o
w

is
ka

 i 

ef
ek

ty
w

n
o

ść
 w

yk
o

rz
ys

ty
w

an
ia

 

za
so

b
ó

w
 

Zr
ó

w
n

o
w

aż
o

n
y 

tr
an

sp
o

rt
 

Za
tr

u
d

n
ie

n
ie

 i 
za

so
b

y 
p

ra
cy

 

Sy
tu

ac
ja

 s
p

o
łe

cz
n

a 
i 

zd
ro

w
o

tn
a

 

M
ie

sz
ka

ń
có

w
 W

ie
lk

o
p

o
ls

ki
 

Ed
u

ka
cj

a 
i u

cz
en

ie
 s

ię
 p

rz
ez

 

ca
łe

 ż
yc

ie
 

I 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji  (…) 
         

 

1.2 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 

innowacje (…)          
 

3.1 

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm, w tym również poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości 

         
 

3.2 
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 

         
 

3.3 
Wspieranie tworzenia i rozszerzania 

zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług 

         
 

3.4 
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach 
regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz 

do angażowania się w procesy innowacji 
         

 

II 2.2 
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu 
elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania 

na TIK 
         

 

2.3 
Wzmacnianie zastosowania technologii 

komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, 
e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia 

         
 

III 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych          
 

4.2 
Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach 
         

 

4.3 

Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

          

4.5 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 

          

4.7 
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

          

IV 5.2 

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na 
konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i 
rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i 

katastrofami 

         
 

6.1 

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem 
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie 

         
 

6.2 
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem 
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
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zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie 

6.3 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
          

6.4 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 
ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 

2000” i zieloną infrastrukturę 

          

6.5 

Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 
terenów poprzemysłowych (w tym terenów 

powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań służących 

zmniejszeniu hałasu 

          

V 7.2 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T , w tym z węzłami 
multimodalnymi 

         
 

7.4 

Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej 
jakości i interoperacyjnych systemów transportu 
kolejowego oraz propagowanie działań służących 

zmniejszeniu hałasu 
         

 

VI 8.5 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

         
 

8.7 
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 

tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

         
 

8.8 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 

samą pracę 

         
 

8.9 
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian          
 

8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się           

VII 9.4 
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 
zwiększaniu szans na zatrudnienie 

         
 

9.7 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 

         
 

9.8 

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 
         

 

VIII 10.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 

pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

         
 

10.3 
Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 
życie o charakterze formalnym, nie-formalnym i          
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pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 

kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji 

10.3 bis 
Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy (…) .          
 

IX 9.1 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

(…)          
 

9.2 
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich 
i wiejskich 

         
 

9.3 
Udzielanie wsparcia na rzecz przedsiębiorstw 

społecznych 
          

10.4 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
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ANEKS 10. REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGI I  EUROPA 2020 Z UWGL ĘDNIENIEM 

WSKAŹNIKÓW DLA POLSKI OKREŚLONYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE REFORM 

 

Priorytety Cele Wskaźniki docelowe (w nawiasach wartości dla Polski 
zgodnie z KPR) 

Inicjatywy przewodnie 

Inteligentny 
Rozwój 

Zatrudnienie  75 (71%)% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć 
pracę; 

 Europejska agenda 
cyfrowa; 

 Unia innowacji; 

 Młodzież w drodze; 
Badania i 
rozwój oraz 
innowacje 

 na inwestycje w badania i rozwój oraz w 
innowacje powinniśmy przeznaczać 3% (1,7%) PKB 
Unii – łącznie ze środków publicznych i 
prywatnych; 

Edukacja  odsetek młodych ludzi przedwcześnie 
porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 
% (4,5%); 

 co najmniej 40% (45%) osób w wieku 30-34 
powinno mieć wykształcenie wyższe;  

Rozwój 
zrównoważony 

Zmiany 
klimatu i 
energia 

 należy ograniczyć emisje gazów; cieplarnianych o 
20% w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 
30%, jeśli warunki będą sprzyjające); 

 20% energii powinno pochodzić ze źródeł 
odnawialnych; 

 efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 
20%; 
(Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu 
ok. 96 Mtoe Zwiększenie wykorzystania OZE, redukcja 
emisji CO2 ) 

 Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów; 

 Polityka przemysłowa w 
erze globalizacji; 

Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

Ubóstwo 
i wyklu-
czenie 
społeczne 

 Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. (o 
co najmniej 1,5mln);  

 Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia; 

 Europejski program walki z 
ubóstwem.  

ANEKS 11 .  GŁÓWNE  OBSZARY INTERWENCJI ,  CELE I  PRIORYTETY RO ZWOJOWE 

OKREŚLONE W SRK 

 

Cel główny strategii średniookresowej: 
wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i 

zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności 

III OBSZARY STRATEGICZNE 

I. Sprawne i efektywne państwo  II. Konkurencyjna gospodarka  III. Spójność społeczna i 
terytorialna 

Cel I.1. Przejście od 
administrowania do zarządzania 
rozwojem 
I.1.1. Uporządkowanie 
kompetencji umożliwiające 
realizację działań rozwojowych  
I.1.2. Zwiększenie efektywności 
instytucji publicznych  

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności 
makroekonomicznej  
II.1.1. Uzdrowienie finansów publicznych 
II.1.2. Zwiększenie stopy oszczędności i inwestycji 
II.1.3. Integracja ze strefą euro 
II.1.4. Rozwój eksportu towarów i usług 

Cel III.1. Integracja społeczna 
III.1.1. Zwiększenie aktywności 
osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w 
grupach najbardziej nim 
zagrożonych 
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Cel główny strategii średniookresowej: 
wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i 

zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności 

III OBSZARY STRATEGICZNE 

I. Sprawne i efektywne państwo  II. Konkurencyjna gospodarka  III. Spójność społeczna i 
terytorialna 

I.1.3. Wprowadzenie jednolitych 
zasad e-gov w administracji (e-
administracja) 
I.1.4. Poprawa jakości prawa 
I.1.5. Zapewnienie ładu 
przestrzennego 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 
II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki 
II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio 
i wysoko zaawansowanych technologicznie 
II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i 
modernizacja sektora rolno-spożywczego 
II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i 
określonych standardów usług 
publicznych 
III.2.1. Podnoszenie jakości i 
dostępności usług publicznych 
III.2.2. Zwiększenie efektywności 
systemu świadczenia usług 
publicznych 

Cel I.2. Zapewnienie środków na 
działania rozwojowe  
I.2.1. Modernizacja struktury 
wydatków publicznych 
I.2.2. Poprawa efektywności 
środków publicznych  
I.2.3. Zwiększenie wykorzystania 
środków pozabudżetowych 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki 
II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań 
naukowych 
II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji 
badań 
II.3.3. Zapewnienie kadr dla B+R 
II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań 
innowacyjnych 

Cel III.3. Wzmocnienie 
mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz 
integracja przestrzenna dla 
rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów 
regionalnych 
III.3.1. Tworzenie warunków 
instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych dla realizacji działań 
rozwojowych w regionach 
III.3.2. Wzmacnianie ośrodków 
wojewódzkich 
III.3.3. Tworzenie warunków dla 
rozwoju ośrodków regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych oraz 
wzmacniania potencjału obszarów 
wiejskich 
III.3.4. Zwiększenie spójności 
terytorialnej 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków 
sprzyjających realizacji 
indywidualnych potrzeb i 
aktywności obywatela 
I.3.1. Poprawa skuteczności 
wymiaru sprawiedliwości  
I.3.2. Rozwój kapitału 
społecznego 
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeństwa obywatela 
I.3.4. Utrwalenie 
bezpieczeństwa narodowego 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 
II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i 
przestrzennej 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii 
cyfrowych 
II.5.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do 
Internetu 
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania 
technologii cyfrowych 
II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i 
usług cyfrowych 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i 
środowisko  
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej 
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i 
energii 
II.6.4. Poprawa stanu środowiska 
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 
II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w 
sektorze transportowym 
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń 
transportowych 
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich 

ANEKS 12. PRIORYTETY FINANSOWE I POWIĄZANE Z NIMI CELE TEMATYCZNE 

WYSZCZEGÓLNIONE W POSITION PAPER 

Priorytety finansowania Powiązane cele tematyczne 

Nowoczesna infrastruktura 
sieciowa na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia  

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (7);  
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
(infrastruktura sieciowa) (4);  
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Priorytety finansowania Powiązane cele tematyczne 

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości  technologii informacyjno-
komunikacyjnych (infrastruktura sieciowa) (2);  

Otoczenie biznesu sprzyjające 
innowacjom  
 

Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (1);  
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości  technologii informacyjno-
komunikacyjnych (infrastruktura sieciowa) (2);  
Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz 
sektora rybołówstwa i akwakultury (3);  
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (11);  

Zwiększenie współczynnika 
aktywności zawodowej 
poprzez poprawę polityki w 
dziedzinie zatrudnienia, 
włączenia społecznego i 
edukacji 

Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (8);  
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (9),  
Inwestowanie w umiejętności, edukację i uczenie się przez całe życie (10) 

Gospodarka przyjazna dla 
środowiska i zasobooszczędna  
 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
(infrastruktura niesieciowa) (4);  
Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem (5);  
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
(6) 

Źródło: Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata 2014–2020 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/pl_position_paper_pl.pdf   

ANEKS 13. CELE GŁÓWNE I  SZCZEGÓŁOWE UMOWY PARTNERSTWA ORAZ 

ODPOWIADAJĄCE IM CELE TEMATYCZNE WSKAZANE W ROZPORZĄDZENIACH  UE 

Cele szczegółowe Umowy Partnerstwa Cele tematyczne funduszy wskazanych w Rozporządzeniu Ogólnym 

CEL1 UP: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 

Podniesienie jakości i umiędzynarodowienia 
badań naukowych oraz wzrost wykorzystania ich 
wyników w gospodarce 

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz 
sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 

Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i 
społeczeństwie. 

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych 

Lepsze kompetencje kadr gospodarki Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 
przez całe życie 

Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na 
rynku pracy 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu 
oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami 

Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

Zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich 
zachowanie 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

Poprawa jakości i funkcjonowania oferty 
systemu transportowego zwiększenie 
transportowej dostępności kraju w układzie 
europejskim  

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej 

Zwiększenie stabilności dostaw energii 
elektrycznej i gazu ziemnego 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej 

CEL2 UP: Poprawa spójności społecznej i terytorialnej 

Wzrost szans na zatrudnienie dla osób 
dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/pl_position_paper_pl.pdf
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Cele szczegółowe Umowy Partnerstwa Cele tematyczne funduszy wskazanych w Rozporządzeniu Ogólnym 

wykluczeniem społecznym  

Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego 
spowodowanego dysproporcjami w dostępie do 
usług publicznych 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

Włączenie społeczności zamieszkujących obszary 
peryferyjne i zdegradowane 

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

Poprawa jakości i funkcjonowania oferty 
systemu transportowego zwiększenie 
transportowej dostępności kraju w układzie 
krajowym 

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej 

CEL 3 UP: Podniesienie sprawności i efektywności państwa 

Poprawa warunków administracyjnoprawnych 
dla rozwoju gospodarki 

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji 
publicznej 

Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i 
społeczeństwie. 

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 

ANEKS 14. CEL STRATEGICZNY I  3  CELE SZCZEGÓŁOWE KRAJOWEJ  STRATEGII  

ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE”  

(KSRR)  

CEL STRATEGICZNY 
Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów 

Cel 2. Budowanie spójności 
terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów 
problemowych 

Cel 3. Tworzenie warunków 
dla skutecznej, efektywnej i 

partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie 

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków 
wojewódzkich i integracja ich obszarów 
funkcjonalnych: 
1.1.1. Warszawy – stolicy państwa, 
1.1.2. pozostałych ośrodków wojewódzkich. 

2.1. Wzmacnianie spójności w 
układzie krajowym, 
 

3.1 Wzmocnienie 
strategicznego wymiaru polityki 
regionalnej 

1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 
procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji 
poza ośrodkami wojewódzkimi, 
1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej 
wewnątrz regionów, 
1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast 
subregionalnych, 
1.2.3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów wiejskich, 
1.2.4. Efektywne wykorzystanie w procesach 
rozwojowych potencjału specjalizacji terytorialnej. 

2.2. Wspieranie obszarów wiejskich 
o najniższym poziomie dostępu 
mieszkańców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości 
rozwojowe, 
2.2.1. Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe, 
2.2.2. Usługi medyczne, 
2.2.3. Usługi komunikacyjne, 
2.2.4. Usługi komunalne i związane 
z ochroną środowiska, 
2.2.5. Usługi kulturalne. 

3.2 Poprawa jakości 
zarządzania politykami 
publicznymi, w tym ich 
właściwe ukierunkowanie 
terytorialne 
 

1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw 
– działania tematyczne 
1.3.1. Rozwój kapitału intelektualnego, w tym 
kapitału ludzkiego i społecznego, 
1.3.2. Wsparcie dla lokalizacji inwestycji 

2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja 
miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-
gospodarcze, 
 

3.3 Przebudowa i wzmocnienie 
koordynacji w systemie 
wieloszczeblowego zarządzania 
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CEL STRATEGICZNY 
Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów 

Cel 2. Budowanie spójności 
terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów 
problemowych 

Cel 3. Tworzenie warunków 
dla skutecznej, efektywnej i 

partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie 

zewnętrznych, w tym w szczególności zagranicznych, 
1.3.3. Zwiększanie możliwości wprowadzania 
rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa i 
instytucje regionalne, 
1.3.4. Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia 
biznesu (IOB), 
1.3.5. Dywersyfikację źródeł i efektywne 
wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia 
naturalne, 
1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska 
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 
kulturowego, 
1.3.7. Współpraca międzynarodowa 

2.4. Przezwyciężanie niedogodności 
związanych z położeniem obszarów 
przygranicznych, szczególnie 
wzdłuż zewnętrznych granic UE 
 

3.4 Wspomaganie budowy 
kapitału społecznego dla 
rozwoju regionalnego w 
oparciu o sieci współpracy 
między różnymi aktorami 
polityki regionalnej 

2.5. Zwiększanie dostępności 
transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o 
najniższej dostępności 

ANEKS 15. CELE GŁÓWNE I  SZCZEGÓŁOWE  8  STRATEGII  Z INTEGRO WANYCH 

STRATEGIA CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE 

Strategia Innowacyjności i 
Efektywności Gospodarki. 
Dynamiczna Polska 2020 

(SIEG), (Ministerstwo 
Gospodarki)  

Uchwała Nr 7 Rady 
Ministrów Z Dnia 15 Stycznia 

2013 R. 

Wysoce konkurencyjna 
gospodarka (innowacyjna i 
efektywna) oparta na wiedzy i 
współpracy 

Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do 
potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki 
Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost 
efektywności wiedzy i pracy 
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców 
Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego (SRKL), 

(Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej) 

Uchwała Nr 104 Rady 
Ministrów Z Dnia 18 

Czerwca 2013 R. 

Rozwijanie kapitału ludzkiego 
przez wydobywanie potencjałów 
osób, tak aby mogły one w pełni 
uczestniczyć w życiu społecznym, 
politycznym i ekonomicznym na 
wszystkich etapach życia. 

Cel 1: Wzrost zatrudnienia, 
Cel 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i 
zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, 
Cel 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 
Cel 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu 
opieki zdrowotnej, 
Cel 5: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 
obywateli 

Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego 2011-2020 
(SRKS), (Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego) 
Uchwała Nr 61 Rady 

Ministrów 
Z Dnia 26 Marca 2013 R 

Wzmocnienie udziału kapitału 
społecznego w rozwoju 
społeczno‐ ‐gospodarczym Polski 

Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, 
kreatywności oraz komunikacji. 
Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i 
wpływu obywateli na życie publiczne. 
Cel 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz 
wymiany wiedzy. 
Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 
kulturowego i kreatywnego. 

Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 (SRT), 
(Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej) 
 

Zwiększenie dostępności 
transportowej oraz poprawa 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu i efektywności sektora 
transportowego, przez tworzenie 
spójnego, zrównoważonego i 
przyjaznego użytkownikowi 
systemu transportowego w 
wymiarze krajowym, 
europejskimi globalnym 

CEL STRATEGICZNY 1: Stworzenie zintegrowanego systemu 
transportowego 
CEL STRATEGICZNY 2: Stworzenie warunków dla sprawnego 
funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju 
efektywnych systemów przewozowych 
1. Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury 
transportowej 
2. Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem 
transportowym 
3. Bezpieczeństwo i niezawodność 
4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 
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STRATEGIA CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE 

środowisko 
5. Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych 

Strategia Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko. 
Perspektywa do 2020 roku. 

(BEiŚ), (Ministerstwo 
Gospodarki) 

 

Zapewnienie wysokiej jakości 
życia obecnych i przyszłych 
pokoleń z uwzględnieniem 
ochrony środowiska oraz 
stworzenie warunków do 
zrównoważonego rozwoju 
nowoczesnego sektora 
energetycznego, 
zdolnego zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo energetyczne 
oraz konkurencyjną i efektywną 
energetycznie gospodarkę. 

Cel 1 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska  
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i 
konkurencyjnego zaopatrzenia w energię  
Cel 3. Poprawa stanu środowiska 
 
 

Strategia Sprawne Państwo 
2020. (SSP), (Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji) 

Uchwała Nr 17 Rady 
Ministrów z dnia 12 lutego 

2013 r. 
 

Zwiększenie skuteczności i 
efektywności państwa otwartego 
na współpracę z obywatelami 

Cel 1. Otwarty rząd  
Cel 2. Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa 
Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań 
rozwojowych 
Cel 4. Dobre prawo  
Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych  
Cel 6. Skuteczny wymiar sprawiedliwości i prokuratura  
Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
porządku publicznego 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020 
(SZRWRiR), (Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

Uchwała Nr 163 Rady 
Ministrów z dnia 25 

kwietnia 2012 r. 

Poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich oraz 
efektywne wykorzystanie ich 
zasobów i potencjałów, w tym 
rolnictwa i rybactwa, dla 
zrównoważonego rozwoju kraju.  
 

Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  
Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz 
poprawa ich dostępności przestrzennej.  
Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe.  
Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora 
rolno‐spożywczego.  
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na 
obszarach wiejskich.  

Strategia rozwoju systemu 
bezpieczeństwa narodowego 

RP 2022 (SRSBN RP), 
(Ministerstwo Obrony 

Narodowej) 
Uchwała Rady Ministrów z 

dnia 9 kwietnia 2013 r. 

Wzmocnienie efektywności i 
spójności systemu 
bezpieczeństwa narodowego 

Cel 1 Kształtowanie stabilnego międzynarodowego 
środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i 
globalnym  
Cel 2 Umocnienie zdolności państwa do obrony  
Cel 3 Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego  
Cel 4 Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką 
bezpieczeństwa  
Cel 5 Tworzenie warunków do rozwoju zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa narodowego  

 

ANEKS 16. CELE ZIDENTYFIKOWANE W STRATEGII  ROZWOJU WOJEWÓDZTWA  

WIELKOPOLSKIEGO  

CEL GENERALNY:  
efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości 

życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

1. Poprawa dostępności i spójności 
komunikacyjnej regionu 

Zwiększenie spójności sieci drogowej,  
Wzrost różnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form transportu 
Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego 
Lepsze wykorzystanie dróg wodnych 
Rozwój transportu zbiorowego Rozwój komunikacji lotniczej 

2. Poprawa stanu środowiska i 
racjonalne gospodarowanie jego 
zasobami 

Wsparcie ochrony przyrody 
Ochrona krajobrazu  
Ochrona zasobów leśnych i ich racjonalne wykorzystanie 
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CEL GENERALNY:  
efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości 

życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków ich 
eksploatacji 
Ograniczanie emisji substancji do atmosfery 
Uporządkowanie gospodarki odpadami 
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej 
Ochrona zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa powodziowego 
Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa 
Promocja postaw ekologicznych 
Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym 
Poprawa stanu akustycznego województwa 

3. Lepsze zarządzanie energią Optymalizacja gospodarowania energią 
Rozwój produkcji i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii  
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu 

4. Zwiększanie konkurencyjności 
metropolii poznańskiej i innych 
ośrodków wzrostu w 
województwie 

Rozwój metropolii poznańskiej  
Wzmocnienie biegunów wzrostu w subregionach 

5. Zwiększenie spójności 
województwa 

Wsparcie ośrodków lokalnych 
Rozwój obszarów wiejskich 
Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych 
Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji 
Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych 
Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego 

6. Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego regionu 

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 
Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju gospodarczego 
Rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu 
Rozbudowa instytucji otoczenia biznesu 
Tworzenie warunków rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym wspieranie sektorów 
kreatywnych w gospodarce  
Rozwój instrumentów finansowych dla gospodarki 
Doskonalenie kadr gospodarki 
Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych 
Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne 
Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
Rozwój gospodarki społecznej 
Rozwój „srebrnego sektora” gospodarki 
Rozwój biznesu i usług zdrowotnych 

7. Wzrost kompetencji 
mieszkańców i zatrudnienia 

Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji 
Wsparcie szkolnictwa wyższego 
Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności 
Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych 
Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku pracy 
Rozwój kształcenia ustawicznego 

8. Zwiększanie zasobów oraz 
wyrównywanie potencjałów 
społecznych województwa 

Wzmacnianie aktywności zawodowej 
Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej 
Promocja zdrowego stylu życia 
Wzmocnienie włączenia społecznego 
Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej 
Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu 
Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 
Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny 
Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego 
Poprawa warunków mieszkaniowych 

9. Wzrost bezpieczeństwa i 
sprawności zarządzania 
regionem 

Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem regionu 
Budowa wizerunku województwa i jego promocja 
Sprawna, innowacyjna administracja samorządowa 
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CEL GENERALNY:  
efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości 

życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Budowa partnerstwa dla innowacji 
Budowa regionalnych systemów zabezpieczania i reagowania na zagrożenia 
Rozwój współpracy terytorialnej 

ANEKS 17. CELE STRATEGII  UNII  EUROPEJSKIEJ DLA REGIONU MORZA BAŁT YCKIEGO 

Cel Ocalenie morza  
 

Cel Rozwój połączeń w 
regionie  

Cel Wzrost dobrobytu  

Cele szczegółowe: Cele szczegółowe: Cele szczegółowe: 

Czystość wód 
Poprawa 
bioróżnorodności 
Czysta żegluga 
Lepsza współpraca 
 

Połączenia transportowe 
Połączenia energetyczne 
Lepsza współpraca 
Zwalczanie przestępstw 

Budowa rynku wewnętrznego 
Realizacja Strategii Europa 2020 
Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego 
Adaptacja do zmian klimatu 

ANEKS 18. PROPOZYCJE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH, ZAWIERAJĄCYCH 

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW POLITYK HORYZONTAL NYCH 

 Raporty umieszczone na stronie MIR, np. w kwestii zasady zrównoważonego rozwoju: 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Srodowisko.aspx  

 Raporty umieszczone na stronie Komisji Europejskiej: 

o N° 2008.ce.16.0.at.053 Study on the translation of article 16 of regulation EC) 

n°1083/2006 on the promotion of gender equality, non-discrimination and 

accessibility for disabled persons, into cohesion policy programmes 2007-2013 co-

financed by the ERDF and the Cohesion Fund, dostępne na stronie: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/art

16_finalrep_en.pdf 

o Strategic evaluation on environment and risk prevention under structural and 

cohesion funds for the period 2007-2013 no. 2005.ce.16.0.at.016, dostępne na 

stronie: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_env

iron.pdf  

ANEKS 19. ZAKRES ZADAŃ INSTYTUCJI  ZARZĄDZAJĄCYCH WRPO 2014+ (ROZWINIĘCIE  

ZAGADNIENIA BADAWCZEGO E)  

Do podstawowych zadań Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ należy: 

 powołanie Komitetu Monitorującego WRPO 2014+, kierowanie jego pracą oraz zapewnienie 

mu informacji wymaganych do wykonywania jego zadań;  

 opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z 

realizacji WRPO 2014+, po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący; 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Srodowisko.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_environ.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_environ.pdf
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 opracowanie i udostępnianie IP oraz beneficjentom informacji istotnych dla wykonywania ich 

zadań i realizacji operacji; 

 zapewnienie odpowiedniego systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych 

dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania 

finansowego, weryfikacji i audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników 

operacji, w stosownych przypadkach; 

 zapewnienie, aby dane wprowadzane do systemu, były tam gromadzone i przechowywane, a 

w odniesieniu do danych na temat wskaźników zapewnienie ich podziału według płci tam, 

gdzie to możliwe; 

 przygotowanie kryteriów wyborów projektów, które są przedkładane do akceptacji Komitetu 

Monitorującego; 

 zapewnienie spełnienia wymogów określonych w art. 114 ust 3 lit. b-g rozporządzenia 

ogólnego w odniesieniu do przebiegu wyboru operacji; 

 opracowanie procedur dla IZ WRPO 2014+ i zatwierdzenie procedur IP; 

 prowadzenie kontroli realizacji WRPO 2014+ w oparciu o roczny plan kontroli; 

 zapewnienie prowadzenia przez beneficjentów, których koszty zwracane są na podstawie 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych, oddzielnych systemów księgowych lub 

odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją; 

 zapewnienie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 

uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka; 

 sporządzenie poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w sprawie funkcjonowania 

systemu zarządzania i kontroli, legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw 

oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami, wraz ze sprawozdaniem 

zawierającym wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wszelkie podjęte działania naprawcze; 

 zapewnienie prowadzenia ewaluacji WRPO 2014+, w szczególności poprzez przygotowanie 

Planu Ewaluacji WRPO 2014+ oraz prowadzenie badań ewaluacyjnych; 

 opracowanie Strategii Komunikacji WRPO 2014+. 
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ANEKS 20 .  PORÓWNANIE ALOKACJ I  F INANSOWYCH (W CENACH BIEŻĄCYCH) 

POMIĘDZY PERSPEKTYWĄ  FINANSOWĄ 2007 -2013 (WRPO ORAZ KOMP ONENT 

REGIONALNY POKL) ORAZ PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ 2014 -2020 (WRPO 2014+).  

WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 454.9 18.6% 1.32% 
Priorytet I Konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

333.4 17.7% 1.45% 

  

1. Wzmacnianie 
badań 
naukowych, 
rozwoju 
technologiczneg
o i innowacji 

1.1. Udoskonalenie 
infrastruktury badań 
i innowacji i 
zwiększenie 
zdolności do 
osiągania 
doskonałości w 
zakresie badań i 
innowacji oraz 
wspieranie 
ośrodków 
kompetencji, w 
szczególności tych, 
które leżą w 
interesie Europy  

25.2 1.0% 0.07% 

  

Działanie 1.4. 
Wsparcie 
przedsięwzięć 
wynikających z 
Regionalnej 
Strategii Innowacji 
(bez inicjatywy 
JESSICA) 

36.9 2.0% 0.16% 

1.2. Promowanie 
inwestycji 
przedsiębiorstw w 
badania i innowacje, 
rozwijanie powiązań 
i synergii między 
przedsiębiorstwami 
(...) 

57.7 2.4% 0.17% 
Działanie 1.6. 
Rozwój sieci i 
kooperacji 

4.0 0.2% 0.02% 

3. Wzmacnianie 
konkurencyjnoś
ci MŚP, sektora 
rolnego W 
odniesieniu do 
EFRROW oraz 
sektora 
rybołówstwa i 
akwakultury (w 
odniesieniu do 
EFMR) 

3.1. Promowanie 
przedsiębiorczości, 
w szczególności 
poprzez ułatwianie 
gospodarczego 
wykorzystywania 
nowych pomysłów 
oraz sprzyjanie 
tworzeniu nowych 
firm, w tym również 
po-przez inkubatory 
przedsiębiorczości 
3.2. Opracowywanie 
i wdrażanie nowych 
modeli biznesowych 
dla MŚP, w 
szczególności w celu 
umiędzynarodowien
ia 
3.3 Wspieranie 
tworzenia i 
poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w zakresie 
rozwoju produktów 
i usług 
3.4 Wspieranie 
zdolności MŚP do 
wzrostu na rynkach 
regionalnych, 
krajowych i 
międzynarodowych 
oraz do 
angażowania się w 
procesy innowacji 

372.0 15.2% 1.08% 

Działanie 1.1. 
Rozwój 
mikroprzedsiębiorst
w 
Działanie 1.2. 
Wsparcie rozwoje 
MSP 
Działanie 1.3. 
Rozwój systemu 
finansowych 
instrumentów 
wsparcia 
przedsiębiorczości 
Działanie 1.5. 
Promocja 
regionalnej 
gospodarki 
Działanie 1.7. 
Przygotowanie 
terenów 
inwestycyjnych 

292.5 15.5% 1.27% 

2. Społeczeństwo informacyjne 80.0 3.3% 0.23% 
Priorytet II. Infrastruktura 
komunikacyjna 

115.5 6.1% 0.50% 

  

2. Zwiększenie 
dostępności, 
stopnia 
wykorzystania i 
jakości TIK 

2.2. Rozwój 
produktów i usług 
opartych na TIK, 
handlu 
elektronicznego 
oraz zwiększenie 
zapotrzebowania na 

20.0 0.8% 0.06%   

Działanie 2.7. 
Infrastruktura 
społeczeństwa 
informacyjnego 
Działanie 2.8. 
Zapewnienie 
dostępu do 

115.5 6.1% 0.50% 
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WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

TIK Internetu 
szerokopasmowego  

2.3. Wzmacnianie 
zastosowań TIK dla 
e-administracji, e-
uczenia się, e-
włączenia 
społecznego, e-
kultury i e-zdrowia 

60.0 2.5% 0.17% 

3. Energia 352.2 14.4% 1.02% Priorytet III. Środowisko 116.1 6.1% 0.50% 

  

4. Wspieranie 
przejścia na 
gospodarkę 
niskoemisyjną 
we wszystkich 
sektorach 

4.1. Wspieranie 
tworzenia i 
dystrybucji energii 
pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych 

40.2 1.6% 0.12% 

  

        

4.2. Promowanie 
efektywności 
energetycznej i 
korzystania z 
odnawialnych źródeł 
energii w 
przedsiębiorstwach 

15.0 0.6% 0.04%         

4.3. Wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego 
zarządzania energią 
i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł 
energii w 
infrastrukturze 
publicznej, w tym w 
budynkach 
publicznych, i 
sektorze 
mieszkaniowym 

91.0 3.7% 0.26% 

Działanie 3.2. 
Infrastruktura 
energetyczna 
przyjazna 
środowisku 

28.0 1.5% 0.12% 

4.5. Promowanie 
strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich 
obszarów rodzajów 
terytoriów, w 
szczególności dla 
obszarów miejskich, 
w tym wspieranie 
zrównoważonej 
multimodalnej 
mobilności miejskiej 
i działań 
adaptacyjnych 
mających 
oddziaływanie 
łagodzące na zmiany 
klimatu 

206.0 8.4% 0.60% 

Działanie 2.5. 
Rozwój miejskiego 
transportu 
zbiorowego 

68.7 3.6% 0.30% 

        

Działanie 3.7. 
Zwiększenie 
wykorzystania 
odnawialnych 
zasobów energii 

19.4 1.0% 0.08% 

4. Środowisko 219.0 8.9% 0.63% 

Priorytet III. Środowisko (bez 
działania 3.2. Infrastruktura 
energetyczna przyjazna 
środowisku i bez działania 3.7. 
Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych zasobów 
energii)  
Priorytet VI. Turystyka i 
środowisko kulturowe 

187.9 10.0% 0.82% 
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WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

  

5. Promowanie 
dostosowania 
do zmiany 
klimatu, 
zapobiegania 
ryzyku i 
zarządzania 
ryzykiem 

5.2 Wspieranie 
inwestycji 
ukierunkowanych 
na konkretne 
rodzaje ryzyka 
zagrożeń przy 
jednoczesnym 
zwiększeniu 
odporności na klęski 
i katastrofy i 
rozwijaniu 
systemów 
zarządzania 
klęskami i 
katastrofami 

41.3 1.7% 0.12% 

  

Działanie 3.5. 
Wzmocnienie 
ochrony 
przeciwpowodziow
ej zagrożonych 
obszarów oraz 
zwiększenie retencji 
na terenie 
województwa i 
Działanie 3.6. 
Poprawa 
bezpieczeństwa 
środowiskowego i 
ekologicznego 

22.0 1.2% 0.10% 

6. Zachowanie i 
ochrona 

środowiska 
naturalnego 

oraz wspieranie 
efektywnego 

gospodarowani
a zasobami 

6.1. Inwestowanie w 
sektor gospodarki 
odpadami celem 
wypełnienia 
zobowiązań 
określonych w 
dorobku prawnym 
Unii w zakresie 
środowiska oraz 
zaspokojenia 
wykraczających 
poza te 
zobowiązania 
potrzeb 
inwestycyjnych 
określonych przez 
państwa 
członkowskie 

25.2 1.0% 0.07% 

Działanie 3.1. 
Racjonalizacja 
gospodarki 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 

18.2 1.0% 0.08% 

6.2. Inwestowanie w 
sektor gospodarki 
wodnej celem 
wypełnienia 
zobowiązań 
określonych w 
dorobku prawnym 
Unii w zakresie 
środowiska oraz 
zaspokojenia 
wykraczających 
poza te 
zobowiązania 
potrzeb 
inwestycyjnych, 
określonych przez 
państwa 
członkowskie 

76.3 3.1% 0.22% 
Działanie 3.4. 
Gospodarka wodno-
ściekowa 

85.4 4.5% 0.37% 

6.3. Zachowanie, 
ochrona, 
promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i 
kulturowego 

54.0 2.2% 0.16% 

Działanie 6.2 
Rozwój kultury i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

27.5 1.5% 0.12% 

6.4 Ochrona i 
przywrócenie 
różnorodności 
biologicznej, 
ochronę i 
rekultywację gleby 
oraz wspieranie 
usług 
ekosystemowych, 
także poprzez 
program „Natura 
2000” i zieloną 
infrastrukturę 

10.2 0.4% 0.03% 
Działanie 3.4. 
Wsparcie ochrony 
przyrody 

0.8 0.0% 0.00% 
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WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

6.5 Podejmowanie 
przedsięwzięć 
mających na celu 
poprawę stanu 
jakości środowiska 
miejskiego, 
rewitalizację miast, 
rekultywację i 
dekontaminację 
terenów 
poprzemysłowych 
(w tym terenów 
powojskowych), 
zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza i 
propagowanie 
działań służących 
zmniejszeniu hałasu 

12.0 0.5% 0.03%         

        
Działanie 6.1. 
Turystyka 

33.9 1.8% 0.15% 

5. Transport 420.5 17.2% 1.22% 

Priorytet II. Infrastruktura 
komunikacyjna (bez działań 
2.5. Rozwój miejskiego 
transportu zbiorowego, 2.7. 
Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego, 2.8. 
Zapewnienie dostępu do 
Internetu szerokopasmowego) 

353.4 18.7% 1.53% 

  

7. Promowanie 
zrównoważoneg

o transportu i 
usuwanie 

niedoborów 
przepustowości 

w działaniu 
najważniejszej 
infrastruktury 

sieciowej 

7.2. Zwiększanie 
mobilności 
regionalnej poprzez 
łączenie węzłów 
drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-
T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 

238.5 9.7% 0.69% 

  

Działania 2.1. 
Wzmocnienie 
regionalnego 
układu powiązań 
drogowych (drogi 
wojewódzkie,  z 
wyłączeniem dróg 
wojewódzkich w 
miastach na 
prawach powiatu) 
oraz Działanie 2.2. 
Poprawa 
dostępności do 
regionalnego i 
ponadregionalnego 
układu drogowego 
(drogi wojewódzkie 
w miastach na 
prawach powiatu, 
powiatowe i 
gminne) 

260.9 13.8% 1.13% 

7.4 Rozwój i 
rehabilitacja 
kompleksowych, 
wysokiej jakości i 
interoperacyjnych 
systemów 
transportu 
kolejowego oraz 
propagowanie 
działań służących 
zmniejszeniu hałasu 

182.0 7.4% 0.53% 

Działanie 2.3. 
Modernizacja 
regionalnego 
układu kolejowego 
oraz Działanie 2.4. 
Tabor kolejowy dla 
regionalnych 
przewozów 
pasażerskich 

84.4 4.5% 0.37% 

        

Działanie 2.6. 
Rozwój regionalnej 
infrastruktury 
lotniczej 

8.2 0.4% 0.04% 

6. Rynek pracy 280.2 11.4% 0.81% 

Priorytet VI. Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich i 
Priorytet VIII. Regionalne 
kadry gospodarki 

280.9 14.9% 1.22% 
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WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

  

8. Promowanie 
trwałego i 

wysokiej jakości 
zatrudnienia 

oraz wsparcie 
mobilności 

pracowników 

8.5. Dostęp do 
zatrudnienia dla 
osób poszukujących 
pracy i osób 
biernych zawodowo, 
w tym długo-trwale 
bezrobotnych oraz 
oddalonych od 
rynku pracy, także 
poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz 
wspieranie 
mobilności 
pracowników 

120.2 4.9% 0.35% 

  

Działanie 6.1. 
Poprawa dostępu 
do zatrudnienia 
oraz wspieranie 
aktywności 
zawodowej 

121.2 6.4% 0.53% 

8.7. Praca na własny 
rachunek, 
przedsiębiorczość i 
tworzenie 
przedsiębiorstw, w 
tym innowacyjnych 
mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

40.8 1.7% 0.12% 

Działanie 6.2. 
Wsparcie oraz 
promocja 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

41.6 2.2% 0.18% 

8.8. Równość 
mężczyzn i kobiet 
we wszystkich 
dziedzinach, w tym 
dostęp do 
zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie 
życia zawodowego i 
prywatnego oraz 
promowanie 
równości 
wynagrodzeń za 
taką samą pracę 

23.3 1.0% 0.07%         

8.9 Przystosowanie 
pracowników, 
przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do 
zmian 

68.6 2.8% 0.20% 

Działanie 8.1. 
Rozwój 
pracowników i 
przedsiębiorstw w 
regionie 

99.9 5.3% 0.43% 

8.10. Aktywne i 
zdrowe starzenie się 

27.3 1.1% 0.08%         

          

Działanie 6.3. 
Inicjatywy lokalne 
na rzecz 
podnoszenia 
poziomu 
aktywności 
zawodowej na 
obszarach wiejskich 

0.9 0.0% 0.00% 

            
Działanie 8.2 
Transfer wiedzy 

17.3 0.9% 0.08% 

7. Włączenie społeczne 197.3 8.1% 0.57% 
Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej 

107.2 5.7% 0.47% 

  

9. Promowanie 
włączenia 
społecznego, 
walka z 
ubóstwem i 
wszelką 
dyskryminacją 

9.4. Aktywne 
włączenie, w tym z 
myślą o 
promowaniu 
równych szans oraz 
aktywnego 
uczestnic-twa i 
zwiększaniu szans 
na zatrudnienie 

73.1 3.0% 0.21% 

  

Działanie 7.1. 
Rozwój i 
upowszechnienie 
aktywnej integracji 
Działanie 7.4. 
Niepełnosprawni na 
rynku pracy - 
projekty 
konkursowe 

59.3 3.1% 0.26% 

9.7. Ułatwianie 
dostępu do 
przystępnych 
cenowo, trwałych 
oraz wysokiej 
jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych 
świadczonych w 

72.7 3.0% 0.21%         
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Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

interesie ogólnym 

9.8. Wspieranie 
przedsiębiorczości 
społecznej i 
integracji 
zawodowej w 
przedsiębiorstwach 
społecznych oraz 
ekonomii społecznej 
i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu 
do zatrudnienia 

51.5 2.1% 0.15% 

Działanie 7.2. 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i 
wzmocnienie 
sektora ekonomii 
społecznej 

45.4 2.4% 0.20% 

          

Działanie 7.3. 
Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej 
integracji 

2.5 0.1% 0.01% 

8. Edukacja 134.5 5.5% 0.39% 
Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w 
regionach 

142.0 7.5% 0.62% 

  

10. 
Inwestowanie w 
kształcenie, 
szkolenie oraz 
szkolenie 
zawodowe na 
rzecz 
zdobywania 
umiejętności i 
uczenia się 
przez całe życie 

10.1. Ograniczenie i 
zapobieganie 
przedwczesnemu 
kończeniu nauki 
szkolnej oraz 
zapewnianie 
równego dostępu 
do dobrej jakości 
wczesnej edukacji 
elementarnej oraz 
kształcenia pod-
stawowego, 
gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalneg
o, z uwzględnieniem 
formalnych, 
nieformalnych i 
pozaformalnych 
ścieżek kształcenia 
umożliwiających 
ponowne podjęcie 
kształcenia i 
szkolenia 

75.1 3.1% 0.22% 

  

Działanie 9.1 
Wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
i zapewnienie 
wysokiej jakości 
usług edukacyjnych 
świadczonych w 
systemie oświaty 
Działanie 9.4 
Wysoko 
wykwalifikowane 
kadry systemu 
oświaty 

88.2 4.7% 0.38% 

10.3. 
Wyrównywanie 
dostępu do uczenia 
się przez całe życie o 
charakterze 
formalnym, 
nieformalnym i 
pozaformalnym 
wszystkich grup 
wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie 
umiejętności i 
kompetencji siły 
roboczej oraz 
promowanie 
elastycznych ścieżek 
kształcenia, w tym 
poprzez doradztwo 
zawodowe i 
potwierdzanie 
nabytych 
kompetencji 

18.7 0.8% 0.05% 

Działanie 9.3 
Upowszechnienie 
formalnego 
kształcenia 
ustawicznego w 
formach szkolnych 
działanie 9.6 
Upowszechnienie 
uczenia się 
dorosłych 

11.4 0.6% 0.05% 
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Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

10.3 bis Lepsze 
dostosowanie 
systemów 
kształcenia i 
szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, 
ułatwianie 
przechodzenia z 
etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia 
oraz wzmacnianie 
systemów 
kształcenia i 
szkolenia 
zawodowego i ich 
jakości, w tym 
poprzez 
mechanizmy 
prognozowania 
umiejętności, 
dostosowania 
programów 
nauczania oraz 
tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia 
się poprzez 
praktyczną naukę 
zawodu realizowaną 
w ścisłej współpracy 
z praco-dawcami 

40.7 1.7% 0.12% 

Działanie 9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa 
zawodowego 

39.0 2.1% 0.17% 

            

Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na 
obszarach wiejskich 

3.4 0.2% 0.01% 

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 238.6 9.7% 0.69% 

Priorytet IV. Rewitalizacja 
obszarów problemowych i  
Priorytet V. Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego 

185.3 9.8% 0.80% 

  

9. Promowanie 
włączenia 
społecznego, 
walka z 
ubóstwem i 
wszelką 
dyskryminacją 

9.1. Inwestycje w 
infrastrukturę 
zdrowotną i 
społeczną (…) 

96.3 3.9% 0.28% 

  

Priorytet V. 
Działanie 5.3. 
Poprawa warunków 
funkcjonowania 
systemów ochrony 
zdrowia w 
województwie 
Priorytet V. 
Działanie 5.4. 
Wzmocnienie 
pozostałej 
infrastruktury 
społecznej 

60.9 3.2% 0.26% 

9.2 Wspieranie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności na 
obszarach miejskich 
i wiejskich 

97.0 4.0% 0.28% 

Priorytet IV. 
Rewitalizacja 
obszarów 
problemowych 
+ inicjatywa JESSICA 
z działania 1.4 

64.1 3.4% 0.3% 

10. 
Inwestowanie w 
kształcenie, 
szkolenie oraz 
szkolenie 
zawodowe na 
rzecz 
zdobywania 
umiejętności i 
uczenia się 
przez całe życie 

10.4 Inwestowanie 
w kształcenie, 
szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania 
umiejętności i 
uczenia się przez 
całe życie poprzez 
rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej i 
szkoleniowej 

45.3 1.9% 0.13% 

Priorytet V. 
Działania 5.1. 
Infrastruktura 
szkolnictwa 
wyższego oraz 5.2. 
Rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej, w tym 
kształcenia 
ustawicznego oraz 
działanie  

60.4 3.2% 0.26% 

            
Pomoc techniczna WRPO 
2007-2013 

40.9 2.2% 0.18% 
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WRPO 2014+ WRPO 2007-2013 + regionalny komponent PO KL 2007-2013 

Oś 
priorytetow

a 
Cel tematyczny 

Priorytet 
inwestycyjny 

Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

Prioryte
t 

Działanie 
Alokacj
a w mln 

euro 

Alokacj
a w % 

Odniesieni
e do PKB  

            

Pomoc techniczna PO KL 2007-
2013 Komponent regionalny 
Wielkopolska 

25.3 1.3% 0.11% 

10. Pomoc techniczna 70.7 2.9% 0.20% Pomoc techniczna -razem 66.2 3.5% 0.29% 

            WRPO 2007-2013 1 332.6 70.6% 5.79% 

            

PO KL 2007-2013 Komponent 
regionalny Wielkopolska 

555.3 29.4% 2.41% 

SUMA 2 447.9 100.0% 7.08% SUMA 1 887.9 100.0% 8.20% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WRPO 2014-2020 wersja 8.0, UWRPO 2007-2013, SZOP PO KL 2007-2013 z dnia 

1 stycznia 2014 r.. 
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ANEKS 21. WYNIKI WPŁYWU WRPO 2 014+ WERSJA 8.0 NA KSZTAŁ TOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH  WSKAŹNIKÓW 

MAKROEKONOMICZNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH ROZWÓJ WOJ.WIELKOPOLSK IEGO 

wskaźnik  jednostka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PKB per capita w cenach 
stałych (2005=100) 

tys zł/os 0.00 0.00 0.22 0.45 0.62 0.66 0.69 0.66 0.60 0.47 0.40 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 

PKB per capita w cenach 
stałych (2005=100) 

% 0.00 0.01 0.56 1.08 1.42 1.46 1.46 1.34 1.16 0.86 0.70 0.64 0.59 0.54 0.50 0.46 0.42 

PKB per capita w 
odniesieniu do średniej 
krajowej (PL=100) 

pkt.proc. 0.00 0.01 0.52 1.00 1.31 1.35 1.36 1.25 1.08 0.81 0.66 0.60 0.56 0.52 0.48 0.45 0.41 

PKB per capita w PPS w 
odniesieniu do średniej 
unijnej(UE=100) 

pkt.proc. 0.00 0.01 0.42 0.82 1.11 1.17 1.21 1.14 1.02 0.78 0.65 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 

Stopa bezrobocia wg 
BAEL (wiek 15-64) 

pkt.proc. 0.00 -0.01 -0.39 -0.73 -0.91 -0.89 -0.87 -0.76 -0.62 -0.40 -0.30 -0.27 -0.25 -0.24 -0.22 -0.20 -0.19 

Wskaźnik zatrudnienia 
(wiek 15-64) 

pkt.proc. 0.00 0.00 0.26 0.48 0.61 0.61 0.60 0.53 0.44 0.29 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 

Liczba 
nowoutworzonych 
miejsc pracy  

tys.os. 0.00 0.08 6.17 11.44 14.34 14.15 13.86 12.19 10.01 6.57 4.91 4.51 4.22 3.97 3.71 3.47 3.24 

Wydajność pracy w 
cenach stałych 
(2005=100) 

% 0.00 0.00 0.10 0.22 0.35 0.40 0.43 0.44 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.20 

Poziom dochodów do 
dyspozycji sektora 
gospodarstw domowych 
w cenach stałych 
(2005=100) 

% 0.00 0.01 0.85 1.74 2.32 2.40 2.37 2.14 1.80 1.29 0.96 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie symulacji przeprowadzonych przy użyciu modelu HERMIN gospodarki województwa wielkopolski. 
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ANEKS 22 .  WYNIKI OCENY WSKAŹNIKÓW  MONITOROWANIA WRPO 2 014+  

Wskaźniki monitorowania WRPO 2014+ (wersja 8.0) zostały ocenione zgodnie z zasadą SMART, co 

oznacza, że powinny spełniać następujące kryteria:  

 Konkretność (S) - wskaźnik powinien być jednoznaczny i dokładny, czyli szczegółowo opisany 

i prosto skonstruowany; 

 Mierzalność (M) - wskaźnik powinien być wyrażony w jednostkach liczbowych, co umożliwia 

weryfikacją po zakończeniu wdrażania lub możliwe powinno być określenie ukierunkowania 

zmian jego wartości; 

 Dostępność (A) - informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas 

realizacji projektu po akceptowalnym koszcie; 

 Trafność (R) - wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru celu, priorytetu działania, 

projektu oraz oczekiwanych efektów związanych z jego realizacją; 

 Określoność w czasie (T) - powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta 

założona wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru. 

Ponadto wskaźniki zostały poddane weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów: 

• efektywności kosztowej (E) - wskaźnik powinien być budowany na podstawie 

ogólnodostępnych zasobów informacyjnych; koszty związane z zebraniem informacji 

niezbędnych do jego oszacowania powinny być niższe od korzyści z tytuły monitorowania 

danego zjawiska; 

• wiarygodności (W) - bezpośrednie powiązanie przyczynowo-skutkowe z podejmowanymi 

działaniami służącymi osiąganiu danego celu przy jednoczesnej łatwości interpretacji oraz 

wiarygodności dla odbiorców wyników monitoringu. 

Jeśli kryterium zostało spełnione, wskaźnik otrzymał ocenę pozytywną (+), jeśli nie zostało spełnione 

(całkowicie lub częściowo) – ocenę negatywną (-). Wyniki oceny systemu wskaźników WRPO 2014+ 

(wersja 8.0) wraz z komentarzami zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.  
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WYNIKI OCENY WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA WRPO 2014+ (WERSJA 8.0) 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

OŚ PRIORYTETOWA 1 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.1.  

1 

Liczba projektów B+R 
realizowanych przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury B+R 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

2 

Liczba jednostek naukowych 
objętych wsparciem w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę B+R 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2. 

3 

Liczba projektów B+R 
realizowanych przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury B+R 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

4 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w zakresie inwestycji w 
infrastrukturę B+R 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.1. 

5 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

6 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

7 

Liczba nowych wspieranych 
przedsiębiorstw 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

                                                             
154

 Typ wskaźnika: R – wskaźnik rezultatu, P – wskaźnik produktu. 
155

 Kryteria oceny: S – konkretność, M – mierzalność, A - dostępność, R – trafność, T – określoność w czasie, E - efektywność kosztowa, W – wiarygodność. 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

8 

Powierzchnia wspartych 
(przygotowanych) terenów 
inwestycyjnych 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P - + + + + + + S – niepoprawna jednostka Poprawić jednostkę na np. ha 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2. 

9 

Liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

R + + + + + + + - - 

10 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 
charakterze międzynarodowym 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

11 

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie internacjonalizacji/ 
umiędzynarodowienia działalności 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.3. 

12 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

13 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.4. 

14 

Liczba nowych i ulepszonych usług 
świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

15 

Liczba wspartych instytucji 
otoczenia biznesu 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.2 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

16 

Liczba wdrożonych usług on-line szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

17 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3. 

18 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

19 

Liczba instytucji wspartych w 
zakresie zastosowania TIK 
(wskaźnik specyficzny dla 
Programu) 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 3. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1. 

20 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii odnawialnej 

MW IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

21 

Liczba wybudowanych / 
zmodernizowanych jednostek 
wytwarzania energii z OZE 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2. 

22 

Ilość zaoszczędzonej energii w 
wyniku realizacji projektów 

MWh/rok IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

23 

Liczba przedsiębiorstw, które w 
wyniku wsparcia poprawiły 
efektywność energetyczną 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3. 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

24 

Ilość zaoszczędzonej energii w 
wyniku realizacji projektów 

Mwh/rok IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

25 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. 

26 

Szacowany spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
ekwiwale
ntu CO2 

 R - + + + + + + S- brak podania źródła wskaźnika 
Uzupełnienie źródła wartości 

wskaźnika 

27 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek 
taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

28 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych / zintegrowanych 
centrów przesiadkowych 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 4. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2. 

29 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych doposażonych w 
sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

R + + + + + + + - - 

30 

Objętość retencjonowanej wody w 
ramach małej retencji 

tys. m3 IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

31 

Liczba zakupionego sprzętu do 
prowadzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków katastrof 
(wskaźnik specyficzny dla 
Programu). 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

32 

Pojemność obiektów małej retencji tys. m3 IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1. 

33 

Dodatkowe możliwości 
przerobowe w zakresie recyklingu 
odpadów 

Mg/rok IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

34 

Liczba wybudowanych / 
rozbudowanych / 
zmodernizowanych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. 

35 

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RLM IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

36 

Liczba wybudowanych, 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków 

szt. 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

37 

Długość wybudowanej, 
rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej 

km 
IZ/ 

beneficje
nci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3. 

38 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do 
dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 

szt. 

IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

39 

Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

40 

Liczba zabytków objętych 
wsparciem 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. 

41 

Powierzchnia siedlisk wspartych w 
zakresie uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

ha IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

42 

Liczba obszarów cennych 
przyrodniczo objętych wsparciem 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5. 

43 

Liczba przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na 
zrewitalizowanych obszarach  

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 

44 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P - + +  + +  S – niepoprawna jednostka Poprawić jednostkę na np. ha 

OŚ PRIORYTETOWA 5. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.2. 

45 

Liczba ludności w 
miejscowościach o polepszonej 
dostępności do infrastruktury 
TEN-T  

osoby 
IZ/ 

beneficje
nci 

R + + + + + + + - - 

46 

Całkowita długość wybudowanych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

km IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.4. 

47 

Liczba gmin o polepszonej 
dostępności do ośrodka 
wojewódzkiego 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
R + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

48 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych 

km IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

49 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek 
taboru kolejowego 

szt. IZ/ 
beneficje

nci 
P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 6. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.5. 

50 

Liczba osób pracujących 6 miesięcy 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek 
(C) 

osoby Badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

51 

Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek 
(C) 

osoby IZ/benefi
cjenci 

R + + + + + + + - - 

52 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie (C) 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

53 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

54 

Liczba osób w wieku 25 - 30 lat 
objętych wsparciem w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

55 

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

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.7. 

56 

Liczba utworzonych 
mikroprzedsiębiorstw działających 
30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia 
finansowego 

szt. badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

57 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

58 

Liczba osób, które otrzymały środki 
na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8. 

59 

Liczba osób, które powróciły na 
rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu 

osoby 

IZ/benefi
cjenci 

R + + + + + + + - - 

60 

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

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

61 

Liczba utworzonych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 

szt. IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9. 

62 

Liczba osób, które 6 miesięcy po 
opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby 

badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

63 

Liczba osób, które nabyły 
kompetencje w ramach lub po 
opuszczeniu programu 

osoby 

IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

64 

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

osoby 

IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

65 

Liczba osób pracujących objętych 
wsparciem w programie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 
(C) 

osoby 

IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

66 

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w programie 
(w tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej (C) 

 

IZ/benefi
cjenci 

P - + + + + + + S- brak podania jednostki Uzupełnienie jednostki „szt” 

67 

Liczba pracowników zagrożonych 
zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy objętych 
wsparciem w programie 

osoby 

IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10. 

68 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub  
kontynuowały zatrudnienie 

osoby 

IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

 

Liczba osób objętych wsparciem w 
ramach programów zdrowotnych 
współfinansowanych z EFS 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 7. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4. 

69 

Liczba osób pracujących 6 miesięcy 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 
(C) 

osoby badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

70 

Liczba osób w niekorzystnej 
sytuacji społecznej poszukujących 
pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, 
uzyskujących kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu 
programu (C) 

osoby IZ/benefi
cjenci 

R + + + + + + + - - 

71 
Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

(C) 

72 

Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

73 

Liczba osób biernych zawodowo, 
nieuczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu, objętych wsparciem 
w programie (C) 

osoby IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7. 

74 

Liczba osób w niekorzystnej 
sytuacji społecznej poszukujących 
pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu 
programu (C) 

szt. 
IZ/benefi

cjenci 
R - + + + + + + S – niepoprawna jednostka Poprawić jednostkę na osoby 

75 

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

szt. 
IZ/benefi

cjenci 
P - + + + + + + S – niepoprawna jednostka Poprawić jednostkę na osoby 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8. 

76 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

szt. IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

77 

Liczba miejsc pracy istniejących co 
najmniej 30 miesięcy, utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych 

szt. badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

78 

Liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

79 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem 

szt. IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 8. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1. 

80 

Liczba nauczycieli prowadzących 
zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki 
EFS 

osoby badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

81 

Liczba przedszkoli, które 
funkcjonują 2 lata po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS 

szt. badanie 
ewaluacyj

ne R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

82 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych 
w programie 

szt. IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

83 

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

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

84 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w zakresie TIK w 
ramach programu 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

85 

Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone 
w programie 

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

86 

Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3. 

87 

Liczba osób, które nabyły 
kompetencje w ramach lub po 
opuszczeniu programu 

osoby 

IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

88 

Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia 
realizowanych we współpracy z 
pracodawcami 

osoby IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.3. bis. 

89 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie, 
uczestniczących w kształceniu lub 
pracujących po 6 miesiącach po 
ukończeniu nauki 

osoby badanie 
ewaluacyj

ne 
R + + + + + - + 

E – pozyskanie wartości 
wskaźnika może generować 
dodatkowe koszty związane z 
przeprowadzeniem badania 
ewaluacyjnego 

- 

90 

Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu (C) 

osoby IZ/benefi
cjent R + + + + + + + - - 

91 

Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego objętych wsparciem 
w programie 

osoby IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

92 

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

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

93 

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

osoby IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

94 

Liczba szkół i placówek objętych 
wsparciem w zakresie realizacji 
zadań w obszarze doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

95 

Liczba podmiotów realizujących 
zadania centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 
objętych wsparciem w programie 

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 9. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1. 
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L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło 
Typ 

wskaźni
ka154 

Kryteria oceny155 
Komentarz/ 

uwagi 
Rekomendacje 

S M A R T E W 

96 

Oczekiwana liczba osób 
korzystających z ulepszonych usług 
opieki zdrowotnej 

osoby IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

97 

Oczekiwana liczba osób 
korzystających z ulepszonych usług 
społecznych 

osoby IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

98 

Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych 

szt. IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

99 

Liczba wspartych podmiotów 
świadczących usługi społeczne 
(wskaźnik specyficzny dla 
programu) 

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.2. 

100 

Liczba mieszkańców 
zamieszkałych na obszarach 
rewitalizowanych  

osoby IZ/benefi
cjenci R + + + + + + + - - 

101 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

ha IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.4. 

102 

Potencjalna liczba użytkowników 
infrastruktury opieki nad dziećmi 
lub edukacyjnej wspartej w 
programie 

osoby IZ/benefi
cjenci 

R + + + + + + + - - 

103 

Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, lub 
doposażonych obiektów 
infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty 
(wskaźnik specyficzny dla 
programu). 

szt. IZ/benefi
cjenci 

P + + + + + + + - - 

OŚ PRIORYTETOWA 10. 
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wskaźni
ka154 
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Rekomendacje 

S M A R T E W 

104 
Liczba etatomiesięcy 
finansowanych ze środków pomocy 
technicznej 

szt. 

IZ/benefi
cjenci P + + + + + + + - - 

105 
Liczba uczestników form 
szkoleniowych dla beneficjentów  

osoba 
IZ/benefi

cjenci 
P + + + + + + + - - 

Źródło: opracowanie własne.
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Zbiór dokumentów, które zostały wykorzystane w trakcie badania jest następujący:  

(a) opracowania o charakterze regionalnym: 

1) Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020  

2) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego  

3) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego 

4) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

5) Strategia Zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 

6) Uszczegółowienie WRPO 2007 - 2013 - wersja 6.4  

7) Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 

8)  Prognoza oddziaływania na środowisko WRPO 2007-2013  

9) Plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

10) Wielkopolski RPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz 

inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 

2014-2020 - Część 1 - Potencjał i zdolności innowacyjne  

11) Wielkopolski RPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz 

inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 

2014-2020 - Część 2 - Transfer wiedzy  

12) Wielkopolski RPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz 

inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 

2014-2020 - Część 3 - Doświadczenie WRPO  

13) Wielkopolski RPO na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz 

inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE 

2014-2020 - Część 4  

14) Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL  

15) Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w 

ramach WRPO na lata 2007-2013  

16) Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim  

17) Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w 

województwie wielkopolskim  

18) Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez 

Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-

2013  

19) Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów  

20) 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  

21) Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL  

22) Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w aspekcie 

perspektywy finansowej UE 2013+  

23) Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce  

24)  Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół 

i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich 

oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim  

25) Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji 

zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce  
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26) Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu 

regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim  

27) Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na 

obszarach wiejskich w Wielkopolsce  

28) Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy  

29) Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 

województwie wielkopolskim 

30) Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim  

31) Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na 

regionalny rynek pracy  

32) Ocena wykorzystania środków komponentu regionalnego PO KL na realizację przez gminy 

województwa wielkopolskiego zadań związanych z edukacją publiczną 

33) Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet 

34) Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz 

ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-

2013   

35) Wpływ uzyskanej dotacji ze środków EFRR w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004-2006 

na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim 

36) Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów 

realizowanych z funduszy UE  

37) Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO 

na lata 2007-2013  

38) Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

39) Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w 

kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy  

40) Wpływ projektów pro-lizbonskich wspartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 na rozwój społeczno – gospodarczy regionu  

41) Ocena wpływu Wielkopolskiego RPO na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą w 

województwie oraz w nowej perspektywie finansowe na lata 2014-2020 przy użyciu 

regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)  

(b) akty prawne: 

42) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 

strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (projekt oraz jego zmiany uzgadniane w ramach 

procesu negocjacji); 

43) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych 

dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1080/2006 (projekt oraz jego zmiany uzgadniane w ramach procesu negocjacji); 

44) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (projekt oraz jego zmiany 

uzgadniane w ramach procesu negocjacji); 
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45) Ustawa z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (przy uwzględnieniu 

nowelizacji planowanej w 2013 r.); 

46) Pakiet wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej w dziedzinie polityki spójności na lata 

2014−2020 (6.10.2011), 

47) inne akty prawne, uzasadnione w kontekście ewaluacji ex-ante; 

(c)  dokumenty strategiczne i programowe: 

48) Strategia Europa 2020, 

49) Wspólne Ramy Strategiczne, 

50) Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, 

51) Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa –(wstępny projekt) 

MRR 12.07.2013 

52) Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii „EUROPA 2020”, 

53) Zalecenia dla poszczególnych państw przyjęte na podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 

zalecenia Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, o których mowa w projekcie 

rozporządzenia, 

54) Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo, 

55) Krajowe Strategie Zintegrowane (właściwe dla Programu) , 

56) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Regiony, miasta i obszary wiejskie (KSRR), 

57) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

58) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, 

59) Raport Polska 2030. 

 (d)  analizy, ekspertyzy i dokumenty powiązane z pracami nad projektem RPO: 

60) Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. 

Guidance document on ex-ante evaluation. European Regional Development Fund. European 

Social Fund. Cohesion Fund – Concepts and Recommendations; 

61) Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 

62) Evidence-based Cohesion Policy and its role in achieving Europe 2020 objectives; 

63) Ewaluacja ex-post Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006; 

64) Wnioski z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-ewaluacyjnych 

okresu 2004-2006 

65) Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów strategii Europa 2020 

66) Ocena stosowanych trybów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych na lata 

2007-2013 

67) Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 

68) Raporty na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

69) Evaluation methods for the European Union’s External assistance. Methodological bases for 

Evaluation.  

70) Carvalho, S., & White, H. (2004). Theory-based evaluation: The case of social funds. American 

Journal of Evaluation, 25(2) 

71) Riche M.: Theory Based Evaluation: A wealth of approaches and an untapped potential. 

European Commission.  

72) Weiss, C. H. (2000). Which links in which theories shall we evaluate? New Directions for 

Evaluation, 87, 35–45 

73) White, H. (2009). Theory-based impact evaluation: Principles and Practice (Working Paper 3). 

International Initiative for Impact Evaluation (3ie). 
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74) Theory based evaluation. Based on material produced for DG Regional Policy by Frns L. Lleeuw. 

European Commission.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/pdf/impact/theory_impact_guid

ance.pdf 

(e)  publikacje tematyczne: 

Obszar Środowisko 

75) Raport o stanie środowiska w województwie Wielkopolskim w 2011 roku, WIOŚ Wrocław, 

Wrocław 2012 

76) Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Wrocław 2008 

77) Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 została przyjęta uchwałą nr LIV/969/10 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

78) Raport Gospodarka odpadami komunalnymi, Agencja medialna MM Consultants na zlecenie 

KSP Legal & Tax Advice, Katowice 2011   

79) Ekspertyza Paulina Legutko-Kobus, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007-

2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz 

kluczowych strategii sektorowych, Warszawa 2011 

80) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego 2012,  Wrocław, 

czerwiec 2012 r. (Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2012 r.) 

81) Ramowa Dyrektywa Wodna (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej); przepisy dotyczące promowania ponownego wykorzystania i recyklingu, zgodnie z 

art. 11 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy oraz dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 

czerwca 2001 r. sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 

Obszar Energetyka 

82) Instytut Energetyki Odnawialnej, 2011, Określenie potencjału energetycznego regionów Polski 

w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych 

na okres programowania 2014-2020, Warszawa. 

83) Michał Adam Leśniewski, 2013, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, 

CeDeWu, Warszawa. 

84) J. Popczyk, 2011, Energetyka rozproszona od dominacji energetyki w gospodarce do 

zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności 

energetycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa. 

85) Ernst & Young, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, European Wind Energy 

Association, 2012, Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, Warszawa. 

86) Instytut Energetyki Odnawialnej, 2012, Małoskalowe odnawialne źródła energii i 

mikroinstalacje. Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, 

Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa. 

87) Dorota Niedziółka (red.), Zielona Energia w Polsce, 2012, CeDeWu, Warszawa 

88) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010, Innowacje w sektorze przemysłu energii 

odnawialnych – jak to robią w innych państwach Europy?, Warszawa. 

89) Główny Urząd Statystyczny, 2012, Efektywność wykorzystania energii w latach 2000-2010, 

Warszawa. 

90) European Court of Auditors, 2012, Cost-effectiveness of cohesion policy investments in energy 

efficiency, Special Report no 21/2012. 

91) Raport BuildDesk Analytics, 2011, Stan energetyczny budynków w Polsce, Warszawa. 
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92) P. Pawlak, M. Zaborowski, Raport o nowych budynkach w Polsce budowanych w latach 2010–

2012. Budynki jednorodzinne, wielorodzinne, [w:] Instytut Ekonomii Środowiska, 2013, 

Efektywność Energetyczna w Polsce - Przegląd 2012. Budynki, Kraków. 

93) Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Jednostka Badawczo Rozwojowa, 2010, Studium 

wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce, Polskie Towarzystwo Przesyłu 

i Rozdziału Energii Elektrycznej, Gdańsk. 

94) H. van Essen, B.Kampman, Impacts of Electric Vehicles- Summary Report, 2011, European 

Commission. 

95) ECORYS Polska, 2012, Poprawa efektywności energetycznej transportu w Polsce – analiza 

dostępnych środków i propozycje działań, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej, Warszawa. 

Obszar Innowacyjność 

96) Matusiak K.B. [red.], Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Seria 

Innowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź/Warszawa 2012. 

97) KPMG, Współpraca firm z sektorem edukacji – raport z badania, Polska Konfederacja 

Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Warszawa 2010. 

98) Mackiewicz M., Pollock R., Fabrowska P., Regional innovative potential and development 

strategies: the case of Poland [w:] Molle W. Djarova J. [red.] Enhancing the effectiveness of 

innovation, Edward Elgar Publishing Limited, 2009 

99) Przeglądy terytorialne OECD, OECD i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Paryż-Warszawa 

2009. 

100) Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European 

Innovation Scoreboard, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, 

Radom 2008. 

101) Markowska M., Innowacyjność regionów Polski na tle regionów UE (w świetle mierników 

European Innovation Scoreboard), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.  

102) Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla 
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