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Streszczenie 

 
Niniejszy raport jest rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach  ewaluacji ex-ante Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Głównym celem badania była ocena logiki interwencji 
przyjętej w projekcie programu, jej spójności zewnętrznej i wewnętrznej, zgodności  z politykami 
horyzontalnymi. Istotnym elementem badania była również ocena potencjału instytucjonalnego 
podmiotów, które będą zaangażowane we wdrażanie PO PW, planowane działania zmierzające do 
reedukacji obciążeń administracyjnych beneficjentów jak również ocena założeń procesów 
monitorowania i ewaluacji Programu. Raport oparto na najbardziej aktualnych dokumentach, w tym 
projekcie PO PW i projekcie Umowy Partnerstwa z grudnia 2013 r. wraz z załącznikami oraz 
zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Zawiera on 
również podsumowanie wcześniejszych etapów ewaluacji ex-ante, która była prowadzona równocześnie  
z procesem przygotowania programu. 
 
Raport zawiera odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, które uzyskano w oparciu o wyniki badań 
ilościowych i jakościowych oraz analizę danych zastanych. Został on również zweryfikowany pod kątem 
jego zgodności z Oceną Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020. Analizy pozwoliły sformułować wnioski i rekomendacje w zakresie usprawnień w 
projekcie PO PW, szczególnie na pierwszych etapach jego przygotowania.   
 
Przedmiotowa ewaluacja jest zgodna z wytycznymi opracowanymi przez Komisję Europejską 
(Programming Period2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. Guidance 
document on ex-ante evaluation. European Regional Development Fund. European Social Fund. Cohesion 
Fund), które zostały zoperacjonalizowane w Zaleceniach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie 
ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
 
Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski płynące z realizacji badania w odniesieniu jego celów. 
 

Trafność interwencji publicznej w postaci programu operacyjnego z punktu widzenia 
zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb społeczno- ekonomicznych 

 
Analiza diagnozy wykazała jej szeroki zakres tematyczny. Przy czym diagnoza jest jednocześnie 
syntetyczna – poziom ogólności jest odpowiedni, w niektórych miejscach przedstawiono też bardziej 
szczegółowe informacje.  
W programie poprawnie wykorzystano dane ilościowe oraz prawidłowo przyjęto szeregi czasowe, które 
w momencie oceny były w pełni aktualne. Pozytywnie należy również ocenić prezentację danych 
zarówno w układzie statycznym, jak i dynamicznym. Pozwala to na optymalną prezentację zjawisk oraz 
trendów. Uwzględnienie szerokiego kontekstu (czasem europejskiego) przy analizie danych ilościowych 
jest niewątpliwie mocną stroną diagnozy. Istotne jest także uwzględnienie i prezentowanie zróżnicowań 
między regionami Polski Wschodniej.  
 
Biorąc pod uwagę wyniki analiz, należy wskazać, że przedstawione w PO PW kierunki koncentracji 
wsparcia pokrywają się z najważniejszymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej i trafnie odnoszą się do sytuacji społeczno-gospodarczej makroregionu. Pozytywnie należy 
ocenić zastosowanie koncentracji tematycznej w procesie określenia celów PO PW, które są zgodne z 
wybranymi do realizacji celami tematycznymi: 1, 3, 4, 7 oraz priorytetami inwestycyjnymi.  
 

Logika interwencji programu a realizacja założonych celów rozwojowych 

 
Analiza siły związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaplanowanym celem głównym PO PW, 
celami szczegółowymi, planowanymi przedsięwzięciami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami 
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wskazuje na pozytywny kształt logiki programu. Planowane przedsięwzięcia skutkują produktami, które 
przekładają się na rezultaty i na oczekiwane efekty.  
Badanie dotyczyło również sprawdzenia, czy związki przyczynowo-skutkowe, na których zbudowana jest 
logika interwencji programu, wynikają z teorii społeczno-ekonomicznych oraz czy są oparte na 
przytoczonych w programie dowodach empirycznych (badaniach naukowych, badaniach ewaluacyjnych, 
analizach i studiach). Logika interwencji została oparta na priorytetach strategicznych makroregionu 
Polski Wschodniej oraz priorytetach zaczerpniętych z dokumentów strategicznych, krajowych i 
europejskich, które bazują na najnowszych teoriach rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego 
planowane przedsięwzięcia opisane w priorytetach inwestycyjnych, na których koncentruje się 
interwencja PO PW ma prawidłowe podstawy teoretyczne i empiryczne.  
Analizy wpływu oczekiwanych efektów nie wykazały sprzeczności pomiędzy celami szczegółowymi i 
osiami priorytetowymi. Potwierdzono komplementarność i związki synergiczne między 
przedsięwzięciami w ramach tej samej osi priorytetowej i między osiami.   
 

Spójność założeń i celów programu z najważniejszymi politykami i strategiami na 
poziomie unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym w 
szczególności ze strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową 
Partnerstwa oraz zaktualizowaną Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej do 2020 r. 

 
Autorzy PO PW zapewnili trafność celów strategicznych określonych na poziomie unijnym i celów 
interwencji o charakterze makroregionalnym przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań 
województw Polski Wschodniej. PO PW z pewnością przyczyni się do realizacji głównych priorytetów 
określonych w Strategii Europa 2020, przede wszystkim poprzez nawiązanie do wskaźników oraz 
rekomendowanych w Strategii inicjatyw przewodnich. Nie stwierdzono rozbieżności na poziomie założeń 
czy celów, a logika interwencji w pełni odpowiada zasadom określonym w Rozporządzeniu Ogólnym 
(cele tematyczne, priorytety inwestycyjne). Zidentyfikowane potrzeby i wyzwania oraz cele PO PW są 
również spójne z określonymi w dokumentach na poziomie krajowym, subregionalnym i regionalnym. 
PO PW jest również spójny z wydanymi rekomendacjami Rady UE i przyczynia się do realizacji Krajowego 
Programu Reform, m.in. poprzez poprawę dostępu do finansowania działań w zakresie badań i 
innowacji.  
 
W projekcie PO PW poprawnie zidentyfikowano komplementarne działania w zakresie poszczególnych 
priorytetów inwestycyjnych realizowanych przez pozostałe programy operacyjne. 
 
Wskazane dla PO PW warunki ex-ante są uzasadnione i przyczynią się do zwiększenia skuteczności i 
efektywności programu. Nie zidentyfikowano dodatkowych warunków ex-ante, które należałoby dodać. 
Warunki ex-ante zostaną spełnione po przyjęciu dokumentów strategicznych szczebla krajowego 
(Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 r.) oraz szczebla regionalnego (Regionalnych Strategii Innowacji lub odpowiednich zapisów w 
regionalnych strategiach rozwoju). W chwili opracowywania niniejszego raportu z oceny ex-ante PO PW 
warunek ten został spełniony jedynie w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, które 
przyjęło listę inteligentnych specjalizacji dla regionu. Spełnienie warunków nie jest zagrożone, chociaż 
jest opóźnione w stosunku do planów. 
 

Zapewnienie realizacji c polityk horyzontalnych (zasada równości kobiet i mężczyzn, 
niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju) w PO PW 

 
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 uwzględnia w wystarczającym stopniu w swej treści 
zapisy wskazujące na praktyczną i realną realizację zasady równości szans (w tym równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji, szczególnie w odniesieniu do dostępności dla osób 
niepełnosprawnych) oraz zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Dostosowanie systemu instytucjonalnego (w tym systemu redukcji obciążeń 
administracyjnych) do realizacji założeń i celów PO PW 

 
Planowany dla PO PW system instytucjonalny ma wszelkie szanse, aby skutecznie i sprawnie realizować 
nowym program. Zarówno IZ jak i instytucje pośredniczące posiadają odpowiednio przygotowane 
wykwalifikowane zasoby kadrowe, które mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. 
Wszystkie planowane w systemie instytucje są świadome nowych zadań, identyfikują wyzwania i 
trudności oraz określają ich priorytetyzację. Zdaniem przedstawicieli tych instytucji, realizacja nowych 
zadań wiązać będzie się ewentualnie z wymianą wiedzy pomiędzy pracownikami już zatrudnionymi, 
posiadającymi odpowiednie doświadczenie lub z koniecznością dokonania przesunięć stanowisk, 
pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi.  
 
Przeprowadzone analizy wykazały, że proponowane mechanizmy odzwierciedlają główne potrzeby w 
zakresie redukcji obciążeń administracyjnych, wynikające przede wszystkim z doświadczeń z wdrażania 
PO RPW 2007-2013 (a co za tym idzie potrzeb beneficjentów) i dobrych praktyk instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie PO RPW. Zaproponowane instrumenty wpisują się dodatkowo w 
rekomendowane kierunki zmian wytyczone przez Komisję Europejską.  

 

Skuteczna i efektywna realizacja procesów monitorowania i ewaluacji w PO PW- 
ocena wskaźników 

 
Kwestia powiązań i logiki wskaźników w poszczególnych osiach nie  budzi zastrzeżeń. Analiza wykazała, 
że wskaźniki spełniają postawione przed nimi zadania. Wszystkie dane niezbędne do ich wyliczenia są 
dostępne i  łatwe w pozyskaniu.  
 
Zapewniono sposoby umożliwiające sprawne i terminowe dostarczanie odpowiedniego zakresu danych. 
Wszystkie dane do wskaźników produktów mogą być dostępne w sprawozdaniach składanych przez 
beneficjentów lub automatycznie zliczane przez IZ. Wyliczenie wskaźników nie nakłada dużych obciążeń 
na beneficjentów i instytucje zaangażowane w realizację PO PW – jedynie w kilku przypadkach 
konieczne jest zastosowanie odpowiednich metodologii, przy czym bazują one na dostępnych danych. W 
przypadku wskaźników rezultatu bazują one na danych z GUS, które docierają do odbiorców z 
opóźnieniem 1-2 letnim.  
W ramach ewaluacji oszacowano wartości docelowe wskaźników i wartości pośrednie do ram 
wykonania,  biorąc pod uwagę alokację finansową i tempo wdrażania programów w obecnym okresie 
2007-2013. 
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Wprowadzenie 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego był projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 
2014-2020 (POPW). Celem głównym programu będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
makroregionu Polski Wschodniej. POPW stanowić będzie dodatkowy impuls rozwojowy dla pięciu 
województw a jego interwencja skupi się na wzroście innowacyjności przedsiębiorstw, poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie, jak również na poprawie 
dostępności wewnętrznej i zewnętrznej makroregionu. 

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena logiki interwencji przyjętej w ramach projektu POPW , jej 
spójności zewnętrznej i wewnętrznej. Głównymi kryteriami tej oceny jest trafność, spójność, potencjalna 
efektywność, skuteczność i użyteczność. 

Aby zrealizować cel badania ewaluacyjnego, Wykonawca odpowiedział na określone przez 
Zamawiającego pytania ewaluacyjne i sformułował na ich podstawie wnioski i rekomendacje w zakresie 
zmian/usprawnień w projekcie PO PW. Odpowiedzi na pytania badawcze uzasadnione są wynikami 
badań terenowych oraz analizą danych zastanych. 

Proces ewaluacji przebiega według modułów i logiki zaprezentowanej na poniższym rysunku: 

 

 
W ramach badania, analizie poddano kolejne, trzy wersje projektu POPW wraz z obowiązującymi na 
danym etapie oceny dokumentami. Raport końcowy odnosi się do ostatecznych wersji dokumentów 
obowiązujących w grudniu 2013 r. tj. wersji Programu i Umowy Partnerstwa (z dnia 4.12.2013), Szablonu 
Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja z dnia 31.10.2013) oraz dokument zaktualizowanej Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020r. (przyjętej przez Radę Ministrów 11 
lipca 2013r.) 
 
W raporcie z badania Wykonawca udzielił odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne: 

A. Czy interwencja publiczna w postaci programu operacyjnego trafnie odpowiada na 
zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno- ekonomiczne? 

B. Czy zaproponowana w ramach programu logika interwencji umożliwi realizację założonych 
celów rozwojowych? 

C. Czy założenia i cele programu są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie 
unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym w szczególności ze strategią 
Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową Partnerstwa oraz zaktualizowaną 
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.? 

D. Czy i w jakim zakresie program operacyjny uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów polityk 
horyzontalnych (realizacja zasad równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz 
zrównoważonego rozwoju)? 

E. Czy i w jakim zakresie system instytucjonalny realizacji PO PW jest odpowiedni do realizacji 
założeń i celów programu operacyjnego? 

F. Czy założenia programu operacyjnego umożliwiają skuteczną i efektywną realizację procesów 
monitorowania i ewaluacji? 

 
Niniejsza ewaluacja jest prowadzona zgodnie z „Zaleceniami w zakresie ewaluacji ex-ante programów 
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operacyjnych na lata 2014-2020" przygotowanymi przez Krajową Jednostkę Oceną (MRR) oraz Komisję 
Europejską1. Ewaluacja aktualnej wersji projektu Programu przebiegała zgodnie z koncepcją White’a2. 
Koncepcja ta służy zrozumieniu wpływu określonego programu i nazywana jest również oceną 
oddziaływania opartą na teorii (Theory Based Impact Evaluation). W jej ramach dokonuje się analizy 
łańcucha przyczynowego od nakładów po rezultaty i wpływ interwencji, uwzględniając przy tym szeroki 
kontekst naukowy, ograniczenia, czy też heterogeniczność efektów. W efekcie uzyskuje się wiedzę 
pozwalającą zrozumieć nie tylko czy oceniane działania przyniosą zakładany skutek, ale też dlaczego tak 
się stanie i jakie warunki muszą zostać spełnione by tak się stało.  

Poniżej przedstawiono schemat prezentujący, w jaki sposób koncepcja przełożyła się na fazy ewaluacji 
ex-ante projektu POPW.  

 

 
 
W pierwszej fazie nastąpiła weryfikacja odtworzenia zaproponowanej w PO PW logiki programu, czego 
najważniejszym efektem są zweryfikowane schematy logiczne programu i poszczególnych osi 
priorytetowych obrazujące związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami i 
planowanymi do podjęcia działaniami a spodziewanymi efektami. W tej fazie badania wykorzystana 
została metoda desk research (dokumentacja programowa) oraz metody interaktywne3 służące 
pozyskaniu wiedzy autorów programu. 
W drugiej fazie odtworzony został szeroki kontekst programu – zgromadzona została wiedza naukowa i 
ekspercka oraz opinie interesariuszy potrzebne dla wyjaśnienia i weryfikacji mechanizmów 
przyczynowo-skutkowych przedstawionych w odtworzonej logice programu operacyjnego i osi 
priorytetowych. Wykorzystano w szerszym zakresie metodę desk research (analiza literatury, analiza 
wyników badań ewaluacyjnych, modele statystyczne) oraz metody interaktywne (w odniesieniu do 
ekspertów i grup interesariuszy). 
 
Faza trzecia polegała na ocenie logiki programu poprzez porównanie jej ze zgromadzoną wiedzą (był to 
proces „testowania” logiki interwencji). Ocenie podlegały tutaj powiązania przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy interwencją a efektami. 
 

                                        
1
 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund, European Social 

Fund, Cohesion Fund, Guidance document on ex-ante evaluation. Dokument dostępny na stronie: 

http://www.ewaluacja.gov.pl/Ewaluacja_ex_ante_2014_2020/Documents/ex_ante_guidance_en_21032013.pdf   
2 White H.,Theory-Based Impact Evaluation: Principles and Practice, International Initiative for Impact Evaluation, 
Working Paper 3, 2009. 
3 Metoda interaktywna rozumiana jest jako metoda angażująca respondentów. W przypadku niniejszej ewaluacji 
były to IDI oraz panel ekspertów.  



 

 

   

Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono koncepcję realizacji badania uwzględniającą etapy związane z programowaniem, fazy oceny „opartej o teorię”, pytania i 
metody badawcze: 
 

Etapy badawcze 

Pytania badawcze 
Metody i techniki  

(adekwatnie do SOPZ i 
dostępnego zakresu PO PW) 

Dodatkowe zadania 
zgodnie z SOPZ Etapy z SOPZ Podstawa teoretyczna  

Teoria zaaplikowana na potrzeby 
badania  (Fazy badania) 

Etap I 

1.Określenie łańcucha 
przyczynowego (teorii 
programu) 

1. Odtworzenie logiki [na 
podstawie 
dokumentów/autorów] 

Zgodnie z SOPZ (bez 
szczegółowych w ramach 
C, E, F) 

Desk research, IDI z instytucjami 
przygotowującymi PO, panel 
wewnętrzny 

  

2.Zrozumienie szerokiego 
kontekstu 

2. Kontekst [logika, wyniki badań i 
analiz] 

Desk research, IDI GUS, panel 
zewnetrzny, panel wewnętrzny, 
model statystyczny, analiza SWOT 

3. Określenie możliwej 
heterogeniczności efektów (w 
tym zdefiniowanie ograniczeń i 
komplementarności), 
4. Rygorystyczna ocena 
oddziaływania, 
5. Rygorystyczna analiza faktów 
(analiza ukierunkowania 
wsparcia), 
6. Zróżnicowanie metod 
badawczych. 

3. Testowanie [zweryfikowanie i 
uzupełnienie logiki dokumentu z 
pkt 1 poprzez pkt 2] 

Desk research, panel 
wewnętrzny, panel zewnętrzny, 
IDI z partnerami społeczno-
gospodarczymi, 3 FGI z 3 grupami 
interesariuszy, IDI z regionami 
(RPO), analizy eksperckie 

Etap II 

1.Określenie łańcucha 
przyczynowego (teorii 
programu) 

1. Weryfikacja odtworzonej logiki 
[na podstawie 
dokumentów/autorów] 

Wszystkie zgodnie z 
SOPZ 

Desk research, panel zewnętrzny, 
panel wewnętrzny 
IDI z kadrą zarządzającą w 
instytucjach systemu wdrażania, 
IDI z pracownikami 
odpowiedzialnymi za politykę 
kadrową i szkoleniową w 
instytucjach systemu wdrażania, 
CAWI z pracownikami instytucji 

Udział w 
konsultacjach 
społecznych 

2.Zrozumienie szerokiego 
kontekstu 

2. Kontekst [logika, wyniki badań i 
analiz] 

3. Określenie możliwej 
heterogeniczności efektów (w 
tym zdefiniowanie ograniczeń i 
komplementarności), 

3. Testowanie [zweryfikowanie i 
uzupełnienie logiki dokumentu] 
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4. Rygorystyczna ocena 
oddziaływania, 
5. Rygorystyczna analiza faktów 
(analiza ukierunkowania 
wsparcia), 
6. Zróżnicowanie metod 
badawczych. 
 

 
 
 

Etap III 

1.Określenie łańcucha 
przyczynowego (teorii 
programu) 

1. Odtworzenie logiki [na 
podstawie 
dokumentów/autorów] 

Wszystkie zgodnie z 
SOPZ 

 
- adekwatnie do pytań 
badawczych - IDI z KJO (w 
zakresie planu ewaluacji), z 
instytucjami wdrażnia (w zakresie 
potencjału instytucjonalnego), 
panel wewnętrzny 
- ewentualne uzupełniania  w 
oparciu o zastosowane wcześniej 
metody  
- spotkania z wykonawcą OOS 
 

Spotkania z 
wykonawcą Oceny 
Oddziaływania na 

Środowisko 

2.Zrozumienie szerokiego 
kontekstu 

2. Kontekst [logika, wyniki badań i 
analiz] 

3. Określenie możliwej 
heterogeniczności efektów (w 
tym zdefiniowanie ograniczeń i 
komplementarności), 
4. Rygorystyczna ocena 
oddziaływania, 
5. Rygorystyczna analiza faktów 
(analiza ukierunkowania 
wsparcia), 
6. Zróżnicowanie metod 
badawczych. 

3. Testowanie [zweryfikowanie i 
uzupełnienie logiki dokumentu z 
pkt 1 poprzez pkt 2] 
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Metody badawcze 

 
Poniżej przedstawione zostały metody i techniki badawcze, które zostały wykorzystane w badaniu wraz z ich 
przyporządkowaniem do faz oceny projektu PO PW.  
 
Faza I – Odtworzenie logiki programu 
 
W fazie I nastąpiło zweryfikowanie odtworzonej w PO PW logiki programu, w tym logiki poszczególnych osi 
priorytetowych. Efektem jest zobrazowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi 
potrzebami i planowanymi do podjęcia działaniami a spodziewanymi efektami, takie jak wynikają z dokumentu 
projektu PO PW i takie, jakimi widzą je autorzy PO PW.  

Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze zostały w tej fazie zgromadzone przy 
wykorzystaniu następujących metod badawczych: 
 
� Desk research 

Analizie poddano dostępne dokumenty programowe, które zostały przekazane wykonawcy przez 
zamawiającego. 
 

� Wewnętrzny panel ekspertów 

Po zakończeniu analizy desk research wszyscy członkowie zespołu badawczego wzięli udział w wewnętrznym 
panelu ekspertów. Panel ten umożliwił uporządkowanie zebranych informacji i pozwolił stworzyć na nowo 
logikę zgodną z wizją autorów i dokumentu. 
 
Faza II – Odtworzenie kontekstu dla realizacji programu 
 
Odtworzony został tutaj kontekst naukowy i ekspercki, co jest istotne dla wyjaśnienia i weryfikacji 
mechanizmów przyczynowo-skutkowych przedstawionych w odtworzonej logice programu operacyjnego i osi 
priorytetowych.  

Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze zostały w tej fazie zgromadzone przy 
wykorzystaniu następujących metod badawczych: 

 
� Desk research 

Desk research dotyczył analizy Programu oraz innych dokumentów. 
 

� IDI z kadrą zarządzającą w instytucjach systemu wdrażania 

Wywiady posłużyły do zebrania informacji o charakterze jakościowych pozwalających na ocenę potencjału 
instytucji systemu wdrażania PO PW 2014-2020 w kontekście pełnienia przez nie roli instytucji systemu 
realizacji Programu. Podczas wywiadów zebrano również informacje odnośnie do zestawu planowanych przez 
IZ działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z nową perspektywą i wdrażaniem 
Programu w celu poddania ocenie ich potencjalnej skuteczności. 

 
� IDI z pracownikami odpowiedzialnymi za politykę kadrową i szkoleniową w instytucjach systemu 

wdrażania 

Wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za politykę kadrową, w tym rekrutację oraz politykę szkoleniową, 
posłużyły do zebrania informacji pozwalających na ocenę potencjału instytucji systemu wdrażania PO PW 2014-
2020 (IZ oraz PARP), w kontekście pełnienia przez nie roli instytucji systemu realizacji Programu. W 
konsekwencji pozwoliło to również określić skalę potrzebnych zmian.  
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� Zebranie danych ilościowych nt. zasobów kadrowych (poprzez dane ilościowe dot. zasobów 
kadrowych pochodzące z komórek organizacyjnych ds. kadrowych oraz CAWI z pracownikami 
instytucji) 

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału instytucjonalnego wymagało zebrania danych o 
ilościowym charakterze odnoszących się do dwóch instytucji systemu zatrudniających największą liczbę 
pracowników (tj. IZ oraz IP PO RPW). Dotyczyło to w szczególności oceny potencjału instytucji, który określony 
został za pomocą zestawu mierzalnych wskaźników (np. liczby zatrudnionych, fluktuacji kadr, opinii 
pracowników nt. polityki motywacyjnej, poziomu wykształcenia pracowników, opinii pracowników nt. 
obciążenia pracą, nt. warunków pracy). 
 

� Wewnętrzny panel ekspertów 

Po zakończeniu analiz wszyscy członkowie zespołu badawczego wzięli udział w wewnętrznym panelu 
ekspertów. Panel ten umożliwił uporządkowanie zebranych informacji w toku realizacji tej fazy badania oraz 
wypracowanie wstępnych wniosków, co z kolei umożliwiło przygotowanie niniejszego raportu. 
 
Faza III – Testowanie logiki interwencji 
 
W fazie tej oceniono logikę programu poprzez porównanie jej ze zgromadzoną wiedzą („testowanie” logiki 
interwencji). Ocenie podlegały zweryfikowane powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy interwencją a 
efektami. Wiedza uzyskana w wyniku oceny pozwalała zrozumieć nie tylko czy oceniane działania przyniosą 
zakładany skutek, ale też dlaczego tak się stanie i jakie warunki muszą zostać spełnione by tak się stało.  
Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze zostały w tym etapie zgromadzone przy 
wykorzystaniu następujących metod badawczych: 
 
� Desk research 

Analizie poddano dostępne materiały, publikacje i opracowania, co pozwoliło na uchwycenie szerokiego 
kontekstu, analizę potencjalnych efektów, w tym określenie ich złożoności, zdefiniowanie ograniczeń oraz 
wskazanie potencjalnych oddziaływań planowanej interwencji.  
 

� Wewnętrzny panel ekspertów 

Po zakończeniu badań wszyscy członkowie zespołu badawczego wzięli udział w wewnętrznym panelu 
ekspertów. Panel ten służył podsumowaniu informacji zebranych w toku realizacji badania, wspólnemu 
określeniu wniosków i rekomendacji oraz uzgodnieniu stanowisk, a w konsekwencji umożliwiło przygotowanie 
raportu z badania. 

 

Dotychczasowy przebieg ewaluacji 
 
Proces ewaluacji ex-ante projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 rozpoczął się 20 maja 
br. i przebiegał równolegle z procesem opracowywania programu. Ocenie podlegały kolejne (w sumie trzy) 
wersje projektów Programu wraz z obowiązującymi na danym etapie oceny dokumentami. Ewaluator 
uczestniczył w spotkaniach Grupy do wsparcia przygotowania PO PW, spotkaniach w ramach konsultacji 
społecznych przeprowadzonych w 5 miastach wojewódzkich Polski Wschodniej, konsultował się z Wykonawcą 
oceny oddziaływania na środowisko w celu uspójnienia wniosków oraz szeregu spotkań roboczych, które 
pozwoliły uwzględnić w badaniu ewaluacyjnym uwarunkowania przygotowania programu.  
Wnioski i rekomendacje z oceny pierwszej wersji Programu (z czerwca 2013 r.) zostały przekazane Instytucji 
Zarządzającej w dniu 2 sierpnia 2013 r. Biorąc pod uwagę zaproponowane zmiany oraz przy uwzględnieniu 
nowego Szablonu Programu Operacyjnego 2014-2020, IZ przygotowała kolejną wersję projektu PO PW 2014-
2020 (wersja z września 2013 r.). Druga wersja Programu uwzględniła szereg postulatów wynikających z 
przeprowadzonych badań, w tym m.in.: uzupełniono zapisy i zaktualizowano dane w diagnozie programu, 
zmodyfikowano zapisy dot. celów szczegółowych (w tym dodano cel szczegółowy dotyczący wzmocnienia 
spójności wewnętrznej oraz dalszej poprawy dostępności zewnętrznej, zmieniono nazwę celu szczegółowego i 
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działań w osi II, zmieniono cele szczegółowe osi III), uzupełniono zapis dotyczący realizacji celu głównego, 
odnotowano jasno możliwość wystąpienia dużych projektów w poszczególnych osiach, zmieniono nazwę jednej 
z osi, uzupełniono, uzasadniono i uspójniono zapisy w opisach przedsięwzięć/opisach działań, uzupełniono 
część dotyczącą równości szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji o rekomendowane przez ewaluatora 
zapisy, uzupełniono odwołania do kwestii ochrony środowiska, dokonano postulowanych zmian w zakresie 
wskaźników programu. Część rekomendacji została ujęta częściowo, np. w zakresie doboru obszarów 
tematycznych diagnozy. Instytucja Zarządzająca odrzuciła kilka rekomendacji dotyczących wskaźników (m.in. z 
powodu braku możliwości zmiany brzmienia wskaźnika wynikającego z zapisów dokumentu KE The 
Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional 
Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations) czy zmiany nazwy osi III (w tym 
przypadku zmieniono cele szczegółowe Osi). Kilka uwag pozostawiono do dalszego rozważenia w kolejnych 
etapach przygotowywania programu (np. w zakresie wsparcia przyjazdowych form promocji) oraz po 
wprowadzeniu odpowiednich rozporządzeń (dot. zróżnicowania poziomu finansowania projektów B+R w 
programie). 
Druga wersja projektu PO PW została poddana konsultacjom społecznym, które rozpoczęły się 20 września 
2013 r. i trwały do 25 października 2013 r. Przedstawiciele wykonawcy wzięli udział w konferencjach 
konsultacyjnych w regionach, tj.: w Białymstoku (1 października 2013 r.), w Olsztynie (2 października 2013 r.), w 
Lublinie (8 października 2013 r.), w Rzeszowie (9 października 2013 r.) oraz w Kielcach. Uwagi z konsultacji 
zostały poddane analizie na podstawie której ewaluator sformułował odpowiedzi. Wnioski z konsultacji 
stanowiły również asumpt do zmian w zapisach POPW. 
Druga wersja projektu został poddana również kolejnej ocenie w ramach procesu ewaluacji ex-ante PO PW, w 
wyniku której zaproponowano następujące zmiany, które zostały wprowadzone przez IZ: uzupełniono część 
diagnostyczną o pogłębioną analizę zagadnień, co pozwoliło lepiej uzasadnić podejmowaną interwencję, 
zmieniono zapisy odnoszące się do instrumentu mającego na celu wspieranie platform startowych dla nowych 
pomysłów rozszerzając katalog beneficjentów, uzupełniono zgodnie z Szablonem Programu Operacyjnego 
zapisy odnoszące się do redukcji obciążeń administracyjnych, doprecyzowano jednostkę miary wskaźnika 
dotyczącego wzrostu zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach ). Wdrożenie części rekomendacji zostało 
przez IZ przeniesione na etap tworzenia szczegółowych rozwiązań i dokumentów Programu. Trzy rekomendacji 
zostały odrzucone. Były to rekomendacje dotyczące rozszerzenia wsparcia na struktury klastrowe (zamiast 
klastry i inicjatywy klastrowe), uwzględnienia w części diagnostycznej danych odnoszących się do 
przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn oraz uzupełnienia kwestii środowiskowych w odniesieniu do inwestycji 
realizowanych w ramach PI 7.2. Ewaluator w każdym z tych przypadków przyjął argumentację oraz zgodził się z 
przedstawionym uzasadnieniem.  
Niniejszy raport stanowi zakończenie trzeciego etapu oceny ewaluacji ex-ante i odnosi się do wersji PO PW z 
grudnia 2013 r. i innych obowiązujących wówczas dokumentów.  
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Wyniki badania – odpowiedzi na pytania badawcze 

 

Pytanie A: Czy interwencja publiczna w postaci programu operacyjnego trafnie odpowiada 
na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno- ekonomiczne? 

Pytania szczegółowe: 
1. Czy diagnoza społeczno-ekonomiczna opisując uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju 

Polski Wschodniej uwzględnia analizę obecnych trendów społeczno-gospodarczych i zawiera aktualne 
dane? 

2. Czy priorytetyzacja proponowanych w ramach diagnozy społeczno-gospodarczej wyzwań i potrzeb 
odnosi się adekwatnie i trafnie do sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej? 

3. Czy cele PO PW odnoszą się trafnie do diagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych oraz stanowią 
odpowiedź na zdiagnozowane problemy? 

4. Czy w celach PO PW pominięto istotne problemy zidentyfikowane w diagnozie? Jeżeli tak, to które i czy 
zasadnie? 

5. Czy formułując cele PO PW odnoszące się do zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań trafnie zastosowano 
zasadę koncentracji tematycznej? 

6. Czy przedstawione w diagnozie kwestie przekładają się we właściwych proporcjach na cel priorytetów i 
programu? 

7. Czy planowane przedsięwzięcia w poszczególnych obszarach PO PW byłyby możliwe do realizacji bez 
interwencji publicznej (kwestia uniknięcia efektu „jałowej straty” – ang. deadweight)?  

 

Wyniki badań 
 
Pytanie szczegółowe: 
1. Czy diagnoza społeczno-ekonomiczna opisując uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju Polski 
Wschodniej uwzględnia analizę obecnych trendów społeczno-gospodarczych i zawiera aktualne dane? 
 
Analizując zapisy diagnozy można stwierdzić, że ujęty zakres tematyczny jest dość szeroki, w części 
kontekstowy, dzięki czemu udało się ukazać najważniejsze problemy rozwoju Polski Wschodniej. Co ważne, 
diagnoza jest jednocześnie syntetyczna – poziom ogólności jest odpowiedni, w niektórych miejscach 
przedstawiono też bardziej szczegółowe informacje. Syntetyczność opisów obszarów tematycznych należy 
uznać w tym przypadku za pożądaną cechę diagnozy.  
W związku z podporządkowaniem zapisów diagnozy kierunkom interwencji wyznaczonym przez dokumenty 
sformułowane na wyższym szczeblu (rozdział 1.2 zawierający uzasadnienie Programu w kontekście 
dokumentów strategicznych) oraz przez ramy interwencji ze środków UE na lata 2014-2020 (m.in. wybór celów 
tematycznych i priorytetów inwestycyjnych zgodnie z Umową Partnerstwa), w załączniku zawierającym 
diagnozę nie przedstawiono expressis verbis kryteriów doboru jej dziedzin. Taki sposób rozumowania pozwala 
w pewnym zakresie wyjaśnić nieobecność pewnych zagadnień w diagnozie (np. szerszego opisu sfery nauki, w 
tym szkół wyższych, współpracy między biznesem a nauką), a skupienie się na innych kwestiach jak np. klastry, 
instytucje otoczenia biznesu, transport.  

 
Diagnoza PO PW w sposób rzetelny przedstawia analizę danych ilościowych, przede wszystkim tych 
ogólnodostępnych, zgromadzonych w Banku Danych Regionalnych (rzadziej Eurostat). Prezentowane szeregi 
czasowe należy uznać za adekwatne; wykorzystano dostępne dane historyczne. Pozytywnie należy również 
ocenić prezentację danych zarówno w układzie statycznym, jak i dynamicznym. Pozwala to na optymalną 
prezentację zjawisk oraz trendów. Jednocześnie odnaleźć można analizę danych jakościowych, zwłaszcza w 
przypadku zagadnień, w odniesieniu do których istnieje ubogi zasób dostępnych danych ilościowych.  
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Tabela 1 Ocena obszarów diagnozy 
 

Uwagi:  
� prawidłowo, � nieprawidłowo, � – przeciętnie, N – brak analizy (brak wystarczających danych lub brak potrzeby analizy czynnika).  
Źródło: opracowanie własne.  
 
 
 

  Analiza Wnioski i ocena Kompletność i spójność 

l.p. Obszar  
Aktualność 

danych 
(ilościowych) 

Adekwatność 
prezentowany
ch szeregów 
czasowych 

Uwzględnienie 
danych 

jakościowych 

Kontekst 
krajowy, 

makro 
ekonomiczny 

Uwzględnienie 
zróżnicowań 

między regionami 

Identyfikacja 
przyczyn 
zjawisk 

Identyfikacja 
potrzeb i 
wyzwań 

Kompletność 
analizy 

Zgodność z 
zapisami innych 

dokumentów 

 
OCENA SYNTETYCZNA 

DIAGNOZY 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

1. 
Uwarunkowania rozwoju N N � � N � � � � 

2. Potencjał demograficzny � � � � � � � � � 

3. Potencjał gospodarczy � � � � � � � � � 

4. Przedsiębiorczość � �  � � � � � � � 

5. 
Instytucje otoczenia 

biznesu 
� � � � N � � � � 

6. 
Działalność badawczo – 

rozwojowa i 
innowacyjność 

� � � � � � � � � 

7. 
Dostępność przestrzenna i 

infrastruktura 
transportowa 

� � � � � � � � � 

8. Miasta � � � � � � � � � 



 

 

   

 
Pytanie szczegółowe 

2. Czy priorytetyzacja proponowanych w ramach diagnozy społeczno-gospodarczej wyzwań i potrzeb 
odnosi się adekwatnie i trafnie do sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej? 
 
Przedstawione w diagnozie PO PW obszary oraz wskazana koncentracja działań Programu na czterech 
głównych kierunkach, pokrywają się sumarycznie z najważniejszymi czynnikami rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej i trafnie odnoszą się do sytuacji społeczno-gospodarczej. Zdefiniowane 
kierunki koncentracji działań wpisują się zdecydowanie w potrzeby rozwojowe makroregionu.  
 
Analizy statystyczne4, które zostały przeprowadzone w ramach badania w odniesieniu do czynników rozwoju 
Polski Wschodniej w latach 2000-2010 (na poziomie podregionów) wskazują, że: 
 

a) Główne czynniki stymulujące wzrost PKB
5
 w Polsce Wschodniej w latach 2000-2010 to: innowacyjne 

branże
6
, wzrost zatrudnienia w usługach rynkowych, wzrost innowacyjności i postęp techniczny w 

przemyśle i budownictwie, a także lepsza infrastruktura transportowa. 
b) Istotnymi czynnikami rozwoju stymulującymi silniejsze tendencje wzrostowe są też: 

przedsiębiorczość oparta na wiedzy, środki z Unii Europejskiej, wyposażenie w infrastrukturę 
transportową, większa atrakcyjność osiedleńcza w ujęciu dostępności atrakcji kulturalnych 
(teatrów) i sklepów, lokalizacja na danym terenie największych firm, wyższe wykształcenie 
mieszkańców, inwestycje samorządowe i inwestycje firm, a także kapitał fizyczny i finansowy 
ogółem. 

c) Podregiony o najwyższym poziomie PKB na mieszkańca w Polsce Wschodniej cechują się 
wyposażeniem w zróżnicowane czynniki rozwoju, a szczególnie wyróżniają się pod względem 
kapitału intelektualnego. 

 
Analiza wskazuje również, że czynnikami, które warunkują wzrost gospodarczy Polski Wschodniej, a przynajmniej 
sprzyjają tendencjom wzrostowym, są czynniki wchodzące w zakres kapitału fizycznego i finansowego.7 W 
przypadku Polski Wschodniej konieczne jest więc m.in. uzupełnienie braków w podstawowej infrastrukturze, czy 
wzrost inwestycji, który pozwoli lepiej wykorzystać potencjał innowacyjnych branż i wykształconych osób. 
Przeprowadzona analiza dla Polski Wschodniej pokazała również, że występują istotne - pozytywnie oddziałujące 
na tendencje wzrostowe w Polsce Wschodniej - interakcje z odległymi terytoriami, a więc szczególnie z 
uwzględnionymi w próbie Warszawą i podregionami warszawskim zachodnim, warszawskim wschodnim oraz 
Trójmiastem i Krakowem. Oznacza to, że czym szybciej następować będą procesy rozwoju w miastach – stolicach 
poszczególnych województw Polski Wschodniej, tym silniejsze będą związki z innymi metropoliami.  
 
Przedstawione w diagnozie obszary koncentracji wsparcia PO PW pokrywają się z najważniejszymi czynnikami 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej i trafnie odnoszą się do sytuacji społeczno-gospodarczej 
Polski Wschodniej. Obszary koncentracji wsparcia wynikają również bezpośrednio z celów Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.  

                                        
4
 Szczegółowy opis wyników analizy oraz metodologię jej sporządzenia zawiera załącznik do raportu. 

5
 Główne czynniki stymulujące wzrost PKB to czynniki, które wpływają na wzrost PKB. Z kolei istotne czynniki rozwoju 

stymulujące silniejsze tendencje wzrostowe, to czynniki które zapewniają podtrzymywanie trwałego wzrostu PKB. Więcej na 
ten temat w części metodologicznej załącznika statystycznego.  
6
 Branże innowacyjne zostały wyznaczone na podstawie trzech zmiennych, tj. udziału przychodów ze sprzedaży innowacji w 

całkowitych przychodach w branżach, średniego udziału nakładów na badania i rozwój w nakładach na innowacje branż oraz 
udziału przedsiębiorstw innowacyjnych, tj. takich, które poniosły nakłady na innowacje w poszczególnych branżach. Wskaźnik 
syntetyczny powstał, jako suma wystandaryzowanych wartości powyższych trzech zmiennych. Branże najbardziej 
innowacyjne na podstawie wskaźnika syntetycznego to: informatyka; produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i 
telekomunikacyjnych; ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe; produkcja pozostałego sprzętu transportowego; 
wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych; produkcja maszyn biurowych i komputerów; 
produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków; produkcja pojazdów mechanicznych, 
przyczep i naczep; pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych; produkcja maszyn 
i aparatury elektrycznej oraz produkcja wyrobów chemicznych. 
7 Do kapitałów tych należą np.: infrastruktura transportowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, dostępność usług 
finansowych, itp. Szczegółowy opis kapitałów zawiera opis wyników analiz zawarty w załączniku do raportu. 
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Pytanie szczegółowe: 

3. Czy cele PO PW odnoszą się trafnie do diagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych oraz 
stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy? 
 
 Przedstawione w diagnozie obszary koncentracji wsparcia PO PW pokrywają się z najważniejszymi czynnikami 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej i trafnie odnoszą się do sytuacji społeczno-gospodarczej 
Polski Wschodniej. Obszary koncentracji wsparcia wynikają również bezpośrednio z celów Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.  
 

Tabela 2 Trafność celów PO PW oraz kierunków koncentracji wsparcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi:  
� trafne, � częściowo trafne, � – brak trafności, nd. – nie dotyczy 
Źródło: opracowanie własne.  
 
Analiza wskazuje na pełną zbieżność zdefiniowanych kierunków wsparcia z celami Programu (zarówno celu 
głównego, jak i celów szczegółowych Priorytetów).Wskazana koncentracja wsparcia odnosi się wręcz literalnie do 
najważniejszych potrzeb rozwojowych makroregionu. Jedynie pierwszy ze zdefiniowanych kierunków (wsparcie 
w obszarze innowacyjności i B+R) ma wyłącznie częściowy wpływ na realizację celów szczegółowych Priorytetu 
II). W pozostałych przypadkach (tam gdzie to dotyczy) trafność uznać należy za wysoką. 
 
 
Pytanie szczegółowe: 
4. Czy w celach PO PW pominięto istotne problemy zidentyfikowane w diagnozie? Jeżeli tak, to które i czy 
zasadnie? 
 
Analizę spójności problemów zidentyfikowanych w diagnozie ze zdefiniowanymi celami PO PW przeprowadzono 
w oparciu o szczegółową analizę zapisów diagnozy i jej poszczególnych fragmentów odnosząc je do 
sformułowanych celów – głównego oraz szczegółowych. Wyniki zestawienia prezentuje poniższa tabela. Jej 
analiza pozwala stwierdzić, że: 
 

Cele PO PW 
Główne kierunki koncentracji 

wsparcia  

K1 K2 K3 K4 

 
Cel główny: Wzrost konkurencyjności,  i innowacyjności 

makroregionu Polski Wschodniej 
 

� � � � 

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R � � nd. nd. 

Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w 
Polsce Wschodniej 

� � nd. nd. 

Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski 
Wschodniej 

� � nd. nd. 

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie 
Polski Wschodniej 

� � nd. nd. 

Poprawa mobilności mieszkańców w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 

funkcjonalnych  
nd. nd. � � 

Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 

funkcjonalnych  
nd. nd. � � 

Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa 
dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej 

nd. nd. � � 
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a) ze względu na szeroki zakres celu głównego wszystkie elementy diagnozy wpisują się w niego 
bezpośrednio lub pośrednio (ta druga sytuacja ma miejsce zdecydowanie częściej); 
 

b) pierwsze trzy rozdziały diagnozy (uwarunkowania rozwoju, potencjał demograficzny, potencjał 
gospodarczy makroregionu) zawierają informacje kontekstowe, a więc opisują de facto tło realizacji 
interwencji i tylko pośrednio dotyczą wybranych celów szczegółowych Programu; 

  
c) wszystkie omawiane w ramach diagnozy zagadnienia zostały skonsumowane w postaci celów, przy czym 

nie we wszystkich przypadkach bezpośrednio. Dotyczy to danych nt. lotnisk oraz danych nt. napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  

 



 

 

   

Tabela 3 Spójność diagnozy z przyjętymi celami Programu 

 
 

Element diagnozy 
Ocena spójności elementu diagnozy z przyjętymi celami 

Uzasadnienie 
CG C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 

Uwarunkowania rozwoju � � � � � � � � Informacje mają charakter kontekstowy. 

Potencjał demograficzny � � � � � � � � Informacje mają charakter kontekstowy. 

Potencjał gospodarczy 
makroregionu 

� � � � � � � � Informacje mają charakter kontekstowy. 

Przedsiębiorczość � � � � � nd. nd. nd. Brak 

Instytucje otoczenia biznesu � � � � � nd. nd. nd. Brak 

Działalność badawczo-rozwojowa i 
innowacyjność 

� � � � � nd. nd. nd. Brak 

 

Dostępność przestrzenna i 
infrastruktura transportowa  

� nd. nd. nd. nd. � � � Brak 

Miasta � nd. nd. nd. nd. � � � Brak 

  

C G Cel główny: Wzrost konkurencyjności,  i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej 

C 1 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R 

C 2 Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej 

C 3 Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej 

C 4 Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej 

C 5 Poprawa mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych  

C 6 Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych  

C 7 Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej 

 
Uwagi:  
� spójne, � częściowo spójne, � – brak spójności,  nd. – nie dotyczy 
Źródło: opracowanie własne.  
 



 

 

   

 
 
Pytanie szczegółowe: 
5. Czy formułując cele PO PW odnoszące się do zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań trafnie zastosowano 
zasadę koncentracji tematycznej? 
 
Analizując stopień wpisywania się celów rozwojowych Polski Wschodniej w cele tematyczne, należy stwierdzić, 
że zachodzi tutaj ich zgodność. Wybrane cele tematyczne wspomagają osiągnięcie celów Strategii dla Polski 
Wschodniej oraz odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie PO PW (w stopniu opisanym w innych 
fragmentach raportu).  
 
Umowa Partnerstwa stwierdza, że potrzeby makroregionu są specyficzne na tle kraju (tj. nie mogłyby zostać 
odpowiednio zaspokojone w ramach interwencji na poziomie krajowym czy regionalnym). Wymienione zostały 
obszary: innowacyjności, B+R, transferu technologii, w których to beneficjenci z Polski Wschodniej mają mniejszą 
szansę na wygraną  w konkurencji o pozyskanie funduszy z przedsiębiorcami z innych części kraju. Ciężar 
interwencji w makroregionie przeniesiony ma zostać z budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej (wspartej z 
PO RPR 2007-2013) na działania skierowane dla przedsiębiorców (cele tematyczne 1 i 3). Podkreślony ma zostać 
także aspekt współpracy podmiotów z różnych regionów. Z kolei pozostałe dziedziny interwencji (cel tematyczny 

4 i 7) mają charakter wysoce selektywny, uzupełniając wsparcie z innych programów.
8
 

 
Zapisy Umowy Partnerstwa9 podkreślają szanse rozwojowe Polski Wschodniej sformułowane w zaktualizowanej 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej: 

• Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki Polski Wschodniej, bazujące na ugruntowanych 
wiodących ponadregionalnych specjalizacjach gospodarczych, przy jednoczesnym wzmacnianiu 
potencjału sektora nauki i badań do możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze innowacyjnym 
oraz potencjału sektora przedsiębiorstw do ich absorpcji i komercyjnego wykorzystania; 

• Aktywizacja zasobów pracy oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego, co będzie sprzyjać 
większemu włączeniu społecznemu, zwłaszcza grup defaworyzowanych oraz systematycznemu 
podnoszeniu i wzmacnianiu umiejętności i kompetencji kadr, zdolnych do skutecznego działania w 
warunkach gospodarki opartej na wiedzy i generowania dodatkowych impulsów rozwojowych; 

• Zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, dla 
których warunkiem niezbędnym jest zintegrowana i efektywna infrastruktura powiązań 
komunikacyjnych, zarówno zewnętrznych – z krajowymi biegunami wzrostu, jak i wewnętrznych, 
wzmacniających terytorialną spójność regionu Polski Wschodniej. Rozwój infrastruktury transportowej i 
elektroenergetycznej, towarzyszący intensyfikacji procesów innowacyjnych i wzmocnieniu kapitału 
ludzkiego, jest niezbędnym środkiem przyczyniającym się do osiągnięcia tych celów.  

 
Zgodnie z przedstawionymi informacjami zasada koncentracji tematycznej ma pozwolić na osiągnięcie celów 
rozwojowych PW, uzupełniając interwencję na szczeblu krajowym i regionalnym. W związku z tym konieczne było 
sformułowanie interwencji, tak aby nie powielała ona innych działań, a przede wszystkim wspomagała efekty 
synergiczne. Przy wyborze celów tematycznych wzięto pod uwagę zapisy projektu zaktualizowanej Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 2014-202010 oraz informacje zawarte w diagnozie 
Programu (przedstawia to podrozdział Uzasadnienie wyboru celów tematycznych). Interwencja w ramach 
Programu Polska Wschodnia stwarza możliwość zrealizowania celów Strategii dla Polski Wschodniej, stanowiąc 
dodatkowy instrument wsparcia. Należy uwzględnić fakt, że pięć województw objętych programem posiada 
wspólne problemy, których rozwiązanie nie byłoby możliwe tylko przy pomocy programów krajowych i 
regionalnych.  
 
Biorąc pod uwagę zdiagnozowane kierunki wsparcia oraz sformułowane cele należy wskazać, że zasada 
koncentracji tematycznej (rozumianej jako ograniczona liczba celów tematycznych) została tutaj zachowana. 
 
 

                                        
8
 Umowa Partnerstwa, MRR, grudzień 2013. 

9 Tamże.  
10

 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja, MRR, Warszawa, 2013. 
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Pytanie szczegółowe: 
6. Czy przedstawione w diagnozie kwestie przekładają się we właściwych proporcjach na cel priorytetów i 
programu? 
 
Analiza spójności celów zapisanych w Programie oraz zapisów diagnozy wykazała spójność logiczną w obszarze 
celu głównego oraz zróżnicowaną spójność diagnozy z celami szczegółowymi. Poniższa tabela zawiera 
podsumowanie analiz w tym obszarze. 
 

Tabela 4 Stopień spójności diagnozy z celami PO PW 

 

Element diagnozy 
Stopień spójności elementu diagnozy z celami Programu 

CG C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Uwarunkowania rozwoju 1 1 1 1 1 1 1 1 

Potencjał demograficzny 1 1 1 1 1 1 1 1 

Potencjał gospodarczy 
makroregionu 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Przedsiębiorczość 2 1 2 2 2 0 0 0 

Instytucje otoczenia biznesu 2 1 1 1 2 0 0 0 

Działalność badawczo-
rozwojowa i innowacyjność 

2 2 1 1 2 0 0 0 

Dostępność przestrzenna i 
infrastruktura transportowa  

2 0 0 0 0 2 2 2 

Miasta 2 0 0 0 0 2 2 2 

 
Uwagi: w analizie przyjęto skalę od 0 do 2, gdzie 0 oznacza brak przełożenia zapisów na cele, 1 oznacza częściowe 
przełożenie na cele, zaś 2 oznacza pełne przełożenie zapisów diagnozy na sformułowane cele.    
 
Analiza tabeli prowadzi do następujących wniosków: 
 

a) zapisy trzech pierwszych obszarów mają charakter kontekstowy i nie mają przełożenia na sformułowane 
cele PO PW, tworzą jedynie tło dla planowanej interwencji; 
 

b) zapisy diagnozy przekładają się w największym stopniu na sformułowany cel główny Programu, co 
wynika ze wskazanego już wcześniej, jego szerokiego zakresu. Należy jednak nadmienić, że obecny 
kształt celu głównego Programu wykracza poza sformułowaną diagnozę – zagadnienie innowacyjności i 
konkurencyjności makroregionu (w ujęciu terytorialnym) obejmuje szereg innych zagadnień; 

 
c) wszystkie cele Programu znajdują swoje odzwierciedlenie (w mniejszym lub większym stopniu) w 

zapisach diagnozy. 
 
 
Pytanie szczegółowe: 
7. Czy planowane przedsięwzięcia w poszczególnych obszarach PO PW byłyby możliwe do realizacji bez 
interwencji publicznej (kwestia uniknięcia efektu „jałowej straty” – ang. deadweight)? 
 

Rozważania na temat potencjalnych efektów pozytywnych i negatywnych wpływających na ostateczną 
efektywność interwencji należy zacząć od konstatacji o różnym wpływie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 
na generowanie wspomnianych efektów. Konieczność spłacenia pożyczki lub kredytu w przyszłości wymusza 
włączenie do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. 
Całkowite ryzyko finansowe przedsięwzięcia pozostaje po stronie beneficjenta. Jedyna korzyść, z punktu widzenia 
beneficjenta, polega na przesunięciu i kumulacji środków w czasie (zmniejszenie przyszłych przepływów gotówki 
na rzecz kumulacji obecnego zasobu). Dotacja bezzwrotna z kolei stanowi jednorazowy transfer środków do 
przedsiębiorstwa, którego uzyskanie jest samo w sobie opłacalne, niezależnie od uzyskanych korzyści z projektu. 
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System bezzwrotnych dotacji może zatem generować wśród przedsiębiorstw zachowania typu poszukiwania 
renty (rent seeking behavior).11  

W obecnej wersji dokumentu programowego PO PW nie rozstrzygnięto, czy i w których typach przedsięwzięć 
skierowanych do przedsiębiorstw zostaną zastosowane instrumenty zwrotne. Na tym etapie można jedynie 
stwierdzić, że przynajmniej w działaniach Osi I. wspierających działalność B+R przedsiębiorców, konieczne będzie 
zastosowanie instrumentów bezzwrotnych. Bezzwrotny charakter dotacji zmniejsza ryzyko przedsięwzięcia 
innowacyjnego bowiem redukuje je wyłącznie do ryzyka niepowodzenia innowacyjnego projektu, bez ponoszenia 
ryzyka finansowego. Dlatego stosowanie instrumentów bezzwrotnych w przypadku innowacyjnych 
przedsięwzięć, mimo zagrożenia efektem jałowej straty, wydaje się koniecznością, szczególnie w sytuacji braku 
dostępności komercyjnych instrumentów finansowania przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital, seed 
capital). 

Zastosowanie instrumentów bezzwrotnych stwarza duże zagrożenie wystąpienia efektu jałowej straty. Efekt 
jałowej straty powstaje wtedy gdy środki własne przedsiębiorcy, które mogłyby być wykorzystane do 
finansowanie dotowanej inwestycji, zastępowane są dotacją. Jeśli nawet taka sytuacja ma miejsce, nie oznacza to 
koniecznie zmniejszenia efektywności interwencji (efektu netto), bowiem „wycofane” środki własne angażowane 
są często w dalsze inwestycje rozwojowe (efekt mnożnikowy). W badaniu wpływu dotacji na innowacyjność MSP 
w województwie zachodniopomorskim

12
 stwierdzono wysoki odsetek przedsiębiorstw wykazujących efekt 

jałowej straty. Jednocześnie struktura finansowania (wysoki udział środków własnych) kolejnej podjętej 
inwestycji sugeruje, że u części firm wystąpił mechanizm przeniesienia środków inwestycyjnych firmy 
„zaoszczędzonych” w wyniku otrzymania dotacji na kolejne inwestycje podjęte przez firmę. Środki z dotacji dla 
wielu beneficjentów były dodatkowymi środkami inwestycyjnymi, które przyspieszyły rozwój firmy poprzez 
zwiększenie wolumenu łącznie zainwestowanych środków.  

Największe zagrożenie efektem jałowej straty występuje w przypadku Osi II w działaniu: Wsparcie klastrów z 
Polski Wschodniej, w którym wspierane będą projekty, których celem będzie podniesienie poziomu 
konkurencyjności członków struktur klastrowych, wśród nich przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na 
tworzeniu nowych i rozwoju już istniejących produktów turystycznych. Beneficjentami tego działania będą 
istniejące klastry/inicjatywy klastrowe lub konsorcja członków inicjatyw klastrowych. Przewiduje się, że będą to 
stosunkowo duże inwestycje o charakterze komercyjnym realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw. Wymagać 
zatem będą posiadania dużego potencjału organizacyjnego i finansowego przez członków konsorcjum, czyli są 
skierowane raczej do firm średnich. Takie firmy nie mają zasadniczo kłopotów z uzyskaniem finansowania 
zwrotnego na rynku na przedsięwzięcia komercyjne nie obarczone wysokim ryzykiem. W przypadku tego 
działania zastosowanie dotacji zamiast instrumentów zwrotnych jest usprawiedliwione chęcią stworzenia zachęty 
do realizacji projektów o większej skali i zasięgu przez współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa. W szczególności 
dotacja z punktu widzenia przedsiębiorców mityguje ryzyko utraty konkurencyjności poprzez udostępnienie 
innym członkom konsorcjum wiedzy nieopatentowanej (know-how) w ramach współpracy przy realizacji 
wspólnych projektów biznesowych. Niemniej jednak zagrożenie efektem jałowej straty pozostaje i należy dążyć 
do zwiększenia pożądanych efektów w postaci wzrostu współpracy w ramach inicjatyw klastrowych przy okazji 
realizowania projektów inwestycyjnych.   

Efekt przesunięcia (displacement) powstaje wtedy gdy interwencja osiągnie efekty kosztem zmniejszenia obecnie 
realizowanej aktywności grup docelowych. Efekt przesunięcia to efekt zmniejszający efekt brutto. To ta część 
korzyści uzyskanych w wyniku wsparcia, które zostały utracone gdzieś indziej w obszarze wsparcia lub w grupie 
docelowej wsparcia. Przykładowo ekspansja rynkowa firm wspartych dotacją powodowałaby utratę części rynku, 
przychodów i zatrudnienia u innych firm działających na tym rynku. W PO PW istnieje zagrożenie wystąpienia 
efektu przesunięcia głównie w Osi II, ale można je zmniejszyć  przez preferowanie, na etapie selekcji, projektów 
stawiających na wzrost konkurencyjności w skali międzynarodowej. Działaniem komplementarnym 
zmniejszającym efekt przesunięcia są działania wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw, zaplanowane 
również w Osi II.  

Efekt wyciekania (leakage). Efekt wyciekania to ta część korzyści, która trafia do obszarów i grup nie objętych 
interwencją. Przykładowo dotowane usługi doradcze bez precyzyjnie zdefiniowanej grupy docelowej mogą być 

                                        
11 Instytut Badań Strukturalnych, Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw i gospodarki, MRR, 2010, s. 46 
12 PSDB, Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji  z 
zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, UM WZ, 2013, s. 231. 
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świadczone firmom spoza obszaru, w którym oczekiwane są pozytywne efekty interwencji. W PO PW występuje 
duże zagrożenie występowania efektu wyciekania w związku z założoną „otwartością” instrumentów 
realizowanych we współpracy z podmiotami (jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, klastrami) spoza 
makroregionu  

Zagrożenie efektem wyciekania występuje także w przypadku przyjęcia modelu popytowego dostępu 
przedsiębiorców do usług IOB w Osi I. Dotyczy on oczywiście korzyści związanych z podnoszeniem potencjału IOB 
w makroregionie a nie korzyści które uzyskają przedsiębiorcy, związanych ze zmniejszeniem asymetrii informacji 
utrudniającej transfer technologii.  

Jednak należy podkreślić, że pomimo wskazanego ryzyka „wyciekania” traktujemy „otwartość” jako istotną 
wartość dodaną PO PW w kontekście peryferyjności obszaru 5 województw objętych programem i niskiego 
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i badawczo-rozwojowego jednostek naukowych Polski Wschodniej. 
Nawiązuje ona do strategicznych kierunków interwencji wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, według której jednym z trzech najważniejszych priorytetów jest 
„zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem”. Dlatego 
należy w programie promować „otwartość” a minimalizować ryzyko występowania efektu wyciekania na 
poziomie szczegółowych rozwiązań operacyjnych np. sformułowania wymagania lokalizacji siedziby 
wnioskodawcy i lidera projektu  w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, ale nie rozciąganie tego 
wymagania na partnerów projektu, jeśli projekty realizowane będą w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami, 
uczelniami lub instytucjami otoczenia biznesu.  

 

 

Pytanie B: Czy zaproponowana w ramach programu logika interwencji umożliwi realizację 
założonych celów rozwojowych? 

 
Pytania szczegółowe: 

1. Czy istnieją i jak silne są związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zaplanowanym celem PO PW, celami 
szczegółowymi (priorytetami), działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami (bezpośrednimi i 
strategicznymi)?  

2. Czy związki przyczynowo-skutkowe, na których zbudowana jest logika interwencji programu wynikają z 
teorii społeczno-ekonomicznych oraz czy oparte są na przytoczonych w programie dowodach 
empirycznych w postaci badań naukowych, badań ewaluacyjnych, analiz, studiów itp.  

3. Czy cele i działania w ramach poszczególnych osi priorytetowych są spójne między sobą? 

4. Czy osie priorytetowe są komplementarne wobec siebie i mogą przynieść spodziewane efekty 
synergiczne? 

5. Czy istnieją lepsze, alternatywne sposoby realizacji założonych celów? Jeśli tak, jak wyglądałaby 
wówczas logika interwencji? 

6. Czy zastosowana koncentracja tematyczna jest spójna z logiką interwencji? 

7. Czy określając wpływ PO PW na sytuację społeczno-ekonomiczną makroregionu Polski Wschodniej 
uwzględniono prawdopodobne negatywne efekty oddziaływania programu? 

8. Czy trafnie uwzględniono wymiar terytorialny interwencji oraz zasady zintegrowanego podejścia do 
rozwoju społeczno- ekonomicznego w tym w szczególności w odniesieniu do interwencji 
ukierunkowanych na obszary problemowe? 

9. Czy wielkość i struktura alokacji finansowej jest adekwatna do planowanych działań i pozwoli 
zrealizować założone cele? Czy odzwierciedla wagę poszczególnych priorytetów i działań w stosunku do 
celów Programu? 

10. Czy poszczególne formy wsparcia są odpowiednie w stosunku do możliwości beneficjentów i 
efektywności wdrażania działań? 

11. W jakim zakresie realizacja dużych projektów (jeśli takie będą planowane) może wpłynąć na realizację 
celów priorytetów i programu? 
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Wyniki badań 
 
Pytanie szczegółowe: 
1. Czy istnieją i jak silne są związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zaplanowanym celem PO PW, celami 
szczegółowymi (priorytetami), działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami (bezpośrednimi i 
strategicznymi)?  
 
Cel programu PO PW 2014-2020 został określony, jako „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
makroregionu”. Do realizacji tego celu przyczyniać się mają cele szczegółowe Osi I. Innowacyjna Polska 
Wschodnia oraz Osi II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,  Osi III. Nowoczesna infrastruktura transportowa oraz 
Osi IV. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa  
 
Na rysunku 1. przedstawiono logikę interwencji odtworzoną na podstawie tekstu PO PW z grudnia 2013 r. 
 
Do realizacji tego celu głównego Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu wprost przyczyniają się 
cele szczegółowe Osi I. Innowacyjna Polska Wschodnia oraz Osi II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia oraz 
pośrednio Oś III. Nowoczesna infrastruktura transportowa oraz Oś IV. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa. 
 
Oś I. Innowacyjna Polska Wschodnia nakierowana jest na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez 
stymulowanie ich aktywności w pracach B+R (cel szczegółowy). Planowane typy działań przyniosą rezultaty 
bezpośrednie w postaci wdrożeń rynkowych nowych lub zmodernizowanych produktów lub usług, co podniesie 
innowacyjność beneficjentów. Jednocześnie przewiduje się działania własne B+R beneficjentów lub 
współdziałanie w tym zakresie z jednostkami naukowymi. Możliwy też będzie zakup infrastruktury badawczej 
przez przedsiębiorstwa. Te działania podniosą potencjał innowacyjny beneficjentów wpisując się w ten sposób w 
cel szczegółowy Osi I i cel główny programu.  
Działania polegające na Zwiększeniu potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej pośrednio wpływają na innowacyjność 
przedsiębiorstw zmniejszając bariery współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki. Przewiduje się 
także działania o charakterze animacyjnym realizowane przez IOB na rzecz przedsiębiorstw realizujących prace 
B+R i wdrożeniowe nowych rozwiązań. Te działania będą bezpośrednio wpływały na innowacyjność 
przedsiębiorstw jako „beneficjentów ostatecznych” tego działania. 
W przypadku obu typów działań logika wiążąca działania z produktami, rezultatami i oczekiwanymi efektami Osi I 
jest prawidłowa. 
 
Oś II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia realizuje cel główny w zakresie wzrostu konkurencyjności. Działania 
zaplanowane w ramach celu szczegółowego Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce 
Wschodniej kierują wsparcie w szczególności do absolwentów szkół wyższych (do 35 r życia ) oraz studentów 
ostatnich lat), chcących rozwinąć swój pomysł oraz uruchomić własne firmy w Polsce Wschodniej, 
w szczególności innowacyjne i technologiczne, pośrednio przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia udziału 
w makroregionie firm działających w sektorach wysokich/średnich technologii. 
 
Działania zaplanowane w ramach celu szczegółowego Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski 
Wschodniej bezpośrednio wpływają na pozycję konkurencyjną beneficjentów (rozszerzenie działalności na rynki 
zagraniczne) oraz potencjał konkurencyjny klastrów (internacjonalizacja klastrów).  
 
Podobnie działania zaplanowane w ramach celu szczegółowego  Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w 
makroregionie Polski Wschodniej bezpośrednio wpływają na potencjał innowacyjny i konkurencyjny 
przedsiębiorstw oraz ich pozycję konkurencyjną współfinansując przedsięwzięcia inwestycyjne wzmacniające 
konkurencyjność klastra, jak i poszczególnych jego członków. 
 
W przypadku wszystkich zastosowanych typów działań logika wiążąca działania z produktami, rezultatami i 
oczekiwanymi efektami Osi II jest prawidłowa. 
 
Oś III. Nowoczesna infrastruktura transportowa ma wkład w konkurencyjność gospodarki makroregionu. 
Działania skierowane są do największych miast makroregionu, jako największych ośrodków gospodarczych Polski 
Wschodniej, będących głównymi rynkami pracy w makroregionie.  
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Pierwszy cel szczegółowy dotyczy wzrostu mobilności mieszkańców poprzez poprawę komunikacji miejskiej. 
Analiza ekspertyz tematycznych dotyczących transportu zbiorowego pokazuje, iż transport indywidualny 
(szczególnie kołowy) w obrębie aglomeracji generuje zarówno znaczące emisje CO2, jak i inne uciążliwości dla 
środowiska i jakości życia człowieka (inne zanieczyszczenia powietrza, hałas, kongestia). Natomiast efektywny i 
ekologiczny (w tym niskoemisyjny) system transportu publicznego poprawia spójność społeczną i terytorialną 
obszarów miejskich oraz ich obszarów funkcjonalnych, co przekłada się na poprawę jakości życia w miastach. 
Sprawny, punktualny i niezawodny transport publiczny wpływa bezpośrednio m.in. poprzez ograniczenie ruchu 
kołowego w centrum miast na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, przynosi korzyści wizerunkowe dla miasta 
decydujące o jego konkurencyjności jako dobrego miejsca do zamieszkania dla klasy kreatywnej.  

Drugi cel szczegółowy Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich 
obszarach funkcjonalnych zwiększy dostępność miast wojewódzkich w ramach ich obszarów funkcjonalnych lub 
obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, a w konsekwencji zwiększa zasięg lokalnych 
rynków pracy w aglomeracjach miejskich i będzie służyć stymulowaniu mobilności zasobów pracy.   

W przypadku wszystkich zastosowanych typów działań logika wiążąca działania z produktami, rezultatami i 
oczekiwanymi efektami Osi III jest prawidłowa. 
 

Oś IV. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 
Cel szczegółowy: Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski 
Wschodniej 
 

Działania Osi IV, w tym inwestycje w infrastrukturę liniową (przebudowa drogi kolejowej oraz sieci trakcyjnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą), inwestycje w infrastrukturę punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. 
przystanki, wiaty, kładki dla pieszych), montaż elementów systemów automatyki kolejowej, przygotowanie 
dokumentacji technicznej dla projektów wpisujących się w założenia osi, przyczynią się do wzmocnienia 
wewnętrznych i uzupełnienia zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym Polski Wschodniej. Planowane 
inwestycje przyczynią się do zwiększenia przepustowości istniejących linii kolejowych (tych, na których 
realizowane będą przedsięwzięcia) w ramach makroregionalnego korytarza transportowego. Analiza desk 
research oraz wnioski z panelu ekspertów pozwalają stwierdzić, że planowane przedsięwzięcia przyczynią się do 
zwiększenia parametrów linii, w tym do zwiększenia dopuszczalnej prędkości na tych liniach oraz do zwiększenia 
parametru dopuszczalnego maksymalnego nacisku na oś.  
Konsekwencją modernizacji będzie więc poprawa parametrów linii kolejowych, co wpłynie na zwiększenie 
dostępności kolejowej w ramach makroregionu. Obok wzrostu dostępności kolejowej zwiększy się również 
całkowita długość przebudowanych/zmodernizowanych linii kolejowych w makroregionie. 
Tak zaplanowane działania pozwolą osiągnąć cel w postaci wzmocnienia spójności wewnętrznej oraz dalszej 
poprawy dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej. Istnieją tutaj silne związki przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy planowaną interwencją a zarysowanymi celami priorytetu. 
 
W przypadku wszystkich zastosowanych typów działań logika wiążąca działania z produktami, rezultatami i 
oczekiwanymi efektami Osi IV jest prawidłowa. 
 

Podsumowując, logika programu PO PW jest prawidłowa. Działania skutkują produktami, które przekładają się na 
rezultaty bezpośrednie, a te przekładają się na oczekiwane efekty. 

 

 



 

 

   

 

 

 

Rysunek 1. Logika programu PO PW (odtworzona na podstawie projektu programu z grudnia 2013 r.) 

Typy przedsięwzięć 

Cele szczegółowe 

Cel główny: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski 

Oś I: Innowacyjna Polska 
Wschodnia 

Oś II: Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia 

Oś III: Nowoczesna 
Infrastruktura Transportowa  

Zwiększenie 
aktywności 

przedsiębiorstw 
w zakresie  B+R 

Stworzenie   
warunków 

sprzyjających 
powstawaniu 

MŚP w Polsce 
Wschodniej 

Poprawa 
mobilności 

mieszkańców w 
miastach 

wojewódzkich 
Polski 

Wschodniej i ich 
obszarach 

funkcjonalnych  

Poprawa 
dostępności 

wewnętrznej w 
miastach 

wojewódzkich 
Polski 

Wschodniej i ich 
obszarach 

funkcjonalnych 

Wzmocnienie 
spójności 

wewnętrznej oraz 
dalsza poprawa 

dostępności 
zewnętrznej 

Polski 
Wschodniej 

Wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw w 

zakresie działalności 
B+R+I 

Zwiększenie potencjału 
instytucji otoczenia 

biznesu do świadczenia 
usług na rzecz 

przedsiębiorstw w 
zakresie działalności 
innowacyjnej, B+R i 

wdrożeniowej 

Wsparcie klastrów z 
Polski Wschodniej 

Budowa/przebudowa sieci 
szynowych, 

trolejbusowych i 
autobusowych wraz z 

zakupem 
niskoemisyjnego taboru 

Przebudowa istniejącej 
sieci drogowo‐ulicznej, 
służącej efektywnemu 

skomunikowaniu 
dzielnic i eliminacji 

wąskich gardeł 

Budowa/przebudowa 
niezbędnej infrastruktury 
na potrzeby komunikacji 

miejskiej, w tym 
intermodalnych dworców 

przesiadkowych 

Budowa obwodnic 
wewnętrznych 

Wdrożenie 
nowych/rozbudowa lub 

modernizacja 
istniejących systemów 

telematycznych na 
potrzeby komunikacji 

miejskiej 

Budowa/przebudowa 
odcinków dróg 

służących połączeniu 
układu drogowego w 
mieście z siecią dróg 
poza jego obszarem 

Oś IV: Ponadregionalna 
Infrastruktura Kolejowa 

Wzrost 
internacjonalizacji 

MŚP z 
makroregionu 

Polski 
Wschodniej 

Wzmocnienie 
powiązań 

kooperacyjnych w 
makroregionie 

Polski 
Wschodniej 

Inwestycje w 
infrastrukturę liniową 
(przebudowa drogi 
kolejowej oraz sieci 

trakcyjnej wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą) 

Inwestycje w 
infrastrukturę punktową 

(obiekty obsługi 
podróżnych, m.in. 

przystanki, wiaty, kładki 
dla pieszych) 

Montaż elementów 
systemów automatyki 

kolejowej 

Platformy startowe dla 
nowych pomysłów 

Wsparcie 
internacjonalizacji MŚP 

Wsparcie 
internacjonalizacji 
klastrów w zakresie 

B+R+I 

Przygotowanie 
dokumentacji technicznej 

dla projektów 
wpisujących się w 

założenia osi 



 

 

   

Pytanie szczegółowe: 
2. Czy związki przyczynowo-skutkowe, na których zbudowana jest logika interwencji programu wynikają z 
teorii społeczno-ekonomicznych oraz czy oparte są na przytoczonych w programie dowodach empirycznych w 
postaci badań naukowych, badań ewaluacyjnych, analiz, studiów itp.? 
 
Logika interwencji programu oparta jest na priorytetach strategicznych makroregionu Polski Wschodniej oraz 
priorytetach zaczerpniętych z dokumentów strategicznych krajowych i europejskich. Konieczność zastosowania 
zasady koncentracji tematycznej determinuje instrumentarium zastosowane w tym (i innych) programach 
operacyjnych 2014-2020. Generalnie można wyróżnić kilka grup instrumentów, za pomocą których program 
będzie realizował swój cel główny tj. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. 
Są to instrumenty stymulujące: 

• wzrost aktywności przedsiębiorców w zakresie działalności B+R; 

• zmniejszenie barier transferu technologii i wiedzy poprzez profesjonalizację usług instytucji otoczenia 
biznesu; 

• powstawanie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi partnerami w regionie 
(klastry); 

• internacjonalizację przedsiębiorstw, 

• stymulowanie powstawania przedsiębiorstw 

• dostępność komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną makroregionu i rozwój transportu, podniesienie 
mobilności zasobów rynku pracy w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 

 
 
Wsparcie aktywności przedsiębiorców w zakresie działalności B+R 
Jak wskazuje się w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, trwały rozwój gospodarki oraz nowe, 
bardziej wydajne miejsca pracy może zagwarantować jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na 
wiedzy i innowacjach. Na innowacyjność stawiają podstawowe strategie Unii Europejskiej, jak Strategia Europa 
2020, a szczególnie jej obszar priorytetowy Rozwój inteligentny czy inicjatywa Unia innowacji.  

Aktywność przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju, mierzona poziomem nakładów na B+R, jest silnie 
skorelowana z wydatkami innowacyjnymi przedsiębiorstw. Elastyczność wydatków innowacyjnych względem 
nakładów na badania i rozwój, oszacowana na podstawie danych panelowych dla 21 krajów europejskich wynosi 
0,82. Oznacza to, że wzrost nakładów na badania i rozwój o jeden procent wiąże się ze wzrostem całkowitych 

wydatków innowacyjnych o 0,82%
13

.  

Nakłady na działalność B+R są skorelowane z poziomem i dynamiką rozwoju gospodarek i rozwoju społecznego. 

Kraje wysoko rozwinięte należące do czołówki rankingu Human Development Index(HDI)
14
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krajów świata charakteryzują się jednocześnie wysokimi wskaźnikami nakładów na B+R.   

Analiza poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową krajów europejskich wykazała, że najwięcej w 
B+R (jako wartość nakładów na mieszkańca) inwestują Szwedzi (10 pozycja w rankingu wg HDI), Luksemburczycy 
(25), Finowie (22), Duńczycy (16) oraz Norwegowie (1). Na przeciwnym biegunie w Europie znajduje się Polska 

(39) wraz z Bułgarią (55), Rumunią (50), Słowacją (35)
15

.  

Wyodrębnienie grup krajów podobnych pod względem dwóch wskaźników charakteryzujących nakłady na B+R: 

wysokości nakładów na działalność B+R oraz ich udział w PKB, pokazało
16

, że w grupie krajów o najwyższych 

wartościach tych wskaźników znalazły się również kraje należące do pierwszej dwudziestki w rankingu rozwoju 

                                        
13

 Instytut Badań Strukturalnych, Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw i gospodarki, MRR, 2010, s. 53. 
14

 Human Development Index to wskaźnik używany przez ONZ, określający poziom rozwoju społecznego. Na HDI składają się 
trzy podstawowe zmienne: 

1. zdrowe i długość życia (mierzone oczekiwaną długością życia w dniu narodzin), 
2. dostęp do wiedzy (mierzony wskaźnikiem skolaryzacji i alfabetyzacji) 
3. standard życia (mierzony poziomem dochodu narodowego na mieszkańca). 

Wartości wskaźników HDI podano na podstawie Raportu HDR z 2011 r. 
15

 Mowa tu o dwóch „biegunach” pierwszej grupy krajów określanych jako „bardzo wysoko rozwinięte” według nomenklatury 
Human Development Report. 
16

 M. Piekut, Działalność B+R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie 2011 / 3, s. 87 
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społeczno-gospodarczego mierzonego wskaźnikiem HDI: (Niemcy (9) Dania (16), Austria (19). Polska znajduje się 
w grupie o najniższych nakładach (poniżej 100 euro na mieszkańca) i najniższym poziomie % udziału w PKB (0,5-
0,8%) z krajami zajmującymi miejsca w czwartej, piątej i szóstej dziesiątce rankingu według indeksu HDI Podobne 
zależności obserwować można dla wskaźników charakteryzujących nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój. 

 
Wsparcie rozwoju i profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu 

Efektywne wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz procesów transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy wymaga profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego, które składa się z różnego rodzaju ośrodków 
innowacji i przedsiębiorczości. Doświadczenia światowe wskazują, że ośrodki innowacji silnie wpisują się we 

współczesną logikę rozwoju ekonomiczno-społecznego, stanowiąc infrastrukturę gospodarki wiedzy
17

.  

Funkcjonowanie efektywnego ośrodka innowacji powinno dotyczyć tworzenia całkowicie nowych możliwości 
związanych z komercjalizacją wiedzy. Ośrodki innowacji pełnią funkcje pośrednictwa w dostępie regionalnych 
firm do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów, nawiązywania współpracy z różnymi partnerami 
firm. Inną ważną ich rolą jest pomoc dla firm obejmująca diagnozowanie potrzeb, transfer i adaptacja obcych 
rozwiązań do warunków firm.  

Dotychczasowe doświadczenia dotyczące oddziaływanie interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności 
służących rozwojowi i budowie ośrodków innowacji (parki przemysłowe i naukowo-technologiczne oraz 
inkubatory) uznać należy za pozytywne z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W większości 
przedsiębiorstw (56%) ulokowanie działalności w parku/inkubatorze wpłynęło pozytywnie na poprawę poziomu 
ich konkurencyjności rynkowej. Stosunkowo słabiej wypada jednak obraz usług proinnowacyjnych w postaci 

transferu technologii oraz pośrednictwa pomiędzy sektorem prywatnym a sferą badawczo- rozwojową. 
18

 

 

Wsparcie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami  

Obecnie inicjatywy klastrowe stanowią kluczowy element prowadzenia polityki przemysłowej, regionalnej i w 
zakresie innowacji w całym wysoko rozwiniętym świecie. Klastry odgrywają istotną rolę w ożywianiu oraz w 
promowaniu nowych branż bazujących na nauce. Ich cechami charakterystycznymi są: kombinacja konkurencji i 
współpracy jako kluczowych czynników na rzecz uczenia i innowacji; partnerstwo w ramach Triple Helix, 
angażujące firmy klastra, administrację i społeczność akademicką; nauka i innowacje oparte na systemie 

współpracy, a nie na wysiłkach pojedynczych firm.
19

 

Inicjatywy klastrowe bazują na nowym paradygmacie „mikrokonkurencyjności” lub „mikroekonomii 

konkurencyjności”
20

. Funkcjonują równolegle w ramach trzech odmiennych obszarów polityki: 1) regionalnej, 

przemysłowej oraz polityk sektora MSP, 2) polityk przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, oraz 3) 
polityk na rzecz nauki, badań i innowacji. W zakresie regionalnym, inicjatywy klastrowe są wdrażane w celu 
przyspieszenia rozwoju słabych regionów. Istota interwencji przenosi się z cięcia kosztów (dotacje, bodźce 
podatkowe, itp.) na promowanie innowacji oraz rozwoju poprzez nowe partnerstwa. W obszarze polityk na rzecz 
nauki, badań i innowacji, obecnie dominujący trend to orientacja na przedsiębiorstwa oparte na wiedzy.  

 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw 

We współczesnej gospodarce światowej charakteryzującej się m.in. intensyfikacją międzynarodowej integracji 
gospodarczej rośnie znaczenie internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności firm. 

                                        
17

 K. Matusiak, J. Guliński, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, PARP, 
2011. 
18

 Ewaluacja ex-post Narodowego Planu Rozwoju, MRR, 2010. 
19 Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, 2007. 
20

 E. Porter – The Competitive Advantage of Nations, 1990. 
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Globalizacja, a wraz z nią globalna konkurencja, koncentracja własności i kapitału, wzrost znaczenia gospodarki 
opartej na kapitale intelektualnym i szybki rozwój technologii informatycznych i telekomunikacji powodują, że 

współczesne przedsiębiorstwo musi podjąć wyzwanie dostosowania się do nowych wymagań globalnego rynku
21

 

Wśród badaczy problematyki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw przeważa opinia, że sukces przedsiębiorstw 

na rynkach międzynarodowych, determinowany jest przez współzależność dwóch grup czynników
22

. Z jednej 

strony działa mechanizm autoselekcji (self-selection) predestynując do ekspansji na rynki międzynarodowe firmy 
o relatywnie wyższych parametrach ekonomiczno-finansowych oraz poziomie innowacyjności, co umożliwia im 
skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych. Z drugiej strony niewątpliwie obecny jest mechanizm 
„uczenia się przez eksport” (learning from exporting), który podkreśla wpływ operacji międzynarodowych na 
przyspieszoną akumulację wiedzy i doświadczenia, a także na korzyści skali.  

Cieślik wskazuje na rolę internacjonalizacji przedsiębiorstw w połączeniu pozytywnych efektów 
mikroekonomicznych (z perspektywy interesów przedsiębiorstwa) i efektów makroekonomicznych, wynikających 
z wysokiego poziomu internacjonalizacji gospodarki. Zwiększając poziom obrotów eksportowych oraz asymilując 
w sposób przyspieszony korzyści z „uczenia się przez eksport”, po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży na 
kluczowych rynkach międzynarodowych, uzasadnienie znajdują dodatkowe niezbędne nakłady na stworzenie 
własnej sieci handlowej, a nawet przesuniecie produkcji za granicę. Z perspektywy makroekonomicznej zwiększa 
się tym samym liczba intensywnych eksporterów, generujących zasadnicze przyrosty eksportu w skali gospodarki 
regionalnej czy narodowej. 

 

Platformy startowe dla nowych pomysłów – tworzenie nowych technologicznych i innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Stymulowanie powstawania nowych innowacyjnych i technologicznych firm przez absolwentów (a także kadry 
naukowe i studentów uczelni wyższych) należy do obszaru bliskiego takim zagadnieniom jak przedsiębiorczość 
akademicka. Przedsiębiorczość akademicka (inne funkcjonujące nazwy: „przedsiębiorczość technologiczna”, 
„przedsiębiorczość innowacyjna”, „przedsiębiorczość intelektualna”, „technostarterzy”) to praktyczne wsparcie 
dla nowych firm powstałych na bazie know-how osób związanych z jednostkami naukowymi.  

Interwencja publiczna w tych obszarach nie jest zbytnio zróżnicowana. Generalnie programy wsparcia 
publicznego starają się adresować cztery obszary zagadnień stanowiące bariery innowacyjnych i 

technologicznych start-up’ów
23

: 

• po pierwsze zwiększyć dostępność infrastruktury materialnej, np. w postaci inkubatorów i akceleratorów 
przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych czy usługowych centrów laboratoryjnych – 
„platform startowych”; 

• po drugie zwiększyć dostępność zasobów finansowych poprzez oferowanie środków na zasilenie różnych 
początkowych faz rozwoju takiej firmy (np. start up money) na warunkach bardziej przystępnych niż 
finansowanie pozyskiwane z rynku 

• po trzecie oferowanie specyficznej wiedzy (doradztwo) niezbędnej do przygotowania i uruchomienia 
projektu; 

• po czwarte podejmowanie działań mających na celu zmianę nastawień społecznych i pogłębienie kultury 
przedsiębiorczości w środowisku naukowym (np. konferencje promocyjne, seminaria, zmiany w 
procedurach wewnętrznych instytucji mające sprzyjać powstawaniu firm). 

 
Podniesienie mobilności zasobów rynku pracy w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 

Zarówno w pracach naukowych, analizach jak i w studiach w zakresie infrastruktury transportowej, stawiana jest 
teza mówiąca, iż budowa infrastruktury transportowej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących nie tylko 
przed makroregionem Polski Wschodniej, ale przed całym krajem. W ekspertyzach, m.in. autorstwa 
dr. hab. Tomasza Komornickiego, podkreślana jest konieczność poprawy dostępności powiększenia zasięgu 
rynków pracy ośrodków regionalnych oraz subregionalnych poprzez m.in. modernizację tras wylotowych. Duży 

                                        
21 H. Czaja-Cieszyńska, Internacjonalizacja jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 9. 
22 J. Cieślik , Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Akademia Leona Koźmińskiego, 2010. 
23

 P. Tamowicz. Przedsiębiorczość akademicka. Spólki spin-off w Polsce, PARP, 2006. 
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nacisk położony jest również na konieczność dowiązania ośrodków miejskich do systemu głównych korytarzy, w 
tym dróg ekspresowych i autostrad, poprzez modernizację wybranych odcinków dróg krajowych i wojewódzkich 
oraz właściwe rozprowadzenie ruchu na terenie miasta. Zadania te wskazywane są jako kluczowe dla 
efektywnego rozwoju przestrzennych rynków pracy oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla poprawy 
konkurencyjności makroregionu, takich jak uczelnie, duże skupiska przedsiębiorstw, obiekty turystyczne itp.  
 
Transport miejski 

Jeśli chodzi o transport miejski, to założenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia bazują na teorii 
mówiącej, iż zapóźnienia w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej obszarów miejskich oraz ich obszarów 
funkcjonalnych stanowią barierę do dyfuzji rozwoju oraz skutecznego wzmacniania potencjałów rozwojowych 
głównych „lokomotyw” rozwoju Polski Wschodniej.24 Poprawa dostępności wewnętrznej przekłada się na wzrost 
efektywnego wykorzystania zasobów endogennych takich jak kapitał ludzki, wpływa korzystnie na rozwój 
wewnętrznych powiązań kooperacyjnych, co przekłada się na maksymalizację korzyści gospodarczych a to z kolei 
bezpośrednio wpływa na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności całego regionu. 
 
Inwestycje w infrastrukturę kolejową 

Przedstawione w założeniach przedsięwzięcia infrastruktury kolejowej, jako takie, przyczyniają się do rozwoju 
regionów poprzez zwiększanie mobilności mieszkańców, ułatwianie dostępu do nowych rynków, czy też 
zwiększenie efektywności transportu towarowego. W literaturze wskazuje się również na pozytywny wpływ 
inwestycji kolejowych na zwiększanie dostępności przestrzennej metropolii oraz eliminowanie wykluczenia 
komunikacyjnego mieszkańców.25 Z inne perspektywy w literaturze stawia się tezę o pozytywnym wpływie 
inwestycji kolejowych na zmniejszenie presji na środowisko naturalne (m.in. poprzez odciążenie korytarzy 
transportu samochodowego).26  
Inwestycje w infrastrukturę kolejową, w tym także wskazane do realizacji w ramach PO PW 2014-2020, mogą 
pozytywnie wpłynąć na integrację ośrodków miejskich w Polsce Wschodniej (i to zarówno ośrodków regionalnych 
z subregionalnymi, jak i pomiędzy ośrodkami subregionalnymi), jak również zwiększyć atrakcyjność obszarów (w 
przypadku PO PW dotyczy to przede wszystkim planowanej inwestycji na linii Olsztyn-Szczytno-Ełk).  
Z kolei dostępne analizy (i zapisy diagnozujące sytuację w dokumentach strategicznych) wskazują na jeszcze 
jeden ważny aspekt połączeń kolejowych, do których odnosi się również interwencja PO PW, mianowicie 
inwestycje te zwiększą jakość połączeń komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi a Warszawą (dotyczy 
to w szczególności połączenia Rzeszowa z Warszawą oraz Olsztyna z Warszawą).  
 
 
Pytanie szczegółowe: 
3. Czy cele i działania w ramach poszczególnych osi priorytetowych są spójne między sobą? 
 
Ocenę spójności celów i działań w ramach poszczególnych osi priorytetowych przeprowadzono na podstawie 
analizy tekstu oraz odtworzonej logiki programu. Spójność badano na poziomie wpływu, oczekiwanych efektów, 
które maja przynieść działania realizowane w ramach poszczególnych osi priorytetowych na cel główny programu 
PO PW.  

Spójność charakteryzowano stopniem spójności-sprzeczności na skali symetrycznej: od sprzeczności (-2), 
częściowej sprzeczności (-1), neutralności (0), poprzez częściową spójność (1), aż do pełnej spójności (2).  

Sprzeczność rozumie się jako wzajemne lub jednostronne osłabianie efektów uzyskanych w ramach jednej osi 
priorytetowej przez efekty uzyskane przez drugą oś priorytetową prowadzące do zmniejszenia efektów celu 
głównego. Ze spójnością mamy do czynienia w sytuacji przeciwnej - gdy efekty każdej osi priorytetowej 
przyczyniają się harmonijnie do realizacji celu głównego. 

Tabela 5 pokazuje, że osie priorytetowe programu Polska Wschodnia są w pełni spójne z celem głównym PO PW. 
Zostało to omówione w odpowiedzi na pyt B.1.  i nie są sprzeczne ze sobą. Efekty Osi I i II są neutralne względem 
efektów Osi III i IV, tj. wzrost aktywności B+R, usług proinnowacyjnych, internacjonalizacji i powiązań 

                                        
24

 Kształt interwencji POPW w zakresie transportu miejskiego opiera się na ekspertyzie pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych i 
uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI , 
przygotowanej przez dr Piotra Rosika na zlecenie MRR 
25 Piszą o tym m.in.: Ciechański A., Koziarski S., Taylor Z., Komornicki T. (patrz: załącznik do raportu). 
26

 Pisza o tym m.in.: Beim M.,Kołoś A. (patrz: załącznik do raportu). 
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kooperacyjnych nie wpływa bezpośrednio na inwestycje w transport miejski i połączenia wewnątrz miast i ich 
obszarów funkcjonalnych oraz ponadregionalne połączenia kolejowe.  
Natomiast efekty Osi III wpływają na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, która przyniesie korzyści decydujące 
o konkurencyjności miasta jako dobrego miejsca do zamieszkania dla klasy kreatywnej, przyciągając 
pracodawców z sektora gospodarki opartej na wiedzy, zwiększając tym samym potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw. Jednocześnie zwiększając mobilność zasobów rynku pracy działanie przyczyni się do lepszego 
dostępu pracodawców do zasobów rynku pracy, wpływając tym samym na wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw. 
 

Tabela 5. Matryca spójności dla osi priorytetowych PO PW 

 
 Oś I. Innowacyjna 

Polska Wschodnia 
Oś II. 
Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia 

Oś III. 
Nowoczesna 
infrastruktura 
transportowa 

Oś IV. 
Ponadregionalna 
Infrastruktura 
Kolejowa 

Cel główny: Wzrost 
innowacyjności i 
konkurencyjności 
makroregionu 

Oś I. Innowacyjna 
Polska Wschodnia 

 2 0 0 2 

Oś II. 
Przedsiębiorcza 
Polska Wschodnia 

1  0 0 2 

Oś III. Nowoczesna 
infrastruktura 
transportowa 

1 1  1 2 

Oś IV. 
Ponadregionalna 
Infrastruktura 
Kolejowa 

1 1 1  2 

Legenda: Spójność charakteryzowano stopniem spójności-sprzeczności na skali symetrycznej: od sprzeczności (-2), częściowej 
sprzeczności (-1), neutralności (0), poprzez częściową spójność (1), aż do pełnej spójności (2). 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Efekty Osi IV wpłyną na wzrost potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez poprawę w 
dostępie do głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków pracy, także usług publicznych zlokalizowanych 
w ośrodkach wojewódzkich oraz subregionalnych. Zwiększenie prędkości przewozów i unowocześnienie 
infrastruktury stworzy ponadto warunki do rozwoju przewozów towarowych, które staną się bardziej opłacalne i 
efektywne. 
 
Oś III i IV są częściowo spójne ze sobą bowiem tworzą wzajemnie uzupełniający się system transportowy 
powiększający dostępność wewnętrzną i zewnętrzną makroregionu.  
Efekty Osi I są w pełni spójne z efektami Osi II, bowiem innowacyjność jest jednym z warunków trwałego 
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast efekty Osi II są częściowo spójne z efektami Osi I, 
bowiem internacjonalizacja przedsiębiorstw wpływa na absorpcję wiedzy (learning from exporting) przez co 
podnosi potencjał innowacyjny przedsiębiorstw. 
 
 
Pytanie szczegółowe: 
4. Czy osie priorytetowe są komplementarne wobec siebie i mogą przynieść spodziewane efekty synergiczne? 

 
Do analizy komplementarności i synergii wykorzystano macierz komplementarności, w której wskazano typy 
powiązań pomiędzy planowanymi działaniami, ich celami i oczekiwanymi efektami.  

Przyjęto następujące typy oznaczeń w macierzy (Tabela 6.): 

• uzupełnianie się efektów – oznaczenie przyjęte w macierzy komplementarności U; 

• niesymetryczne dopełnianie się efektów - oznaczenie przyjęte w macierzy komplementarności D; 

• symetryczne dopełnianie się projektów - oznaczenie przyjęte w macierzy komplementarności DD). 

• Synergia - oznaczenie przyjęte w macierzy komplementarności: małe prawdopodobieństwo synergii – brak 
symbolu w tabeli; duże prawdopodobieństwo synergii - oznaczenie S 
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Związki komplementarne na poziomie typów działań w ramach jednej osi priorytetowej. 

Oś I. Innowacyjna Polska Wschodnia. Działania Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I 
oraz Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w zakresie 
działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowe są komplementarne wobec siebie. Oba działania skierowane są do 
tej samej grupy docelowej i uzupełniają się. Dodatkowo można mówić o wysokim prawdopodobieństwie 
wzmacniania przez efekty działania Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na 
rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowe efektów działania Wsparcie na 
rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I (zwiększenie skuteczności wdrożeń przez działania doradcze). 
Podobna relacja między działaniami zachodzi w przeciwnym kierunku – wzrost aktywności przedsiębiorców w 
obszarze B+R może zwiększyć popyt na usługi doradcze proinnowacyjne. 

Oś II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach celu 
szczegółowego Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej uzupełniają się, 
dotyczą bowiem zarówno etapu przedbiznesowego jak i etapu utworzenia przedsiębiorstwa typu start-up. 
Ponadto uzupełniają się w sferze narzędziowej bowiem zawierają pakiet instrumentów doradczych a także 
instrumentów bezpośredniego wsparcia finansowego (granty na specjalistyczne doradztwo, staże, szkolenia a 
także granty na inwestycje związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 

Działania w ramach celu szczegółowego Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej 
uzupełniają się. Internacjonalizacja makroregionu realizowana jest dwoma uzupełniającymi się instrumentami - 
działaniami, (1) których bezpośrednimi beneficjentami są przedsiębiorstwa, oraz (2) działaniami, których 
beneficjentami są  inicjatywy klastrowe.  

Działania w ramach celu szczegółowego Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski 
Wschodniej można uznać za jednorodne. Wyodrębnione w opisie działania projekty skierowanych na tworzenie 
nowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym odwołują się do tego samego 
instrumentarium co pozostałe typy projektów – będą to przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez 
istniejące inicjatywy klastrowe lub konsorcja członków inicjatyw klastrowych, których działalność wpisuje się w 
szczególności w ponadregionalne specjalizacje gospodarcze. 

Działania w ramach trzech celów szczegółowych są komplementarne bowiem podnoszą potencjał konkurencyjny 
przedsiębiorstw Polski Wschodniej poprzez wspieranie tworzenia nowych innowacyjnych i technologicznych 
przedsiębiorstw, podnoszenie ich potencjału konkurencyjnego i kooperacyjnego oraz internacjonalizację. 

Oś III. Nowoczesna infrastruktura transportowa. Działania przewidziane w ramach tej osi priorytetowej przyniosą 
efekty w zakresie wzrostu dostępności przestrzeni miejskiej i dostępności miast wojewódzkich w ramach ich 
obszarów funkcjonalnych. Działania wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje efekty (synergia).  

Oś IV. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa. W Osi IV zaproponowano wzajemnie uzupełniające się działania 
inwestycyjne w infrastrukturę liniową, punktową i usprawnienie systemów automatyki kolejowej.  

Związki komplementarne na poziomie typów działań pomiędzy osiami priorytetowymi. 

Działania zaplanowane w ramach poszczególnych osi uzupełniają się, prowadząc do realizacji celu głównego. 
Związki synergetyczne zachodzą w przypadku działań związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw i inicjatyw 
klastrowych w Osi II i działaniami wspierającymi przedsiębiorców w Osi I. Działania Osi II w ramach celu 
szczegółowego Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej skierowane bezpośrednio do 
przedsiębiorców i inicjatyw klastrowych uzupełniają instrumenty Osi I (Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w 
zakresie działalności B+R+I) i celu szczegółowego Osi II (Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej ) i wzmacniają ich 
efekty (synergia). Działania Osi I prowadzą do zwiększenia potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego 
przedsiębiorstw. Dzięki temu wsparte przedsiębiorstwa mogą lepiej konkurować na rynkach zagranicznych. 
Przedsiębiorstwa te mogą w ramach Osi II otrzymać wsparcie w zakresie inicjacji obecności i ekspansji na rynkach 
zagranicznych. Z kolei można mówić o związkach synergetycznych pomiędzy działaniami Osi II skierowanych na 
tworzenie nowych innowacyjnych i technologicznych firm poprzez dostarczanie doradztwa, usług inkubacyjnych i 
grantów na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Platformy startowe…) z działaniami Osi I skierowanymi na 
podniesienie potencjału ośrodków innowacji do świadczenia usług dla innowacyjnego biznesu, które będą 
animatorami Platform startowych. 
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Zachodzi też związek synergetyczny pomiędzy działaniami Osi III poprawiającymi jakość przestrzeni miejskiej i jej 
dostępność wewnętrzną oraz Osi IV, która wpłynie na zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej 
makroregionu, a Osiami I i II skierowanymi na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w 
makroregionie Polski Wschodniej. Zarówno w dokumencie PO PW, jak i innych dokumentach analitycznych 
wskazuje się na dość silną zależność pomiędzy słabą dostępnością transportową (zarówno wewnętrzną jak i 
zewnętrzną) Polski Wschodniej a nie w pełni wykorzystanym potencjałem rozwojowym tego makroregionu. 
Bezpośrednio z jakością życia oraz tworzeniem potencjału rozwojowego służącemu wzrostowi konkurencyjności 
związany jest dobrze rozwinięty, efektywny oraz ekologiczny transport miejski. W tym kontekście należy 
stwierdzić, iż działania zaplanowane w ramach III i IV osi priorytetowej są komplementarne do działań w ramach 
pozostałych osi, gdyż dostępność transportowa warunkuje osiągnięcie nie tylko głównego celu interwencji 
programu, ale też pośrednio osiągnięcie celów pierwszej i drugiej osi priorytetowej.  
 

Generalnie działania planowane w ramach osi priorytetowych są komplementarne względem siebie. Istnieją 
też związki synergiczne pomiędzy działaniami w ramach jednej osi jak i pomiędzy działaniami z różnych osi 
priorytetowych. 
 



 

 

   

Tabela 6. Macierz komplementarności i synergii. 

 
Oś I: Innowacyjna Polska 

Wschodnia 
Oś II: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Oś III: Nowoczesna infrastruktura 
transportowa 

Oś IV: 
Ponadregionalna 

Infrastruktura 
Kolejowa 

 
Zwiększenie aktywności 

przedsiębiorstw w zakresie  
B+R 

Stworzenie 
warunków 

sprzyjających 
powstawaniu 

MŚP w 
Polsce 

Wschodniej 

Wzrost internacjonalizacji 
MŚP z makroregionu Polski 

Wschodniej 
 

Wzmocnienie 
powiązań 

kooperacyjnych w 
makroregionie 

Polski Wschodniej 

Poprawa mobilności 
mieszkańców w 

miastach 
wojewódzkich Polski 

Wschodniej i ich 
obszarach 

funkcjonalnych 

Poprawa 
dostępności 

wewnętrznej w 
miastach 

wojewódzkich 
Polski Wschodniej 

i ich obszarach 
funkcjonalnych 

 

Wzmocnienie spójności 
wewnętrznej oraz dalsza 

poprawa dostępności 
zewnętrznej Polski 

Wschodniej 

 

Wsparcie na 
rzecz 
przedsiębiors
tw w zakresie 
działalności 
B+R+I 

Zwiększenie 
potencjału 
instytucji 

otoczenia 
biznesu do 
świadczenia 
usług na rzecz 
przedsiębiorst
w w zakresie 
działalności 
innowacyjnej, 
B+R i 
wdrożeniowej 

Platformy 
startowe dla 
nowych 
pomysłów 

Wsparcie 
internacjona
lizacji MŚP 
 

Wsparcie 
internacjonaliz
acji klastrów w 
zakresie B+R+I 
 

Wsparcie klastrów z 
Polski Wschodniej 

Budowa/przebudowa 
sieci szynowych, 
trolejbusowych i 
autobusowych wraz z 
zakupem 
niskoemisyjnego taboru; 
budowa/przebudowa 

niezbędnej 
infrastruktury na 
potrzeby komunikacji 
miejskiej, w tym 
intermodalnych 
dworców 
przesiadkowych; 
wdrożenie nowych 
/rozbudowa lub 
modernizacja 
istniejących systemów 
telematycznych na 
potrzeby komunikacji 
miejskiej 

Przebudowa 
istniejącej sieci 
drogowo-ulicznej, 
służącej 
efektywnemu 
skomunikowaniu 
dzielnic i eliminacji 
wąskich gardeł; 
budowa obwodnic 
wewnętrznych; 
budowa / 
przebudowa 
odcinków dróg 
służących połączeniu 
układu drogowego w 
mieście z siecią dróg 
poza jego obszarem. 
 

Inwestycje w infrastrukturę 
liniową (przebudowa drogi 
kolejowej oraz sieci 
trakcyjnej wraz z 
infrastrukturą 

towarzyszącą); inwestycje w 
infrastrukturę punktową 
(obiekty obsługi podróżnych, 
m.in. przystanki, wiaty, 
kładki dla pieszych);  
montaż elementów 
systemów automatyki 
kolejowej; 
przygotowanie dokumentacji 
technicznej dla projektów 
wpisujących się w założenia 
osi.   

Oś I: 
Innowacyjna 

Polska 
Wschodnia 

Zwiększenie 
aktywności 

przedsiębiorst
w w obszarze 

B+R 

Wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw w 
zakresie działalności 
B+R+I 

 U,S - - U U - - - 

Zwiększenie potencjału 

instytucji otoczenia 
biznesu do świadczenia 
usług na rzecz 
przedsiębiorstw w 
zakresie działalności 
innowacyjnej, B+R i 
wdrożeniowej 

U,S  U - U,S U,S - - - 

Oś II: 
Przedsiębiorcz

a Polska 
Wschodnia 

Stworzenie 
warunków 

sprzyjających 
powstawaniu 
MŚP w Polsce 
Wschodniej 

Platformy startowe dla 
nowych pomysłów  U,S  U U U - - - 
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Wzrost 
internacjonali

zacji MŚP z 
makroregionu 

Polski 
Wschodniej 

 

Wsparcie 
internacjonalizacji MŚP 
 

U,S - -  U,S - - -  

Wsparcie 
internacjonalizacji 
klastrów w zakresie 
B+R+I 
 

U,S - - U  U,S - -  

Wzmocnienie 
powiązań 

kooperacyjnyc
h 

przedsiębiorst
w z 

makroregionu 
Polski 

Wschodniej 

Wsparcie klastrów z 
Polski Wschodniej U - - - U,S-  - -  

Oś III: 
Nowoczesna 

infrastruktura 
transportowa 

Poprawa 
mobilności 
mieszkańców w 
miastach 
wojewódzkich 
Polski 
Wschodniej i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Budowa/przebudowa 
sieci szynowych, 
trolejbusowych i 
autobusowych wraz z 
zakupem 
niskoemisyjnego taboru; 
budowa/przebudowa 
niezbędnej 
infrastruktury na 
potrzeby komunikacji 
miejskiej, w tym 
intermodalnych 
dworców 
przesiadkowych; 
wdrożenie nowych 
/rozbudowa lub 
modernizacja 
istniejących systemów 
telematycznych na 
potrzeby komunikacji 
miejskiej 

U - U U - -  DD, S DD, S 

Poprawa 
dostępności 
wewnętrznej w 
miastach 
wojewódzkich 
Polski 
Wschodniej i ich 
obszarach 
funkcjonalnych 

Przebudowa istniejącej 
sieci drogowo-ulicznej, 
służącej efektywnemu 
skomunikowaniu 
dzielnic i eliminacji 
wąskich gardeł; 
budowa obwodnic 
wewnętrznych; 
budowa / przebudowa 
odcinków dróg służących 

U - U U - - DD,S  DD,S 
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 połączeniu układu 
drogowego w mieście z 
siecią dróg poza jego 
obszarem. 

Oś IV: 
Ponadregional

na 
Infrastruktura 

Kolejowa 

Wzmocnienie 
spójności 
wewnętrznej 
oraz dalsza 
poprawa 
dostępności 
zewnętrznej 
Polski 
Wschodniej 

Inwestycje w 
infrastrukturę liniową 
(przebudowa drogi 
kolejowej oraz sieci 
trakcyjnej wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą); 
inwestycje w 
infrastrukturę punktową 
(obiekty obsługi 
podróżnych, m.in. 
przystanki, wiaty, kładki 
dla pieszych);  
montaż elementów 
systemów automatyki 
kolejowej; 
przygotowanie 
dokumentacji 
technicznej dla 
projektów wpisujących 
się w założenia osi.   

U  U U   DD, S DD, S  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Pytanie szczegółowe: 
5. Czy zastosowana koncentracja tematyczna jest spójna z logiką interwencji? 

 
Logika interwencji wiąże zasoby z działaniami i efektami. Zasada koncentracji tematycznej w ogólności mówi o 

koncentrowaniu zasobów na najistotniejszych wyzwaniach i potrzebach rozwojowych
27

 oraz wzmacnianiu 

istniejących potencjałów rozwojowych w celu zapewnienia ich lepszego wykorzystania
28

 Ten aspekt sposobu 

zastosowania zasady koncentracji tematycznej w PO PW został przeanalizowany w Pyt A.5. 

W tym rozdziale odniesiemy się do kwestii spójności zastosowanej zasady koncentracji tematycznej z logiką 
interwencji tj. odpowiedzi na pytanie:  

• czy skoncentrowano zasoby na działaniach kluczowych dla osiągnięcia założonych celów PO PW? 

Dodatkowym obszarem analizy sposobu zastosowania zasady jest sprawdzenie również: 

• czy działania koncentrują się na polach, w których działanie rynku jest niewystarczające lub tam, gdzie 
zachodzi konieczność pobudzenia inwestycji prywatnych (dla osiągnięcia zaplanowanych celów i 

rezultatów)
29

, 

• czy działania koncentrują się na polach nie objętych innymi interwencjami poziomu regionalnego lub 
krajowego tj. czy działania są właściwie zdemarkowane. 

 

Oś I. Innowacyjna Polska Wschodnia 

Zastosowanie zasady koncentracji w działaniach Osi I. 

Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie  B+R 
 
Typ projektu: Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I.  
 
Zasada koncentracji wsparcia przejawia się w następujących aspektach: 
Koncentracja przedmiotowa 

• preferowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, ich konsorcjów i ponadregionalnych 
inicjatyw, polegającej na wdrożeniach wyników własnych lub zakupionych prac B+R w celu 
opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów; oraz aktywności innowacyjnej 
polegającej na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (komponent badawczy) i ich wdrożenie 
(komponent wdrożeniowy) przez ponadregionalne inicjatywy, w tym angażujące uczelnie i jednostki 
B+R –– zawężenie przedmiotowego zakresu projektów do projektów przynoszących dużą wartość 
dodaną polegającą na: 

o odejściu od innowacyjności imitacyjnej na rzecz kreatywnej skutkujące większą skalą 
nowatorstwa rozwiązań dająca większe szanse na wychodzenia poza rynki regionalne i 
internacjonalizację przedsiębiorstwa 

o bardziej trwałe, bo oparte na wiedzy, podniesienie pozycji konkurencyjnej beneficjentów; 
o bardziej trwałe, bo oparte na własnych zasobach ludzkich i ewentualnie infrastrukturalnych, 

zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, 

• preferowanie projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje poszczególnych województw 
makroregionu PW – koncentracja na obszarach tematycznych stanowiących z założenia największy 
potencjał rozwojowy makroregionu, 

• preferowanie projektów obejmujących innowacje produktowe i procesowe – przynosi dodatkową 
korzyść w postaci nowych miejsc pracy - ten typ wdrożeń innowacji, w odróżnieniu od pozostałych 
(organizacyjne, marketingowe), generuje najwięcej nowych miejsc pracy

30
. 

                                        
27 Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, MRR, 2013, s. 5 
28

 Założenia Umowy Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów 15 stycznia 2013 r., MRR, Warszawa 
29

 tamże. 
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• tryb konkursowy wyboru projektów – koncentracja na projektach przynoszących największą wartość 
dodaną. 

Koncentracja podmiotowa 

• wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw i musi być współfinansowane przez beneficjentów – 
generuje inwestycje prywatne w badania i rozwój, co jest zgodne z celem szczegółowym Osi I. 

• preferowanie31 konsorcjów przedsiębiorstw i ponadregionalnych inicjatyw, w tym projekty 
angażujące uczelnie i jednostki B+R – przynosi wartość dodaną w postaci: 

o przełamywania barier współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy 
przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi – co sprzyja dyfuzji wiedzy i innowacji; 

o podniesienia poziomu uczestnictwa ośrodków B+R w procesie tworzenia i dyfuzji innowacji 
do sektora przedsiębiorstw; 

o w postaci przełamywania (poprzez możliwość udziału jednostek naukowych z pozostałych 
części kraju jak i  zagranicznych) niskiego potencjału sektora B+R w Polsce Wschodniej. 

 

Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie  B+R 
 
Typ projektu: Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej 
 
Koncentracja przedmiotowa 
Wsparcie ma na celu podniesienie potencjału ośrodków innowacji do świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorców. Finansowany jest cały wachlarz działań koncentrujących się na najważniejszych 
aktywnościach ośrodków innowacji w wypełnianiu ich roli jako pośredników przełamujących bariery w 
dostępie przedsiębiorstw do zewnętrznych zasobów wiedzy, doradztwa, finansów, współpracy biznesowej.  
Wsparcie koncentruje się na: 

• stymulowaniu rozwoju usług doradczych proinnowacyjnych, np. takich, jak audyt innowacyjności, 
transfer technologii poprzez stymulowanie rynku usług. 

• stymulowaniu rozwoju usług dedykowanych przedsiębiorstwom (np. usług pomiarowych, usług 
diagnostycznych, usług certyfikacyjnych) poprzez  zakup niezbędnego wyposażenia i rozbudowę 
infrastruktury ośrodków innowacji,  

• stymulowaniu działalności animacyjnej/brokerskiej na rzecz przedsiębiorców ubiegających się o 
wsparcie i realizujących projekty w ramach Osi I PO PW, angażujące uczelnie i jednostki badawczo-
rozwojowe, 

• konsolidacji i integracji, poprzez utworzenie i wdrożenie ponadregionalnej sieci współpracy ośrodków 
innowacji, istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz oferowanych usług na 
potrzeby działalności innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 
Koncentracja podmiotowa 

Beneficjentami tego działania będą istniejące na terenie Polski Wschodniej ośrodki innowacji, w szczególności 
wsparte w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. Jest to słuszne z punktu widzenia kontynuowania wcześniejszej interwencji, po to żeby osiągnąć 
wzmocnienie efektów tam, gdzie poniesiono już wcześniej wydatki ze środków publicznych. Jednocześnie 
dopuszczono do schematu także te ośrodki innowacji, które nie były wspierane w ramach PO RPW 2007-2013 
oraz wprowadzono konkursowy tryb ubiegania się o wsparcie. Stwarza to możliwości wyboru najlepszych 
projektów, co zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania środków.  
 

Czy skoncentrowano się na działaniach, które maksymalizują prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych 
efektów ? 

                                                                                                                           
30

 PSDB, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji 
na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, WUM, 2012 
oraz  PSDB, Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji  z 
zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020, UM WZ, 2013. 
31

 Domniemane – choć nie wynika to jednoznacznie z opisu działania. 
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W przypadku Działania Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I zasada koncentracji 
interwencji jest w pełni spójna z logiką interwencji – działania koncentrują się na obszarach stymulujących 
wzrost aktywności B+R+I przedsiębiorstw, co bezpośrednio wpisuje się w cel szczegółowy Osi I. 

W przypadku Działania Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej zasada koncentracji interwencji jest w 
pełni spójna z logiką interwencji – działania koncentrują się na obszarach stymulujących wzrost potencjału 
instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw podejmujących aktywność B+R+I, co 
z kolei wpisuje się w cel szczegółowy.  

 

Czy zaproponowane działania koncentrują się na polach, w których działanie rynku jest niewystarczające lub 
tam, gdzie zachodzi konieczność pobudzenia inwestycji prywatnych (dla osiągnięcia zaplanowanych celów i 
rezultatów)? 

Działanie 1. skierowane jest do przedsiębiorców i dotyczy stymulowania prac badawczo-rozwojowych.  
Działanie to spełnia kryterium interwencji publicznej w obszarze  market failure, bowiem uzasadnieniem dla 
interwencji państwa w tym obszarze jest właśnie niezdolność mechanizmu rynkowego do zapewnienia 

społeczeństwu optymalnego poziomu innowacji
32

. Skierowanie interwencji do przedsiębiorstw wraz z 

wymaganiem zapewnienia wkładu własnego będzie stymulować wzrost inwestycji prywatnych w B+R, co jest 
spójne z celem szczegółowym badania. 

Działanie 2. skierowane do instytucji otoczenia biznesu dotyczy poszerzenia zakresu usług doradczych 

proinnowacyjnych. Rynek tych usług jest nierozwinięty w Polsce i w Polsce Wschodniej
33

, dlatego można mówić 

o niedoskonałości rynku w tym zakresie. W działaniu zaplanowano mechanizm stymulujący rynek usług 
doradczych proinnowacyjnych, co przyczyni się do rozwoju tego rynku i większej trwałości interwencji. 

 

Czy działania są właściwie zdemarkowane? 

Demarkacja pomiędzy PO PW a programami poziomu krajowego i regionalnego jest właściwa i wynika głównie 
z makroregionalnego charakteru PO PW. 

Demarkacja pomiędzy PO PW i RPO województw Polski Wschodniej polega głównie na tym, że w PO PW w 
działaniu: Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I, wsparciem objęte będą projekty 
badawczo-rozwojowe, realizowane przez inicjatywy o ponadregionalnym charakterze, w szczególności projekty 
badawczo-rozwojowe w klastrach ponadregionalnych.  

Z kolei różnica pomiędzy PO IR i PO PW polega na tym, że wsparcie PO PW skoncentrowane jest na terenie 
Polski Wschodniej (pomimo tego, że w PO PW, w przypadku konsorcjum, jest możliwość angażowania 
uczestników projektów spoza makroregionu, jednak przy zachowaniu zasady, że lider konsorcjum ma siedzibę 
na terenie Polski Wschodniej) podczas gdy w PO IR nie ma takiego ograniczenia.  

Dodatkowo różnica pomiędzy PO PW i PO IR polega na tym, że w ramach wspomnianego działania PO PW 
preferowane będą projekty obejmujące działalność kompleksową w obszarze B+R+I. W przypadku projektów 
realizowanych przez inicjatywy o ponadregionalnym charakterze łączona będzie działalność 
badawczo-rozwojowa, mająca na celu przygotowanie prototypu (komponent badawczy) i wdrożenie wyników 
prac B+R do systemu produkcji (komponent wdrożeniowy). Z kolei w przypadku wspierania projektów 
wdrażania innowacji, możliwe będzie objęcie projektem także procesu stworzenia nowego lub rozwoju 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej oraz związanej z wdrażaną 
innowacją. W PO IR działania B+R i wdrożeniowe są w zasadzie objęte osobnymi schematami wsparcia. 
Podobnie osobnym schematem wsparcia objęte są projekty dotyczące tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.  

                                        
32 Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki 
Instytut Badań Strukturalnych, ReyTech Sp. z o. o., MRR,2010 r. 
33 PSDB, Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Transfer 
technologii, PARP, 2012. 
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Działanie Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw w 
zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej skierowane jest do instytucji otoczenia biznesu Polski 
Wschodniej, w szczególności tych które otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego PO RPW 2007-2013. 
Czynnikiem odróżniającym je od programów regionalnych i PO IR jest wsparcie integracji i wdrażania 
makroregionalnej sieci konsolidującej i integrującej istniejącą infrastrukturę badawczo-rozwojową i 
innowacyjną ośrodków innowacji . 

 

Oś II. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
Zastosowanie zasady koncentracji w działaniach Osi II. 

Cel szczegółowy: Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej  
 
Typ projektu: Platformy startowe dla nowych pomysłów 
 
Koncentracja przedmiotowa 
Działania wspierające skoncentrowane są na tych obszarach, w których stwierdzono luki i bariery utrudniające 
zakładanie własnych firm przez młodych przedsiębiorców: brak finansowania, wiedzy i doświadczenia w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. Działania koncentrować się będą w szczególności na tworzeniu  
innowacyjnych i technologicznych firm, co między innymi będzie zapewnione poprzez udział w schemacie 
ośrodków innowacji, które będą tworzyły i animowały tytułowe „platformy startowe”. 
 
Koncentracja podmiotowa 
Wsparcie skierowane w szczególności do absolwentów szkół wyższych (do 35. roku życia) oraz studentów 
ostatnich lat, chcących rozwinąć swój pomysł oraz uruchomić własne firmy w Polsce Wschodniej. Zapewni to 
udział w projekcie osób wykształconych i pozostających jeszcze ( w szczególności w przypadku studentów 
ostatnich lat) w ścisłym kontakcie z kadrą i infrastrukturą uczelni, a tym samym zwiększy szanse na 
powstawanie firm innowacyjnych i technologicznych.  

 

Cel szczegółowy 2: Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. 
 
Typ projektu: Wsparcie internacjonalizacji działalności MSP 
 
Koncentracja przedmiotowa 

• wsparcie dotyczy wielu aktywności (profilowane pod odbiorcę wsparcie doradcze, udział w misjach i 
targach,) które jednak są komplementarne względem siebie i obejmują zarówno proces inicjacji i 
rozszerzenia obecności na rynkach zagranicznych, tworząc wartość dodaną w postaci wkładu w 
realizację celu szczegółowego w zakresie internacjonalizacji MSP z regionu Polski Wschodniej.  

• preferowane będą projekty wpisujące się w kluczowe ponadregionalne specjalizacje gospodarcze 
wskazane w SRSG PW. Czyni to zadość zasadzie koncentracji na obszarach tematycznych 
stanowiących z założenia największy potencjał rozwojowy makroregionu, 

• przewiduje się tryb konkursowy34 wyboru projektów – koncentracja na projektach przynoszących 
największą wartość dodaną. 

 

Koncentracja podmiotowa 
Beneficjentami tego działania będą MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, inicjujące lub rozszerzające 
działalność związaną z internacjonalizacją na danym rynku. Uwzględnienie w katalogu beneficjentów 
przedsiębiorców już obecnych na rynku zagranicznym rozszerza katalog beneficjentów jak i działań 
wspierających, ale jest uzasadnione większą wartością dodaną takiego wsparcia z punktu widzenia 
internacjonalizacji MSP (co jest oczekiwanym efektem działania), bowiem największą wartość dodaną dla 
konkurencyjności gospodarki

35
 przynosi dalsza ekspansja przedsiębiorstwa na danym rynku 

                                        
34 Poza wyborem operatora działania, gdzie przewiduje się tryb pozakonkursowy 
35

 J. Cieślik , Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Akademia Leona Koźmińskiego, 2010 
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Typ projektu: Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I 

 
Koncentracja przedmiotowa 
Wsparciem objęte zostaną działania związane z internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R+I. Koncentracja na 
tych aspektach działalności klastra jest kluczowa z punktu widzenia jego rozwoju, którego podstawowym 
celem powinna być ekspansja na nowe rynki.  
 
Koncentracja podmiotowa 
Beneficjentami działania będą ponadregionalne inicjatywy klastrowe W tym przypadku skoncentrowano 
wsparcie na klastrach ponadregionalnych, co jest słuszne z punktu widzenia oczekiwanego potencjału 
rozwojowego klastra do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi.  
 

Cel szczegółowy 3: Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej. 
 
Typ projektu: Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej 
 
Koncentracja przedmiotowa 

• preferowane będą projekty realizowane przez inicjatywy klastrowe podnoszące konkurencyjność ich 
członków lub całej struktury. Tak zdefiniowane działanie przynosi wartość dodaną dla planowanego 
efektu w postaci „wzmocnienia ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw 
(inicjatyw klastrowych) z 5 województw Polski Wschodniej.” 

• W ramach Działania 1. wspierane też będą projekty tworzenia i rozwoju sieciowych produktów 
turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym. W przypadku tego typu projektów trudno 
ocenić przyjętą zasadę koncentracji tematycznej, ze względu na nieprecyzyjną definicję „sieciowego 
produktu turystycznego o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym”. 

• preferowane będą projekty preferowane będą projekty wpisujące się w kluczowe ponadregionalne 
specjalizacje gospodarcze wskazane w SRSG PW. Czyni to zadość zasadzie koncentracji na obszarach 
tematycznych stanowiących z założenia największy potencjał rozwojowy makroregionu, 

• przewiduje się tryb konkursowy wyboru projektów – koncentracja na projektach przynoszących 
największą wartość dodaną. 

 

Koncentracja podmiotowa 
Beneficjentami działania  będą inicjatywy klastrowe oraz konsorcja członków inicjatyw klastrowych. W świetle 
celu szczegółowego działania (wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej) 
zawężenie beneficjentów do wyżej wspomnianych kategorii czyni zadość logice interwencji. 

 

Czy skoncentrowano się na działaniach, które maksymalizują prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych 
efektów ? 

W przypadku Platform startowych... zasada koncentracji tematycznej jest właściwie zastosowana – działania 
koncentrują się na niwelowaniu barier przedsiębiorczości młodych ludzi i skierowane są do wykształconych 
osób (absolwenci szkół wyższych i studenci ostatnich lat), co wzmacnia szansę na wygenerowanie 
przedsiębiorstw innowacyjnych i technologicznych Dzięki objęciu wsparciem studentów, zwiększa się szansa na 
uzyskania synergii tego działania z innymi schematami mającymi na celu wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej. Pozwoli to także na zwiększenie prawdopodobieństwa zatrzymania imigracji absolwentów, co 
jest jednym z celów działania, poprzez wcześniejsze rozpoznanie szans na własny biznes a nie rozstrzyganie 
dylematu – własna firma czy imigracja – dopiero po skończeniu studiów  

W przypadku działania Wsparcie internacjonalizacji działalności MSP zasada koncentracji interwencji jest w 
pełni spójna z logiką interwencji. Koncentracja przedmiotowa wspiera wszystkie etapy procesu ekspansji 
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych maksymalizując efekt interwencji.  
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W przypadku działania Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie B+R+I zasada koncentracji interwencji 
jest w pełni spójna z logiką interwencji. Skoncentrowano się na inicjatywach klastrowych o charakterze 
ponadregionalnym i działaniach wzmacniających internacjonalizację klastra. 

W przypadku działania Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej zasada koncentracji interwencji jest w pełni 
spójna z logiką interwencji. Skoncentrowano się na działaniach wymagających współpracy przedsiębiorstw w 
ramach inicjatyw klastrowych. 
 

Czy zaproponowane działania koncentrują się na polach, w których działanie rynku jest niewystarczające lub 
tam, gdzie zachodzi konieczność pobudzenia inwestycji prywatnych (dla osiągnięcia zaplanowanych celów i 
rezultatów)? 

Działanie Platformy startowe... skierowane jest do młodych wykształconych osób, które bez wsparcia emigrują 
z Polski Wschodniej w poszukiwaniu zatrudnienia. Proponowany schemat oferuje mechanizmy, których brak na 
rynku, pozwalające na rozwinięcie pomysłów na własny innowacyjny biznes i założenie własnego 
przedsiębiorstwa na terenie Polski Wschodniej. 

Działania Wsparcie internacjonalizacji działalności MSP oraz Wsparcie internacjonalizacji klastrów… mają 
charakter działań skierowanego na obszar, w którym wykształcenie mechanizmów rynkowych 
internacjonalizacji napotyka na silne bariery ze względu na asymetrię informacji dotyczącą działalności 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Z tego względu konieczna jest stymulacja za pomocą interwencji 
publicznej. 

Działanie Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej skierowane jest do inicjatyw klastrowych oraz konsorcjów ich 
członków na wsparcie nowych, wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych (w tym komercyjnych 
produktów turystycznych). Wsparcie ma zadanie przełamanie bariery braku współpracy polskich 
przedsiębiorstw, która jest jednym z czynników niskiej konkurencyjności gospodarki Polski i Polski Wschodniej i 
która nie może być przełamana bez interwencji publicznej. Skierowanie interwencji do przedsiębiorstw wraz z 
wymaganiem zapewnienia wkładu własnego będzie stymulować wzrost inwestycji prywatnych w nowe wspólne 
przedsięwzięcia grup przedsiębiorstw. 

 

Czy działania są właściwie zdemarkowane? 

Demarkacja pomiędzy PO PW a programami poziomu krajowego i regionalnego jest właściwa.  

Na poziomie krajowym (PO IR) działania mają charakter systemowy i horyzontalny. Dotyczy to działań w 
ramach PI 3.1, w którym na poziomie krajowym skoncentrowano się na wsparciu dostępu do kapitału na 
innowacje, a na poziomie regionalnym na wsparciu dla indywidualnych przedsiębiorstw (w tym start-upów, 
inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na poziomie lokalnym oraz tworzeniu infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego (lokalnie). W PO PW realizowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące: rozwój pomysłu / 
koncepcji – indywidualne specjalistyczne doradztwo w rozwoju nowego, innowacyjnego pomysłu (etap 
działalności przedbiznesowej) oraz wsparcie związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa typu start-up 
(dla pomysłów biznesowych rozwiniętych w etapie działalności przedbiznesowej. Działanie będzie miało zasięg 
ponadregionalny poprzez synergiczne związki z budowaną ponadregionalna sieciaąIOB w ramach działania 
Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług… w Osi I PO PW.  

Demarkacja w ramach Działania PO PW finansowanego z PI 3.2 jest skonstruowana podobnie. Na poziomie 
PO IR realizowane są projekty systemowe dotyczące promocji gospodarki kraju i promocji horyzontalnej 
promocji internacjonalizacji wśród przedsiębiorców. Na poziomie regionalnym realizowane wsparcie (głównie 
w trybie konkursowym) będzie trafiało bezpośrednio do przedsiębiorców. W PO PW wsparcie realizowane 
będzie w oparciu o model niestosowany na innych poziomach – indywidualnego i profilowanego pod potrzeby 
beneficjentów wsparcia aktywności proeksportowej i ekspansji na rynkach zagranicznych MSP z Polski 
Wschodniej. Wsparcie otrzymać mogą także ponadregionalne inicjatywy klastrowe w celu ich 
internacjonalizacji – takiego rodzaju wsparcia nie przewiduje się w PO IR a programy regionalne nie będą 
wspierały inicjatyw klastrowych o charakterze ponadregionalnym. 

W przypadku działania finansowanego z PI 3.3 brak jest działań na poziomie krajowym, a działania PO PW 
wyróżniają się w stosunku do programów regionalnych swoim ponadregionalnym charakterem – wsparcie 
skierowane jest do inicjatyw klastrowych oraz konsorcjów członków inicjatyw klastrowych, których wspólne 

przedsięwzięcia wpisują się w szczególności w ponadregionalne specjalizacje gospodarcze wskazane w 
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SRSG PW oraz sieciowych przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozwojem kompleksowych komercyjnych 
produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym.  
 

Oś III. Nowoczesna infrastruktura transportowa 

 
Zastosowanie zasady koncentracji w działaniach Osi III. 

Cel szczegółowy: Poprawa mobilności mieszkańców w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich 
obszarach funkcjonalnych 
 
Koncentracja przedmiotowa 

• wsparcie dotyczy budowy/przebudowy sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z 
zakupem niskoemisyjnego taboru, budowy/przebudowy niezbędnej infrastruktury na potrzeby 
komunikacji miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych, wdrożenia 
nowych/rozbudowy lub modernizacji istniejących nowych systemów telematycznych na potrzeby 
komunikacji miejskiej. Wszystkie działania są komplementarne względem siebie tworząc wartość 
dodaną w postaci wkładu w realizację celu szczegółowego w zakresie zwiększenia udziału 
zrównoważonego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych 
miast wojewódzkich Polski Wschodniej; 

• przewiduje się tryb pozakonkursowy wyboru projektów ale finansowane będą projekty które zostaną 
wskazane w strategii ZIT – koncentracja na projektach przynoszących największą wartość dodaną 
zgodnie z przyjętą strategią ZIT. 
 

Koncentracja podmiotowa 
W ramach Osi III wsparciem na rzecz rozwoju systemów transportu zbiorowego objętych zostanie pięć miast 
wojewódzkich, to jest: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub 
obszarami realizacji ZIT miast wojewódzkich. Skoncentrowanie interwencji na miastach wojewódzkich 
makroregionu, jako najsilniejszych gospodarczo ośrodków, które są jednocześnie głównymi 
makroregionalnymi rynkami pracy, jest spójne z logiką interwencji, która ma maksymalizować efekty 
interwencji w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego całego makroregionu. 
 
 

Cel szczegółowy: Poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich 
obszarach funkcjonalnych 

Koncentracja przedmiotowa 

• wsparcie dotyczy przebudowy istniejącej sieci drogowo-ulicznej, służącej efektywnemu 
skomunikowaniu dzielnic i eliminacji wąskich gardeł, budowy obwodnic wewnętrznych, budowy / 
przebudowy odcinków dróg służących połączeniu układu drogowego w mieście z siecią dróg poza jego 
obszarem. Wszystkie działania są komplementarne względem siebie tworząc wartość dodaną w 
postaci wkładu w realizację celu szczegółowego w zakresie poprawy mobilności w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych poprzez poprawę ich układu 
drogowego; 

• przewiduje się tryb konkursowy wyboru projektów – koncentracja na projektach przynoszących 
największą wartość dodaną. 
 

Koncentracja podmiotowa 

W ramach Osi III wsparciem w ramach celu szczegółowego Poprawa dostępności wewnętrznej… objętych 
zostanie pięć miast wojewódzkich, to jest: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów wraz z ich obszarami 
funkcjonalnymi lub obszarami realizacji ZIT miast wojewódzkich. Skoncentrowanie interwencji na miastach 
wojewódzkich makroregionu, jako najsilniejszych gospodarczo ośrodków, które są jednocześnie głównymi 
makroregionalnymi rynkami pracy, jest spójne z logiką interwencji, która ma maksymalizować efekty 
interwencji w postaci przyspieszenia wzrostu gospodarczego całego makroregionu. 

 



 

 
 

 

43 

Czy skoncentrowano się na działaniach, które maksymalizują prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych 
efektów ? 

W przypadku obu celów szczegółowych zaplanowane działania są w pełni spójne z logika interwencji. W Osi III 
ograniczono beneficjentów programu do miast wojewódzkich oraz związków i porozumień jednostek 
samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski 
Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej, a w przypadku priorytetu 
inwestycyjnego 7.2. – dodatkowo uwzględniono jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim 
w ramach makroregionu PW. Pomimo że proponowane ograniczenie beneficjentów wsparcia może podlegać 

krytyce
36

, uważamy że słusznie czyni ono zadość zasadzie koncentracji wsparcia.. Taki wybór potencjalnych 

beneficjentów jest uzasadniony nowym paradygmatem polityki regionalnej, mówiącym o konieczności 
wspierania ośrodków wzrostu oraz wspierania ich powiązań z pozostałym obszarem, tak aby dyfuzja 
pozytywnych rezultatów wsparcia była jak najbardziej efektywna. argumentu dostarcza  wysokość alokacji 
finansowej na całą oś, w tym również PI 7.2. Istnieją uzasadnione obawy, iż zwiększenie liczby potencjalnych 
beneficjentów może przełożyć się na większe rozdrobnienie wspieranych działań a tym samym uzyskanie 
niedostatecznych efektów.  
 
 

Czy zaproponowane działania koncentrują się na tych na polach, w których działanie rynku jest 
niewystarczające lub tam gdzie zachodzi konieczność pobudzenia inwestycji prywatnych (dla osiągnięcia 
zaplanowanych celów i rezultatów)? 

Inwestycje infrastrukturalne w miastach dotyczące transportu miejskiego i sieci ulicznej i drogowej są zadaniem 
samorządów i z tego względu są finansowane ze środków publicznych. Istnieje potencjalna możliwość 
współfinansowania inwestycji w transport publiczny ze środków inwestorów prywatnych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego, jednak realizacja inwestycji w tej formule  natrafia na bariery regulacyjne i 
świadomościowe. Ponadto w programie PO PW nie przewiduje się projektów, które stanowiłyby potencjalnie 
przedmiot zainteresowania inwestorów prywatnych, czyli wyodrębnionych projektów transportowych 
polegających wyłącznie na zakupie taboru. Nie rekomendujemy zatem wprowadzenia do programu możliwości 
realizowania projektów w formule PPP.   

Czy działania są właściwie zdemarkowane? 

Typy działań realizowane w ramach Osi III będą również finansowane w ramach PO IŚ bis i programów 
regionalnych. Demarkacja pomiędzy PO PW a programami poziomu krajowego i regionalnego jest właściwa.  

Działania realizowane w ramach PI 4.5 w PO PW dotyczą wyłącznie stolic województw i ich obszarów 
funkcjonalnych lub obszarów realizacji ZIT miast wojewódzkich Polski Wschodniej. Demarkacja realizowana 
będzie w oparciu o schemat zakładający, że 18 miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie wspartych będzie z POIŚ dla projektów podstawowych stanowiących priorytet finansowania w 
ramach transportu. W województwach Polski Wschodniej drugi najważniejszy projekt transportowy będzie 
finansowany w ramach PO PW. Pozostałe (uzupełniające) projekty realizowane w ramach ZIT miast 
wojewódzkich będą mogły otrzymać finansowanie z RPO Działania realizowane w ramach PI 7.2 w PO PW 
obejmują 5 miast Polski Wschodniej, tj. Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów, oraz ich obszary 
funkcjonalne lub obszary realizacji ZIT ww. miast wojewódzkich. Na poziomie krajowym będą finansowane 
drogi krajowe (w tym ekspresowe)poprawiające mobilność regionalną oraz drogi wyprowadzające ruch z miast 
na prawach powiatu w ciągu dróg krajowych. W ramach programów regionalnych dróg wojewódzkich, na 
odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T oraz pozostałe drogi, 
zgodnie z kontraktem terytorialnym oraz w przypadku dróg lokalnych zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa. 
 
 
Oś IV. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 
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 Wątpliwości może budzić zasada ograniczenia wsparcia, która odwołuje się do funkcji administracyjnych poszczególnych 
ośrodków, a nie do ich położenia w systemie drogowym. Analiza dostępnych materiałów, w tym ekspertyz w zakresie 
transportu, oraz przeprowadzonych wywiadów wskazuje raczej, że właściwsze byłoby zastosowanie podziału nawiązującego 
do potencjału demograficznego, potencjału ekonomicznego oraz pozycji w systemach transportowych (rola węzła), czyli 
dopuszczenie do listy potencjalnych beneficjentów PI 7.2. również ośrodków subregionalnych 
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Cel szczegółowy: Wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski 
Wschodniej 
 
Koncentracja przedmiotowa 
Wsparcie dotyczy inwestycji w infrastrukturę kolejową : liniową (przebudowa drogi kolejowej oraz sieci 
trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. przystanki, wiaty, 
kładki dla pieszych) oraz montaż elementów systemów automatyki kolejowej. Przewidziano także wsparcie 
przygotowania dokumentacji technicznej dla projektów wpisujących się w założenia Osi IV.  
Wszystkie działania są komplementarne względem siebie tworząc wartość dodaną w postaci wkładu w 
realizację celu szczegółowego w zakresie poprawy spójności wewnętrznej oraz dostępności zewnętrznej Polski 
Wschodniej. 
Pozakonkursowy tryb wyboru projektów uzasadniony jest ograniczonym zakresem interwencji, koniecznością 
zachowania spójności pomiędzy inwestycjami w infrastrukturę kolejową na poziomie regionalnym, 
makroregionalnym i krajowym, oraz jedynym beneficjentem wsparcia – zarządcą infrastruktury kolejowej PKP 
PLK SA. 
 
Koncentracja podmiotowa 

Beneficjentem Priorytetu IV będzie PKP PLK S.A. W świetle celu szczegółowego (Wzmocnienie spójności 
wewnętrznej oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski Wschodnie) oraz w świetle regulacji 
prawnych dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową w Polsce takie sformułowanie katalogu 
beneficjentów czyni zadość logice interwencji.. 

 
Czy skoncentrowano się na działaniach, które maksymalizują prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych 
efektów ? 

Zaplanowane działania są w pełni spójne z logika interwencji. Połączono ze sobą przedsięwzięcia infrastruktury 
liniowej, punktowej, a dodatkowo planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania ruchem. 

 

Czy zaproponowane działania koncentrują się na tych na polach, w których działanie rynku jest 
niewystarczające lub tam gdzie zachodzi konieczność pobudzenia inwestycji prywatnych (dla osiągnięcia 
zaplanowanych celów i rezultatów)? 

Ze względu na brak wiedzy o zakresie realizowanych przedsięwzięć trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie, niemniej jednak warto podkreślić, że w przypadku obszaru inwestycji kolejowych dominujące 
znaczenie ma sektor publiczny. Rozważaniom (również w kontekście wsparcia PO PW) można poddać 
zasadność wsparcia przedsięwzięć o charakterze prywatnym (np. budowa prywatnej bocznicy kolejowej), co z 
pewnością sprzyja realizacji celów Programu i pozwala osiągnąć rezultaty.  

 

Czy działania są właściwie zdemarkowane? 

Działania przewidziane w Osi IV PO PW będą również finansowane w ramach PO IŚ bis. Demarkacja pomiędzy 
PO PW a programami poziomu krajowego i regionalnego jest właściwa.  

Inwestycje realizowane w ramach PI 7.4 w PO PW będą prowadzone na istniejących liniach kolejowych w celu 
zwiększenia poziomu ich przepustowości w ramach Magistrali Wschodniej stanowiącej szczególną koncepcję 
połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej. Generalnie przyjęto zasadę demarkacji odwołującą się do 
statusu połączeń kolejowych (poziom krajowy - dla połączeń międzynarodowych i międzywojewódzkich, 
poziom regionalny – dla połączeń wojewódzkich oraz dla poziomu Polski Wschodniej - dla połączeń w ramach  
makroregionalnego korytarza transportowego). 

 
 
 
Pytanie szczegółowe: 
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6. Czy istnieją lepsze, alternatywne sposoby realizacji założonych celów? Jeśli tak, jak wyglądałaby wówczas 
logika interwencji? 
 
Punktem wyjścia do analizy lepszych, alternatywnych sposobów realizacji założonych celów są wnioski z analizy 
poprawności sposobu realizacji zasady koncentracji tematycznej odpowiadającej m.in. na pytanie: Czy 
skoncentrowano się na działaniach, które maksymalizują prawdopodobieństwa osiągnięcia oczekiwanych 
efektów.  

Zastosowaną zasadę koncentracji tematycznej (patrz pyt B.5.) w przypadku działań wszystkich osi 
priorytetowych w obecnej wersji PO PW (grudzień 2013) uznano za w pełni spójną z logiką interwencji i 
maksymalizującą jej efekty. Nie formułuje się w związku z tym żadnych wniosków odnośnie alternatywnych 
sposobów realizacji założonych celów.  
 
 
Pytanie szczegółowe: 
7. Czy określając wpływ PO PW na sytuację społeczno-ekonomiczną makroregionu Polski Wschodniej 

uwzględniono prawdopodobne negatywne efekty oddziaływania programu? 
 
Analiza zapisów PO PW, zarówno części diagnostycznej, jak i opisu osi priorytetowych oraz proponowanych 
przedsięwzięć wykazała, że autorzy skupili się głównie na oczekiwanych pozytywnych efektach Programu, jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane najistotniejsze problemy makroregionu.  
 
Niezamierzone efekty negatywne to rezultaty prowadzenia interwencji publicznej, które z jednej strony 
niekorzystnie mogą wpłynąć na samą interwencję, a z drugiej strony mogą spowodować negatywne zjawiska 
społeczno-gospodarcze (nieidentyfikowane do tej pory) lub pogłębić diagnozowane słabe strony makroregionu. 
Świadomość tego typu efektów oraz stopnia ryzyka ich wystąpienia jest o tyle ważna, iż pozwala na 
zaprojektowanie interwencji uwzględniając pewne środki zaradcze lub co najmniej minimalizujące niekorzystny 
wpływ PO PW (w przypadku efektów niemożliwych do całkowitego wyeliminowania).  Dodatkowo, świadomość 
możliwości zaistnienia takich efektów umożliwia zachowanie większego stopnia komplementarności z 
działaniami w innych programach operacyjnych (krajowych i regionalnych) i innych interwencjach planowanych 
w Polsce Wschodniej. 
 
Zagrożeniem jest  m.in. ograniczona  absorpcja środków w przypadku działań o charakterze innowacyjnym, np. 
wśród przedsiębiorstw mających realną możliwość wdrożenia tego typu wsparcia, biorąc pod uwagę małą 
liczbę tego typu podmiotów w makroregionie i niską świadomość pozostałych przedsiębiorców. Jest to istotne z 
punktu widzenia uruchomienia innych programów operacyjnych, w tym regionalnych, które mogą zawierać 
zbliżony zakresem komponent. Wystąpienie tego typu negatywnego zjawiska osłabia w znaczny sposób efekt 
synergii, który jest pożądany w przypadku realizacji kilku interwencji w tym samym obszarze. Traci się w tym 
sensie wartość dodaną, co należy zaliczyć do negatywnego oddziaływania na sytuację społeczno-ekonomiczną. 
 
Patrząc na kształt programu wyraźnie zarysowuje się tendencja wsparcia silniejszych podmiotów i silniejszych 
obszarów (miast wojewódzkich). Zapisy programu nie stwarzają wprost preferencyjnych warunków dla 
podmiotów z ośrodków wojewódzkich. Jednak wyniki analiz statystycznych (analiza czynników rozwoju),  
przeprowadzonych w pierwszej fazie niniejszej ewaluacji wskazują, że istnieje potencjalne ryzyko, iż środki na 
wsparcie działalności innowacyjnej trafią głównie do przedsiębiorstw z ośrodków metropolitalnych (obszarów 

funkcjonowania najsilniejszych podmiotów oraz innowacyjnych firm)
37

. Z jednej strony istnieje zagrożenie 

marginalizacji „wewnątrz-makroregionalnej”, co może wpłynąć m.in. na słabszy rozwój np. obszarów wiejskich, 
przygranicznych czy innych oddalonych od ośrodków wojewódzkich. Z drugiej jednak strony będzie to 
korzystanie oddziaływać na pozytywny proces metropolizacji i tworzenie „lokomotyw” makroregionu. Należy 
zaznaczyć, że wynika to ze strategicznej decyzji uznania PO PW jako interwencji o charakterze rozwojowym, 
czyli tworzącej podstawy do rozwoju społeczno- gospodarczego, nieukierunkowanej na wyrównywanie 
wewnątrz makroregionalnych różnic rozwojowych. Ukierunkowanie strumienia środków na ośrodki i podmioty 
o największym potencjale dodatkowo wynika z potrzeby efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. 
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 Patrz. Załącznik Model statystyczny- analiza czynników rozwoju i interakcji przestrzennych. 
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Wsparcie ośrodków wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz podmiotów w nich funkcjonujących jest 
szansą na umocnienie podstaw trwałego rozwoju wspieranych województw. Oprócz tego, należy założyć, iż na 
zasadzie dyfuzji rozwoju ze wsparcia w ramach PO PW skorzystają również pozostałe tereny regionów.  Rozwój 
ośrodków wojewódzkich będzie tworzył  popyt na produkty i usługi z otoczenia regionalnego, rozwój rynku 
pracy w tych ośrodkach będzie wpływać korzystnie także na rynki pracy w otoczeniu regionalnym. Zwiększenie 
siły nabywczej mieszkańców ośrodków wojewódzkich będzie zwiększać popyt na spędzanie wolnego czasu w 
otoczeniu regionalnym. W szerszy kontekście rozwój ośrodków wojewódzkich będzie czynnikiem 
powstrzymującym odpływ migracyjny z regionu (dla regionu lepszą sytuacją jest gdy ludzie przenoszą się z 
obszarów peryferyjnych do ośrodka centralnego, niż w ogóle opuszczają region). Ponadto w programie 
przewidziano działania wspierające dyfuzję rozwoju. Chodzi przede wszystkim o lepsze powiązanie 
transportowe ośrodków centralnych z ich otoczeniem, co poprawi także dostęp do nich z obszarów 
peryferyjnych (poprzez udrożnienie wjazdu do miasta). Lepsze skomunikowania regionu sprzyjać będzie w 
szczególności dostępowi do rynku pracy oraz usług wyższego rzędu w ośrodkach wojewódzkich (edukacja, 
kultura, ochrona zdrowia, instytucje otoczenia biznesu). 
 
Należy wziąć pod uwagę potencjalny negatywny wpływ intensywnego wsparcia specjalizacji regionalnych. 
Dotyczy to m.in. sektora rolno-spożywczego, który według ekspertyz jest taką specjalizacją. Należy 
przeanalizować, czy istnieje zagrożenie pogłębienia zaobserwowanego już zjawiska nadmiernego zatrudnienia 
w rolnictwie. 
 
 
Pytanie szczegółowe: 
8. Czy trafnie uwzględniono wymiar terytorialny interwencji oraz zasady zintegrowanego podejścia do 
rozwoju społeczno- ekonomicznego w tym w szczególności w odniesieniu do interwencji ukierunkowanych 
na obszary problemowe? 

 

Informacja na temat sposobu wypełnienia wymagań POPW w zakresie realizacji zintegrowanego podejścia 
terytorialnego znajduje się w rozdziale IV. Wymiar terytorialny PO PW. 

 
Cechą charakterystyczną PO PW jest to, że cały jego obszar interwencji został wskazany jako OSI. Na terenie 
objętym PO PW występują wszystkie typy OSI wskazane w KSRR 2010-2020, przyjętej przez Radę Ministrów 
13 lipca 2010 r. Zgodnie z wytycznymi Umowy Partnerstwa interwencja w poszczególnych OSI powinna być 
właściwie demarkowana pomiędzy programy krajowe, ponadregionalne (PO PW) i regionalne (RPO).  

Interwencja PO PW została skoncentrowana na OSI typu B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne. Jak 
zadeklarowano w programie „…PO PW skupia się na działaniach mających największy potencjał do 
przełamywania barier rozwojowych makroregionu oraz tworzenia podstaw do przyśpieszenia tempa rozwoju 
gospodarczego. Działania te nakierowane są na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 
rozwój sieci transportowej oraz transportu publicznego w miastach wojewódzkich i ich obszarach 
funkcjonalnych oraz poprawę dostępności przestrzennej ośrodków wojewódzkich”. 

W podrozdziale Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne opisano sposób, w jaki działania PO PW służą 
realizacji celów (i wskaźników) zintegrowanego podejścia terytorialnego. Działanie Osi III jest bezpośrednio 
skierowane do miast wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych poprzez wyłączenie z 
interwencji pozostałych miast Polski Wschodniej. Z kolei działania w Osi I i II będą de facto realizowane w 
dużych miastach Polski Wschodniej z tego względu, że to główne miasta makroregionu, wraz z obszarami 
funkcjonalnymi, koncentrują większą część jego potencjału gospodarczego, innowacyjnego i naukowego. 
Ponadto, dzięki unowocześnieniu i rewitalizacji infrastruktury kolejowej w ramach Magistrali Wschodniej (Oś 
IV) stanowiącej szczególną koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej poprawie ulegnie 
dostępność transportowa miast wojewódzkich. celu zwiększenia poziomu ich przepustowości  

Wymóg określenia szacunkowej alokacji na te działania jest spełniony, ponieważ cały PO PW jest wskazany jako 
OSI (typ A), wobec tego cała alokacja programu przeznaczona jest na realizacje zintegrowanego podejścia 
terytorialnego. 

Interwencja oddziaływać będzie także na inne miasta Polski Wschodniej (podrozdział Inne miasta poza 
miastami wojewódzkimi), w szczególności ośrodki subregionalne, które mogą się stać bezpośrednimi 
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„beneficjentami” interwencji w Osi I i II, w szczególności zlokalizowane na ich terenie ośrodki innowacji i 
członkowie inicjatyw klastrowych, a także pośrednimi beneficjentami poprawy dostępności miast 
wojewódzkich w Osi III i IV. 

W dokumencie określono także hipotetyczny wpływ działań w programie PO PW 2014-2020 na rozwój 
obszarów wiejskich (podrozdział Obszary wiejskie). W tym przypadku wpływ interwencji PO PW ma charakter 
pośredni, poprzez dyfuzję efektów podniesienia poziomu konkurencyjności gospodarki makroregionalnej także 
na tereny wiejskie, w szczególności dotyczyć to będzie producentów rolnych w związku z planowanym 
rozwojem sektora rolno-spożywczego, jako jednej ze specjalizacji makroregionu określonej w SRSG PW. Także 
wzrost dostępności transportowej miast wojewódzkich wpłynie na ich lepszą dostępność z poziomu lokalnego – 
gmin wiejskich, a tym samym zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców wsi i dostępności do usług 
publicznych. 

 

W PO PW 2014-2020 trafnie uwzględniono wymiar terytorialny interwencji oraz zasady zintegrowanego 
podejścia do rozwoju społeczno- ekonomicznego. 

 
Pytanie szczegółowe: 
9. Czy wielkość i struktura alokacji finansowej jest adekwatna do planowanych działań i pozwoli zrealizować 
założone cele? Czy odzwierciedla wagę poszczególnych priorytetów i działań w stosunku do celów Programu?  
 

Podział alokacji na poszczególne osie priorytetowe znajduje się w Tabeli 46 w Rozdziale 3 PO PW: Plan 
finansowy. Z tabeli wynika, że łączny budżet (wkład UE i wkład krajowy) PO PW 2014-2020 wynosi 2 490,8 mln 

euro, w tym: 

• na Oś I. przeznaczono, jako wkład UE 485 mln euro oraz 85,6 mln euro jako wkład krajowy, 

• na Oś II – jako wkład 474,5 mln euro oraz 83,7 mln euro jako wkład krajowy, 

• a na Oś III – jako wkład 843,3 mln euro oraz 148,8 mln euro jako wkład krajowy, 

• na Oś IV – jako wkład 280,4 mln euro oraz 49,5 mln euro jako wkład krajowy, 

• Na Oś V (Pomoc techniczna) – jako wkład 34,0 mln euro oraz 6 mln euro jako wkład krajowy.  

Stopa finansowania (wkład UE do kwoty finansowania ogółem) wynosi 85%. 

 

Oś I Innowacyjna Polska Wschodnia  i Oś II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Alokacja na Oś I i Oś II (rozłożona prawie równo pomiędzy obie Osie priorytetowe) stanowi łącznie ponad 45% 
całkowitej alokacji PO PW, przy czym pozostała część alokacji 55% przeznaczona jest na projekty infrastruktury 
transportowej, które są o wiele bardziej kosztochłonne niż projekty Osi I i II. Świadczy to o wadze jaką nadano 
wsparciu skierowanemu bezpośrednio na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki makroregionu. 
Jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że Polska Wschodnia stanowi w całości OSI państwa w związku 
właśnie z istnieniem dużego dystansu rozwojowego, w tym zapóźnienia w rozwoju gospodarki makroregionu w 
stosunku do pozostałych województw kraju.   

Alokacja na Oś I I II jest wystarczająco duża aby zrealizować ambitne cele tych osi priorytetowych. Powstaje 
raczej pytanie czy potencjał absorpcyjny przyszłych beneficjentów działań w tych osiach PO PW jest 
wystarczający, aby efektywnie wykorzystać cała alokację i osiągnąć zaplanowane wskaźniki. Niski potencjał 
przedsiębiorstw makroregionu w zakresie działalności B+R, jak również zaplecza B+R w postaci jednostek 
naukowych (Oś I), stosunkowo niewielka liczba ośrodków innowacji o odpowiednim poziomie rozwoju 
instytucjonalnego (Oś I Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu.. i Oś II Platformy startowe…), 
niewielka liczba przedsiębiorstw dysponujących odpowiednim potencjałem konkurencyjnym umożliwiającym 
wejście na rynki zagraniczne (Oś II) i stosunkowo niewielka liczba dojrzałych inicjatyw klastrowych (Oś I i Oś II) 
wymaga podjęcia działań zapobiegających ryzyku niewykorzystania alokacji i nieosiągnięcia tym samym celów 
(wskaźników) PO PW. W obecnej wersji PO PW wprowadzono szereg rozwiązań mitygujących to ryzyko poprzez 
zwiększenie potencjału przyszłych beneficjentów. Podstawowym sposobem zwiększenia tego potencjału jest 
dopuszczenie w Osi I i II do realizacji projektów w konsorcjach w których uczestniczyć mogą podmioty spoza 
makroregionu, w tym także z zagranicy. Dodatkowymi zasadami wspomagającym wybór beneficjentów 
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dysponujących odpowiednim potencjałem jest: preferowanie projektów realizowanych przez grupy podmiotów 
(konsorcja, inicjatywy klastrowe, sieci współpracy), preferowanie, w przypadku przedsiębiorstw, projektów 
realizowanych w konsorcjach z jednostkami naukowymi, w przypadku animowania przez ośrodki innowacji 
projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców - preferowanie projektów, które angażować będą 
przedsiębiorstwa, ośrodki innowacji, jednostki naukowe.    
 
 
Oś III. Nowoczesna Infrastruktura transportowa 
Należy zaznaczyć, iż wszystkie typy inwestycji przewidziane w Osi III charakteryzują się dużą 
kapitałochłonnością, w szczególności dotyczy to inwestycji drogowych oraz zakupu taboru. W ekspertyzach 
dotyczących transportu miejskiego podkreślana jest konieczność kombinacji działań polegających na 
jednoczesnej poprawie infrastruktury, jakości taboru oraz integracji transportu, czyli działań o charakterze 
infrastrukturalnym i organizacyjnym. Tylko takie zestawienie zwiększy nie tylko komfort podróży (ten element 
samodzielnie nie wpłynie na większy popyt na przejazdy komunikacją publiczną), ale również częstotliwość, 
niezawodność, bezpieczeństwo oraz dostępność. Tylko tak scharakteryzowany transport publiczny może 
wpłynąć pozytywnie na osiągnięcie celu jakim jest poprawa mobilności mieszkańców. Podobnie sytuacja 
wygląda w przypadku celu szczegółowego jakim jest poprawa dostępności wewnętrznej w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych poprzez poprawę ich układu drogowego. 
Analiza dokumentu pn.: „Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla 
Polski Wschodniej na lat 2014-2020 w obszarze infrastruktura drogowa” pozwala stwierdzić, iż sama realizacja 
najważniejszych inwestycji drogowych oznaczonych jako „bezwarunkowe i warunkowe priorytety klasy A” dla 
miast wojewódzkich wyczerpałaby w dużym stopniu alokację na całą Oś III.   
 
Oś IV. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa 
Przedsięwzięcia rozwoju infrastruktury kolejowej należą do przedsięwzięć wysoko kosztochłonnych, a co za tym 
idzie, podejmowane wyzwania rozpatrywane są raczej w kategoriach dostępności finansowania. W tym 
kontekście wspomnieć należy, że podejmowane w ramach PO PW przedsięwzięcia mają charakter jedynie 
uzupełniający względem interwencji PO IŚ bis, a także nie jest znany ich dokładny zakres. Stąd też trudno 
jednoznacznie oceniać adekwatność alokacji do planowanych działań. Mając z kolei na uwadze średnie koszty 
dotychczas realizowanych inwestycji kolejowych (w przypadku linii o charakterze regionalnym, dla których 
niższe są też parametry techniczne linii) zaplanowana alokacja na działanie pozwoli dokonać inwestycji na ok 
200 km

38
 linii, przy założeniu wsparcia na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych. Taki poziom 

dofinansowania jednak nie będzie miał zastosowania w Programie. Przy założeniu mniejszego poziomu 
dofinansowania poprzez zastosowanie procedury luki finansowej obliczanej dla każdego projektu oddzielnie 
istnieje możliwość realizacji zakładanych w Programie inwestycji o długości 460 km, zakładając, że średni 
poziomo dofinansowania projektów, po zastosowaniu luki finansowej, wyniesie 68% wydatków 
kwalifikowalnych.  
 
Pytanie szczegółowe: 
10. Czy poszczególne formy wsparcia są odpowiednie w stosunku do możliwości beneficjentów i 
efektywności wdrażania działań? 
 
Generalnie można wyróżnić kilka grup instrumentów, za pomocą których program będzie realizował swój cel 
główny tj. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polaki Wschodniej. Są to instrumenty 
stymulujące: 

• wzrost aktywności przedsiębiorców w zakresie działalności B+R+I; 

• niwelowanie barier transferu technologii i wiedzy (poprzez profesjonalizację usług instytucji otoczenia 
biznesu); 

• powstawanie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi partnerami w regionie 
(klastry); 

• tworzenie warunków dla powstawania MŚP w Polsce Wschodniej, 

• internacjonalizację przedsiębiorstw (i klastrów), 
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• podniesienie mobilności mieszkańców i zasobów rynku pracy w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych. 

• podniesienie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej makroregionu. 
 

 

Instrumenty wpierające wzrost aktywności przedsiębiorców w zakresie działalności B+R+I 

Szanse 

W ramach PI 1.2 wsparcie będzie udzielane w formie mieszanej, zwrotnej oraz formie bezzwrotnej (dotacje).  

Doświadczenia PO IG w zakresie Działania 1.4-4.1
39

 (finansowanie B+R i wdrożenia - tak jak w instrumencie 

Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I) wskazują, że taki instrument cieszy się dużym 
popytem ze strony przedsiębiorców. W szczególności istotny jest dostęp do finansowania wysokiego ryzyka na 
etapie B+R – role tę powinny pełnić dotacje w PO PW. Na etapie wdrożenia możliwe jest zastosowanie 
instrumentów mieszanych i zwrotnych.  

Współpraca z jednostkami naukowymi przy realizacji działań badawczo-rozwojowych jest w opinii 
przedsiębiorców konieczna ze względu na dostęp do infrastruktury badawczej oraz potrzebę zatrudnienia 
wykwalifikowanego personelu badawczego. 

Dopuszczenie możliwości współpracy jednostek spoza regionu z przedsiębiorcą z makroregionu aplikującego o 
wsparcie przezwycięża barierę niskiego potencjału jednostek naukowych w makroregionie. 

Zagrożenia 

Instrumenty te mają stymulować przedsiębiorców do prowadzenia lub zlecania wyspecjalizowanym 
jednostkom działań B+R prowadzących do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania. Działania takie skierowane są 
do przedsiębiorców o wysokim potencjale innowacyjnym tj. dysponującym własnym zapleczem B+R 
(infrastruktura i kadry) lub przynajmniej kadrami zdolnymi do współpracy z zewnętrznymi jednostkami B+R. 
Opis diagnostyczny makroregionu Polski Wschodniej wskazuje, że jest to region o najniższym potencjale w 
dziedzinie B+R w Polsce. Stwarza to zagrożenie dla wykorzystania alokacji i osiągnięcia celów Osi I. 
Dopuszczeniu możliwości aplikowania o środki konsorcjów firm, którego liderem jest przedsiębiorca z Polski 
Wschodniej, natomiast partnerami mogą być firmy spoza Polski Wschodniej, daje szanse na znaczne 
zwiększenie potencjału innowacyjnego beneficjentów z Polski Wschodniej i zmniejsza zagrożenie 
niewykorzystania alokacji. Wzrasta jednocześnie zagrożenie wystąpienia efektu „wyciekania’ Konieczne będzie 
wbudowanie, na poziomie szczegółowych warunków ubiegania się o wsparcie, mechanizmów minimalizujących 
ryzyko efektu” wyciekania”. Można rozpatrywać takie rozwiązania jak: 

• wyłączenie możliwości lub ograniczenie (np. max 10% kwoty wsparcia) możliwości zakupów 
infrastruktury badawczej przez podmioty mające siedzibę poza Polską Wschodnią;  

• partycypację podmiotów z Polski Wschodniej w korzyściach wynikających z ochrony praw własności 
intelektualnej wytworzonej w ramach projektu 

Mechanizmy te nie mogą być zbyt restrykcyjne w stosunku do firm spoza Polski Wschodniej, żeby nie 
zniechęciły potencjalnych partnerów do aplikowania do PO PW. 

Drugim elementem programu sprzyjającym realizacji większych projektów jest preferowanie projektów 
realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi. Doświadczenia PO IG w zakresie Działania 1.4-4.1 

(finansowanie B+R i wdrożenia) wskazują,
40

 że koszty badań wykonywanych we współpracy z jednostkami 

naukowymi są większe niż w przypadku projektów badawczych realizowanych własnymi siłami (średni budżet 
projektu realizowanego we współpracy z jednostką naukową w Działaniu 1.4, jest prawie dwukrotnie większy, 
niż w projektach bez partnera). Projekty realizowane w partnerstwie z jednostkami naukowymi byłyby 
pożądane nie tylko ze względu na korzyści związane z większym potencjałem takich partnerstw, dyfuzją wiedzy 

                                        
39 PSDB, „Ewaluacja Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”, PARP, 2011. 
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pomiędzy partnerami, nowatorstwem rozwiązań, ale miałyby także bardzo praktyczny z punktu widzenia 
zarządzania programem wymiar – zwiększonej absorpcji środków. 

Jednocześnie większe koszty takich projektów są istotną barierą współpracy z jednostkami naukowymi po 
stronie przedsiębiorców Dlatego proponuje się dodatkową zachętę w postaci zróżnicowania poziomu 
dofinansowania projektów ze środków publicznych – maksymalne  dofinansowanie na poziomie intensywności 
pomocy w przypadku (droższych) projektów B+R realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi; 
mniejsze dofinansowanie dla projektów nie spełniających tego kryterium  

Trzecim elementem byłoby stworzenie zachęt do realizacji w tej formule większej liczby małych projektów, o 
porównywalnej skali do mniejszych projektów w działaniu 1.4-4.1. Jak wcześniej opisano w „szansach”, 
doświadczenia PO IG w zakresie Działania 1.4-4.1 wskazują także na rolę tego typu instrumentu (dotacyjnego) 
w pobudzeniu popytu na B+R w firmach do tej pory nie prowadzących tego typu działalności. 

 

Rekomendacje 

• rekomenduje się zastosowanie instrumentu bezzwrotnego w odniesieniu do części badawczo-
rozwojowej,  

• stworzenie mechanizmów zapobiegających efektowi „wyciekania” w przypadku konsorcjów firm z 
makroregionu z firmami i jednostkami naukowymi spoza makroregionu, poprzez:  

o wyłączenie możliwości lub ograniczenie (np. max 10% kwoty wsparcia) możliwości zakupów 
infrastruktury badawczej przez podmioty mające siedzibę poza Polską Wschodnią;  

o partycypację podmiotów z Polski Wschodniej w korzyściach wynikających z ochrony praw 
własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu 

• zróżnicowanie poziomu dofinansowania ze środków publicznych – maksymalne  dofinansowanie na 
poziomie intensywności pomocy w przypadku (droższych) projektów B+R realizowanych we 
współpracy z jednostkami naukowymi; mniejsze dofinansowanie dla projektów nie spełniających tego 
kryterium 

• ustalenie niskiej minimalnej wartości dofinansowania w projektach (dopuszczenie do realizacji małych 
projektów) 

 

Instrumenty wpierające niwelowanie barier transferu technologii i wiedzy (poprzez profesjonalizację usług 
instytucji otoczenia biznesu)  

Szanse 

Alokowanie środków PO PW na tworzenie sieci ośrodków innowacji w Polsce Wschodniej stwarza szansę na 
przepływ know-how doradczego i zwiększenie potencjału usługowego słabszych ośrodków, które będą mogły 
realizować usługi we współpracy z innymi ośrodkami innowacji. 

Obserwuje się bowiem ponadprzeciętną aktywność ośrodków świadczących usługi doradcze proinnowacyjne w 

ramach KSI KSU w makroregionie Polski Wschodniej
41

, głównie dzięki aktywności ośrodków ze świętokrzyskiego 

i podkarpackiego. Jednocześnie obserwuje się niezaspokojony popyt na te usługi w województwie 
podkarpackim (przedsiębiorcy z podkarpackiego „importowali” zaawansowane usługi doradcze proinnowacyjne 
z ośrodków KSI KSU usytuowanych w innych województwach). 

Powiązanie działalności usługowej z animacja projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców stwarza 
szansę na większy popyt na usługi. Z badania przeprowadzonego przez PARP

42
 w 2012 r. wynika, że popyt na 

usługi doradcze proinnowacyjne związany jest z podażą środków inwestycyjnych z programów publicznych. Co 
czwarty przedsiębiorca dokonujący zakupu nowej technologii lub wiedzy korzysta z usług doradcy 
zewnętrznego. Co drugi przedsiębiorca zwracający się o pomoc do doradcy zewnętrznego przy wdrażaniu 

                                        
41 PSDB, Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Transfer 

technologii, PARP, 2012, s. 6. 
42

 Tamże s.7. 
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nowych rozwiązań w firmie robił to w związku z ubieganiem się o finansowanie zewnętrzne (50,6%). W prawie 
40% przypadków dotyczyło pomocy w związku z ubieganiem się o dotacje unijne. 

Ceny usług dla przedsiębiorców będą niższe od cen rynkowych (usługi dofinansowane). Stwarza to szansę na 
zwiększenie popytu na usługi. Jedną z najważniejszych barier (druga w kolejności) w korzystaniu z doradztwa to 
brak środków finansowych na zaawansowane usługi doradcze. Średnio w ciągu roku przedsiębiorcy deklarują 
wydatek rzędu 9 tys. zł na zakup zewnętrznych usług doradczych, a koszt usług doradczych proinnowacyjnych 
obejmujący tylko dwa pierwsze etapy wdrożenia (ocena potencjału i wybór rozwiązania technologicznego) 
wyceniono na 38 tys. zł. 

 

Zagrożenia 

O ile w sensie ilościowym makroregion jest stosunkowo dobrze wyposażony w ośrodki innowacji i 
przedsiębiorczości, o tyle zakres i jakość ich oferty nie jest wystarczająca. W szczególności zaawansowane usługi 
proinnowacyjne (wsparcie transferu technologii, tworzenie firm technologicznych, stymulowanie współpracy 
przedsiębiorstw z jednostkami B+R, wsparcie prowadzenia B+R w firmach, wsparcie internacjonalizacji 
działalności gospodarczej) nie są rozwinięte w wystarczającym stopniu (Diagnoza). Wsparcie rozwoju 
(zwiększenia zakresu) i profesjonalizacji usług proinnowacyjnych (wspierających pełen cykl wdrożenia innowacji 
w przedsiębiorstwie) natrafia na określone bariery potencjału tych ośrodków i bariery popytowe.  

W programie zastosowano (poprzez skierowanie wsparcia do usługodawców - ośrodków innowacji) model 
podażowy stymulowania rynku usług doradczych proinnowacyjnych. Rozwiązanie to wydaje się słuszne z 
punktu widzenia celu działania - podniesienia potencjału ośrodków innowacji w Polsce Wschodniej.  

Podaż dofinansowanych usług na rynek prowadzi do jego rozwoju - do zwiększenia popytu na te usługi (jeśli 
usługa jest dofinansowana w 100%) - komercyjni doradcy realizowali średnio trzykrotnie mniej usług rocznie niż 

doradcy wspierani  w ramach KSI KSU
43

. 

Doświadczenia PARP z siecią KSI KSU wskazują także na ograniczenia modelu podażowego (finansowane z 
projektu systemowego w ramach działania 5.2 PO IG). Dotyczą one głównie niedostatecznego potencjału 
ośrodków innowacji, czego efektem jest realizowanie głównie usług najprostszych (80% usług KSI KSU 
zakończyło się na etapie audytu technologicznego) i niewielkiej skali oddziaływania (w ciągu ponad dwóch lat 

realizacji wsparcia w ramach PO IG usługami objęto niewiele ponad 700 przedsiębiorstw w całym kraju.
44

  

 

Rekomendacje 

Model pracy wspartego IOB powinien dopuszczać sieciowanie z ośrodkami i firmami doradczymi spoza regionu, 
w szczególności firmami doradczymi dysponującymi wiedzą branżową w celu uzupełnienia oferty IOB z 
makroregionu, i przepływ know-how dotyczący świadczenia usług doradczych proinnowacyjnych; 

 
Instrumenty wspierające powstawanie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi 
partnerami w regionie (w tym klastry) 

Szanse  

Formy wsparcia są odpowiednie w stosunku do możliwości beneficjentów i efektywności wdrażania działań. PO 
PW słusznie koncentruje się na „twardych” (inwestycyjnych) instrumentach wsparcia pozostawiając wsparcie o 
charakterze „miękkim”, przeznaczone na rozwój samej struktury i działania sieciujące na poziomie 
poszczególnych programów regionalnych. Proponowane formy wsparcia są właściwe z punktu widzenia 
możliwości beneficjentów i efektywności wdrażania działań. 

Dostępność środków inwestycyjnych może być istotnym stymulatorem nawiązywania współpracy biznesowej w 
ramach klastrów. Wymierne rezultaty, które będą monitorowane oraz wymagany wkład własny powinien 

                                        
43

 Tamże. 
44 PSDB, Badanie klientów usługi proinnowacyjnej, realizowanej w ramach projektu systemowego PARP, finansowanego z 
działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP, 2012. 
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zminimalizować zagrożenie skoncentrowania się aktywności struktur klastrowych na konkurowaniu o środki na 
pozabiznesowe aspekty funkcjonowania klastrów, o którym mowa w Diagnozie (s. 19). Ponieważ pozyskiwanie 

finansowania zewnętrznego na wspólne inwestycje jest jedną z największych słabości klastrów
45

 istotną rolę 

animatora takich działań mogą pełnić IOB wspierane w tym zakresie w ramach Osi I. 

Szanse na wykorzystania środków inwestycyjnych na B+R i innowacje stwarzają te klastry w makroregionie, 
które osiągnęły wysokie stadium rozwoju i należą do branż wysokotechnologicznych, jak klaster lotniczy Dolina 
Lotnicza, AVIA-SPLot, Lubelski Klaster Lotniczy, i inne wymienione w Diagnozie na str.18. 

Nie należy też pomijać znaczenia klastrów z branż mniej zaawansowanych technologicznie. Inspirowanie 
powstawania klastrów, w tym stymulowania ich rozwoju dla stanowienia inteligentnej specjalizacji winno 
odbywać się w tych branżach, które statystycznie stanowią specjalizację regionalną (istotne zagęszczenie 
podmiotów), w nich już funkcjonują inicjatyw klastrowe, i dany sektor powszechnie postrzegany jest jako sektor 
z potencjałem do stanowienia inteligentnej specjalizacji. Do jednej z wymienianych powszechnie specjalizacji 
makroregionu Polski Wschodniej w branżach nie należących do sektorów wysokiej technologii należy 
przetwórstwo spożywcze, które ma szanse stać się specjalizacją makroregionu. 

Zagrożenia 

Pomimo dość dużej liczby klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce Wschodniej (72 klastry i inicjatywy 
klastrowe) tylko część z nich znajduje się w takim stadium rozwoju, które pozwala na skuteczne aplikowanie o 
środki na przedsięwzięcie biznesowe.  

Dotychczasowa aktywność klastrów skupiała się na wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych i tworzeniu 
sieci powiązań. Dostępność środków inwestycyjnych w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.2 i 3.2 w PO PW 
prowadzić będzie prawdopodobnie do przedefiniowania składu i formuły funkcjonowania istniejących klastrów.  

Preferowanie w PO PW klastrów, w ścisłym rozumieniu definicyjnym tej struktury, o charakterze 
ponadregionalnym wydaje się nietrafne ze względu na brak takich struktur w makroregionie i trudności z ich 
tworzeniem. Pomimo często deklarowanej wysokiej skłonność klastrów /inicjatyw klastrowych do kooperacji 

miedzklastrowej
46

, która, wg deklaracji, miałaby ona dotyczyć w pierwszej kolejności działalności B+R, 

innowacyjności produktowej oraz internacjonalizacji, nawiązanie rzeczywistej współpracy natrafia na szereg 
problemów. Za warunki konieczne nawiązania współpracy międzyklastrowej należy uznać wspólnotę celów i 
problemów, porównywalność procesów rozwojowych, ulokowanie w tych samych warunkach otoczenia i 
uwarunkowaniach z tym związanych. Klastry ponadregionalne były objęte wsparciem w PO RPW 2007-2013, ale 
wsparcie dotyczyło budowy powiązań w ramach klastra, co było znacznie łatwiejsze od realizacji wspólnych 
przedsięwzięć biznesowych. Zwracano na to uwagę na panelu ekspertów i wywiadach grupowych.   

 

Rekomendacje 

W PI 1.2 przewidziano instrumenty bezzwrotne, mieszane i zwrotne. Zastosowanie instrumentu bezzwrotnego 
w przypadku przedsięwzięć finansowanych z tego działania stwarza zagrożenie wystąpienia efektu jałowej 
straty (patrz A.7). Z opisu działania wynika, że wsparte będą stosunkowo duże inwestycje, które wymagać będą 
dużego potencjału organizacyjnego i finansowego od beneficjentów – zatem instrument skierowany jest do 
firm większych (średnich). Takie firmy nie mają zasadniczo kłopotów z uzyskaniem finansowania zwrotnego na 
rynku na przedsięwzięcia komercyjne nie obarczone wysokim ryzykiem. Rekomendowanym rozwiązaniem 
byłoby zastosowanie wsparcia bezzwrotnego na etapie B+R oraz zwrotnego na etapie wdrożenia. Zastosowanie 
wsparcia bezzwrotnego w tym przypadku jest zachętą do podejmowania wspólnych inwestycji przez inicjatywy 
klastrowe lub konsorcja ich członków, co ma prowadzić do realizacji projektów o większej skali i zasięgu i 
nawiązania trwałych relacji biznesowych pomiędzy współpracującymi członkami inicjatywy klastrowej. Z tego 
punktu widzenia dotacja mityguje ryzyko utraty konkurencyjności poprzez udostępnienie innym członkom 
konsorcjum wiedzy nieopatentowanej (know-how) w ramach współpracy przy realizacji wspólnych projektów 
biznesowych.  
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 Tamże, s. 7. 
46 PSDB, Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej 
specjalizacji regionu, UMWM, 2013, s. 6 
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Instrumenty wspierające powstawanie MŚP w Polsce Wschodniej 

Szanse 

Działanie jest ukierunkowane na tworzenie nowych przedsiębiorstw przez osoby absolwentów szkół wyższych 
(do 35. roku życia) oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących rozwinąć swój pomysł oraz uruchomić i 
rozwijać własne firmy, w szczególności innowacyjne i technologiczne, w Polsce Wschodniej. Działanie łączy 
efekty charakterystyczne dla interwencji prozatrudnieniowych z efektami charakterystycznymi dla 
instrumentów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.  

Z badania PARP dotyczącego postaw przedsiębiorczych wśród studentów  i kadry naukowej uczelni wynika
47

, że 
chęć wykorzystania w przyszłości swojej profesjonalnej wiedzy w postaci prowadzenia własnej firmy dotyczy 
51% badanych studentów. Jednocześnie tylko 2% badanych studentów prowadziło własną działalność 
gospodarczą a 8% badanych zainteresowanych było podjęciem działalności gospodarczej w ciągu najbliższego 
roku. Wskazuje to na poważne bariery w realizacji idei samozatrudnienia studentów. 

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazano m.in. brak dostępu do finansowania firm typu start-up,  a także 
brak dostatecznej wiedzy o sposobie prowadzenia biznesu i nieprzystosowanie programów nauczania 
przedsiębiorczości na uczelniach do potrzeb studentów i kadry naukowej - respondenci (studenci i kadra 
naukowa) wskazali wyraźnie na potrzebę zmniejszenia zagadnień teoretycznych w przypadku zajęć z obszaru 
przedsiębiorczości, poprzez włączenie w proces edukacyjny w pierwszej kolejności praktyków z odpowiednim 
przygotowaniem, przedsiębiorców i konsultantów/ekspertów. 

Wyniki te potwierdzają słuszność przyjętych form wsparcia w działaniu skierowanym do absolwentów uczelni 
wyższych wspierających tworzenie własnych firm innowacyjnych i technologicznych.  
 
Zagrożenia 

Zastosowane formy wsparcia można zaliczyć do modelu „słabej selekcji”48 bazującego na niewielkich zasobach 
(infrastruktura, finanse), który stawia sobie za cel doprowadzenie do uruchomienia jak największej liczby 
projektów/ podmiotów - efektem jest na ogół duża podaż słabych ekonomicznie podmiotów. Stwarza to 
zagrożenie niskiej przeżywalności utworzonych w ten sposób firm typu start-up. Z drugiej stronu za 
wdrożeniem tego modelu przemawia wspomniany już dualizm celów interwencji – zahamowanie odpływu 
wykształconych osób z Polski Wschodniej poprzez wsparcie ich rozwoju zawodowego przez samozatrudnienie 
oraz promowanie tworzenia firm innowacyjnych i technologicznych charakterystyczne dla nurtu 
przedsiębiorczości akademickiej.  

Schemat oferujący wsparcie bezzwrotne na inwestycje związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa 
może spotkać się z konkurencyjnymi schematami wsparcia start-upów planowanymi w regionalnych 
programach operacyjnych, które najprawdopodobniej będą oferowały wsparcie zwrotne na rozpoczynanie 
działalności gospodarczej. Na etapie selekcji projektów należy zatem zadbać aby dofinansowanie bezzwrotne 
trafiało do innowacyjnych przedsięwzięć – tylko to bowiem uzasadnia zastosowanie tego znacznie 
korzystniejszego instrumentu wsparcia. 

 
Instrumenty wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw ( w tym klastrów) 

Szanse 

Zastosowanie instrumentu bezzwrotnego do realizacji tego działania ocenia się jako właściwe w związku z 
występowaniem luki rynkowej w zakresie usług doradczych inicjujących i rozszerzających ekspansje MSP na 
rynki zagraniczne. 

                                        
47 Przedsiębiorczość akademicka – raport z badania, PARP, 2009. 
48

 P. Tamowicz. Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off. PARP, 2006. 
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Występuje także luka w programach wsparcia wspomagających internacjonalizację przedsiębiorstw
49

. 

Większość z nich wspiera uczestnictwo przedsiębiorców w targach i misjach. Program finansowany z Działania 
6.1 PO IG wprowadza element doradztwa strategicznego na etapie przygotowania do udziału w imprezie 
zagranicznej. Jednak wsparcie w obecnie i wcześniej realizowanych programach nie jest kontynuowane na 
dalszych etapach wchodzenia na rynki zagraniczne – wyborze kontrahentów, doradztwa w negocjacjach, 
pomocy prawnej, strategii ekspansji na konkretnym rynku, wsparcia doradczego w początkowym okresie 
działalności na obcym rynku. 

Proponowane instrumentarium w ramach PO PW przełamuje tę barierę poprzez deklarowane w PO PW 
kompleksowe, indywidualne działania doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora 
MŚP z Polski Wschodniej, związane m. in. z doradztwem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek 
zagraniczny, analizą rynku docelowego mając na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek 
zagraniczny, wyselekcjonowaniem zagranicznych partnerów oraz organizacją spotkań, usługami PR i 
marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwem prawnym i handlowym.  

Wsparcie skierowane jest do MŚP inicjujących działalność związaną z internacjonalizacją na danym rynku oraz 
rozszerzających tę działalność. Jest to słuszne, bowiem znacznie bardzie efektywne z punktu widzenia wzrostu 

konkurencyjności gospodarki makroregionu jest wspieranie „intensywnych eksporterów”
50

, już obecnych na 

rynkach zagranicznych  poszerzających zakres swojej ekspansji eksportowej.  

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność działania będzie jakość pracy doradców pomagającym 
firmom w realizacji działań, zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że 
dobrzy doradcy zwiększają znacznie efektywność tego typu działań (i odwrotnie: nieprofesjonalni doradcy 
zmniejszają zainteresowanie). Jedną z planowanych form wsparcia jest wdrażanie działania przez wyłonienie 
operatora, który następnie zakontraktuje komercyjne firmy doradcze obecne na rynkach docelowych. 
Rozwiązanie to będzie sprzyjać profesjonalizacji usług dostarczanych beneficjentom.  

Brak jest opracowań dotyczących efektów wsparcia w ramach poprzedniego Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 jednak analiza efektów działań wspierających w innych województwach51 

pokazuje, że zauważalny jest brak wymiernych efektów w dwóch niezwykle istotnych wymiarach rozwoju 
klastrów: innowacyjności oraz internacjonalizacji. Przewidziane w PO PW działania związane z 
internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R+I mające na celu wymianę doświadczeń, intensyfikację transferu 
technologii oraz przepływ wiedzy i informacji pomiędzy ośrodkami przemysłowymi i naukowymi 
zlokalizowanymi w różnych krajach i regionach, odpowiadają na tę potrzebę. 

 

Zagrożenia 

W PO PW nie definiuje się konkretnych kierunków ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, 
bowiem, zgodnie z koncepcją instrumentu, będą one wynikały z indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. 

Jednak trudności techniczne na poziomie wdrażania instrumentu przez operatora
52

 będą zapewne wymagały 

zdefiniowania możliwych rynków docelowych. 

Wybór kierunków ekspansji powinien nawiązać do położenia terytorium makroregionu i powinien uwzględniać 
partnerów handlowych tuż za wschodnia wschodnią granica kraju. W kategorii przychodów z eksportu, co 
prawie ¼ przychodów krajowych eksporterów przypada na Rosję, Ukrainę, Białoruś, a tylko 14% na inne kraje 
poza jednolitym rynkiem europejskim i wymienionymi wcześniej krajami sąsiadującymi z makroregionem. 

                                        
49

 PSDB, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji 
na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, WUM, 
2012, Cz. 2. 
50

 J. Cieślik , Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Akademia Leona Koźmińskiego, 2010 
51

 PSDB, Badanie w zakresie wpływu inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego na kształtowanie inteligentnej 
specjalizacji regionu, UMWM, 2013; Hołub J. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport ogólny. Warszawa: 
PARP, 2012 
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 Zakontraktowanie usługodawców obecnych na konkretnych rynkach nie będzie zapewne możliwe ad hoc tylko będzie 
zapewne realizowane w jednym lub kilku etapach. Konieczne wtedy będzie określenie rynków na których poszukiwani będą 
usługodawcy. 
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Zwracają na to uwagę Marszałkowie województw Polski Wschodniej, wskazując na ważne szanse rozwojowe, 

jakie płyną z przygranicznego położenia makroregionu
53

.  

 

Rekomendacje 

Rynki docelowe objęte wsparciem powinny przede wszystkim obejmować kraje graniczące z makroregionem 
Polski Wschodniej. Tworzenie katalogu zamkniętego na poziomie programu jest niecelowe, jednak 
zasygnalizowanie możliwości objęcia programem rynków krajów graniczących z województwami Polski 
Wschodniej wydaje się celowe w świetle szans rozwojowych makroregionu. 

 

Instrumenty wspierające podniesienie mobilności mieszkańców i zasobów rynku pracy w miastach i ich 
obszarach funkcjonalnych - wsparcie w obszarze transportu miejskiego i drogowego 

Szanse 

W Osi III ograniczono beneficjentów programu w praktyce do miast wojewódzkich.54 Taki wybór potencjalnych 
beneficjentów jest uzasadniony nowym paradygmatem polityki regionalnej, mówiącym o konieczności 
wspierania ośrodków wzrostu oraz wspierania ich powiązań z pozostałym obszarem, tak aby dyfuzja 
pozytywnych rezultatów wsparcia była jak najbardziej efektywna. Przy wysokości alokacji, jaką dysponuje PO 
PW na tę Oś priorytetową nieracjonalne byłoby rozproszenie inwestycji na więcej ośrodków np. ośrodki 
subregionalne, które będą finansowane z innych programów.  

Z tego samego powodu (konieczność koncentracji wsparcia) właściwy jest, w przypadku PI 4.5 pozakonkursowy 
tryb wyboru projektów ale finansowane będą projekty, które zostaną wskazane w strategii ZIT – czyli 
przynoszące największą wartość dodaną zgodnie z przyjętą strategią ZIT. 

Zagrożenia 
Ponieważ w ramach III osi beneficjentami mogą być jedynie miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, związki, 
stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze 
funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego 
Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej oraz dodatkowo (w p.i. 
7.2.) jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa z makroregionu Polski Wschodniej, a 
inwestycje transportowe charakteryzują się dużą kapitałochłonnością, w związku z tym zachodzi pytanie o 
możliwości sfinansowania realizacji inwestycji. Problem ten jednakże dotyczy wszystkich potencjalnych 
beneficjentów starających się o dofinansowanie znacznych inwestycji infrastrukturalnych. Należy jednak 
zaznaczyć, iż w ramach PO PW przewidziano jako typ beneficjenta również związki, stowarzyszenia i 
porozumienia, w których skład wchodzi miasto wojewódzkie również po to, aby zwiększyć możliwości 
sfinansowania inwestycji.  
W PO PW dla priorytetu inwestycyjnego 7.2 planowana jest procedura konkursowa, która może skutkować 
większym rozproszeniem inwestycji. Należy zadbać, żeby kryteria wyboru projektów odwoływały się do 
priorytetów strategii ZIT w zakresie dostępności wewnętrznej miast-beneficjentów. Procedura konkursowa jest 
bardziej wymagająca dla beneficjentów, ale, jak pokazuje doświadczenie przy realizacji innych programów, jest 
bardziej efektywna, głównie poprzez skrócenie czasu przygotowania projektów planowanych do objęcia 
wsparciem.  

 
Instrumenty wspierające podniesienie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej makroregionu - wsparcie w 
obszarze transportu kolejowego 

Szanse 
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 Stanowisko regionów Polski Wschodniej w sprawie Programu Operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej na lata 2014-
2020. 
54 oraz związków, stowarzyszeń i porozumień jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze 
funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej lub obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego Polski 
Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej, a w przypadku priorytetu inwestycyjnego 7.2. 
– dodatkowo uwzględniono jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim w ramach makroregionu PW. 
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Planowane inwestycje uzupełniają luki inwestycyjne w infrastrukturze transportowej makroregionu. 
Wzmocnione zostaną powiązania stolic regionów między sobą w ramach tzw. Magistrali Wschodniej oraz 
powiązania stolic regionów z ośrodkami subregionalnymi. Planowane inwestycje przyczynią się do intensyfikacji 
ruchu towarowego (m.in. połączenie z linią LHS), a także do intensyfikacji ruchu pasażerskiego. Realizacja 
projektów w trybie pozakonkursowym umożliwia precyzyjne skierowanie środków na inwestycje o wysokim 
priorytecie.  

Drugim aspektem, o którym należy tutaj wspomnieć jest wysoki koszt przygotowania i realizacji projektów a 
także wysoki stopień złożoności procesu przygotowania inwestycji kolejowych. Skupienie tych procesów w 
jednej instytucji rodzi z jednej strony pewne obawy, z drugiej zaś neutralizuje ryzyko rozproszenia potencjału 
organizacyjnego. Dużą szansę w tym względzie stanowi typ projektu dotyczący przygotowania dokumentacji 
technicznej projektów, co powinno przyspieszyć zarówno przyjmowanie projektów do realizacji jak i 
wydatkowanie środków, a więc będzie sprzyjać efektywności wdrażania oraz poprawić skuteczność działania 
beneficjenta. 

 

Zagrożenia 

W ramach PO PW 2014-2020 planowana jest procedura pozakonkursowa, która jak pokazują doświadczenia 
obecnej perspektywy finansowej, jest mało wymagająca dla beneficjenta, a co za tym idzie, stanowi zagrożenie 
dla sprawnej i szybkiej realizacji przedsięwzięć.  

Jak zauważono wcześniej, wysoki stopień złożoności procesu przygotowania inwestycji pozwala postawić 
pytanie o możliwość realizacji przedsięwzięć przez jednego beneficjenta – PKP PLK S.A. Z racji obowiązujących 
uregulowań prawnych jest to jednak jedyne rozwiązanie. 

Problemem może być również wkład własny beneficjenta (PKP PLK S.A.) starającego się o dofinansowanie 
wskazanych inwestycji w infrastrukturę kolejową, wynikające z konieczności wpisania planowanych inwestycji 
w strukturę wydatków spółki, zasilanej środkami publicznymi. Akceptacja planowanych inwestycji nie stanowi 
bowiem gwarancji rzeczywistego wydatkowania środków na ten cel. Zapewnienie środków na realizację 
inwestycji stanowić może poważne ryzyko. Warto też zauważyć, że inwestycje infrastrukturalne są wysoko 
kosztowne, a co za tym idzie, wsparcie w formie dotacji jest tutaj właściwą formą neutralizacji ryzyka 
związanego z tymi przedsięwzięciami.  

Podsumowując, analiza pozwala stwierdzić, iż formę wsparcia (dotacja) dobrano tutaj odpowiednio. 

Ryzykiem wpływającym na możliwość osiągnięcia zakładanych efektów jest aspekt działań komplementarnych 
względem realizowanych inwestycji. Realizacja inwestycji kolejowych (także tych przewidzianych do realizacji w 
ramach PO PW 2014-2020) może nie przynieść zakładanych efektów, jeśli nie powiąże się ich efektów ze 
zmianami organizacyjnymi, w tym lepszą organizacją przewozów. Zakładany efekt intensyfikacji przewozów 
może nie nastąpić, jeśli za zmianami parametrów linii nie pójdzie lepsza oferta dostępu do infrastruktury oraz 
lepsza oferta przewozowa dla pasażerów. 

 

Pytanie szczegółowe: 
11. W jakim zakresie realizacja dużych projektów (jeśli takie będą planowane) może wpłynąć na realizację 
celów priorytetów i programu? 
 
W programie zasygnalizowano możliwość finansowania dużych projektów - dla 7. celu tematycznego powyżej 

75 mln euro wydatków kwalifikowalnych, dla pozostałych celów tematycznych powyżej 50 mln euro
55

.Takie 

projekty są pożądane, ponieważ dzięki koncentracji zasobów mogą istotnie wpłynąć na skalę efektów, czyli 
szersze oddziaływanie poprzez kompleksowe rozwiązanie problemów, które stały u podstaw interwencji w 
danym obszarze. Wymagane przez KE, która zatwierdza do realizacji duże projekty, procedury akceptacji 
dużych projektów, w lepszym stopniu zapewniają trafność inwestycji – wymagania dotyczące analiz kosztów i 
korzyści, oddziaływania społecznego, gospodarczego i środowiskowego są surowsze niż w przypadku projektów 
mniejszych.  
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 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego.  
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W obecnej wersji programu planowany jest jeden duży projekt w ramach Osi IV, który stanowi element 
Magistrali Wschodniej, łączącej miasta wojewódzkie Polski Wschodniej. Jego realizacja bezpośrednio wpłynie 
na osiągnięcie celu szczegółowego PI 7.4, jakim jest „wzmocnienie spójności wewnętrznej oraz dalsza poprawa 
dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej”. Duże projekty  mogą się też pojawić w Osi III jeśli będą ujęte w 
Strategii ZIT. 

 

 

Pytanie C: Czy założenia i cele programu są spójne z najważniejszymi politykami i 
strategiami na poziomie unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym w 
szczególności ze strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową 
Partnerstwa oraz zaktualizowaną Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej do 2020 r.? 

 
Pytania szczegółowe: 

1. Czy założenia i cele (strategia) PO PW (w tym zdefiniowane w diagnozie wyzwania i potrzeby 
rozwojowych) są spójne z najważniejszymi unijnymi, krajowymi, ponadregionalnymi i regionalnymi 
celami strategicznymi?  

2. W jakim stopniu spodziewane efekty PO PW przyczynią się do realizacji celów strategicznych na 
różnych poziomach, w tym w szczególności do realizacji celów strategii Europa 2020?  

3. Czy PO PW jest spójny ze wskazanymi w projekcie rozporządzenia (art. 48 pkt. 3 (d)) rekomendacjami 
Rady Unii Europejskiej?  

4. Czy uwzględniono wszystkie czynniki zewnętrzne, związane z bieżącą i prognozowaną sytuacją 
społeczno-ekonomiczną, które mogą istotnie wpłynąć na realizację w PO PW? 

5. Czy warunki wstępne (ex-ante) odnoszące się do PO PW (których zasady stosowania zawarte zostały w 
art. 17 projektu rozporządzenia ogólnego) są zasadne i przyczynią się do zwiększenia skuteczności i 
efektywności realizacji PO PW? A jeśli nie, czy istnieją inne istotne warunki i jakie są możliwości ich 
spełnienia? 

6. Czy i w jakim zakresie warunki wstępne (ex-ante) zostały spełnione? W odniesieniu do warunków 
niespełnionych - jakie są możliwości spełnienia ich w przewidzianych terminach? 

 

 
Wyniki badań 
 
Pytanie szczegółowe: 
1. Czy założenia i cele (strategia) PO PW (w tym zdefiniowane w diagnozie wyzwania i potrzeby 
rozwojowych) są spójne z najważniejszymi unijnymi, krajowymi, ponadregionalnymi i regionalnymi celami 
strategicznymi?  
 
Celem niniejszej części raportu z ewaluacji ex ante Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jest 
ocena spójności założeń i celów Programu z najważniejszymi politykami i strategiami ponadregionalnymi i 
regionalnymi, w tym w szczególności ze Strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, 
projektem Umowy Partnerstwa oraz zaktualizowaną Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
Wschodniej do 2020 r. (ocena spójności zewnętrznej PO PW). Analiza tego obszaru została przeprowadzona 
głównie za pomocą analizy desk research oraz badań jakościowych (wywiadów z przedstawicielami instytucji 
wdrażania, przedstawicielami regionów tworzących obszar wsparcia, przedstawicielami parterów społeczno-
gospodarczych oraz na podstawie wniosków wygenerowanych w trakcie panelu ekspertów). 
 
Analiza desk research została zrealizowana metodą krzyżową, która polega głównie na zestawianiu 
celów/wskaźników rezultatu zawartych w PO PW i badanych dokumentach oraz poszukiwaniu cech wspólnych i 
ewentualnych rozbieżności.  
Zidentyfikowane problemy i wyzwania pozwoliły na określenie celu głównego PO PW, jakim jest wzrost 
konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Przyjmuje się, że cel ten zostanie 
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osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na: wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, wsparciu 
tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności 
przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności 
układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie 

zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu. Celami szczegółowymi programu
56

 są: zwiększenie 

aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R, stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce 
Wschodniej, wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, wzmocnienie powiązań 
kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej, poprawa mobilności mieszkańców w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych, poprawa dostępności wewnętrznej w 
miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych, wzmocnienie spójności wewnętrznej 
oraz dalsza poprawa dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej. 

 
Ocena spójności z dokumentami unijnymi 
Poniżej, w syntetyczny sposób, zaprezentowano analizę pod względem spójności PO PW z najważniejszym 
dokumentem strategicznym na poziomie unijnym- Strategią Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
57

, który determinuje merytoryczną 

zawartość i kierunki Wspólnych Ram Strategicznych, które z kolei wyznaczają priorytety inwestycyjne oraz 
działania w przyszłej perspektywie finansowej funduszy europejskich. Strategia Europa 2020 wyznaczyła trzy 
priorytety/cele strategiczne: 

-rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 
-rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
-rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Priorytety zostały sformułowane na podstawie zidentyfikowanych głównych problemów i wyzwań stojących 
przed państwami członkowskimi UE. Zdiagnozowane problemy rozwojowe w PO PW korespondują z tymi 
zapisanymi w Strategii Europa 2020, co świadczy o spójności dokumentów (biorąc pod uwagę mniejszy poziom 
szczegółowości diagnozy w Strategii, odnoszący się do trendów generalnie zaobserwowanych w UE), 
szczególnie w przypadku takich wyzwań jak: konieczność podwyższenia poziomu inwestycji w działalność 
badawczo- rozwojową i innowacje, wprowadzenie ułatwień w dostępie do dynamicznego otoczenia biznesu, 
zapobieganie niekorzystnym zjawiskom demograficznym.  
 
W przypadku PO PW należy stwierdzić, że cele strategiczne i planowane działania wpisują się w hasło 
przewodnie Strategii Europa 2020, którym jest wspomniany inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu, dzięki uwzględnieniu przede wszystkim celu: inteligentny rozwój- gospodarka oparta 
na wiedzy i innowacji. To z kolei pozwala wpisać interwencję PO PW w projekt przewodni: „Unia innowacji”.  
 
W mniejszym stopniu PO PW odnosi się do celu Strategii, jakim jest zrównoważony rozwój, choć PO PW kieruje 
również uwagę na gospodarkę niskoemisyjną (pośrednio poprzez transport w miastach, który jest głównym 
źródłem emisji) oraz wzmocnienie wewnętrznych i uzupełniania zewnętrznych połączeń w transporcie 
kolejowym Polski Wschodniej. Jest to jeden z elementów projektu przewodniego „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. Oprócz tego realizacja inwestycji wspierających rozwój nowoczesnej infrastruktury 
transportowej (w  tym transport kolejowy) przyczyni się do poprawy środowiska i jakości życia mieszkańców 
oraz zwiększy możliwości rozwojowe makroregionu. W PO PW duży nacisk kładziony jest za to na podnoszenie 
konkurencyjności MŚP, co jest silnie akcentowane (szeroko pojęte wzmacnianie konkurencyjności gospodarek) 
również w dokumencie Europa 2020 (projekt przewodni- „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”). 
 
PO PW nawiązuje, ale jedynie w pośredni sposób, do trzeciego celu strategicznego Europa 2020, jakim jest 
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, ponieważ przewidziane działania skierowane są na zapewnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej makroregionu poprzez zwiększenie udziału zrównoważonego 
transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski 

                                        
56 Odpowiadającym celom poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. 
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 Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010 r. KOM(2010) 2020. 
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Wschodniej oraz poprawę mobilności w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach 
funkcjonalnych poprzez poprawę ich układu drogowego. Nie można tu jednak mówić o braku spójności, ale 
jedynie o małym stopniu nawiązywania do tego obszaru Strategii.  
 
Podczas analiz nie zidentyfikowano obszarów niespójnych między głównym dokumentem unijnym- Strategią 
Europa 2020 a PO PW, co należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. PO PW nie odzwierciedla, ze względu na 
swój zakres i zasięg, wszystkich kierunków rekomendowanych w Strategii Europa 2020, ale jest w pełni 
spójny w komplementarnych dziedzinach i obszarach. 
 
W związku ze sformułowanymi założeniami Wspólnych Ram Strategicznych (WSR) i Rozporządzenia 

Ogólnego
58

, wsparcie w przyszłej perspektywie programowej jest ukształtowane wokół 11 celów tematycznych 

i wyodrębnionych w ich ramach priorytetów inwestycyjnych. Zgodnie z nowym paradygmatem WSR- 
koncentracji tematycznej- w ramach PO PW wyodrębniono działania wpisujące się w 4 cele tematyczne (cel 1.- 
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel 3.- Podnoszenie konkurencyjności 
MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury, cel 4.- Wspieranie podejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz cel 7.- Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych) i wybrane osie inwestycyjne 
(1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 7.2, 7.4), gwarantujące realizację głównego celu wykorzystywania środków WSR, jakim 
jest oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej, 
terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszenie sprawności i efektywności 
państwa. Dodatkowo, spójność założeń WSR i PO PW wzmacnia ukształtowanie programu poprzez pryzmat 
wymiaru terytorialnego: miast, obszarów wiejskich, ich wzajemnych powiązań oraz różnego typu obszarów 
funkcjonalnych.  
 
Ocena spójności z najważniejszymi dokumentami krajowymi oraz innymi dokumentami 
 
Kolejnym etapem analiz było badanie poziomu spójności założeń, celów, wyzwań oraz potrzeb rozwojowych 
zawartych w PO PW z elementami uwzględnionymi w najważniejszych dokumentach krajowych. W tym 
zakresie analiza dotyczyła takich dokumentów, jak: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju- Polska 2030, 
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii 
„Europa 2020”, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030. 
 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030- trzecia fala nowoczesności
59

  formułuje cel 

strategiczny rozwoju kraju do 2030, którym jest poprawa życia Polaków mierzona wzrostem wartości PKB per 
capita, zwiększenie spójności społecznej oraz zmniejszenie nierówności o charakterze terytorialnym. Cel ten 
jest uszczegółowiony poprzez: budowanie podstaw dla innowacji kraju, zbudowanie terytorialnego 
zrównoważonego rozwoju oraz solidarność międzypokoleniowa. PO PW nawiązuje w szczególności do działań 
rozwojowych związanych ze zmniejszaniem skali zróżnicowania w jakości życia i sytuacji Polski Wschodniej 
względem pozostałych obszarów Polski. W tym zakresie należy stwierdzić pełną spójność zarówno celów 
strategicznych, jak i wskazanych głównych potrzeb i wyzwań tego obszaru.  

 

Podobną ocenę spójności stwierdza się w przypadku Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020
60

. W tym 

dokumencie również akcentuje się potrzeby działań w zakresie zapewnienia wewnętrznej spójności kraju i 
niwelowanie powstałych do tej pory zróżnicowań przestrzennych, a także wspieranie konkurencyjnej 
gospodarki. W dokumencie mówi się wprost o Polsce Wschodniej jako obszarze koncentracji procesów 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, , L 
347/320 z dnia 17.12.2013. 
59 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 09 listopad 2012 r. 
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marginalizacji. PO PW jest więc spójną i adekwatną odpowiedzią na zidentyfikowane problemy, choć rzecz 
jasna przez swój zakres jest jedynie częścią systemu działań w makroregionie w przyszłej perspektywie 
finansowej.   
 
Dokumentem bezpośrednio przekładającym cele i założenia Strategii Europa 2020 na polskie realia jest 

aktualizowany corocznie Krajowy Program Reform Europa 2020
61

. Uznano, że w działaniach mających 

przyczynić się do realizacji Strategia Europa 2020 z poziomu Polski, należy skupić się na niwelowaniu zaległości 
rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach: 

-infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego; 
-innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 
-aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Spójność KPR i PO PW w zakresie działań dotyczy w największym stopniu poprawy zdolności innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Szczególnie mocno akcentuje się tu wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, 
sektorem nauki i sferą gospodarki. KPR, tak jak PO PW, identyfikuje jedną z największych barier - 
niedostateczny poziom zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach Strategii Europa 2020 zostały 
określone cele w postaci wskaźników. KPR określa docelowe wartości wymaganych wskaźników dla Polski. Są 
to: 

-71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat, 
-1,7% PKB na inwestycje w B+R, 
-Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe, Zwiększenie wykorzystania OZE, 
redukcja emisji CO2, 
-Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie kończących naukę, zwiększenie do 45% odsetka osób 
młodego pokolenia posiadających wykształcenie wyższe, 
-Obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną i/lub żyjących w 

gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej intensywności pracy
62

. 

Jeden z instrumentów KPR, jakim jest Program Rozwoju Przedsiębiorstw
63

, zakłada system wsparcia 

przedsiębiorstw na rzecz wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności. W tym zakresie identyfikuje się 
relatywnie wysoki stopień spójności z zapisami PO PW (granty na B+R, instrumenty wspierające B+R+I, 
instrumenty zwrotne na zakup nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, zacieśnianie współpracy 
przedsiębiorstw z uczelniami, wzmocnienie IOB, wzmocnienie i rozwój klastrów, wsparcie przedsiębiorstw na 
globalnych rynkach). Program Rozwoju Przedsiębiorstw wychodzi jednak szerzej i zakłada dodatkowo 
zastosowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie prac własności intelektualnej oraz wsparcie 
dla tworzenia i wdrażania technologii środowiskowych. 
 
KPR poprzez realizację założeń Strategii Europa 2020 musi wdrażać główne priorytety Polski w zakresie 
wykorzystywania środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Z tego powodu jest on zbieżny z 

projektem Umowy Partnerstwa
64

 (szczególnie w zakresie: oparcia rozwoju na dalszym zwiększaniu 

konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej, a pośrednio także w zakresie 
podnoszenia sprawności i efektywności państwa), która wprost odnosi się do celu rozwojowego Strategii 
Rozwoju Kraju 2020, którym jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 
potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Obszary 
wsparcia określone w Strategii stały się głównymi celami funduszy WSR w Polsce: 

-wspieranie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki, 
-poprawę spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych), 
-podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

PO PW 2014-2020 skupia się na działaniach, które odpowiadają realizacji zadań związanych z budowaniem 
gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju kapitału intelektualnego, wzmocnieniem głównych ośrodków 

                                        
61 Analizom poddano aktualizację 2013/2014. 
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 Zestawienie kategorii wskaźników PO PW i innych dokumentów przedstawia Tabela 2.  
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działalności gospodarczej oraz zwiększeniem zewnętrznej i wewnętrznej (międzyregionalnej i lokalnej) 
dostępności terytorialnej. 

Projekt PO PW dotyczy pierwszych dwóch celów i jest z nimi spójny. Innymi słowy, przewidziane działania 
przyczynią się do realizacji postawionych celów interwencji. Ocena spójności nie dotyczy trzeciego celu, 
ponieważ jest on poza zakresem PO PW, choć w zapisach PO PW znalazły się zapisy dotyczące redukcji 
obciążeń administracyjnych i propozycje mechanizmów usprawniających struktury organizacyjne, 
uproszczenie procedur i efektywne wykorzystanie rozwiązań w zakresie oceny skutków regulacji. 
 
Jeśli chodzi o Umowę Partnerstwa warto podkreślić, że obok zidentyfikowanych w innych dokumentach 
potrzeb rozwojowych w zakresie wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw i podnoszenia ich potencjału 
innowacyjnego, mocno akcentuje się stymulowanie orientacji proeksportowej, która obecna jest również w 
PO PW. Spójność zapisów projektu PO PW oraz projektu Umowy Partnerstwa wynika ze zbieżnych wniosków w 
zakresie analiz specyficznych potencjałów oraz problemów makroregionu Polski Wschodniej. 
 

W przypadku Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie
65

 

(KSRR) istotne jest to, że PO PW wpisuje się w nowy paradygmat polityki regionalnej poprzez nawiązanie do jej 
celów: wzmocnienie i wykorzystanie potencjałów terytorialnych, kształtowanie polityki intraregionalnej- 
wspólnej dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na danym terytorium, budowanie modelu długofalowych, 
zdecentralizowanych polityk rozwojowych adresowanych do makroregionu, przyjęcia podejścia 
ukierunkowanego terytorialnie i odejście do rozproszonej interwencji do selektywnych, skoncentrowanych 
inwestycji, a także poprzez urzeczywistnienie podejścia zróżnicowanego do różnych typów terytoriów. Celem 
szczególnym KSRR, który w co najmniej pośredni sposób znajduje odzwierciedlenie w PO PW, jest wzmocnienie 
powiązań gospodarczych, społecznych i przestrzennych- sieciowanie. W zakresie wyzwań i potrzeb polityki 
regionalnej, są one zbieżne z PO PW, w obszarze: zwiększenie konkurencyjności gospodarki przez uruchomienie 
niewykorzystanych zasobów pracy, absorpcję i tworzenie innowacji przez jak najlepsze wykorzystanie 
potencjałów rozwojowych poszczególnych regionów. Cele PO PW są spójne również z dwoma celami 
strategicznymi KSRR: wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (np. poprzez wykorzystanie potencjału 
endogenicznego) oraz budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych. 
 
W analizie spójności PO PW w zakresie celów i założeń należało również sięgnąć po Koncepcję Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030
66

 (KPZK). Do roku 2030 zakłada się w KPZK integrację polskiej przestrzeni w 

wymiarze krajowym, jak i regionalnym, a PO PW wydaje się być instrumentem oddziałującym na poziom 
pomiędzy tymi przestrzeniami- makroregion. PO PW nawiązuje do 2 spośród 6 celów: podwyższenie 
konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację 
funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. W PO PW 
jednak akcent położony jest głównie na transport (miejski, drogowy), co jest jedynie elementem celu KPZK. 
Drugi cel KPZK- poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów 
najbardziej odpowiada celowi PO PW, szczególnie w zakresie budowania potencjału specjalizacji terytorialnej. 
Istotne jest dodatkowo to, że PO PW wpisuje się w zintegrowane podejście terytorialne (integrated territorial 
approach), które jest odejściem od podejścia sektorowego. Zintegrowane podejście terytorialne, obecne 
częściowo w PO PW, charakteryzuje się wykorzystaniem endogenicznych potencjałów terytoriów określonych 
funkcjonalnie. W tym zakresie w PO PW za mało akcentuje się natomiast integrację działań publicznych w 
wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowy system zarządzania. 
 
W niniejszej ewaluacji dokonano analizy spójności założeń, celów i kierunków działania PO PW i innych 
komplementarnych krajowych programów operacyjnych. W przypadku spójności PO PW z Programem 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój
67

, należy stwierdzić jego wysoki stopień spójności w zakresie działań 
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wpisujących się w Cel Tematyczny I- Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 
Pełną spójność należy odnotować w przypadku Priorytetu Inwestycyjnego Udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie 
ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy. Cele i kierunki działań PO PW stanowią 
spójne uzupełnienie PO IR poprzez założenie realizacji projektów wdrażania innowacji, wymagającego 
przeprowadzenia prac B+R, projektów badawczo-rozwojowych, projektów dot. instytucji otoczenia biznesu. 
Obie interwencje spójnie przyczyniają się również do realizacji Celu Tematycznego III- Podnoszenie 
konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury i Priorytetu Inwestycyjnego 
3.1- Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości w 
zakresie wsparcia dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje oraz Priorytetu Inwestycyjnego 3.2- 
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. 
PO PW uzupełnia w tym zakresie PO IR poprzez projekty doradcze, informacyjne, działania proeksportowe, 
internacjonalizację klastrów w zakresie B+R+I. Mimo że PO IR nie realizuje Priorytetu Inwestycyjnego 3.3 należy 
stwierdzić komplementarność w zakresie projektów ukierunkowanych na wzmocnienie ponadregionalnych 
powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, przewidzianych w PO PW. Nie zidentyfikowano przypadków 
rozbieżności w zakresie założeń, a co za tym idzie celów porównywanych programów, ponieważ w obydwu 
interwencjach największy akcent kładzie się na wzmocnienie konkurencyjności (w tym w obszarze 
internacjonalizacji) i innowacyjności gospodarki.  
 
Cele szczegółowe PO PW są również spójne z celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020
68

 (PO IŚ bis), w pokrywających się pod względem zakresu obszarach, czyli przede wszystkim w 

zakresie transportu i działań związanych z gospodarką niskoemisyjną. Pełną spójność należy stwierdzić w 
działaniach wpisujących się w Cel Tematyczny IV- Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach, a dokładnie w Priorytet Inwestycyjny 4.5- Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu 
miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. Spójność celów i 
kierunków działań oraz co za tym idzie komplementarność interwencji identyfikuje się również w Celu 
Tematycznym VII- Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 7.2-  Zwiększanie 
mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T oraz PI 
7.4, tj.: Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu 
kolejowego. Nie zidentyfikowano przypadków rozbieżności w zakresie założeń, a co za tym idzie celów 
porównywanych programów. 
 
 
Ocena spójności z dokumentami regionalnymi 
 

Analiza Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
69

 wykazuje pełną spójność między 

celami strategicznymi a celami określonymi w PO PW. Autorzy projektu PO PW (w części diagnostycznej) 
powołują się wprost na te same, główne uwarunkowania (niska wydajność pracy i niewykorzystane zasoby 
pracy wynikające ze specyfiki branżowej gospodarek województw makroregionu, niższej niż średnio w kraju 
produktywności poszczególnych sektorów oraz gorszego wyposażenia województw Polski Wschodniej w 
kluczowe regionalne aktywa: potencjał technologiczny i innowacyjny, jakość zasobów pracy oraz wyposażenie 
w infrastrukturę). Spójność identyfikowana jest również na poziomie szans rozwojowych: podnoszenie 
innowacyjności makroregionalnej gospodarki, bazującej na ugruntowanych specjalizacjach gospodarczych, 
aktywizacja zasobów pracy i poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zbudowanie intensywnych powiązań 
społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem. W przypadku pierwszego strategicznego kierunku 
działań, jakim jest innowacyjność, w SRSGPW kładzie się relatywnie duży akcent na wzmocnienie potencjału 
sektora nauki i badań, co nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie PO PW, na skutek przyjętych założeń w 
kwestii linii demarkacyjnych i podejścia, iż w realizacje głównych celów, obok programu operacyjnego 
dedykowanego Polsce Wschodniej, wezmą udział programy regionalne, program operacyjny dotyczący 
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innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw, program operacyjny dotyczący 
gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i 
bezpieczeństwa energetycznego, program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia 
społecznego oraz dobrego rządzenia, a  także program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego. 
 
W przypadku analizy spójności PO PW z założeniami Regionalnych Programów Operacyjnych posłużono się 
projektem Umowy Partnerstwa, który określa ramy interwencji RPO, ze względu na to, że projekty RPO są 
obecnie na etapie konsultacji i formułowania (również w zakresie określania wartości docelowych wskaźników 

rezultatu). Poglądowo zastosowano dodatkowo analizę porównawczą dostępnych projektów RPO
70

, choć 

należy zaznaczyć, że ich zakres, szczególnie w kwestii wskaźników oraz celów szczegółowych może ulec zmianie. 
W przeważającej części dokumenty powielają cele oraz obszary wsparcia (przy szerszych zakresach wsparcia 
przewidzianego w ramach RPO), szczególnie w zakresie celów tematycznych 1 i 3, a priorytetów inwestycyjnych 
1.2, 3.1, 3.2 i 3.3.  Wynika to przede wszystkim ze zbieżnych diagnoz i określenia wyzwań w przyszłej 
perspektywie finansowej w przypadku 5 województw Polski Wschodniej oraz z konieczności realizacji zapisów 
dokumentów strategicznych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Ogólny kierunek interwencji to 
stworzenie regionów efektywnie wykorzystujących potencjały rozwojowe. Zarysowuje się w tym zakresie 
problem określenia linii demarkacyjnych, których kształt jest aktualnie dopracowywany.  
 

W przypadku RPO i PO PW spójność celów i najważniejszych wyzwań jest identyfikowana w przypadku: 

-wzrostu wykorzystania prac badawczo- rozwojowych; 
-wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. poprzez stymulowanie ich aktywności innowacyjnej,  
internacjonalizacji oraz podniesienie jakości usług IOB; 
-zmniejszenia emisyjności gospodarki przede wszystkim dzięki poprawie połączeń transportowych; 
-poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności województw (rozwój infrastruktury drogowej, 
kolejowej); 
-zwiększenia transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym oraz poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Poniższa tabela prezentuje ekspercką ocenę spójności celów wyrażonych w PO PW z tymi, wskazanymi w 
najważniejszych dokumentach strategicznych. 

                                        
70

 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (projekt z października 2013 r.), RPO Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 (projekt z listopada 2013 r.), RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt, listopad 
2013r.) oraz RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020 (projekt z listopada 2013 r). 
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Tabela 7. Ocena spójności celów strategicznych PO PW z dokumentami ponadregionalnymi, regionalnymi, krajowymi i unijnymi (w skali od 2 do -2, gdzie -2 oznacza 
zdecydowanie negatywną zależność, zaś 2 oznacza zdecydowanie pozytywną zależność zachodzącą pomiędzy celami)71 

 

Cel szczegółowy PO PW 
Strategia Europa 

2020 
WRS 

Umowa 
Partners

twa 
KPR 

DSRK 
2030 i 
ŚSRK 
2020 

KSRR 
2020 

KPZ
K 

PO 
IR

72
 

PO 
IŚ

73
 

SRS
GP
W 

RPO
74

 
RPO 
WŚ

75
 

RPO 
WL

76 

RPO 
WP

77 

RPO 
WP
OD

78
 

Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw 
w zakresie B+R 

2 2 2 2 2 2 1 2 n/d 2 2 
2 2 2 2 

Stworzenie warunków sprzyjających 
powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej 

2 2 2 2 2 2 n/d 2 n/d 2 2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 

Wzrost internacjonalizacji MŚP z 
makroregionu Polski Wschodniej 

2 2 2 2 2 2 n/d 2 n/d 2 2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych 
w makroregionie Polski Wschodniej 

2 2 2 2 2 2 n/d 2 n/d 2 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 

Poprawa mobilności mieszkańców w 
miastach wojewódzkich Polski 
Wschodniej i ich obszarach 
funkcjonalnych  

2 2 2 1 1 2 2 n/d 2 2 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Poprawa dostępności wewnętrznej w 
miastach wojewódzkich Polski 
Wschodniej i ich obszarach 
funkcjonalnych 

1 2 2 1 2 2 2 n/d 2 2 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Wzmocnienie spójności wewnętrznej 
oraz dalsza poprawa dostępności 
zewnętrznej Polski Wschodniej 

1 2 2 1 1 2 2 n/d 2 2 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wskazanych dokumentów oraz badań jakościowych. 

                                        
71 W przypadku RPO analizy porównawczej dokonano w przypadku dostępnych/zatwierdzonych projektów/założeń do projektów RPO. 
72

 Projekt, wersja z października 2013 r. 
73 Projekt, wersja z października 2013 r. 
74

 Na podstawie celów określonych dla wszystkich RPO w projekcie Umowy Partnerstwa z grudnia 2013 r. 
75 RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt, październik 2013 r. 
76

 RPO Województwa  Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt, listopad 2013 r. 
77 RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt, listopad 2013 r. 
78

 RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020, projekt, listopad 2013 r.  
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Pytanie szczegółowe: 
2. W jakim stopniu spodziewane efekty PO PW przyczynią się do realizacji celów strategicznych na różnych 
poziomach, w tym w szczególności do realizacji celów strategii Europa 2020?  

 
Przy założeniu osiągnięcia zakładanych rezultatów PO PW, a dodatkowo mając na uwadze spójność PO PW z 
innymi dokumentami, należy uznać iż realizacja działań planowanych w PO PW z pewnością przyczyni się do 
realizacji postawionych celów na różnych poziomach, wyrażonych w przedstawionych w poprzednim 
podrozdziale dokumentach strategicznych. Największy poziom efektywności jest możliwy do osiągnięcia w 
zakresie celu ogólnego, jakim jest niwelowanie zapóźnień i zdynamizowanie rozwoju makroregionu, co najmniej 
w zakresie zatrzymania niekorzystnych trendów i dalszego pogłębiania dystansu w stosunku do wartości 
krajowych (podkreślanych w większości Strategii krajowych).  
 
Realizacja PO PW przyczyni się do realizacji celów strategicznych na poziomie unijnym, w szczególności w 
odniesieniu do Strategii Europa 2020. W największym stopniu PO PW (poprzez działania nawiązujące do 
wzmocnienia funkcji otoczenia biznesu, transferu technologii i wsparciu ukierunkowanemu na wzrost inwestycji 
przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową) przyczyni się do założonego w Strategii rozwoju 
inteligentnego- rozwoju gospodarki opartego na wiedzy i innowacji. Dodatkowo, PO PW przyczyni się do 
podniesienia konkurencyjności MŚP i wzrostu efektywności układów transportowych miast wojewódzkich 
makroregionu. To z kolei pozytywnie wpłynie na osiągnięcie kolejnego celu Strategii, jakim jest rozwój 
zrównoważony- wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i 
bardziej konkurencyjnej. PO PW w pośredni sposób dzięki działaniom skierowanym na zapewnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej makroregionu (m.in. udoskonalanie zrównoważonego transportu 
miejskiego w obsłudze mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej 
oraz poprawa mobilności i układu drogowego w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i och obszarach 
funkcjonalnych) przyczyni się do realizacji trzeciego celu Strategii, czyli rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Program Operacyjny Polska Wschodnia korzystnie wpłynie na realizację celów założonych w 
Strategii poprzez bezpośrednie nawiązanie do głównych projektów flagowych: „Unia Innowacji” (który od państw 
członkowskich wymaga: zreformowania krajowych (i regionalnych) systemów prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowe innowacyjnej, aby sprzyjały one rozwijaniu doskonałości i inteligentnej specjalizacji, 
zacieśnia współpracy między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem, realizowania wspólnego 
planowania, a także poprawienia współpracy w obszarach, gdzie UE może zaoferować wartość dodaną, i 
odpowiednie dostosowanie krajowych procedur finansowania, tak aby zapewnić rozprzestrzenianie się 
technologii na całe terytorium UE, a dodatkowo zakłada, że państwa członkowskie będą promować wydatki na 
wiedzę, między innymi stosując ulgi podatkowe i inne instrumenty finansowe umożliwiające wzrost prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój),, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” (który od państw członkowskich 
wymaga m.in. stworzenie inteligentnych, zmodernizowanych i w pełni wzajemnie połączonych infrastruktur 
transportowych oraz skierowania uwagi na transport w miastach, które są zagęszczeniem ruchu i emisji), 
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji”(który od państw członkowskich wymaga m.in. poprawy otoczeniu 
biznesu, szczególnie w odniesieniu do innowacyjnych MŚP, poprawy warunków wykonywania praw własności 
intelektualnej).  
Na osiąganie wskaźników wskazanych w Strategii (zaś dla Polski określonych w Krajowym Programie Reform79) 
dotyczących przede wszystkim stopnia inwestycji w działalność badawczo- rozwojową oraz pośrednio 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, znaczny wpływ będzie miała wartość dodana, jaka zostanie wypracowana 
w trakcie spójnego wdrażania PO PW i innych, komplementarnych programów operacyjnych, tj. PO IR, PO IŚ bis 
oraz regionalnych programów operacyjnych, w obszarze budowania rozwoju inteligentnego (poprzez rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy), zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu

80
. 

Możliwość realizacji celów strategicznych na poziomie unijnym, krajowym i makroregionalnym poprzez uzyskanie 
zakładanych efektów działań prowadzonych w ramach PO PW może również obrazować zestawienie wskaźników 
rezultatów (wskaźniki strategiczne), uwzględnione w dokumentach różnego szczebla. Analiza poniższej tabeli 
musi być jednak poprzedzona zastrzeżeniem o różnym stopniu szczegółowości dokumentów branych pod uwagę. 
Dodatkowo, w ramach niniejszej analizy identyfikowano bezpośrednią i pośrednią spójność wskaźników.  
 

                                        
79

 Patrz poprzedni podrozdział. 
8080 Patrz ocena spójności PO PW z innymi programami operacyjnymi (na poziomie kraju i regionów) i współrealizacji celów 
tematycznych przyszłej perspektywy 2014-2020, przedstawiona w poprzednim podrozdziale. 
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Tabela 8. Spójność wskaźników zastosowanych w PO PW z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi (komplementarnymi do PO PW)81 

 

Wskaźniki strategiczne (wskaźniki rezultatu)
PO PW 

KPR i 
Strategia 
Europa 

2020 

DSRK SRK PO IR PO IŚ SRSGPW KSRR 
RPO Woj. 
Lubelskieg
o (projekt) 

RPO Woj. 
Podlaskieg
o (projekt) 
 

RPO Woj. 
Podkarpackie
go (projekt) 

Nakłady na B+R w sektorze 
przedsiębiorstw (BERD) w Polsce 
Wschodniej w PKB  

 
� 

(dot. 
jedynie 

ogólnych 
wydatków 

na 
działalność 

B+R, w 
skali kraju) 

 
� 

 (w skali 

dot. tylko 
uogólnioneg
o wskaźnika 
innowacyjno

ści 

 
� 

(w skali kraju) 

 

 

 

 

 

 

� 
(w skali 
kraju) 

 

 

 
� 

(w skali 
kraju) 

 
 
� 

(w skali 
województ

wa) 

 
� 

(w skali 
województ

wa) 

� 
(udział 

podmiotów 
gospodarczyc

h ponoszących 
nakłady na 
działalność 

B+R w ogólnej 
liczbie 

podmiotów) 

Udział przychodów przedsiębiorstw ze 
sprzedaży produktów (wyrobów i usług) 
nowych i istotnie ulepszonych w 
przychodach ze sprzedaży ogółem w 
Polsce Wschodniej 

   

  

� 
(dot. tylko 
przedsiębi

orstw 
innowacyj

nych w 
przemyśle 

 

 � 
(w skali 

województ
wa; 

zyskownoś
ć 

sprzedaży 
brutto) 

� 
(dot. tylko 

stopy 
inwestycji w 

sektorze 
prywatnym 

(nakłady 
brutto na 

środki trwałe 
w sektorze 
prywatnym 
jako % PKB 
oraz udział 

                                        
81

 W przypadku RPO analizy porównawczej dokonano dla tych projektów RPO, w których dostępne były propozycje wskaźników rezultatu w chwili przygotowania raportu. 
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przedsiębiorst
w w ogóle 

przedsiębiorst
w- nowe lub 

istotnie 
ulepszone 
produkty) 

Liczba MŚP w Polsce Wschodniej 

   

  

 

� 
(dot. 
liczby 

podmiot
ów 

gospodar
ki 

narodow
ej 

zarejestr
owanych 

w 
rejestrze 
REGON 
na 1000 

mieszkań
ców w 
wieku 

produkcy
jnym 15-
64 lata 

na 
obszarac

h 
strategic

znej 
interwen

cji dla 
zapewnie

nia 
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spójności 
(Polska 

Wschodn
ia) 

Wartość przychodów MŚP z Polski 
Wschodniej ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów na eksport 
 
 

  

� 
(dot. tylko 

udziału 
eksportu w 
PKB w %, w 
skali całego 
kraju, bez 

ograniczenie 
do krajów 
spoza UE) 

� 
(dot. całej 

Polski i 
udziału 

eksportu 
produktów 
wysokiej i 
średnio-
wysokiej 

techniki w 
eksporcie 
ogółem) 

 

 

� 
(dot. 
tylko 

udziału 
eksportu 
w PKB w 

%, w 
skali 

całego 
kraju, 
bez 

ogranicz
enie do 
krajów 
spoza 
UE) 

  � 
(dot. eksportu 

towarów) 

Wartość przychodów MŚP w mln zł   Wskaźnik ten nie miał swojego bezpośredniego odzwierciedlenia (ze względu na zakres PO PW) we wskaźnikach na poziomie innych 

dokumentów. Nie stwierdzono jednak sprzeczności z innymi, komplementarnymi wskaźnikami na poziomie krajowym lub unijnym.
82

 

Liczba przewozów pasażerskich 
komunikacją miejską w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej 

   

 � 
(w skali kraju, 

dot. liczby 
przewozów 

pasażerskich 
w przeliczeniu 

na 1 
mieszkańca 
obszarów 
miejskich) 

 

 
� 

(w skali 
kraju) 

   

Wskaźnik dostępności drogowej Polski 
Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT)  

 
� 

(dot.: liczby 

 
 � 

 

 � 
(w skali kraju 

dot. liczby 

 
� 

(dot.: drogi 

 
� 

(w skali 

� 
(dot. 

wskaźnika 

� 
 

� 

(dot. 

                                        
82

 Stosowne analizy dotyczące wskaźników zawarto w dalszych częściach przedmiotowego raportu (patrz punkt F). 
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km 
autostrad 
(A) i dróg 

ekspresowyc
h (S); % 

populacji z 
czasem 

dojazdu do 
centrum 
stolicy 

województw
a krótszy niż 

60 min.; 
odsetek 
długości 

dróg 
publicznych 
zamiejskich 

o 
nawierzchni 

twardej 
ulepszonej w 

całkowitej 
długości 

dróg 
publicznych 
ogółem [%]. 

 
 

miast 
wojewódzkich 
połączonych 

drogami 
ekspresowymi 

lub 
autosradami)  

o twardej 
nawierzch
ni na 100 

km2; 
długość 

autostrad; 
długość 

dróg 
ekspresow

ych; 
połączenia 

miast 
wojewódz

kich 
drogami 

ekspresow
ymi lub 

autostrada
mi) 

kraju, 
dot. 

połączeni
a miast 

wojewód
zkich 

drogami 
ekspreso
wymi lub 
autostra

dami) 

międzygałę
ziowej 

dostępnoś
ci 

transporto
wej- 

wskaźnik 
rezultatu 

strategiczn
ego; 

całkowitej 
długości 

przebudow
anych lub 
zmoderniz
owanych 

dróg-
wskaźnik 
produktu) 

 
 

całkowitej 
długości 
nowych drógz 
czego TEN-T 
(CI) oraz 
całkowitej 
długości 
przebudowan
ych lub 
zmodernizowa
nych dróg, z 
czego TEN-T 
(CI)- wskaźniki 
produktu) 

Wskaźnik dostępności kolejowej Polski 
Wschodniej (na bazie wskaźnika WMDT) 

 

� 
(dot. długość 

linii 
kolejowych 
pozwalający
ch na ruch 
pociągów 

pasażerskich 

� 
(dot. długości 

linii 
kolejowych 

pozwalających 
na ruch 

pociągów 
pasażerskich z 

 � 
(w skali kraju 

dot. liczby 
ośrodkówwoj

ewódzkich 
połączonych 

liniami 
kolejowymi 

� 
(dot. liczby 
ośrodków 
wojewódz

kich 
połączonyc

h liniami 
kolejowym

� 
(w skali 
kraju, 
dot. 

połączeni
a 

wszystkic
h 

� 
(jako 

wskaźnik 
produktu 
dotyczy: 

całkowitej 
długości 

przebudow

� 
 

� 
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z prędkością 
powyżej 160 

km/h; % 
populacji z 

czasem 
dojazdu do 

centrum 
stolicy 

województw
a krótszy niż 

60 min. 

prędkością 
powyżej 160 

km/k) 

zmodernizow
anymi co 

najmniej do 
średniej 

prędkości 
kursowaniu 
pociągów 

pasażerskich 
100 km/h) 

i 
zmoderniz
owanymi 

co 
najmniej 

do średniej 
prędkości 
kursowani

a 
pociągów 
pasażerski

ch 100 
km/h) 

 

ośrodkó
w 

wojewód
zkich 

liniami 
kolejowy

mi 
zmoderni
zowany

mi ci 
najmniej 

do 
średniej 
prędkośc

i 
kursowa

nia 
pociągó

w 
pasażers

kich 
rzędu 
100 

km/h 

anych lub 
zmoderniz
owanych 

linii 
kolejowych

oraz 
pojemnośc

i 
zakupione

go lub 
zmoderniz
owanego 

pasażerski
ego taboru 
kolejoweg

o) 

 
Uwagi:  
�- pełna spójność,  
� - nawiązania do wskaźnika PO PW 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research. 



 

 
 

 

71 

Pytanie szczegółowe: 
3. Czy PO PW jest spójny ze wskazanymi w projekcie rozporządzenia (art. 55 pkt. 3 (d)) rekomendacjami Rady 
Unii Europejskiej?  

Rada Unii Europejskiej na postawie art. 148 ust. 4 Traktatu jest uprawniona do wydawania zaleceń państwom 
członkowskim. Niniejsza ewaluacja ex ante PO PW zgodnie z art. 55 pkt. 3, lit. d zakłada ocenę spójności 
projektu PO PW z dedykowanymi Polsce zaleceniami. Zapisy PO PW odpowiadają głównym potrzebom 

zidentyfikowanych przez Radę UE
83

, głównie w zakresie wyzwań w obszarze bardziej kompleksowego 

podejścia, łączącego wysiłki w ramach badań naukowych, innowacji i polityki przemysłowej oraz 
zapewniającego stworzenie odpowiednich instrumentów wspierających cały cykl innowacji. W tym zakresie 
postulowano przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu stworzenia otoczenia biznesu sprzyjającego 
innowacjom poprzez skoordynowanie polityki w obszarach badań, innowacji i przemysłu, a także lepsze 
dostosowanie instrumentów do poszczególnych etapów cyklu innowacji. Obecny zakres PO PW realizuje ten 
postulat w stopniu adekwatnym do zakresu planowanej interwencji. 

Pytanie szczegółowe: 
4. Czy uwzględniono wszystkie czynniki zewnętrzne, związane z bieżącą i prognozowaną sytuacją społeczno-
ekonomiczną, które mogą istotnie wpłynąć na realizację w PO PW? 

Należy zaznaczyć, że aktualne wymogi projektowania programów operacyjnych nie nakładają obowiązku 
uwzględnienia części dotyczącej analizy czynników zewnętrznych, mogących wpłynąć na realizację interwencji 
w zapisach programu. Jednak ze względu na istotność tego elementu w procesie programowania, Instytucja 
Zarządzająca dysponuje stosowną analizą dotyczącą czynników zewnętrznych stanowiących potencjalne źródło 
zagrożenia dla realizacji PO PW 2014-2020. 
 

Na etapie formułowania wizji wsparcia PO PW, Instytucja Zarządzającą dokonała przeglądu czynników (w 
postaci szans i zagrożeń), zawartych w analizie SWOT (dokument „pozaprogramowy”). Do szans zaliczono: 

-napływ środków zewnętrznych na cele rozwojowe, 
-poprawę dostępności transportowej do głównych makroregionalnych rynków i dobre perspektywy 
dalszego zwiększenia dostępności transportowej makroregionu w wyniku zakończenia inwestycji 
realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz podjęcie kolejnych w okresie 2014-2020, 
-napływ bezpośrednich inwestycji przedsiębiorstw spoza makroregionu, w tym zza granicy, 
-przejście gospodarki światowej i europejskiej do wzrostowej fazy cyklu gospodarczego. 

Za zagrożenia uznano: 
-pogłębienie się kryzysu gospodarczego w Europie, 
-nasilenie odpływu migracyjnego, zwłaszcza młodszych i lepiej wykształconych osób oraz inne 
niekorzystne trendy demograficzne związane z kurczeniem się zasobów pracy, 
-wzrost pozycji konkurencyjnej innych polskich oraz europejskich regionów, 
-petryfikacja niekorzystnej struktury gospodarki (duży udział nieefektywnego rolnictwa), 
-pogłębianie się dystansu rozwojowego Polski Wschodniej wobec średniej krajowej, 
-silna presja konkurencyjna województw spoza Polski Wschodniej oraz ze strony regionów 
zagranicznych. 

Oprócz tego, w aktualnej wersji projektu PO PW znajduje się odniesienie do szans poprawy pozycji rozwojowej i 
konkurencyjnej makroregionu, zawartych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020. Zaliczono do nich; 

-systematyczne podnoszenie poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki, bazujące na 
endogenicznych wiodących specjalizacjach gospodarczych, 
-aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału społecznego i ludzkiego, 
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-zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, dla których 
warunkiem niezbędnym jest zintegrowana i efektywna infrastruktura powiązań komunikacyjnych zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura elektroenergetyczna. 

Wypowiedzi potencjalnych interesariuszy programu (przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje 
naukowe czy szerzej- partnerzy społeczno-gospodarczy) potwierdzają katalog zawartych w programie szans i 
zagrożeń, jako katalog czynników mogących zwiększyć lub zmniejszyć pozytywny wpływ działań prowadzonych 
w ramach PO PW lub nawet uniemożliwić wdrożenie części projektów w życie.  
 

Zestawiając diagnozę zawartą w samym Programie z innymi dokumentami o charakterze strategicznym, takimi 
jak: Zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Koncepcję 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategię Rozwoju Kraju 2020, należy stwierdzić, że 
uwzględniono większość czynników o charakterze zewnętrznym, które mogą podwyższać lub obniżać 
efektywność interwencji. Mimo to, dodatkową kwestią, na którą zwracają uwagę autorzy strategii rozwoju 
makroregionu, godną uwagi z punktu widzenia realizacji PO PW, jest negatywny obraz Polski Wschodniej, 
który ma relatywnie duże znaczenie w przypadku działań gospodarczych funkcjonujących firm, chcących np. 
nawiązać współpracę ponadregionalną, krajową czy ponadkrajową.   

Oprócz tego, w zakresie groźby pogłębienia się kryzysu gospodarczego w Europie, w Strategii Rozwoju Kraju 
2020 zwrócono uwagę na negatywne skutki ewentualnej destabilizacji strefy euro i załamania się integracji. 

W PO PW nie akcentuje się również zagrożenia w postaci braku trwałości rezultatów projektowych, ponieważ 
wspieranie inicjatywy, np. klastrowe lub współpracy B+R, wymagają współpracy wielu podmiotów w dłuższym 
okresie czasu (zarówno firm, jak i firm z sektorem naukowym), ich wzajemnego zaufania, dużego 
zaangażowania, doświadczenia oraz świadomości korzyści płynących z realizacji wspólnych przedsięwzięć. Brak 
zwiększenia świadomości w zakresie stymulowania wzrostu inteligentnego, zrównoważonego sprzyjającego 
włączeniu społecznego oraz potencjału innowacyjnego gospodarki jest uważany za poważne zagrożenie 
również w Strategii Rozwoju Kraju 2020. 
 
W przypadku czynników zewnętrznych o charakterze pozytywnym autorzy PO PW nie zwrócili uwagi na rosnący 
globalny popyt na produkty, usługi i dobra inwestycyjne. To z kolei stymuluje popyt na nowe technologie i 
nowatorskie systemy organizacji produkcji, które zwiększą efektywność działalności gospodarczej. Zmiana 
wzorów konsumpcji i stylów życia Polaków, w związku z rosnącym standardem życia, również jawi się jako 
szansa dla innowacyjnych przedsiębiorców działających na rynku produkcji dóbr konsumpcyjnych. Oprócz tego, 
sytuacja gospodarcza polskich przedsiębiorców (również tych funkcjonujących w Polsce Wschodniej) i działanie 
na otwartym, europejskim rynku wymusza współzawodnictwo, które w pewnym sensie daje asumpt do 
tworzenia nowej jakości, a dodatkowo zmusza podmioty gospodarcze do poprawy efektywności 
gospodarowania. Otwarty, europejski rynek to również możliwość do kooperacji i wchodzenia we wspólne 
przedsięwzięcia inwestycyjne.  
 
 
Pytania szczegółowe: 

5. Czy warunki wstępne (ex-ante) odnoszące się do PO PW (których zasady stosowania zawarte zostały w 
Części II Aneksu XI do rozporządzenia ogólnego) są zasadne i przyczynią się do zwiększenia skuteczności i 
efektywności realizacji PO PW? A jeśli nie, czy istnieją inne istotne warunki i jakie są możliwości ich 
spełnienia? 
6. Czy i w jakim zakresie warunki wstępne (ex-ante) zostały spełnione? W odniesieniu do warunków 
niespełnionych - jakie są możliwości spełnienia ich w przewidzianych terminach? 
 
W ramach ewaluacji ex-ante ocenie poddane zostały warunki tematyczne powiązane z celami tematycznymi i 
priorytetami inwestycyjnymi PO PW. 
 
W odniesieniu do celu tematycznego 1 : Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji i 
priorytetu inwestycyjnego 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci 
współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju 
produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, 
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tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację za 
warunek ex-ante uznano: 
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. 
 
Warunek ten jest uzasadniony, gdyż istnienie dokumentów strategicznych dotyczących tego obszaru jest 
niezbędne do wdrażania Osi priorytetowej I PO PW. Spełnienie tego kierunku przyczyni się do zwiększenia 
skuteczności i efektywności realizacji PO PW, gdyż umożliwi koncentrację wsparcia, tj. wybór projektów 
wpisujących się w inteligentne specjalizacje zidentyfikowane na poziomie kraju oraz poszczególnych regionów 
objętych PO PW. Zaistnieje wówczas wzajemne wzmocnienie efektów (synergia) między PO IR, PO PW oraz 
programami regionalnymi. 
 
Aby warunek ten został spełniony uznano, że muszą zostać przyjęte następujące dokumenty: Program Rozwoju 
Przedsiębiorstwa (PRP) oraz Regionalne Strategie Innowacji lub odpowiednie zapisy w Strategii Rozwoju 
Województwa. Na dzień opracowywania raportu z Etapu III oceny ex-ante PO PW Program nie został przyjęty 
przez Radę Ministrów, jednak jest już na końcowym etapie opracowywania. Podobnie w przypadku wyboru 
inteligentnych specjalizacji na poziomie regionów, odpowiednie dokumenty są w trakcie przygotowywania 
(aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji jest w toku), jednak nie zostały jeszcze ostatecznie przyjęte jako 
dokumenty obowiązujące. Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie. W strategii rozwoju 
województwa jako inteligentne specjalizacje wskazano: ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno 
i meblarstwo.  
 
W przypadku celu tematycznego 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury, priorytetu inwestycyjnego 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych 
firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości za warunek ex-ante uznano: 
Przeprowadzono konkretne działania wspierające promowanie przedsiębiorczości z Small Business Act (SBA). 
Dokument spełniający wymogi SBA powinien przewidywać skrócenie czasu (do 3 dni) i koszów (do 100 euro) 
związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie licencji i 
pozwoleń na podejmowanie określonej działalności gospodarczej (do 3 miesięcy), a także zastosowanie 
mechanizmu regularnej oceny obowiązującej legislacji w odniesieniu do MSP. Warunki te mają zostać spełniony 
przez Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Program nie został jeszcze przyjęty przez RM, jest jednak w końcowej 
fazie przygotowania. 
Powyższy warunek jest uzasadniony, gdyż przyjęcie za pośrednictwem Programu Rozwoju Przedsiębiorstw 
rozwiązań określonych w SBA ułatwi podejmowanie i kontynuowanie działalności gospodarczej, która będzie 
przedmiotem wsparcia w ramach Osi Priorytetowej II PO PW. Tym samym rozwiązania te przyczynią się do 
zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji PO PW. PRP powinien zostać przyjęty w terminie 
pozwalającym na spełnienie warunków ex-ante przez PO PW. 
 
W przypadku celu tematycznego 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych i priorytetu inwestycyjnego i priorytetów 
inwestycyjnych: 7.2 zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T i 7.4 rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i 
interoperacyjnego systemu transportu kolejowego za warunki ex-ante uznano: 
W przypadku dróg: Drogi: Istnienie kompleksowego planu transportu, który we właściwy sposób ustala 
priorytety inwestycji w bazową transeuropejską sieć transportową (TEN-T), w sieć kompleksową (inwestycje 
inne niż w sieć bazową TEN-T) oraz we wtórną łączność (w tym transport publiczny na szczeblu regionalnym i 
lokalnym); 
W przypadku kolei: Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach dotyczących 
transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucjonalną strukturą państw członkowskich 
(z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera rozwój 
infrastruktury i poprawia łączność z kompleksowymi i bazowymi sieciami TEN-T. Inwestycje obejmują aktywa 
ruchome, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału. 
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Obydwa warunki są uzasadnione i przyczynią się do skuteczności i efektywności realizacji PO PW, gdyż 
umożliwią wybór strategicznie uzasadnionych inwestycji transportowych, mając na względzie synergię i 
komplementarności z innymi źródłami finansowania tego typu inwestycji. 
Obydwa warunki powinny zostać spełnione przez dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Strategia została przyjęta 22 stycznia 2013 r. przez RM. Dokument 
implementacyjny jest w trakcie opracowywania. Jego projekt z 9 grudnia 2013 r. jest dostępny na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nie jest znana planowana data przyjęcia dokumentu. Trwają intensywne 
prace nad listą inwestycji drogowych i kolejowych. Spełnienie tego warunku nie jest zagrożone, gdyż jest to 
warunek kluczowy dla wszystkich programów operacyjnych przewidujących tego typu inwestycje. 
 
W ramach analizy zakresu wsparcia PO PW nie zidentyfikowano konieczności wskazywania innych niż 
powyższe warunków wstępnych. 
 
  

Pytanie D: Czy i w jakim zakresie program operacyjny uwzględnia i przyczynia się do 
realizacji celów polityk horyzontalnych (realizacja zasad równości kobiet i mężczyzn, 
niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju)? 

 
Pytania szczegółowe: 

1. Czy i w jakim stopniu w trakcie przygotowywania PO PW brano pod uwagę zasady horyzontalne? Czy w 
ramach diagnozy przeprowadzano analizy pod kątem równości szans i zrównoważonego rozwoju i czy 
znalazły one odzwierciedlenie w logice interwencji? A jeśli nie, to w jaki sposób powinny zostać 
uwzględnione w PO PW? Czy w procesie programowania uczestniczyły podmioty zaangażowane w 
promocję zasad horyzontalnych? 

2. Czy określono wpływ PO PW na realizację celów polityk horyzontalnych, w tym działania/instrumenty 
służące realizacji zasad horyzontalnych oraz jaka będzie ich spodziewana skuteczność i efektywność? 

3. Czy zaproponowano sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie wdrażania, 
monitorowania i ewaluacji programu, w tym we wskaźnikach, które mogłyby być sprawozdawane w 
podziale na kobiety i mężczyzn, a także odnosiły się do zrównoważonego rozwoju? 

 
Wyniki badań 
 
Zasada równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji  

W ramach przygotowywania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wzięto pod uwagę zasady 
horyzontalne dotyczące równości szans (w tym równości szans kobiet i mężczyzn) i przeciwdziałania 
dyskryminacji. 

W odniesieniu do całego PO PW zasady te zostały wskazane w częściach poświęconych realizacji założeń 
horyzontalnych, zatytułowanych Równość szans i zapobieganie dyskryminacji oraz Równość płci. Szczegółowo 
wskazano tam zakres konkretnych działań umożliwiających praktyczną realizację zasady równości szans i 
przeciwdziałania dyskryminacji. Ponadto, w odniesieniu do poszczególnych osi priorytetowych I - IV wskazano 
wprost, że realizacja projektów wpisujących się w ich obszary tematyczne, będzie zgodna „z zasadami 
transparentności i niedyskryminacji, a także z warunkami określonymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Ogólnego, tj. 
w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zrównoważonego rozwoju”. 

W ramach diagnozy problemu uwzględniono zasady niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn. Diagnoza ta 
zawiera podstawowe informacje o charakterze ilościowych i/lub jakościowym odnoszące się do kryterium płci, 
wieku oraz niepełnosprawności w odniesieniu do analizowanych obszarów problemowych. Jedyne zastrzeżenie 
dotyczy braku danych z podziałem na płeć dotyczących przedsiębiorczości w Polsce. Dostępne badania i analizy 
potwierdzają, że pomimo coraz bardziej zbliżonych wzorców postaw w grupie kobiet i mężczyzn prowadzących 
własną działalność gospodarczą, wciąż dostrzec można odmienne bariery i trudności w odniesieniu do osób 
reprezentujących te dwie grupy. Jak wskazano w badaniu „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”

84
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rzadziej niż mężczyźni prowadzą działalność w sektorach zaawansowanej technologii. Jedną z barier 
utrudniających założenie i prowadzenie własnej działalności jest tradycyjna socjalizacja, utrwalająca tradycyjny 
podział ról społecznych według płci. Kobiety częściej zgłaszają potrzebę elastyczności w zakresie organizacji 
opieki nad dzieckiem i wykazują mniejszą skłonność do aktywności biznesowej obarczonej ryzykiem. Ujęcie w 
ramach diagnozy problemu danych ilościowych i jakościowych dotyczących przedsiębiorczości kobiet i 
mężczyzn sprzyjać będzie uwzględnianiu w procesie planowania konkursów ukierunkowanych na wspieranie 
przedsiębiorczości, wzrost innowacyjności i tworzenie klastrów propozycji konkretnych rozwiązań 
odpowiadających na zidentyfikowane nierówności. 

W treści POPW zawarta została informacja odnośnie zaangażowania w proces przygotowywania Programu 
różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, jednak żadna z zaangażowanych organizacji 
(wymienionych w rozdziale 12.3 Programu) nie była organizacją reprezentującą grupy 
dyskryminowane/zagrożone dyskryminacją bądź organizacją rzeczniczą działającą w obszarze równości szans 
i/lub przeciwdziałania dyskryminacji.  

W treści POPW wskazano na dość ogólnym poziomie działania służące realizacji zasad horyzontalnych w trakcie 
realizacji Programu. Wskazano wprost, że w większości przypadków realizacja projektów w ramach PO PW 
będzie neutralna wobec zasady równości szans (w tym równości szans kobiet i mężczyzn) oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji. Niemniej jednak wskazano zarazem konieczność realizacji zasady niedyskryminacji w odniesieniu 
do poszczególnych osi priorytetowych. Dodatkowo, wskazano propozycje konkretnych działań, które 
przyczyniać się mają do praktycznej realizacji założeń horyzontalnych w ramach niniejszego Programu. 

Realizacja zasady niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn w ramach procesu wdrażania i monitorowania 
przedstawiona została przede wszystkim w częściach poświęconych realizacji założeń horyzontalnych, 
zatytułowanych Równość szans i zapobieganie dyskryminacji oraz Równość płci. Dodatkowo wskazano, iż 
docelowo powołany zostanie Komitet Monitorujący, którego celem będzie monitorowanie oraz ewaluacja 
Programu. W skład Komitetu Monitorującego wchodzić będą m.in. podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym – o ile będzie to zasadne – podmioty odpowiedzialne za promowane równości szans i 
przeciwdziałanie dyskryminacji 

 

Zasada zrównoważonego rozwoju 

Zagadnienie zrównoważonego rozwoju w projekcie PO PW 2014-2020 uwzględnione jest w różny sposób. Po 
pierwsze, analizowany dokument zawiera bezpośrednie odwołanie do niektórych zasad nowego paradygmatu 
rozwoju, takich jak np. zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej. Projekt dokumentu przewiduje również 
wprowadzanie „ładu zintegrowanego”, rozumianego jako spójne, jednoczesne tworzenie trzech porządków 
(wymiarów, ładów, składowych itp.

85
): ekonomicznego, społecznego i ekologicznego

86
. Zakłada ponadto, że 

osiąganie celów odrębnie w każdym z obszarów (gospodarczym, społecznym lub ochrony środowiska) nie 
przyniosłoby takich korzyści jak w przypadku dążenia do osiągania celów w tych trzech obszarach jednocześnie. 

Opracowywany dokument zawiera uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych. Odwołanie do kwestii związanych z ochroną środowiska znajduje się tylko w 
uzasadnieniu wyboru priorytetu inwestycyjnego 4.5.  

Odwołanie do problematyki ochrony środowiska znajduje się również w części projektu zawierającej opis 
układu osi priorytetowych. W uzasadnieniu wyboru osi priorytetowej III zauważa się bowiem, że realizacja 
inwestycji wspierających rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej przyczynia się do poprawy stanu 
środowiska. 
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Poszczególne wymiary zrównoważonego rozwoju zostały w zróżnicowany sposób uwzględnione w 
poszczególnych priorytetach inwestycyjnych. 

W przypadku pierwszej osi priorytetowej wyraźna jest koncentracja na osiąganiu celów gospodarczych. W 
opisie przedsięwzięć priorytetu inwestycyjnego 1.2 zapisano jednak, że preferowane będą projekty 
uwzględniające rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów (eko-
innowacyjność i eko-efektywność).  

W drugiej osi priorytetowej – w przypadku priorytetów PI 3.1 i 3.2 – można zauważyć koncentrację na 
aspektach gospodarczych i społecznych. W przypadku PI 3.3 brane są już jednak pod uwagę wszystkie trzy 
wymiary: gospodarczy, społeczny i ekologiczny. Potwierdza to zapis w PO PW, który mówi, że projekty powinny 
również uwzględniać efektywne wykorzystanie zasobów (np. energii, materiałów, surowców) oraz 
wprowadzanie do podejmowanych przedsięwzięć elementów ekozarządzania i ekomarketingu. 

Trzecia oś priorytetowa obejmuje swoim zakresem interwencji dwa priorytety inwestycyjne: PI 4.5 i PI 7.2. 
Realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ma głównie służyć pierwszy z tych priorytetów, w dużym stopniu 
koncentrujący się na wymiarze środowiskowym. Oczekiwane rezultaty priorytetu inwestycyjnego 7.2, takie jak 
skrócenie czasu dojazdów dotyczą głównie celów o charakterze społecznym. Przedsięwzięcia związane 
przebudową istniejącej sieci drogowo-ulicznej służącej efektywnemu skomunikowaniu dzielnic i eliminacji 
wąskich gardeł mogą jednak przyczynić się do poprawy płynności ruchu, a dzięki temu również do poprawy 
stanu środowiska i zmniejszenia takich kosztów zewnętrznych transportu drogowego, jak emisja CO2 i innych 
zanieczyszczeń powietrza, emisja metali ciężkich czy emisja hałasu. W PO PW zauważa się, że realizacja 
inwestycji wspierających rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej przyczynia się do poprawy stanu 
środowiska i jakości życia mieszkańców.  

Oś priorytetową IV „Ponadregionalna infrastruktura kolejowa” można uznać za zgodną z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju. Utworzenie szybszych połączeń na priorytetowych odcinkach linii kolejowych i 
zwiększenie komfortu podróżowania powinno przyczynić się do wzrostu liczby podróżnych i zmniejszenia liczby 
osób korzystających z samochodów prywatnych. 

Wymiar ekologiczny zasady zrównoważonego rozwoju będzie realizowany przede wszystkim poprzez kryteria 
wyboru projektów. W projekcie PO PW przewidziano następujące warunki wyboru projektów: ochrona 
środowiska, efektywne korzystanie z zasobów, odporność na klęski żywiołowe, łagodzenie (mitygacja) zmian 
klimatu, przystosowanie (adaptacja) do zmian klimatu.  

PO PW zakłada, że monitorowanie wydatków dotyczących klimatu (dostosowanie i łagodzenie) będzie 
prowadzone zgodnie z uznaną metodologią OECD (Rio markers)

87
. Spełnienie warunków w zakresie 

dostosowywania się i łagodzenia zmian klimatu wiąże się z kwalifikacją poszczególnych kategorii 
interwencji do ustalonych poziomów dofinansowania: 100%, 40% oraz 0%.  

Spójność projektu programu operacyjnego z horyzontalną zasadą zrównoważonego rozwoju jest również 
zapewniona poprzez zaimplementowanie do analizowanego projektu zapisów różnych dokumentów 
odnoszących się do tego paradygmatu rozwoju i zawierających cele dotyczące środowiskowego wymiaru 
zrównoważonego rozwoju, w tym zagadnień związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów czy 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Do tych dokumentów, należą: 

1) na szczeblu unijnym: 

• Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, 

• Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, 

• Polityka przemysłowa w erze globalizacji, 

• Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 

2) na szczeblu krajowym: Strategia rozwoju kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2012, 
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3) na szczeblu regionalnym: 

• Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020; 

• Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 
2020 (projekt z 5 kwietnia 2013 r.). 

W procesie programowania PO PW uczestniczyli interesariusze i przedstawiciele potencjalnych beneficjentów, 
m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej, urzędów centralnych, 
organizacji pozarządowych, pracodawców, związków zawodowych, instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz organizacji eksperckich.  

W projekcie PO PW został określony wpływ programu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Przy 
wyborze projektów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oceniany będzie stopień spełnienia 
określonych warunków. Zdecydowana większość tych warunków dotyczy aspektów środowiskowych 
zrównoważonego rozwoju. Oczywiście te aspekty są ściśle związane ze społecznym wymiarem 
zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia społeczne są tu jednak w bezpośredni sposób uwzględnione tylko w 
przypadku zagadnień łagodzenia skutków odnoszących się do zmian klimatu, gdzie oceniana będzie na przykład 
zaplanowana budowa parkingów park&ride. Wybudowanie tych parkingów wpływać będzie nie tylko na sferę 
środowiskową poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z samochodów osobowych, ale przyczyni się także 
do ograniczenia zatłoczenia dróg samochodami prywatnymi, co przyczyni się do oszczędności czasu. Warto 
podkreślić, że ocena pod kątem spełnienia wymogów środowiskowych ma być dodatkowym kryterium oceny 
projektów, uzupełniającym kryteria społeczne i gospodarcze.  

Analiza poszczególnych priorytetów, a także projektów możliwych do dofinansowania pozwala na wyciągnięcie 
wniosku, że wdrażanie PO PW przyczyni się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (tab. 9). 

 
Tabela 9. Wpływ PO PW na realizację zasad zrównoważonego rozwoju 

Zasada 
zrównoważonego 

rozwoju 
Zakres zasady Wpływ programu na realizację zasady 

Sprawiedliwości  Prawo do rozwoju musi być egzekwowane 
tak, aby sprawiedliwie uwzględniać 
rozwojowe i środowiskowe potrzeby 
obecnego i przyszłych pokoleń 

− Realizacja programu ma się przyczynić 
do racjonalnego korzystania z 
dostępnych zasobów. 

Nieprzekraczania 
granic 

Nakazuje podtrzymywanie (ochronę, 
zachowanie) wydolności (pojemności) 
środowiskowej; zgodnie z nią emisja 
zanieczyszczeń musi mieścić się wewnątrz 
zdolności asymilacyjnej środowiska bez 
nieakceptowanej degradacji przyszłej 
zdolności absorpcyjnej lub innych usług 
środowiska 

− Przechodzenie do modelu gospodarki 
niskoemisyjnej, 

− Rozwój niskoemisyjnego transportu 
miejskiego i aglomeracyjnego. 
 

Integralności ładów Nakazuje zrównoważoną ochronę kapitału 
przyrodniczego (naturalnego), kapitału 
społecznego (ludzkiego) i kapitału 
antropogenicznego (wytworzonego przez 
człowieka, a zwłaszcza kapitału kulturowego i 
ekonomicznego) 

− Poprawa jakości życia mieszkańców, 

− Uwzględnianie wymogów 
środowiskowych w rozwoju sieci 
transportowej i transportu 
publicznego. 

Prewencji Wszystkie państwa powinny szeroko 
stosować działania zapobiegawcze dotyczące 
ochrony środowiska, mając na uwadze ich 
własne możliwości w tym zakresie;  

− Unikanie emisji zanieczyszczeń u 
źródła. 

Oceny oddziaływania 
na środowisko 

Ocena oddziaływania na środowisko, jako 
wewnętrzny instrument kontroli, musi być 
wykonywana dla tych zamierzonych działań, 
co do których można się spodziewać, że będą 
miały znacząco niekorzystny wpływ na 
środowisko i których realizacja wymaga 
podjęcia decyzji przez kompetentne organy 

− Dokumenty planistyczne dla danego 
obszaru tematycznego (np. plan lub 
program zintegrowanego transportu 
publicznego danego miasta, plan 
gospodarki niskoemisyjnej, strategia 
ZIT), zostaną poddane strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, 
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władzy − Projekt zostanie poddany ocenie 
oddziaływania na środowisko (z 
uwzględnieniem aspektu 
przeciwdziałania zmianom klimatu) i 
ocenie oddziaływania na obszar 
Natura 2000. 

Zanieczyszczający 
płaci 

Koszty przedsięwzięć mających na celu 
likwidację zanieczyszczeń powinien ponosić 
zanieczyszczający. 

− Wsparcie projektów 
infrastrukturalnych będzie się 
odbywać przy respektowaniu tej 
zasady. 

− Zanieczyszczający będą musieli 
uwzględniać koszty szkód 
wyrządzonych w środowisku 
naturalnym w całkowitym koszcie 
inwestycji. 

Źródło: do opisu zakresu zasady wykorzystano A. Skowrońska, Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu 
zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 33-40. 
 
Do najczęściej stosowanych instrumentów służących realizacji zasad zrównoważonego rozwoju zalicza się: 
wskaźniki, strategie, programy, instrumenty ekonomiczne, instrumenty prawno-administracyjne. W 
analizowanym dokumencie wykorzystane zostały w mniejszym lub większym zakresie wszystkie z 
wymienionych powyżej instrumentów.  

Wśród instrumentów prawno-administracyjnych, które będą wykorzystywane w PO PW, a które mają na celu 
realizację zasad zrównoważonego rozwoju, są oceny oddziaływania na środowisko. Zrównoważony rozwój w 
ocenach środowiskowych może być rozpatrywany dwojako. Po pierwsze należy ocenić, czy sama procedura 
zapewni realizację zasady zrównoważonego rozwoju, a po drugie czy poddane ocenie przedsięwzięcie jest 
zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Warunkiem umożliwiającym stosowanie ocen środowiskowych jako 
narzędzia przyczyniającego się do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju jest stosowanie ich procedur 
z szerokim udziałem społeczeństwa. Muszą one zawierać wiele elementów, które przyczynią się do spełnienia 
powyższej roli, między innymi porównanie różnych wariantów danego przedsięwzięcia, ocenę oddziaływań i 
skutków oraz zastosowanie sposobów przyczyniających się do łagodzenia negatywnych oddziaływań czy planu 
monitoringu88. Również sam projekt programu operacyjnego został poddany strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, celem zbadania czy realizacja jego zapisów nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko oraz oddziaływania na obszary Natura 2000. Szczegółowe informacje o 
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PO PW 2014-2020 
znajdują się w załączniku do Raportu pt. Synteza SOOŚ. 

Na obecnym etapie można podjąć wstępną próbę określenia skuteczności i efektywności zakładanych w 
programie działań i instrumentów z punktu widzenia ich wpływu na realizację koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. Analiza ta pozwala na sformułowanie wniosku, że instrumenty i działania zostały dobrane w sposób 
prawidłowy. Planowane w Programie przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak: zakup nowoczesnych 
niskoemisyjnych środków transportu, budowa nowych dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, 
centrów przesiadkowych czy poprawa stanu istniejących linii kolejowych, przyczynią się do osiągnięcia 
zakładanych w programie celów zrównoważonego rozwoju tj. ochrony środowiska, ochrony zasobów oraz 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Napotkaną trudnością na chwilę przygotowania niniejszego raportu jest 
brak zdefiniowana pojęcia transportu niskoemisyjnego. Przyjęcie odpowiedniej definicji, w uzgodnieniu z 
KE,pozwoli dopiero na jednoznaczną ocenę skuteczności zaproponowanych rozwiązań.  

Z przedstawionych w projekcie PO PW informacji wynika, że praktycznym zastosowaniem realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju na etapie programowania było przeprowadzenie dla projektu PO PW postępowania 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Strategiczna ocena pozwoliła ustalić potencjalne i 
rzeczywiste skutki realizacji projektu Programu dla środowiska. Ocena formalna projektów powinna dotyczyć 
zgodności realizowanego projektu z polityką zrównoważonego rozwoju. We wniosku o dofinansowanie 
beneficjent powinien wskazać, jaki jest wpływ projektu na środowisko i w jaki sposób realizacja projektu 
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przyczyni się do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju. Również na etapie oceny merytorycznej powinny 
zostać wprowadzone rozwiązania, które umożliwią analizę wpływu danego projektu na zrównoważony rozwój. 
W projekcie PO PW wskazano, że przy wyborze projektów w zależności od charakteru przedsięwzięcia ocenie 
podlegał będzie stopień spełniania wymogów w odniesieniu do: ochrony środowiska, efektywnego korzystania 
z zasobów, odporności na klęski żywiołowe, łagodzenia zmian klimatu oraz przystosowania do zmian klimatu. 
Jeżeli wnioskodawca wskaże oraz uzasadni, że jego projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki 
zrównoważonego rozwoju powinien za to otrzymywać dodatkowe punkty. Wpływ ten powinien być oceniany z 
punktu widzenia wpływu na sferę społeczną i środowiskową.  

Aby móc prawidłowo monitorować stopień realizacji zrównoważonego rozwoju w poszczególnych projektach 
konieczne będzie zdefiniowanie konkretnych wskaźników. Propozycję wskaźników, które mogą być użyteczne 
do monitorowania poszczególnych aspektów zrównoważonego rozwoju zawiera opracowana Prognoza 
oddziaływania na środowisko

89
. Beneficjenci dokonując monitoringu realizacji projektu z punktu widzenia 

zasady zrównoważonego rozwoju powinni okresowo sprawozdawać do Instytucji Zarządzającej, aby ta mogła 
przedstawiać informacje dotyczące wpływu realizacji programu na zrównoważony rozwój Polski Wschodniej. 

Na etapie ewaluacji ex-ante dokonywana jest ocena czy i w jakim zakresie program operacyjny uwzględnia i 
przyczynia się do realizacji celów związanych z wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju. Aby móc 
prawidłowo określić wpływ programu na wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju podobna analiza 
powinna zostać dokonana na etapie ewaluacji ex-post. Aby móc prawidłowo dokonać ocenę wpływu 
realizowanych projektów na politykę zrównoważonego rozwoju konieczne jest podjęcie następujących działań: 

• opracowanie listy wskaźników, które zostaną umieszczone w programie, a których analiza pozwoli na 
ocenę wpływu realizacji programu na wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju, 

• zobligowanie beneficjentów do opracowywania listy wskaźników środowiskowych adekwatnych do 
specyfiki realizowanego projektu i do branży, w której prowadzą działalność; wskaźniki te umożliwią 
monitorowanie wpływu danego podmiotu na środowisko przed i po zrealizowaniu projektu, 

• zobowiązanie beneficjentów, aby na etapie składania wniosku określali jaki będzie wpływ 
realizowanego projektu na wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, następnie po realizacji 
danego projektu beneficjenci powinni określać jaki był rzeczywisty wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, powinni wskazywać jakie cele z zakresu wdrażania polityki 
zrównoważonego rozwoju udało się zrealizować. 

W Polsce lista wskaźników zrównoważonego rozwoju poziomu krajowego opracowana została przez Urząd 
Statystyczny w Katowicach ramach publikacji Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Natomiast moduł 
wskaźników zrównoważonego rozwoju z poziomu regionalnego opracowany został w ramach Banku Danych 
Lokalnych. 

Tabela 10 zawiera zestawienie wskaźników wykorzystanych w PO PW, a które mogą być wykorzystane także do 
monitorowania wpływu Programu na wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju.  

 

Tabela 10. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju uwzględnione w projekcie PO PW 

Wskaźnik Typ wskaźnika Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 
Monitorowan

y aspekt 

Nakłady na B+R w 
sektorze 
przedsiębiorstw 
(BERD) w PKB Polski 
Wschodniej 

Rezultatu celu 
szczegółowego 

Nakłady na badania i rozwój (B+R) są częścią działalności 
inwestycyjnej, której celem jest akumulacja wiedzy, 
powstawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
(produktów, usług, rozwiązań organizacyjnych, 
marketingowych), a w konsekwencji zwiększenie 
produktywności kapitału i włączenie do oferty produktów 
lepiej odpowiadających potrzebom społeczeństwa/rynku. 
Działania te mają na celu zapewnienie wzrostu 
gospodarczego w długim okresie, a także wzmocnienie 
procesów rozwojowych oraz zwiększenie konkurencyjności 

Ekonomiczny 
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gospodarek. Dają możliwość zmiany kierunku rozwoju 
poszczególnych gałęzi gospodarki poprzez wdrażanie 
innowacyjnych, społecznie pożądanych rozwiązań, np. 
proekologicznych, mniej energo-, czy materiałochłonnych, a 
także poprzez rozwój technologii przyjaznych człowiekowi i 
chroniących jego zdrowie, przyczyniając się do wdrażania 
idei zrównoważonego rozwoju. W relacji do produktu 
krajowego brutto nakłady na B+R obrazują skalę 
redystrybucji PKB w działalność mającą na celu 
transformację gospodarki w kierunku gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Udział przychodów 
przedsiębiorstw ze 
sprzedaży 
produktów 
(wyrobów i usług) 
nowych i istotnie 
ulepszonych w 
przychodach ze 
sprzedaży ogółem 
w Polsce 
Wschodniej 

Rezultatu celu 
szczegółowego 

Pokazuje efekty działalności innowacyjnej w postaci skali 
sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych produktów. 
Innowacyjne produkty pozwalają na zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i regionów, poprzez 
lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rynku. Wpływają 
także na zwiększenie efektywności produkcji. Wzrost 
sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych może 
sprzyjać przekształceniu gospodarki zgodnie z ideami 
zrównoważonego rozwoju w efektywną i przyjazną 
środowisku. 

Ekonomiczny 

Liczba przewozów 
pasażerskich 
komunikacją 
miejską w miastach 
wojewódzkich 
Polski Wschodniej 

Rezultatu celu 
szczegółowego 

Jedną z cech zrównoważonego transportu jest przewaga 
transportu zbiorowego nad indywidualnym. Korzystanie z 
komunikacji zbiorowej przyczynia się do niższych kosztów (w 
tym zewnętrznych) mobilności zrównoważonej – mniejszej 
ilości korków i wypadków, ponoszenia pełnych kosztów (w 
tym zewnętrznych) przez korzystających z transportu. 

Ekonomiczny, 
społeczny 

Liczba zakupionych 
lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 
publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 
miejskiej 

Produktu Promocja pasażerskiego transportu publicznego jest jednym 
z celów zrównoważonego transportu. Jedną bowiem z cech 
transportu zrównoważonego jest preferowanie transportu 
zbiorowego. Transport ten jest bowiem mniej uciążliwy dla 
środowiska niż transport samochodowy. We wszystkich 
grupach zewnętrznego oddziaływania na środowisko 
(kongestia, hałas, wypadki i zanieczyszczenie powietrza) 
transport zbiorowy jest bardziej przyjazny tak dla 

bezpośredniego użytkownika, jak i otoczenia. 

 

Wskaźnik 
dostępności 
drogowej Polski 
Wschodniej 

Rezultatu celu 
strategicznego 

Jednym z celów strategicznych zrównoważonego transportu 
jest zapewnienie równomiernego dostępu do różnych gałęzi 
transportu. 

Ekonomiczny 

Całkowita długość 
nowych lub 
ulepszonych linii 
komunikacji 
miejskiej, w tym: 
tramwajowych i 
metra 

Produktu Utworzenie nowych linii komunikacji miejskiej, a także 
zmodernizowanie już istniejących przyczyni się do 
zwiększenia dostępności tej formy transportu. Mieszkańcy 
będą więc mieli łatwiejszy dostęp do środków komunikacji 
miejskiej, co zachęci ich do korzystania ze środków 
transportu publicznego. Przyczyni się do zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń spowodowanych wykorzystywaniem 
samochodów prywatnych, a także zmniejszy się zatłoczenie 
dróg samochodami prywatnymi. 

Ekonomiczny, 
środowiskowy 

Całkowita długość 
nowych dróg 

Produktu Kluczowe znaczenie sieci drogowej wynika z podstawowej jej 
funkcji, jaką jest zapewnienie dostępu do wszystkich 
elementów zagospodarowania przestrzennego. Zakładając, 
że polityka zrównoważonego transportu powinna być 
restrykcyjna w stosunku do samochodów osobowych 
konieczność budowy nowych dróg może wynikać z 
konieczności możliwości skorzystania z komunikacji 
zbiorowej lub z konieczności korzystania z dróg przez 
pojazdy służbowe różnego rodzaju instytucji 
odpowiedzialnych np. za bezpieczeństwo publiczne. 

Ekonomiczny 
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Całkowita długość 
przebudowanych 
lub 
zmodernizowanych 
dróg 

Produktu Zmodernizowane drogi są bardziej przyjazne (bezpieczne) 
dla ich użytkowników co przyczynia się między innymi do 
ograniczenia wypadków drogowych. Nowe drogi 
przyczyniają się również do ograniczenia zjawiska kongestii 
co wpływa na zmniejszenie kosztów zewnętrznych 
związanych ze stratą czasu. 

Ekonomiczny 

Wskaźnik 
dostępności 
kolejowej Polski 
Wschodniej 

Rezultatu celu 
strategicznego 

Jednym z celów strategicznych zrównoważonego transportu 
jest zapewnienie równomiernego dostępu do różnych gałęzi 
transportu. 

Ekonomiczny 

Całkowita długość 
przebudowanych 
lub 
zmodernizowanych 
linii kolejowych 

Produktu Koleje odgrywają kluczową rolę w osiąganiu celów 
zrównoważonego transportu. Kolej jest bowiem mniej 
szkodliwa dla środowiska niż transport samochodowy. 

Ekonomiczny 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza zawartości powyższej tabeli pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zarówno liczba jak i zakres 
wskaźników w niewielkim stopniu umożliwiają analizę postępów w kierunku wdrażania zrównoważonego 
rozwoju. W głównej mierze monitorowany za pomocą wskaźników jest aspekt ekonomiczny zrównoważonego 
rozwoju, w zdecydowanie mniejszym wymiarze aspekt społeczny, a jeszcze mniejszym – aspekt środowiskowy. 
Informacje o wartości zaproponowanych wskaźników z lat ubiegłych dla poszczególnych województw zawierają 
tabele zamieszczone poniżej

90
.  

 
Tabela 11. Zużycie energii przez sektor transportowy (GWh) 

województwo 2009 2010 2011 2012 

 lubelskie 130 156 160 110 

 podkarpackie  61 102 118 78 

 podlaskie 56 59 6 96 

 świętokrzyskie 110 149 195 122 

 warmińsko-mazurskie 86 89 54 76 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl 
 

Tabela 12. Emisja zanieczyszczeń powietrza według rodzajów środków transportu drogowego w 2011 r. w tys. t 

wyszczególnienie CO2 CH4 N2O CO NMVOC NOX PM SO2 Pb 

ogółem 47001 4,88 1,881 675,0 161,0 282,2 83,9 1,34 0,016 

Samochody 
osobowe 

23582 2,94 0,941 501,8 47,2 106,6 6,9 0,62 0,014 

Samochody inne 
niż osobowe o 
masie całkowitej 
do 3500 kg 

7188 0,55 0,308 79,1 9,8 34,8 2,7 0,21 0,002 

Samochody 
ciężarowe o 
masie całkowitej 
powyżej 3500 kg 

13303 1,09 0,545 53,3 28,8 106,7 9,5 0,42 - 

                                        
90 W przypadku emisji zanieczyszczeń przez sektor transportowy zaprezentowane zostały dane dla Polski, ponieważ takie 
dane prezentuje GUS. Chcąc uzyskać dane na poziomie województw należałoby wystąpić do Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Dokładne dane o zużyciu paliwa (a w konsekwencji – również o emisjach dwutlenku 
węgla) można uzyskać od podmiotów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Konsekwencje 
związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń można również szacować w oparciu o wpływy z opłat za wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza ze środków transportu. 
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Autobusy o 
masie całkowitej 
powyżej 3500 kg 

1849 0,10 0,033 10,7 4,0 17,8 1,4 0,06 - 

Motocykle 76 0,11 0,001 11,4 4,3 0,2 0,0 0,00 0,000 

Motorowery 27 0,04 0,000 4,3 2,6 0,0 0,0 0,00 0,000 

ciągniki 977 0,05 0,052 14,4 2,5 16,1 1,6 0,03 - 

Źródło: Ochrona środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny s. 235. 

Należy także zwrócić uwagę, że wskaźniki te w sposób pośredni monitorują aspekty społeczne 
zrównoważonego rozwoju.  
 
 
 

Pytanie E: Czy i w jakim zakresie system instytucjonalny realizacji PO PW jest odpowiedni 
do realizacji założeń i celów programu operacyjnego?  

Pytania szczegółowe 
1. Czy sposób organizacji systemu instytucjonalnego PO PW pozwoli skutecznie i efektywnie osiągać 

zakładane cele? 
2. Czy są instytucje, które należałoby dodatkowo włączyć w realizację PO PW ze względu na ich 

doświadczenie w zakresie realizacji typów interwencji przewidzianych w programie? Jaką funkcję 
należałoby im nadać? Czy należałoby zmienić funkcję jakimś instytucjom w systemie realizacji PO PW, 
aby system realizacji stał się bardziej efektywny (w porównaniu do alokacji finansowej, którą 
zarządza)? 

3. Czy zasoby ludzkie w instytucjach realizujących PO PW (liczba pracowników, ich wiedza i 
doświadczenie) są odpowiednie do przypisanych im zadań? Czy nie występuje w nich ryzyko fluktuacji 
kadr, która może zagrozić pamięci instytucjonalnej? Czy istnieją systemy motywacyjne pracowników 
oraz sprawne systemy rekrutacji, które mogą przeciwdziałać temu zjawisku? Jeśli nie, to które z 
instytucji powinny zostać wzmocnione i w konkretnie jakich obszarach wdrażania PO PW? (np. ocena 
projektów, ewaluacja, monitorowanie, kontrola)? 

4. Czy zapewniono skuteczne mechanizmy koordynacji działań między instytucjami wdrażającymi PO PW, 
które gwarantują komplementarność i synergię efektów podejmowanych działań? 

5. Jakie są obszary ryzyka, które mogą zagrozić sprawnej realizacji PO PW? Jakich zmian należałoby 
dokonać i jakie działania minimalizujące ryzyko podjąć? 

6. Analiza obciążeń administracyjnych. 
 

Wyniki badań: 

 
Pytania szczegółowe: 
1. Czy sposób organizacji systemu instytucjonalnego PO PW pozwoli skutecznie i efektywnie osiągać 
zakładane cele? 
4. Czy zapewniono skuteczne mechanizmy koordynacji działań między instytucjami wdrażającymi PO PW, 
które gwarantują komplementarność i synergię efektów podejmowanych działań? 

Projekt programu wskazuje instytucje zaangażowane w realizację programu: podmiot udzielający desygnacji, 
którym będzie Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Instytucję Zarządzającą, której rolę, w imieniu 
Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, będzie pełnił Departament Programów Ponadregionalnych 
(DPP) w MIR, Instytucję Audytową, którą będzie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie 
Finansów (MF), Instytucję Certyfikującą, której zadania będą wykonywane w DPP oraz instytucję 
odpowiedzialną za otrzymywanie płatności z KE, której rolę, tak jak dotychczas, będzie pełnił Departament 
Instytucji Płatniczej w MF.  

Kilka z tych instytucji, to instytucje wspólne dla całego systemu WRS, tj. Instytucja Audytowa, instytucja 
odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE oraz podmiot udzielający desygnacji. Specyficzne instytucje dla 
PO PW to Instytucja Zarządzająca oraz Instytucja Certyfikująca. W tekście programu wskazuje się także 
instytucje, które będą pełniły rolę Instytucji Pośredniczącej: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 
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Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Polska Organizacja Turystyczna (POT). Projekt 
programu poddawany ocenie wskazuje także na możliwość wsparcia IP w zakresie realizowanych przez nie 
zadań przez inne instytucje, co zostanie określone w szczegółowym opisie osi priorytetowych PO PW. Możliwe 
jest także powołanie instytucji wdrażających, jeśli miałoby się to przyczynić do większej skuteczności i 
efektywności systemu instytucjonalnego.  

DPP MIR oraz PARP pełnią analogiczne role w obecnym PO RPW 2007-2013. CUPT oraz POT są nowymi 
instytucjami w systemie programu operacyjnego skierowanego do makroregionu Polski Wschodniej. 

Departament Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IZ PO RPW 2007-2013) 
wykonuje wszystkie zadania IZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto podkreślić, że w tym samym 
Ministerstwie znajdują się instytucje koordynujące NSRO i instytucje zarządzające dla wszystkich pozostałych 
krajowych programów operacyjnych. Na potencjał instytucjonalny DPP wpływa pozytywnie potencjał całej 
instytucji (MIR). 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jedyną IP dla PO RPW 2007-2013. Obowiązki Instytucji 
Pośredniczącej w ramach PARP pełnią: Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki (Osie 
priorytetowe: I, II PO RPW), Departament Projektów Infrastrukturalnych (Osie priorytetowe: III, IV i V PO RPW). 
Należy zauważyć, że PARP wdraża również inne krajowe programy operacyjne perspektywy 2007-2013: PO 
Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki. Instytucja ta była mocno zaangażowana w perspektywę 
finansową 2004-2006, a także we wdrażanie programów przedakcesyjnych. W kontekście oceny potencjału 
istotne jest to, że nie jest to instytucja nowa, tworzona na potrzeby obsługi nowej perspektywy finansowej oraz 
że posiada duże doświadczenie instytucjonalne we wdrażaniu programów operacyjnych, co daje tej instytucji 
szeroki wachlarz doświadczeń i kompetencji, możliwych do pozyskiwania i wykorzystywania z wewnątrz. W 
ramach PO PW PARP będzie pełnił rolę IP dla Osi Priorytetowej I, II i III, za wyjątkiem Poddziałania w ramach Osi 
II dotyczącego wspierania sieciowych produktów turystycznych. 

CUPT zostało powołane na potrzeby wdrażania projektów transportowych w ramach PO IiŚ 2007-2013. 
Instytucja ta ma zatem doświadczenie związane z jedną perspektywą finansową (w odróżnieniu od PARP), lecz 
jednocześnie jest jedyną instytucją w całym polskim systemie wdrażania NSRO 2007-2013 posiadającą 
doświadczenie związane z wdrażaniem projektów kolejowych. Jest to cenne doświadczenie ze względu na 
istotny stopień złożoności tych projektów oraz współpracę z jedynym beneficjentem systemowym 
uprawnionym do realizacji projektów kolejowych (PKP PLK). Warto jednak podkreślić, że w ramach PO IiŚ 2007-

2013, CUPT realizowało dotychczas zadania instytucji wdrażającej
91

, podczas gdy w ramach PO PW zostało 

wskazane do pełnienia roli IP. CUPT, jako jednostka budżetowa podległa MIR, w ramach PO PW, będzie pełnił 
rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowej IV Ponadregionalna infrastruktura kolejowa.  

Również POT ma doświadczenie w pełnieniu funkcji IP w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach PO 
Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym – od 
2010 r.). Podobnie jak CUPT, POT ma swój zakres specjalizacji i polega on na profesjonalnym wspieraniu 
rozwoju turystyki w Polsce. W ramach PO PW POT będzie pełnił rolę IP dla Poddziałania dotyczącego tworzenia 
i rozwoju sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym. Warto dodać, że w 
odróżnieniu od CUPT, POT przejął w 2010 r. zadania IP w ramach PO IG (wcześniej rolę IP pełniło Ministerstwo 
Gospodarki), co oznacza, że współpracował bezpośrednio z IZ PO IG realizując zadania o charakterze 
merytorycznym w odniesieniu do wdrażania Działania 6.4 PO IG. W ramach PO PW POT będzie pełnił rolę 
Instytucji Pośredniczącej w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 3.3 Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w 
makroregionie Polski Wschodniej w części dotyczącej podniesienia konkurencyjności MŚP poprzez tworzenie i 
rozwój sieciowych produktów turystycznych. 

Wszystkie instytucje, które będą składały się na system instytucjonalny programu, posiadają istotny potencjał 
instytucjonalny związany z ich doświadczeniem z perspektywy finansowej 2007-2013, a nawet wcześniejszych 
(PARP). 

Zważywszy, że wszystkie instytucje już obecnie pełnią określone role w ramach systemu realizacji NSRO 2007-
2013, możliwa jest pośrednia ocena tego, czy taki układ instytucjonalny pozwoli na skuteczne i efektywne 

                                        
91

 W związku z połączeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej istnieje prawdopodobieństwo, iż CUPT przejmie rolę IP w ramach PO IiŚ 2007-2013 (informacja pozyskana podczas 
wywiadu indywidualnego przeprowadzonego z przedstawicielami CUPT). 
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osiągnięcie zakładanych celów, poprzez weryfikację tego, czy już obecnie działalność tych instytucji pozwala na 
osiągnięcie celów NSRO. 

O sprawności IZ oraz PARP świadczą m.in. dotychczasowe wyniki wdrażania PO RPW. Poziom 
zakontraktowanych środków w PO RPW w pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł blisko 94% środków, a kwota 

wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej stanowi 48,7% alokacji
92

. Na podstawie Informacji 

miesięcznej za wrzesień 2013 r. przygotowanej przez MRR
93

, pod względem poziomu kontraktacji, PO RPW jest 

na trzecim miejscu wśród wszystkich programów operacyjnych (po EWT i RPO woj. opolskiego) w Polsce, przy 
średnim poziomie 88% kontraktacji dla NSRO 2007-2013. Jednak osiągnięty poziom wydatkowania środków 
plasuje PO RPW na dużo gorszej pozycji. Wysoki poziom kontraktacji pozwala mieć nadzieję, że również 
zakładany poziom wydatkowania zostanie osiągnięty na koniec perspektywy finansowej, chociaż założenie to 
jest obarczone pewnym ryzykiem. Realizacji programu towarzyszą bowiem problemy, do których należą 
głównie opóźnienia w postępowaniach przetargowych, na przykład w projektach Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej (SSPW - Działanie II.1) czy wolne środki w wyniku rozstrzygnięcia przetargów pomniejszające kwoty 
wydatków, a także trudności w realizacji przez beneficjentów inwestycji skutkujące czasami odstępowaniem 
przez nich od podpisanych kontraktów z wykonawcami i ogłaszaniem nowych postępowań przetargowych (co 
odsuwa w czasie wydatkowanie środków). Niemniej jednak na obecnym etapie wdrażania PO RPW, Instytucja 
Zarządzająca nie identyfikuje w sprawozdaniu okresowym znaczących zagrożeń realizacji Programu. Zgodnie ze 
sprawozdaniem okresowym za I półrocze 2013 r., większość wskaźników programu zostanie osiągnięta.  

Na podstawie sprawozdania okresowego jak i badania terenowego stwierdza się, że IZ oraz PARP na bieżąco 
monitorują realizację projektów i reagują na pojawiające się zagrożenia związane z możliwością 
niewydatkowania pełnej kwoty i nieosiągnięcia celów Programu, poprzez realokowanie środków na inne 
działania w Programie i organizowanie nowych naborów lub przyjmowanie do realizacji projektów z listy 
rezerwowej.  

Przedsięwzięcia kolejowe są realizowane w ramach Działania 7.1. PO IiŚ „Rozwój transportu kolejowego”. 
Realizacji projektów kolejowych towarzyszą trudności związane z opóźnieniem realizacji projektów. Niezależnie 
od istotnego poziomu złożoności projektów kolejowych, dodatkową trudność stanowi sposób funkcjonowania 
beneficjenta tych projektów – PKP PLK oraz realizacja przez tę instytucję wszystkich inwestycji kolejowych. 
Realizacja projektów kolejowych jest jednym z największych wyzwań PO IiŚ 2007-2013. Dla celów ścisłego 
monitorowania postępów w każdym projekcie powołana została specjalna grupa (zwana task force), w skład 

której wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, IZ PO IiŚ, IP
94

 dla Priorytetu VII oraz CUPT i PKP PLK, 

spotykająca się co kwartał i analizująca realizację każdego projektu kolejowego. Zdaniem przedstawicieli CUPT, 
to rozwiązanie sprzyja poprawie terminowości realizacji projektów kolejowych. W przypadku pozostałych 
działań i osi priorytetowych PO IiŚ wdrażanych przez CUPT, poziom zakontraktowania jak i certyfikacji 
wydatków nie budzi istotnych obaw co do możliwości wykorzystania alokacji i osiągnięcia zakładanych 
mierników rzeczowych. 

Jeśli chodzi o stopień realizacji Działania 6.4 PO IG to zakontraktowano już prawie całość alokacji, a 
certyfikowano ok. 70% dostępnych środków. Nie ma również żadnych obaw odnośnie osiągnięcia wskaźników 
rzeczowych odpowiadających temu Działaniu. Można zatem stwierdzić, ż POT dobrze wywiązuje się z nowych 
dla niego, od 2007 r., zadań i że daje to duże szanse na pomyślną realizację zadań w ramach PO PW 2014-2020. 

Oznacza to, że system instytucjonalny PO PW będzie się składał z doświadczonych instytucji systemu NSRO 
2007-2013, specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności (PARP), przedsięwzięć 
transportowych (PARP), w tym kolejowych (CUPT) oraz produktów turystycznych (POT), które z różnym 
powodzeniem wdrażają obecnie powierzone im działania, podejmując działania w celu poprawy wyników 
związanych z osiąganiem efektów finansowych i rzeczowych. 
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 Sprawozdanie okresowe z realizacji PO RPW za 1 półrocze 2013. 
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 Dokument dostępny na stronie: 
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_miesieczne/Documents/N
SRO_miesieczna_wrzesien_2013.pdf  
94

 Realizacja niniejszego badania zbiegła się w czasie z połączeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
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Zasadniczo zadania IZ oraz IP w perspektywie finansowej 2014-2020 pozostaną takie same. Brak jeszcze 
szczegółowych ustaleń (aktów prawnych i wytycznych krajowych oraz porozumień instytucjonalnych), ale 
dotychczas zidentyfikowane różnice dotyczące nowych lub zmodyfikowanych procesów polegają na: 

• procedurze „examination and acceptance of accounts” polegającej na corocznym podsumowywaniu 
wydatków, co może pociągnąć za sobą, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, pomniejszenie kwoty 
alokacji, bez możliwości jej ponownego zakontraktowania;  

• konieczności położenia większego nacisku na osiąganie efektów rzeczowych (rezultatów) oraz idące za 
tym rozliczanie beneficjentów z osiągniętych rezultatów rzeczowych, wraz z pomniejszaniem kwoty 
wsparcia w przypadku ich nie uzyskania;  

• przeniesieniu certyfikacji wydatków do tej samej komórki organizacyjnej (DPP) co IZ; 

• konieczności dla IZ PO PW koordynacji działań 3 różnych a nie tylko jednej IP, w tym m.in. konieczność 
przygotowania 3 różnych dokumentów powierzających zadania IP (a nie jednego), weryfikacji 3 
różnych dokumentów zawierających procedury i instrukcje wykonawcze, kompilowanie sprawozdań z 
3 różnych dokumentów źródłowych, itd; 

• pełnieniu przez CUPT roli IP w PO PW, co będzie oznaczało zaangażowanie w dwa różne programy 
operacyjne; może to stanowić pewne wyzwanie w sytuacji, gdyby procedury, zasady kwalifikowalności 
wydatków, sprawozdawczości czy kontroli miały różnić się między PO IiŚ 2014-2020 a PO PW 2014 
2020. Istotne jest zatem zadbanie przez IZ o możliwie największe uspójnienie sposobów postępowania 
i wymagań względem IP w porozumieniu z IZ PO IiŚ 2014-2020; 

• ewentualnym stosowaniu instrumentów zwrotnych a nie dotacji w ramach niektórych typów 
projektów, o ile takie decyzje zostaną podjęte. 

W ramach badania ewaluacyjnego pracownicy dotychczasowych IZ oraz IP PO RPW zostali objęci ankietą 
internetową, w której wskazali obszary wiedzy, które ich zdaniem, będą im potrzebne do wdrażania PO PW. 
Poniższa tabela pokazuje opinie pracowników w tym zakresie. 

Tabela 13. Szkolenia, które będą pracownikom potrzebne do realizacji zadań w PO PW 2014-20 

Temat IZ IP 

Nabór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie 2 6 

Kontrola wydatkowania środków przez beneficjentów Programu, rozliczanie 
wniosków o płatność i inne instrumenty finansowej kontroli 

9 27 

Współpraca z organem odpowiadającym za realizację płatności w Programie 5 1 

Monitorowanie postępu rzeczowego w dofinansowanych projektach 7 11 

Monitorowanie i ewaluacja przebiegu realizacji Programu 5 7 

Wewnętrzna kontrola finansowa i audyt wewnętrzny 4 11 

Polityki horyzontalne 4 4 

Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych 3 2 

Narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowej realizacji Programu oraz m.in. do 
skutecznego gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej 

11 12 

Zagadnienia natury prawnej 8 14 

Transport kolejowy 2 2 

Inne 5 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI [nIZ =63, nIP=99]. Respondnenci mogli 
wskazać więcej niż jedną odpowiedź.  

Na tej podstawie można podsumować, że najistotniejsze obszary, które wymagają dodatkowego wzmocnienia 
we wszystkich planowanych instytucjach systemu wdrażania PO PW dotyczą: 

• Zmodyfikowanych lub nowych procedur (w odniesieniu do obecnego okresu programowania – w tym 
nowy system informatyczny, kontrola projektów, monitoring, rozliczanie wniosków o płatność, itd.), 

• Nowych obszarów tematycznych związanych z transferem wiedzy między sektorem naukowym i 
badawczym a przedsiębiorcami oraz transportem kolejowym, 

• Złożonych zagadnień prawnych, głównie stosowania przez beneficjentów prawa zamówień 
publicznych i pomoc publiczna,  
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• Złożonych zagadnień merytorycznych obecnych w dotychczasowym zakresie PO RPW – ocena 
projektów inwestycyjnych, transport miejski, systemy telematyczne, 

• Ewentualnego udzielania dofinansowania w postaci instrumentów zwrotnych, a nie dotacji w 
niektórych typach projektów o ile takie decyzje zostaną podjęte. 

Wzmocnienie tych obszarów jest możliwe: 

• Poprzez szkolenia/spotkania/grupy robocze – jednak zakres tych obszarów powoduje, że w praktyce 
nie zawsze jest możliwy zakup usług szkoleniowych w tym zakresie, gdyż chodzi o pozyskanie nowej 
wiedzy (np. dot. zmodyfikowanych procedur), która dopiero się tworzy i to właśnie w MIR; dlatego w 
dużej mierze szkolenia powinny przyjąć formę uzyskiwania niezbędnej wiedzy poprzez wymianę 
informacji między pracownikami różnych komórek w postaci szkoleń wewnętrznych i horyzontalnych 
grup roboczych pracujących wspólnie nad rozwiązaniem określonego zagadnienia (np. związanego z 
pomocą publiczną, stosowaniem instrumentów zwrotnych, wspieraniem transferu wiedzy między 
sektorem B+R+I a przedsiębiorcami); tego typu działania są prowadzone, zatem proces pozyskiwania 
nowych kompetencji jest w toku; niemniej jednak, w momencie, gdy przyjęte zostaną ustalenia 
wykonawcze (SzOP, opisy procedur), wówczas konieczne będzie prowadzenie szkoleń wewnętrznych 
w celu zapoznania wszystkich pracowników z nowymi zasadami obowiązującymi w perspektywie 2014-
2020; 

• Poprzez zatrudnienie osób o odpowiednich kompetencjach – PARP widzi możliwość pozyskania osób 
o odpowiednich kompetencjach w zakresie transferu wiedzy z komórek organizacyjnych Agencji 
zajmujących się dotychczas PO IG; w opinii IZ celowe byłoby zatrudnienie dodatkowych osób mających 
doświadczenie związane z realizacją inwestycji kolejowych. 

W odniesieniu do zamówień publicznych, prowadzone są ciągłe szkolenia dla pracowników PARP i IZ, jednak 
zidentyfikowany problem polega na braku jednoznacznych interpretacji przepisów PZP. Rozwiązanie tej kwestii 
leży poza kompetencjami IZ oraz IP, jednak powinny one wywierać wpływ na odpowiednie instytucje, aby takie 
rozwiązania wypracować, po to, aby przekazywać odpowiednie wytyczne beneficjentom ograniczając w ten 
sposób ryzyko korekt finansowych. 

Podział i koordynacja zadań w zakresie realizacji Programu zostanie określona za pomocą porozumienia między 
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO PW. 

Pytanie szczegółowe: 
2. Czy są instytucje, które należałoby dodatkowo włączyć w realizację PO PW ze względu na ich 
doświadczenie w zakresie realizacji typów interwencji przewidzianych w programie? Jaką funkcję należałoby 
im nadać? Czy należałoby zmienić funkcję jakimś instytucjom w systemie realizacji PO PW, aby system 
realizacji stał się bardziej efektywny (w porównaniu do alokacji finansowej, którą zarządza)? 

Pytanie to odnosi się do poziomu instytucji pośredniczących. Poniższa tabela pokazuje zakresy tematyczne 
Programu i doświadczenie IP w tych obszarach. 
 

Tabela 14. Adekwatność doświadczenia IP PO PW względem zakresu tematycznego programu 

Zakres tematyczny Programu (typy projektów) Adekwatne doświadczenie planowanych IP 

Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie 
działalności B+R+I 

PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO IG 

Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu 
do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw 
w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i 
wdrożeniowej 

PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO IG 

Platformy startowe dla nowych pomysłów PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO IG 

Wsparcie internacjonalizacji MŚP PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO RPW 

Wsparcie internacjonalizacji klastrów w zakresie 
B+R+I 

PARP posiada doświadczenie we wspieraniu klastrów, 
w tym w Polsce Wschodniej, we wspieraniu 
innowacyjności oraz we wspieraniu internacjonalizacji 
przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Połączenie tych 
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doświadczeń pozwala twierdzić, że PARP posiada 
odpowiednie doświadczenie. 

Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO RPW 

Wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej 
poprzez tworzenie i rozwój sieciowych produktów 
turystycznych (w tym m.in. w oparciu o potencjał 
kulturowy) o znaczeniu co najmniej 
ponadregionalnym 

POT posiada doświadczenie w tym zakresie 
tematycznym, jednak we współpracy głównie z JST. 
Novum dla POT będzie wspieranie MŚP oraz forma 
dofinansowania w postaci instrumentów zwrotnych, 
jeśli w poddziałaniu, za które POT będzie 
odpowiadała, znajdzie zastosowanie ta forma 
dofinansdowania. 

Budowa/przebudowa sieci szynowych, 
trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem 
niskoemisyjnego taboru, budowa/przebudowa 
niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji 
miejskiej, w tym intermodalnych dworców 
przesiadkowych, wdrożenie nowych/rozbudowa lub 
modernizacja istniejących systemów telematycznych 
na potrzeby komunikacji miejskiej 

PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO RPW 
 

Poprawa układów transportowych miast 
wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarów 
funkcjonalnych m.in. przez przebudowę istniejącej 
sieci drogowo-ulicznej służącej efektywnemu 
skomunikowaniu dzielnic i eliminacji wąskich gardeł, 
budowę obwodnic wewnętrznych, budowę / 
przebudowę odcinków dróg służących połączeniu 
układu drogowego w mieście z siecią dróg poza jego 
obszarem 

PARP posiada odpowiednie doświadczenie w ramach 
PO RPW 
 

Inwestycje w infrastrukturę liniową 
(przebudowa drogi kolejowej oraz sieci trakcyjnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą), infrastrukturę 
punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. 
przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne 
obiekty inżynieryjne), usprawnienie systemów 
automatyki kolejowej; przygotowanie dokumentacji 
technicznej dla projektów wpisujących się w założenia 
osi 

CUPT posiada odpowiednie doświadczenie z 
koniecznością zastosowania ścisłego monitoringu 
przygotowania i realizacji projektów na wzór działań 
podejmowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 (task 
force) 

Planowane do uwzględnienia w systemie realizacji instytucje posiadają wystarczające doświadczenie we 
wszystkich zakresach tematycznych w PO PW. Nie jest konieczne włączanie innych instytucji do systemu. 

 
Pytanie szczegółowe 
3. Czy zasoby ludzkie w instytucjach realizujących PO PW (liczba pracowników, ich wiedza i doświadczenie) są 
odpowiednie do przypisanych im zadań? Czy nie występuje w nich ryzyko fluktuacji kadr, która może zagrozić 
pamięci instytucjonalnej? Czy istnieją systemy motywacyjne pracowników oraz sprawne systemy rekrutacji, 
które mogą przeciwdziałać temu zjawisku? Jeśli nie, to które z instytucji powinny zostać wzmocnione i w 
konkretnie jakich obszarach wdrażania PO PW? (np. ocena projektów, ewaluacja, monitorowanie, kontrola)? 
 
Dla szczegółowego zobrazowania potencjału instytucji przeprowadzono badania terenowe (w postaci 
wywiadów indywidualnych oraz ankiety internetowej), w trakcie etapu 2 badania, obejmujące IZ oraz PARP. 
Dodatkowo w ramach etapu 3 badania analizą objęto CUPT oraz POT, które zostały wskazane jako IP dopiero na 
tym etapie badania ewaluacyjnego w projekcie Programu. 
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Czy zasoby ludzkie w instytucjach realizujących PO PW (liczba pracowników, ich wiedza i doświadczenie) są 
odpowiednie do przypisanych im zadań? 

PO RPW jest realizowany przez osoby zajmujące 43,58 etatu w IZ oraz 64,36 etatu w IP (stan na dzień 
30.09.2013). W IZ wszyscy pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowy o pracę, w tym zdecydowana 
większość na czas nieokreślony. W PARP natomiast tylko ponad połowa pracowników (60%) pracuje w oparciu 
o umowy o pracę, w większości na czas nieokreślony, jednak 40% jest zatrudniona na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Zdecydowana większość pracowników IZ oraz PARP posiada ponad 6-letni staż pracy, a wielu 
z nich, nawet ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. 

Projekty kolejowe PO IiŚ w CUPT są wdrażane łącznie przez 16 pracowników zatrudnionych w dwóch 
Wydziałach Projektowych (5 i 6) w Departamencie Projektowym 2. Wszyscy ci pracownicy CUPT mają około 10- 
letni staż pracy. W POT wdrażaniem Działania 6.4 PO IG zajmuje się również 16 osób (oraz 2 osoby finansowane 
z pomocy technicznej PO IG zajmujące się kwestiami płatności zatrudnione w komórce finansowej POT). 
Pracownicy IP dla Działania 6.4 PO IG mają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.  

Zastosowanie ankiety internetowej pozwoliło ocenić obecne obciążenie pracą w IZ i PARP. W obecnej 
perspektywie na pracę po godzinach częściej wskazywali pracownicy PARP (dwóch na trzech) niż IZ (nieco 
ponad połowa). Jednak takie sytuacje zdarzają się kilka razy w miesiącu – tak deklaruje większość 
pracowników niezależnie od instytucji. Większość pracowników IZ deklaruje, że czuje się przeciążona pracą, 
w przypadku IP (PARP) jest to nieco ponad połowa pracowników. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę 
wniosków o dofinansowanie (0,21) oraz wniosków o płatność (4,85) przypadających na jeden etat w PARP w II 
połowie 2012 roku, to są one niższe niż średnie wartości dla grupy instytucji o podobnych zadaniach 

(odpowiednio dla WOD – 3,91 i dla WOP – 6,80)
95

. Zatem relatywnie obciążenie pracą pracowników PARP nie 

jest duże. W przypadku POT w drugim półroczu 2012 r. nie pojawiły się nowe wnioski o dofinansowanie, 
natomiast średnia liczba wniosków o płatność przypadających na etat w POT wynosiła 3,52, zatem również 
relatywne obciążenie pracą w POT nie stanowi problemu. Podobna sytuacja ma miejsce w CUPT, gdzie w 
drugim półroczu 2012 r. na jeden etat przypadało jedynie 0,08 wniosków o dofinansowanie i niecałe 2 wnioski 

o płatność
96

.  

Obecne braki kadrowe w IZ oraz PARP są szacowane na 2-3 etaty. POT szacuje potrzebę zatrudnienia 
dodatkowych 4 osób do zadań związanych z PO PW, natomiast CUPT jeszcze nie przeprowadził takich analiz. 
Warto jednak zaznaczyć, że projekty kolejowe w ramach PO PW będą stanowiły ok. 1/10 planowanych 
projektów w tym obszarze w ramach PO IiŚ, stanowią zatem znikomy wycinek działań CUPT. 

Mając zatem na uwadze, że zakres i szacowana liczba projektów w ramach PO PW będą zbliżone do zakresu i 
liczby wdrażanych projektów w ramach PO RPW, oraz przyjmując, że potencjał instytucjonalny zostanie 
wzmocniony o wiedzę i doświadczenie kadr wdrażających inne PO (w szczególności PO IG ale również PO IiŚ w 
obszarze inwestycji kolejowych), można przypuszczać, że zasoby ludzkie w instytucjach, które będą realizowały 
PO PW będą odpowiednie do przypisanych im zadań pod względem liczby, wiedzy i doświadczenia 
zawodowego. 
 
Czy nie występuje w instytucjach systemu ryzyko fluktuacji kadr, która może zagrozić pamięci 
instytucjonalnej? 

Na podstawie danych uzyskanych z Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej PO RPW wyliczone zostały 
wskaźniki rotacji kadr za cały okres 2007-13.  

Liczba etatów w IZ zmieniała się w trakcie całego wdrażania, pod koniec pierwszego roku wynosiła 49, by w 
kolejnym spaść do 38, w następnych latach wahała się, aby w 2013 osiągnąć wartość 43,58 etatu. Wskaźnik 
odejść z IZ wynosi średnio dla całego okresu programowania 2007-2013 16% pracowników (najwyższa wartość 
29% została odnotowana w 2008 roku). Wskaźnik przyjęć do pracy natomiast średnio wynosił 25% (najwyższa 
wartość w 2007 roku). Dane ilościowe wskazują, że zmiany te miały miejsce głównie na początku obecnej 
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 Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007-13, stan na 31 grudnia 2012 r.  
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 Są to jednak dane dla całej instytucji i wszystkich wdrażanych przez nią działań, nie tylko Działania 7.1 obejmującego 
projekty kolejowe. 
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perspektywy, gdy system instytucjonalny się tworzył. Za normę uznawana jest w literaturze przedmiotu 

fluktuacja na poziomie 12-15%. Jeżeli poziom ten przekracza 25% powinien to być sygnał alarmowy
97

.  

Bardzo podobnie wskaźnik odejść wygląda w IP PO RPW (PARP), gdzie średnia wynosi 15% pracowników (26% 
w 2007 roku i spadek w kolejnych latach), a wskaźnik przyjęć średnio wynosi 35% (najwyższa wartość 83% w 
2008 roku). Przedstawiciele tej IP uważają, że rotacja nie jest dużym problemem w instytucji, jeżeli weźmie się 
pod uwagę kluczowe stanowiska związane z wdrażaniem Programu.  

W POT w ciągu ostatnich 4 lat nie odszedł z pracy żaden pracownik IP PO IG, co oznacza de facto brak fluktuacji. 
Również w wydziałach zajmujących się projektami kolejowymi CUPT fluktuacja jest niewielka – w latach 2012-
2013 odeszła z pracy jedna osoba a przyjęto 3 nowe. 

Można zatem powiedzieć, że w obu instytucjach rotacja w obecnym okresie programowania nie jest wysoka 
(ustabilizowała się po pierwszych latach obecnej perspektywy finansowej) i nie wpływa trwale na skuteczność 
wdrażania Programów w obecnej perspektywie.  

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje takie potencjalne ryzyko w odniesieniu do przyszłej perspektywy. Wynika 
ono głównie z czynnika niezależnego od IP i IZ PO RPW, związanego z istotnym ograniczeniem od 2009 r. 
możliwości awansów i podwyżek (dla obecnych pracowników) oraz zamrożeniem poziomu wynagrodzeń od 
roku 2009 (dla nowo przyjmowanych osób). Pracownicy obydwu instytucji zyskują coraz większe doświadczenie 
zawodowe bez możliwości właściwego docenienia ich rosnącego poziomu kompetencji. IZ już doświadczyła 
trudności związanych z odejściem osoby posiadającej specjalistyczne kompetencje i trudnością z zatrudnieniem 
nowej osoby na jej miejsce. IP nie wskazywała na tego typu trudności. Ryzyko to będzie duże, jeśli poprawi się 
sytuacja na rynku pracy i pojawią się oferty pracy dla specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniu 
programów UE. Przedstawiciele CUPT i POT nie wskazywali na to ryzyko. 

 

Czy istnieją systemy motywacyjne pracowników, które mogą przeciwdziałać zjawisku fluktuacji kadr? 

Ryzyku fluktuacji kadr można przeciwdziałać poprzez system motywacyjny zatrzymujący dobrych pracowników 
oraz poprzez system rekrutacji umożliwiający zatrudnienie nowych osób. Na system motywacyjny składają się 
zazwyczaj wynagrodzenia, premie i nagrody, system awansów i podwyżek oraz działania umożliwiające rozwój 
zawodowy. 

Istnienie systemu motywacyjnego w instytucji potwierdziła większość pracowników IZ (ponad ¾) w badaniu 
ankietowym oraz nieco ponad połowa pracowników IP PO RPW (PARP), chociaż też blisko połowa pracowników 
PARP, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym zaprzeczyła, aby w ich miejscu pracy funkcjonował system 
motywacyjny. Zdaniem pracowników trzon systemu motywacyjnego to premie, nagrody i inne dodatki 
finansowe oraz szkolenia. 

Ze względu na zamrożenie poziomu wynagrodzeń i liczby etatów w administracji publicznej w 2009 r., te 
elementy systemu motywacyjnego w IZ oraz IP PO RPW (PARP) mają od kilku lat bardzo ograniczone 
zastosowanie. Drugi czynnik ograniczający możliwości awansu, to właśnie stosunkowo niewielka fluktuacja kadr 
w obydwu instytucjach i brak fluktuacji na stanowiskach kierowniczych, uniemożliwiająca awansowanie 
pracowników z wewnątrz instytucji na stanowiska kierownicze. Czynnik ten można też postrzegać pozytywnie, 
jako stabilizację systemu instytucjonalnego.  

Podstawowym instrumentem rozwoju zawodowego w ramach systemu motywacyjnego są prowadzone w 
obydwu instytucjach objętych badaniem ankietowym polityki szkoleniowe. W obydwu instytucjach polityką 
szkoleniową zarządzają komórki odpowiadające za zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji. W obydwu 
przypadkach komórki te dokonują okresowego badania potrzeb szkoleniowych, na podstawie zgłoszeń od 
departamentów merytorycznych. O zasadności szkoleń decydują najpierw dyrektorzy departamentów 
merytorycznych, którzy akceptują wnioski pracowników, a ostatecznie komórki ds. zarządzania zasobami, na 
podstawie polityki szkoleniowej prowadzonej dla całej instytucji i dostępnych środków finansowych. 

Pracownicy IZ zdecydowanie najczęściej (w największej liczbie osób) szkolili się z narzędzi umożliwiających 
prawidłową realizację obowiązków służbowych, gdyż najwięcej osób wzięło udział w kursach językowych, w 
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szkoleniach z organizacji i zarządzania
98

 oraz szkoleniach komputerowych i informatycznych
99

. Spośród 

tematów szkoleń związanych bezpośrednio z merytorycznym zakresem kompetencji, największa liczba 
pracowników skorzystała ze szkoleń dot. funduszy strukturalnych oraz kwestii finansowo-księgowych.  

Pracownicy IP PO RPW (PARP) natomiast zdecydowanie częściej szkolili się z zagadnień prawnych (najczęściej w 
kontekście ustawy o finansach publicznych), kwestii finansowo-księgowych oraz audytu i kontroli, chociaż duża 
liczba pracowników IP wzięła również udział w szkoleniach z organizacji i zarządzania. 

Pracownicy IZ i IP PO RPW (PARP) mogli również podnosić swoje kwalifikacje w czasie studiów podyplomowych. 
W IZ 7 pracowników skorzystało z takiej możliwości. W przypadku IP studia ukończyło 42 pracowników, z czego 
aż w 32 przypadkach były to Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego (czyli blisko związane z 
zakresem tematycznym projektów wdrażanych w PO RPW). Studia podyplomowe pozwalają bardziej pogłębić 
wiedzę niż szkolenia i wymagają większego zaangażowania od pracownika, tym samym mogą być bardziej 
doceniane i bardziej świadomie wybierane niż szkolenia krótkoterminowe. 

Pracownicy IZ najintensywniej szkolili się w latach 2008 i 2009. Od 2010 r. liczba szkoleń zmniejszyła się, 
podobnie jak liczba uczestników szkoleń. To stwierdzenie nie dotyczy pracowników IP (PARP), którzy do 2012 r. 
w rosnącej liczbie korzystali ze szkoleń.  

W przypadku IZ, aż połowa pracowników zadeklarowała, że nie ma dostępu do większości szkoleń, którymi jest 
zainteresowana. W IZ istnieje mocne przekonanie, że szkoleń jest mniej. Jednak zdaniem przedstawiciela 
komórki ds. zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń jest mniej, ale są one bardziej adekwatne do potrzeb 
pracowników. Ocena oferty szkoleniowej przez pracowników IP PO RPW (PARP) jest bardziej pozytywna, 
chociaż nie brakuje głosów (ok. 30% pracowników), że oferta szkoleniowa jest zbyt uboga. 

Powyższe dane pokazują, że polityka szkoleniowa obydwu instytucji poddanych badaniu metodą ankiety 
internetowej oferuje pracownikom wiele możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji z różnych zakresów 
tematycznych. Pracownicy mają również możliwość rozwijania umiejętności zawodowych (zarządzanie, 
komunikacja, w IZ także języki obce i rozwój osobisty). Na tej podstawie można stwierdzić, że szkolenia mogą w 
tych instytucjach stanowić element systemu motywacyjnego, chociaż w IZ czynnik ten może tracić na znaczeniu 
ze względu na stopniowe zmniejszanie oferty szkoleń. Ponadto dzięki szkoleniom i studiom podyplomowym 
wiedza i kompetencje, a także umiejętności pracowników są stale podnoszone, co powinno mieć pozytywny 
wpływ na potencjał całej instytucji.  

Innym instrumentem systemu motywacyjnego może być system ocen pracowniczych. Oceny pracownicze mają 
istotne znaczenie w procesie kierowania ludźmi i tworzenia sprzyjających warunków do zwiększania 
zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki zawodowe. Bez względu na typ organizacji, w której 
system ocen pracowniczych funkcjonuje, aby służył optymalnemu wykorzystaniu wiedzy i umiejętności 
pracowników, a także przyczyniał się do wzrostu ich motywacji w procesie pracy, nowoczesny system oceniania 
powinien spełniać co najmniej dwie funkcje: być pomocnym w oszacowaniu wyników pracy poddawanych 

ocenie pracowników, a także wskazywać ich dalszy kierunek rozwoju
100

. Poza tym bardzo istotnym warunkiem 

efektywnego wykorzystania systemu ocen pracowniczych do motywowania pracowników jest powiązanie go z 

system wynagradzania
101

. Dzięki przeprowadzeniu okresowych ocen pracodawcy bądź przełożeni mają szansę 

uzyskać wiedzę na temat ilości oraz jakości pracy wykonywanej przez pracowników, co pozwala im na 

wprowadzenie podstaw do zróżnicowania płac i wynagrodzeń ocenianych
102

.   

W IZ oraz IP PO RPW (PARP) przeprowadzane są oceny pracownicze – w IZ co dwa lata a w IP (PARP) co roku. 
Zdaniem prawie połowy pracowników IZ i IP (PARP) system ten nie ma realnego przełożenia na warunki 
zatrudnienia, jednak tylu samo respondentów odpowiedziało, że oceny mogą przekładać się na decyzje o 
ewentualnym awansie. Poza tym w IP (PARP) pojawiły się opinie, że ocena pracownicza ma wpływ na 
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otrzymywanie dodatków finansowych do wynagrodzenia zasadniczego oraz może mieć faktyczne przełożenie 
na decyzje dotyczące ewentualnych zwolnień pracowników.  

Oznaczać to może, że system oceny pracowniczej, w opinii stosunkowo dużej liczby pracowników IZ i IP (PARP), 
nie spełnia swojej roli motywacyjnej. 

Kolejny element systemu motywacyjnego to komunikacja wewnętrzna w instytucjach. Komunikacja 
wewnętrzna może mieć duży wpływ nie tylko na wiedzę pracowników, ale również na ich zaangażowanie w 
pracę i satysfakcję z jej wykonywania. Jak pokazują wyniki licznych badań, pracownicy, którzy mają poczucie 
doinformowania, są bardziej zadowoleni z pracy i pozytywnie do niej nastawieni, w dużo mniejszym stopniu są 
chętni do zmiany pracodawcy – są znacznie bardziej lojalni, zmotywowani i zaangażowani w wykonywaną 

pracę
103

. Komunikowanie jest procesem, który leży u podstaw wszelkich działań zachodzących w organizacji 

oraz stanowi jeden z najistotniejszych elementów jej kultury
104

. Nie dziwi więc stosunkowo duża liczba szkoleń 

rozwijających umiejętności komunikacji pracowników IZ oraz IP PO RPW (PARP). Wydaje się, że szkolenia te 
przyniosły oczekiwany skutek, gdyż połowa pracowników IZ i IP (PARP) uważa, że w ich instytucji komunikacja 
przebiega bez zarzutu, informacje otrzymywane od przełożonych są przekazywane bez opóźnień oraz są 
wystarczające do sprawnego i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków. Druga połowa wskazuje na 
pewne niedociągnięcia, jednak bez sygnalizowania poważnych uchybień. Wyniki te pokazują, że komunikacja 
wewnętrzna w obydwu instytucjach jest zadowalająca i sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu instytucji. 

Również warunki materialne i techniczne pracy zostały oceniane wysoko przez pracowników IZ oraz IP PO RPW 
(PARP) w ankiecie internetowej. Poważniejsze zastrzeżenia budzą warunki lokalowe w IP (PARP) związane ze 
zbyt małą powierzchnią biurową w stosunku do potrzeb, w tym brak miejsca na organizację spotkań, co może 
niekorzystnie przekładać się na jakość wykonywanych obowiązków. Czynnik ten może mieć znaczenie w świetle 
tego, iż dużego znaczenia nabiera praca w zespołach tematycznych, wymiana doświadczeń między komórkami 
organizacyjnymi i wspólne wypracowywanie rozwiązań czy prowadzenie szkoleń wewnętrznych.  

W odniesieniu do POT i CUPT nie przeprowadzono z pracownikami ankiety internetowej, zatem zakres 
zgromadzonej wiedzy jest mniejszy. Z badania wynika jednak, iż rotacja kadr w obydwu instytucjach praktycznie 
nie istnieje, co może stanowić dowód na to, iż skład kadrowy tych instytucji jest stabilny i nie ma zagrożenia 
osłabienia potencjału instytucjonalnego POT czy CUPT. Przedstawiciele instytucji wyrazili w badaniu pogląd, że 
pracownicy są zadowoleni z wykonywanych zadań, czemu dają niejednokrotnie wyraz. 

Czy istnieją sprawne systemy rekrutacji, które mogą przeciwdziałać zjawisku fluktuacji kadr? 

W IZ i IP PO RPW (PARP) rekrutacja jest prowadzona zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w 
instytucjach.  

W MIR system rekrutacji jest oparty o system profili kompetencyjnych. Proces rekrutacyjny jest kilkustopniowy 
i obejmuje rzetelną weryfikację wiedzy kandydata, a także wykonywanie przez niego zadań praktycznych, 
weryfikujących posiadanie wymaganych umiejętności, na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja. 
Selekcja kandydatów jest w MIR duża.  

Rekrutacja w MIR i PARP trwa około 3 miesięcy, jednak nie zawsze jest skuteczna. W przypadku IZ 
najtrudniejsze jest pozyskanie pracownika na wyższe, specjalistyczne stanowiska, gdyż możliwe do 
zaoferowania wynagrodzenie nie jest satysfakcjonujące dla potencjalnych kandydatów. Zjawisko to może 
utrudnić IZ zatrudnienie osób z odpowiednimi kompetencjami do nowego zakresu tematycznego związanego z 
projektami kolejowymi. Przedstawiciele PARP, POT oraz CUPT nie sygnalizują problemów z rekrutacją 
odpowiednich pracowników. 
 
Pytanie szczegółowe: 
5. Jakie są obszary ryzyka, które mogą zagrozić sprawnej realizacji PO PW? Jakich zmian należałoby dokonać i 
jakie działania minimalizujące ryzyko podjąć? 
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Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano cztery grupy ryzyka mogące zagrozić sprawnej, 
terminowej i poprawnej realizacji PO PW 2014-2020. Dotyczą one: potencjału instytucjonalnego (w tym 
obciążeń administracyjnych), przyjętych rozwiązań, planowanej alokacji (zapotrzebowania na środki ze strony 
potencjalnych beneficjentów) oraz odnoszące się do poszczególnych działań i priorytetów PO PW. Dla każdego 
ryzyka zdefiniowano: prawdopodobieństwo wystąpienia, stopień zagrożenia związanego z ryzykiem, wpływ 
ryzyka na program oraz działania minimalizujące dane ryzyko. Tabelę ryzyka prezentującą wszystkie powyższe 
informacje zawiera załącznik do raportu. 
 
Pytanie szczegółowe: 
6. Analiza obciążeń administracyjnych 
 
Niniejszy rozdział raportu poświęcony jest analizie planowanych uproszczeń w Programie Operacyjnym Polska 
Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do istniejących obciążeń administracyjnych. W tym zakresie zostało 
przedstawione podejście Komisji Europejskiej, wyznaczające cele działań prowadzących do redukcji obciążeń 
administracyjnych. Przeanalizowano pod tym kątem planowane rozwiązania (odnosząc się dodatkowo do 
doświadczeń z wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013), zidentyfikowano potencjalne dodatkowe 
sposoby redukcji obciążeń oraz zaproponowano ogólny schemat eliminowania/minimalizowania obciążeń 

administracyjnych (w tym rozwiązania o charakterze systemowym i instytucjonalnym)
105

. 
 
Podejście Komisji Europejskiej w zakresie uproszczeń administracyjnych w perspektywie finansowej 2014-
2020 
 
Potrzebę uproszczeń administracyjnych w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 dostrzegła Komisja 
Europejska. W tym celu w lutym 2012 r. wydano dokument „Uproszczenie. Polityka spójności na lata 2014-

2020”, który systematyzuje stanowisko Komisji w sprawie redukcji obciążeń administracyjnych
106

. W 

przedmiotowym materiale Komisji zaznaczono, że przyjęła ona już 8 lutego 2011 r. stanowisko w sprawie 
uproszczenia najważniejszych elementów poszczególnych obszarów polityki. Doświadczenie wdrażania 
poprzednich programów operacyjnych ukazało konieczność ograniczenia szczególnie uciążliwych 
biurokratycznych wymogów, uderzających głównie w beneficjentów. Obciążenia administracyjne są istotnym 
zagrożeniem w realizacji założonych celów programu i w osiągnięciu przyjętych wskaźników efektywności. 
Komisja Europejska dostrzegła wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z uproszczeń. Oprócz dbania o interes 
beneficjentów czy zapewnienia sprawnej realizacji polityki, uproszczenie przepisów ułatwi administrację na 
poziomie krajowym, regionalnym i unijnym, przyspieszy procesy, obniży koszty i pozwoli skupić się na 
wymiernych rezultatach interwencji. Uproszczenia administracyjne co do zasady mają wzmacniać pewność 
obrotu prawnego, co z kolei będzie ograniczać liczbę pomyłek i zwiększy poziom zaufania do krajowych 
instytucji koordynujących realizację polityki spójności. Komisja Europejska bardzo duży akcent kładzie 
dodatkowo na cyfryzację, zarówno dokumentów będących w obiegu administracyjnym, jak i samych 

procesów
107

. 

 
Należy pamiętać, że propozycje Komisji Europejskiej w kwestii uproszczeń administracyjnych mają charakter 
horyzontalny. Ze względu na rozbieżności proceduralne pomiędzy państwami członkowskimi oraz odmienne 
kultury administracyjne wymaga się od instytucji krajowych stworzenia stosownych systemów poprawiających 
sytuację podmiotów w całym cyklu realizacji projektów w ramach realizacji polityki spójności, przystających do 
kształtu interwencji. Należy liczyć się również z koniecznością organizowania szkoleń dla pracowników 
urzędów/instytucji publicznych odpowiadających za wdrażanie programów. Jednocześnie Komisja Europejska 
przestrzegła przed nieodpowiedzialnym wprowadzaniem licznych zmian w przepisach krajowych i regionalnych. 
Każda zmiana prawa powoduje bowiem ryzyko popełniania pomyłek w działaniu beneficjentów i samych 

pracowników instytucji
108

.  
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W swoich regulacjach, Komisja Europejska zaproponowała przede wszystkim: zharmonizowanie przepisów z 
innymi funduszami objętymi zakresem WRS (ujednolicenie zasad dotyczących kwalifikowalności i trwałości), 
zwiększenie swobody tworzenia programów i systemów (swoboda planowania funduszy). Bardzo ważne 
zasady wyrażono w przypadku kolejnego celu, jakim jest zwiększenie proporcjonalności. Jest to istotne w 
kontekście raportowania, oceny, zarządzania i kontroli realizacji projektów. Wszystkie te działania instytucji 
zarządzających powinny być proporcjonalne pod względem finansowania i administracji według przyznanej 
pomocy. Komisja zarekomendowała m.in. metody wybiórczej kontroli opartej na zarządzaniu ryzykiem. Audyty 

samej Komisji będą skupiać się intensywniej na obszarach zagrożonych ryzykiem
109

. Oprócz tego Komisja 

Europejska wskazuje na to, że na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013 zmodyfikowano i uproszczono wiele 
przepisów na poziomie unijnym, co pozwala państwom członkowskim ograniczyć liczbę przepisów krajowych. 
Komisja Europejska postuluje dodatkowo uproszczenie systemu raportowania (poziom państwo członkowskie- 
Komisja Europejska) w celu skuteczniejszej realizacji polityki i zmniejszenia  kosztów administracji. Planuje się 
ograniczenie zakresu rocznych raportów i sprawozdań z postępu prac głównie do wspólnych wskaźników i 

elementów podstawowych
110

. W raportowaniu pomóc ma również zautomatyzowanie całego systemu. W 

przypadku zmniejszenia obciążeń administracyjnych samych beneficjentów, postuluje się uproszczenie 

struktury kosztów (m.in. poprzez płatności ryczałtowe
111

). Komisja Europejska w kolejnej perspektywie 

finansowej przeniesie nacisk w stronę zarządzania opartego na wynikach. W związku z tym został już 
zatwierdzony tzw. plan wspólnego działania. Komisja audytując plan wspólnego działania (a dokładnie- 
zarządzania finansowe w ramach planu wspólnych działań) będzie opierać się jedynie na weryfikacji zgodności z 
warunkami kosztów (czy osiągnięto zakładane wyniki). Kolejnym ważnym założeniem Komisji jest tzw. e-
spójność, co dotyczy cyfryzacji m.in. przesyłania i przechowywania dokumentów i informacji w wersji 
elektronicznej przez beneficjentów. Istotnym założeniem jest tu uspójnienie rejestrów organów publicznych i 
usystematyzowanie wymiany danych między instytucjami, co zapobiegnie kilkukrotnemu przesyłaniu tych 
samych danych przez beneficjentów.  
 
Ocena przedsięwzięć zmniejszających obciążenia administracyjne planowane do wdrożenia w PO PW 2014-
2020 
 
Pewne obszary uproszczeń zaproponowanych przez Komisję będą wymagać implementacji na poziomie kraju 
i/lub regionów. Zgodnie z postulatem, iż organy zarządzające, certyfikujące i kontrolne muszą podjąć 
odpowiednie środki ograniczające wdrażanie kolejnych procedur/ upraszczające obowiązujące do tej pory 
obowiązki administracyjne, Instytucja Zarządzająca PO PW 2014-2020, na podstawie doświadczenia 
związanego z wdrażaniem PO RPW 2007-2013, zaplanowała przedsięwzięcia zmniejszające obciążenia 
administracyjne planowane do wdrożenia w kolejnej perspektywie finansowej. W tym sensie wykonano 
pierwszy, istotny krok, a mianowicie uwzględniono podczas planowania Programu Operacyjnego priorytet 
upraszczania, a dodatkowo wzięto pod uwagę opinie interesariuszy (w tym przede wszystkim beneficjentów) w 
przedmiocie pożądanych zmian. Należy zaznaczyć, że wszystkie planowane działania wpisują się w wyżej 
wspomniane rekomendowane przez Komisję Europejską kierunki. 
 

Na skutek działalności
112

 Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej 

wypracowano m.in. usprawnienia w zakresie: składania wniosków o dofinansowanie
113

, zabezpieczenia 

                                        
109

 Przykładem uproszczenia ze strony Komisji będzie ograniczenie kontroli w przypadku operacji o wartości poniżej 100 000 
euro (dopuszczalność jednej kontroli). 
110

 Pierwsze sprawozdanie roczne będzie przesyłane do Komisji dopiero w 2016 roku, a jego główną zawartość będą 
stanowiły dane pobierane automatycznie z systemu informacji. Przewiduje się przesłanie tylko dwóch wyczerpujących 
raportów do Komisji (oprócz ostatecznego raportu z implementacji). Dodatkowo, weryfikacja wartości dodanej będzie 
możliwa na podstawie wyników ekspertyzy gospodarczej w ramach paktu stabilności i rozwoju. 
111

 Maksymalna wysokość przyznawanych kosztów ryczałtowych będzie wynosić 100 000 euro. 
112

 Grupa do spraw Samorządy- Infrastruktura, która dotyczyła bezpośrednio PO RPW 2007-2013 zaprzestała działalności 28 
czerwca 2010 r.  
113

 W tym m.in: wprowadzenie możliwości prostej eliminacji oczywistych omyłek, umożliwienie dostarczania przez 
wnioskodawców jak największej liczby dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wprowadzenie 
sprawnego procesu oceny wniosków, brak wymogu kontrasygnaty skarbnika JST na wniosku aplikacyjnym, podpis jedynie 
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należytego wykonania zobowiązań
114

, organizacji akcji informacyjno-promocyjnej połączonej ze szkoleniami dla 

beneficjentów
115

, zasady, że nie każda zmiana w projekcie wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie
116

, 

uelastycznienia zasad realizacji projektów w formie partnerstwa
117

, umożliwienia wykazania w harmonogramie 

projektu działań zrealizowanych przed początkiem okresu kwalifikowalności
118

, zaliczek
119

, monitorowania i 

sprawozdawania przez beneficjentów
120

. Ponadto, kontrolę,
121

 w zakresie sprawdzenia wdrożenia 10 zmian 

obowiązkowych i 10 zmian nieobowiązkowych, stanowiących uproszczenie zasad wdrażania, wydatkowania i 
rozliczania PO, w tym PO RPW, przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola wykazała prawidłowe 
wprowadzenie zmian obowiązkowych oraz wdrożenie lub przygotowanie wdrożeń zmian fakultatywnych. Na 
szczególną uwagę zasługują takie zmiany, jak: skrócenie okresu odliczania dochodów netto w przypadku 
projektów generujących dochód od wydatków deklarowanych Komisji, zwiększenie elastyczności w przypadku 

dużych projektów
122

. 

 
Zgodnie z najnowszym Szablonem Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce, w aktualnym projekcie PO 
PW 2014-2020 znalazł się opis redukcji obciążeń administracyjnych z punktu widzenia beneficjenta. 
Redukowane obciążenia analizowano przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorcy, co należy ocenić 
pozytywnie. W Programie założono kontynuację działań redukujących obciążenia dla beneficjentów. Sekcja ta 
zawiera identyfikację etapów, na których obciążenia beneficjentów do tej pory (w latach 2007-2013) były 

największe. Są to: składanie wniosku o dofinansowanie
123

, rozliczanie projektu
124

, obowiązki 

sprawozdawcze
125

, kontrola projektu
126

. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zaplanowano 

uproszczenia (z uwzględnieniem tych, o charakterze horyzontalnym), do których zaliczono w szczególności
127

: 

 
� Wprowadzenie systemu informatycznego, spełniającego wymogi e-cohesion, pozwalającego na 

elektroniczną komunikację beneficjentów z instytucjami systemu zarządzania i wdrażania PO PW oraz 
zmniejszający liczbę dokumentów przekazywanych w formie papierowej; 

                                                                                                                           
na ostatniej stronie wniosku, złożenie jednego oryginału wniosku o dofinansowanie oraz w wersji elektronicznej 
dokumentacji. 
114

 Odstąpienie od wymogu wnoszenia zabezpieczenia przez beneficjentów należących do sektora finansów publicznych; w 
przypadku innych beneficjentów zabezpieczenie ustalono w wysokości co najmniej równowartości najwyższej zaliczki 
określonej w Umowie. 
115

 Szkolenia poprzedzające organizację konkursów z zakresu m.in. zasad wypełniania wniosków o dofinansowanie i o 
płatność. 
116

 Brak konieczności podpisania aneksów do umów w przypadku zmiany: danych osobowych i teleadresowych osób 
zaangażowanych w realizację projektu, w tym osób do reprezentacji beneficjenta, nazwy i adresu beneficjenta, 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu (nie dot. wydłużenia terminu realizacji projektu i zmian mających 
wpływ na poziom dofinansowania), harmonogramu przekazywania dofinansowania w ramach umowy. 
117

 W przypadku gdy część partnerów narusza warunki umowy o dofinansowanie, partner wiodący otrzymuje możliwość 
negocjowania warunków umowy z IZ/IP. 
118

 W przypadku gdy projekt jest częścią większego przedsięwzięcia. 
119

 Zwiększenie dostępności zaliczek, wprowadzenie jasnych reguł ich udzielania, brak ograniczeń w zakresie dopuszczalnej 
częstotliwości wnioskowania o zaliczkę, brak sztywnych ograniczeń co do wartości zaliczek, uproszczenie wniosku o 
płatność zaliczkową, brak zaostrzenia zasad dotyczących wypłaty kolejnych transz zaliczki, skrócenie czasu weryfikacji 
wniosku o płatność zaliczkową. 
120

 Wykorzystywanie źródeł danych takich jak: SIMIK 07-13, SMIP oraz cyfryzacja ankiet kierowanych do beneficjentów. 
121

 Kontrola nr P/12/019- Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych przeprowadzona w dniach 25 września-24 
października 2012 r. 
122

 Możliwość deklarowania wydatków dotyczących dużych projektów przed przyjęciem przez Komisję decyzji w sprawie 
potwierdzenia wkładu finansowego w duży projekt. 
123

 W szczególności wypełnianie oraz składanie wniosku aplikacyjnego w odpowiedniej formie. 
124

 W szczególności wypełnianie wniosków o płatność. 
125

 W szczególności informowanie instytucji udzielającej wsparcia nt. realizacji i efektów projektu. 
126

 W szczególności obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji projektowej oraz udostępnianie jej kontrolerom 
zgodnie z rozporządzeniem ogólnym. 
127

 Wdrożenie wskazanych uproszczeń ma nastąpić wraz z rozpoczęciem wdrażania PO PW 2014-2020 (nie dotyczy to 
systemów informatycznych, których funkcjonowanie planuje się na koniec 2014 r.). 
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� Zapewnienie dostępu beneficjentów do kompleksowej informacji za pośrednictwem rozbudowanej 
sieci punktów informacyjnych poszczególnych funduszy, w tym funkcjonowanie jednego portalu 
internetowego dotyczącego wszystkich programów operacyjnych; 

� Zastosowanie elastycznych form finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego; 
� Zastosowanie form ryczałtowego finansowania; 
� Ewentualne zastosowanie flat rate (stawki ryczałtowej obniżającej poziom dofinansowania) w 

wybranych projektach generujących dochód, jeśli rozwiązanie to będzie korzystne i przyczyni się do 
sprawniejszej realizacji projektów; 

� Uproszczenie procedur wyboru projektów oraz usprawnienie procesu wyboru i kryteriów wyboru, aby 
beneficjenci mogli z góry oszacować, czy ich projektu mogłyby pozytywnie przejść procedurę oceny; 

� Reorganizacja procesu sprawozdawczego, w celu koncentracji na gromadzeniu najistotniejszych 
danych do celów monitorowania. 

 
Dwa pierwsze rozwiązania są instrumentami horyzontalnymi, tzn. dedykowanymi wszystkim programom 
operacyjnym. Cel wprowadzenia usprawnień informatycznych jest słuszny i niewątpliwie przyczyni się do 
rozładowania obciążeń administracyjnych zarówno beneficjentów, jak i usprawnienia pracy w instytucjach. 
Wiązało się to będzie przede wszystkim z: możliwością składania wniosków o płatność w formie elektronicznej 
oraz gromadzeniem w systemie informacji i dokumentów na potrzeby kontroli i audytu. Należy jednak jak 
najszybciej rozpocząć techniczne planowanie systemów aby zapoczątkować funkcjonowanie narzędzi wraz z 
końcem 2014 r. Jest to o tyle istotne, iż potrzebna jest praca w zakresie ujednolicenia systemów dla 
poszczególnych działań/programów. Dodatkowo istnieje konieczność przemyślenia rozwiązań 
technicznych/informatycznych, patrząc z punktu widzenia dostosowania systemów do ogromnego zakresu 
danych, jakiego mają dotyczyć. Poprawne działanie tych instrumentów m.in. zapobiegnie kilkukrotnemu 
przekazywaniu tych samych informacji, usprawni system monitoringu, przyspieszy procesy decyzyjne, a 
dodatkowo usprawni współpracę beneficjentów i instytucji. Z kolei dostęp do informacji w przyszłej 
perspektywie beneficjentom zapewnią działania Systemu informacji o Funduszach Europejskich (sieć Punktów 

Informacyjnych oraz portal internetowy)
128

. 

 
Dalsze stosowanie elastycznych form finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego 
należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, na co wskazują przede wszystkim dobre doświadczenia z perspektywy 
2007-2013 w zakresie wdrażania tego instrumentu. System ten dodatnio wpływa na zachowanie płynności 
finansowej beneficjenta. W projektach infrastrukturalnych wpływa to korzystnie na możliwość oferowania 
potencjalnemu wykonawcy zaliczek, co minimalizuje koszty korzystania z linii kredytowych i ma pozytywny 
wpływ na budżet oraz harmonogram całego projektu. Zaliczki to oszczędność również dla samego beneficjenta, 
który nie ponosi kosztów np. kredytów, a może skupić się na efektywności projektów. System zaliczkowy jest 
też bardzo dobrym narzędziem monitorowania prawidłowości wydatków beneficjenta.  
 
Kolejny instrument, jakim jest ryczałtowe finansowanie, również posiada wiele zalet, szczególnie jeśli chodzi o 
drobne wydatki w projekcie. Wprowadzenie tego instrumentu niewątpliwie pozwoli zaoszczędzić czas zarówno 
beneficjentom, jak i pracownikom Instytucji Pośredniczących. Pozwoli to również ograniczyć liczbę 
przekazywanych i przechowywanych dokumentów (głównie faktur, listy płac, dokumentów przekazywanych np. 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).  
 
IZ wskazała również na możliwość zastosowania flat rate w wybranych projektach generujących dochód. 
Jednakże, z uwagi na wciąż toczące się prace nad końcowym kształtem tego rozwiązania niemożliwe jest 
obecnie ostateczne przesądzenie o zastosowaniu tego mechanizmu w PO PW.  
 
Jednoznacznie pozytywnie należy również patrzeć na usprawnienie systemu monitorowania poprzez 
ograniczenie do minimum zakresu i częstotliwości danych przekazywanych przez beneficjentów, wykorzystanie 

                                        
128

 Bazowe założenia systemu to: równomierny dostęp do informacji o FE na terenie kraju, konsolidacja usług 
informacyjnych o FE, współpraca z samorządami województw oraz ścisła współpraca z Centrum Projektów Europejskich, 
jednolite standardy świadczenia usług, rozszerzenie zakresu usług obecnej sieci PIFE (o m.in.: konsultacje na etapie 
przygotowywania wniosków/projektów, konsultacje na etapie realizacji projektu oraz indywidualne konsultacje u klienta), 
mobilność Sieci. 
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elektronicznego narzędzia gromadzenia danych. Działania sprawozdawcze są jedną z najbardziej czaso-, a co za 
tym idzie kosztochłonnych zajęć, zarówno po stronie beneficjenta, jak i pracowników instytucji obsługujących 
program. Oczywiście są to działania niezbędne przy wydatkowaniu publicznych środków, ponieważ 
niejednokrotnie zapobiegają nadużyciom i narażeniu polskiego i unijnego budżetu na straty. Jednak każde 
racjonalne usprawnienie w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim ocenie podlega zakres 
podawanych informacji i stopień ich niezbędności. Ryzyko związane z uproszczeniem systemu monitorowania 
może być zniwelowane poprzez m.in. kontynuowanie stałej i dobrej współpracy beneficjenta z opiekunem 
projektu. To właśnie opiekun projektu ma bieżącą wiedzę na temat stanu realizacji prac i może dostrzec 

ewentualne nadużycia i błędy popełniane przez beneficjentów
129

.  

 
Dobrym rozwiązaniem jest również uproszczenie procedur wyboru projektów oraz usprawnienie procesów 
wyboru projektów, jednak należy doprecyzować na czym mają polegać dalsze usprawnienia w tym obszarze. 
Należy dodatkowo mieć na uwadze specyficzny charakter projektów infrastrukturalnych, gdzie usprawnienie 
procesu składania dokumentów na etapie wyboru projektów jest dość problematyczne. Trudności mogą 
pojawić się podczas cyfryzacji tego poziomu, na skutek licznych, obszernych i specyficznych dokumentów (w 
tym map), na podstawie których możliwa jest ocena przedsięwzięcia.  
 
Proponowane założenia systemu redukcji obciążeń administracyjnych 
 
Rozwiązania opisane powyżej, zgodnie z podejściem KE zostały uwzględnione jeszcze na etapie programowania. 
Podkreślono natomiast, że zakłada się dodatkowo identyfikację oraz eliminację źródeł potencjalnych, innych 
obszarów problemowych, w trakcie realizacji programu. W tym zakresie rekomenduje się przyjęcie pewnych 
założeń, systematyzujących pracę nad redukcją obciążeń administracyjnych beneficjentów. Pewną propozycję 
w tym zakresie stanowią poniższe etapy działań, dedykowane przede wszystkim Instytucji Zarządzającej, ale też 
angażujące inne instytucje wdrażające PO PW.  
 
ETAP I. Identyfikacja obowiązków informacyjnych potencjalnie rodzących obciążenia administracyjne po 
stronie beneficjentów. W tym zakresie postuluje się rozważenie takich źródeł identyfikacji, jak: 
- informacje nadsyłane od Instytucji Pośredniczących (pracowników mających bezpośredni kontakt z 
beneficjentami oraz komórek instytucjonalnych dokonujących okresowych analiz/przeglądów/weryfikacji 
procedur oraz zlecających ekspertyzy, których celem jest zoptymalizowanie procesów), przede wszystkim od 
pracowników obsługujących projekty): 
- skrzynka poczty elektronicznej Instytucji Zarządzającej PO PW; 
- monitorowanie statystyk/wskaźników dotyczących realizacji projektów/wdrażania PO PW i identyfikacja tzw. 
wąskich gardeł; 
- monitorowanie czy obowiązujące przepisy zawierają upraszczające procedury; 

- prace Komitetu Monitorującego
130

. 

 
ETAP II. Klasyfikacja obciążeń administracyjnych. W tym zakresie postuluje się przyjęcie kryteriów 
klasyfikujących, takich, jak:  
- częstotliwość występowania danego obowiązku informacyjnego/sprawozdawczego po stronie beneficjenta; 
- źródło pochodzenia obowiązku administracyjnego nałożonego na beneficjenta (regulacje 
unijne/krajowe/instrukcje Instytucji Zarządzającej/Instrukcje Instytucji Pośredniczących), a tym samym 

określenie stopnia obligatoryjności danej regulacji
131

; 

- poziom złożoności czynności administracyjnej po stronie beneficjenta (zaangażowanie zasobów, czas 
działania); 
- adresat regulacji (jednostki sektora finansów publicznych/przedsiębiorcy/inne). 
 
 

                                        
129

 W tym zakresie konieczna jest uprzednia weryfikacja instytucji w zakresie jej potencjału administracyjnego, a zwłaszcza 
w zakresie zasobów kadrowych (w sensie jakościowym i ilościowym) z punktu widzenia rodzaju oraz liczby projektów.  
130

 Kontekst instytucjonalny zostanie przedstawiony szerzej w opisie etapu IV. 
131

 Dobrą praktyką będzie dodatkowo przekazywanie informacji podmiotom, mającym wpływ na modyfikację/tworzenie 
regulacji (np. Ministerstwu Gospodarki). 
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ETAP III. Sposób redukcji.  
Poniżej zostało przedstawione zestawienie sposobów, kierunków działań oraz uproszczeń rekomendowanych w 
przypadku wdrażania PO PW 2014-2020. Pod tym kątem zostały przeanalizowane wprowadzone dotychczas 
(2007-2013) oraz planowane uproszczenia na lata 2014-2020. Podczas procesu wdrażania PO PW, rekomenduje 
się wykorzystanie przez Instytucję Zarządzającą poniższego zestawienia sposobów i kierunków działań, dzięki 
któremu jasno wyznaczony jest cel oraz kierunek uproszczeń. 
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Tabela 15. Zestawienie sposobów redukcji obciążeń administracyjnych. 

 

Sposób 

Kierunki działań Rekomendowane uproszczenia Planowane uproszczenia (zainicjowanie lub kontynuacja uproszczeń 
wdrażanych w PO RPW)  

Zmniejsze
nie, 
zredukow
anie, 
złączenie 
lub 
polepszen
ie 
regulacji 

• Usunięcie zbędnych regulacji 
(w tym obowiązku 
informacyjnego) 

• Wykorzystanie 
alternatywnych sposobów 
(poza legislacją) 

• Usunięcie obowiązku 
informacyjnego 

• Wykluczenie grup lub 
sektorów z obowiązku 
stosowania obciążającej 
regulacji 

• Uproszczenie terminologii 
regulacji i zmniejszenie 
złożoności 

• Uzasadniona zamiana zaświadczeń na 
oświadczenia w procesie aplikowania i 
realizacji projektów oraz usprawnienia w 
kwestii formalnego 
przekazywania/uzupełniania dokumentów  

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. braku wymogu kontrasygnaty skarbnika JST we wniosku aplikacyjnym, 
złożenia podpisu na wniosku o dofinansowanie tylko na ostatniej stronie 
dokumentu wraz z pieczęcią, ustalenia katalogu zmian niewymagających 
aneksowania umowy o dofinansowanie; postuluje się utrzymanie 
wprowadzonych rozwiązań oraz analizę systemu i zastosowanie oświadczeń w 
stosownych przypadkach 

• Rozliczenie wydatków w formie ryczałtu ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 

• Zastosowanie systemu preselekcji w 
procesie wyboru projektów do 
dofinansowania (tryb konkursowy) 

ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 

do rozważenia i wytypowania działań w odniesieniu do których instrument ten 
byłby zasadny 

• Możliwość łatwej korekty oczywistych 
omyłek (pisarskich, rachunkowych) 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
  
dot. wniosków o dofinansowanie; postuluje się utrzymanie wprowadzonych 
rozwiązań oraz rozważenie i zastosowanie podobnych uproszczeń na 
kolejnych etapach realizacji projektu 

• Wykluczenie podawania nieistotnych 
informacji / wykluczenie podawania tych 
samych informacji w różnych dokumentach 
przedstawianych tej samej 
instytucji/instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie PO PW 

ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 

• Zastosowanie uproszczeń w odniesieniu do 
projektów generujących dochód 

 

ROZWIĄZANIE MOŻLIWE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 
 
wdrożenie przedmiotowego uproszczenia uzależnione jest od ostatecznego 
brzmienia przepisów regulujących flat rate 

• Uelastycznienie systemu zaliczek ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. zakresu przedstawionego w przedmiotowym rozdziale; postuluje się 
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utrzymanie wprowadzonych rozwiązań  

•  Dostosowanie wielkości zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. odstąpienia od wymogu wnoszenia zabezpieczenia przez beneficjentów 
należących do sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych 
typów beneficjentów zabezpieczenie ustalono w wysokości co najmniej 
równowartości najwyższej zaliczki określonej w umowie; postuluje się 
utrzymanie wprowadzonych rozwiązań 

• Dostarczanie jedynie najbardziej 
potrzebnych dokumentów w zależności od 
etapu realizacji projektu 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. umożliwienia dostarczania przez wnioskodawców jak największej liczby 
dokumentów po etapie składania wniosku o dofinansowanie, umożliwienie 
wskazania w harmonogramie projektu działań zrealizowanych przed 
początkiem okresu kwalifikowalności; postuluje się utrzymanie 
wprowadzonych rozwiązań oraz zastosowanie podobnych uproszczeń na 
kolejnych etapach realizacji projektu 

• Wprowadzenie usprawnień 
instytucjonalnych/pracowniczych 

 ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. możliwości przesuwania pracowników dokonujących oceny formalnej 
pomiędzy różnymi działaniami; postuluje się utrzymanie wprowadzonych 
rozwiązań oraz zastosowanie innych, podobnych rozwiązań 

• Tworzenie wytycznych/poradników dot. 
najbardziej newralgicznych przepisów (np. 
z zakresu prawa zamówień publicznych) 
dla pracowników instytucji wdrażających 
PO PW (jako załącznik do instrukcji 
wykonawczych ujednolicających i 
uspójniających przyszłe decyzje wydawane 
w tych samych/podobnych sprawach) 

 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 
dot. przygotowywania wykazu najczęściej pojawiających się nieprawidłowości 
w zamówieniach publicznych oraz list sprawdzających do kontroli; postuluje 
się utrzymanie wprowadzonych rozwiązań oraz obejmowanie nimi innych 
obszarów, które zostaną zidentyfikowane jako źródło popełnianych 
pomyłek/sprzecznych interpretacji wydawanych pracowników instytucji 

Uproszcz
enie 
procesu 
dostosow
ania 
regulacji 

• Harmonizacja wymogów 
informacyjnych z innymi 
obowiązkami informacyjnymi 
(m.in. usunięcie 
niepotrzebnych formularzy, 
kontroli lub wymogów w 
zakresie informacji) 

• Wyeliminowanie konieczności podawania 
tych samych informacji/ przeprowadzania 
kilku kontroli w krótkim czasie u tego 
samego beneficjenta 

ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 
 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014- 
przechowywanie dokumentów projektowych w systemie 
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• Zmniejszenie czasu 
potrzebnego na wypełnienie 
formularzy/druków, poprzez 
sposób ich zaprojektowania 

• Dostosowanie kontroli do 
istniejącego ryzyka 
(docelowo: zmniejszenie lub 
zwiększenie liczby kontroli w 
obszarach najbardziej 
ryzykownych) 

• Zmniejszenie częstotliwości 
wykonywania obowiązków 

• Harmonizacja wymogów 
informacyjnych z innymi 
obowiązkami informacyjnymi 

 

• Dostosowanie zakresu i formy 
przekazywania informacji  
 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
 

dot. usprawnień w zakresie wypełniania przez beneficjentów ankiet 
monitorowania, w przypadku których m.in. uspójniono terminy przekazywania 
ankiet, sprawdzono ich metodologiczną poprawność, w tym poziom 
przejrzystości, zweryfikowano zakres przekazywanych danych, wprowadzono 
jednolity format i zastosowano elektroniczne narzędzia132; postuluje się 
utrzymanie wprowadzonych rozwiązań oraz zastosowanie innych, podobnych 
rozwiązań 

Udostępn
ianie 
danych 
przez 
administr
ację i 
wspólne 
korzystan
ie z 
danych 

• Gromadzenie pełnych danych 
nt. projektów w systemach 
informatycznych dostępnych 
do wspólnego korzystania 
przez wszystkie 
komórki/instytucje 
zaangażowane we wdrażanie 
PO PW. 
 

• Stworzenie centralnego, instytucjonalnego 
systemu informatycznego 

ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 
 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 

Opracow
anie 
rozwiązań 
i usług 
informaty
cznych 

• Udostępnianie formularzy i 
innych danych w Internecie 

• Zaprojektowanie 
interaktywnych formularzy, 
w celu eliminacji obowiązku 
podawania tych samych 
informacji kilkukrotnie 

• Stworzenie systemu informatycznego dot. 
wdrażania PO PW i beneficjentów   

ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 

• Dalsza cyfryzacja wymiany informacji z 
beneficjentem w całym cyklu realizacji 
projektu (generator wniosków, 
elektroniczna wymiana dokumentacji z 
pracownikami instytucji) 
 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
  
dot. uproszczeń polegających na składaniu wniosków o dofinansowanie na 
elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonych na platformie ePUAP w 
przypadku niektórych działań; postuluje się kontynuowanie zastosowanych 
uproszczeń oraz wprowadzanie kolejnych rozwiązań informatycznych 
usprawniających obieg dokumentacji/informacji między beneficjentami a 

                                        
132

 http://www.polskawschodnia.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/m_Monitorowanie.aspx  
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instytucjami 
 

Zapewnie
nie 
lepszej 
jakości 
informacji 
i 
instrukcji 

• Bardziej przystępne instrukcje 
dla beneficjentów w zakresie 
realizacji obowiązków 
związanych z realizacją 
projektów w ramach PO PW, 
zawierające jasne 
wyjaśnienie 
skomplikowanych przepisów 
prawnych 

• Rozpowszechnienie instrukcji 
  

• Prowadzenie szkoleń dla beneficjentów w 
zakresie obowiązków administracyjnych 
wynikających z realizacji umowy o 
dofinansowanie 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
  
dot. organizacji szkoleń dla beneficjentów, akcji informacyjnej w tym także z 
przepisów „okołoprogramowych”: prawo zamówień publicznych, pomoc 
publiczna etc.; postuluje się kontynuowanie prowadzonych działań przy 
jednoczesnym  przyjęciu założenia operowania korzyściami (a nie 
procedurami) wynikającymi z realizacji projektu oraz uświadamiania o 
obowiązkach wiążących się z realizacją projektu 

• Stworzenie kompleksowych instrukcji dla 
beneficjentów 

ROZWIĄZANIE WPROWADZONE W PO RPW 2007-2013  
  
dot. opracowanych zaleceń do studium wykonalności; postuluje się 
stworzenie podręcznika/instrukcji dotyczących innych elementów, 
zawierających wskazówki dotyczące interpretacji przepisów; w przypadku 
tworzenia podręczników/instrukcji postuluje się wprowadzenie quasi 
konsultacji społecznych (weryfikacja potrzeb beneficjentów). 

• Budowa sieci informacyjnej ROZWIĄZANIE ZAPLANOWANE DO WDROŻENIA W PO PW 2014-2020 
dot. wprowadzenia Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 

Źródło: Opracowanie własne 
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ETAP IV. Monitoring efektywności.  
 
Etap IV jest przeznaczony do określenia skuteczności zastosowanych rozwiązań oraz formułowania 
potrzeb zastosowania dodatkowych lub alternatywnych działań (w związku z małą skutecznością 
dotychczasowych lub pojawieniem się dodatkowych obciążeń). Przyjmuje się, że w tym zakresie będą 
miały zastosowanie metody opisane w Etapie I i II. Monitorowanie obciążeń, zgodnie z rekomendacjami 
Komisji powinno być regularne i samodzielne (czyli pozostające w gestii Instytucji Zarządzającej PO PW, 

przy pomocy pozostałych instytucji w systemie oraz ewentualnie zlecanych badań ewaluacyjnych)
133

. 

Wszelkie oceny perspektywiczne należy oprzeć o dane historyczne (związane z wdrażaniem interwencji) 
i opinie ekspertów w celu określenia rekomendowanego kierunku oraz zasięgu zmian. W podejściu 
Komisji Europejskiej postulowana jest ocena rzeczywistego wpływu wprowadzonych zmian w terenie, co 
umożliwi planowanie przyszłych programów. Jest to istotne szczególnie na etapie 
implementacji/tworzenia nowych aktów prawnych w związku z wykonywaniem kolejnej perspektywy 
finansowej. Już na tym etapie należy przewidywać ewentualne obciążenia administracyjne 
potencjalnego beneficjenta.  
Dodatkowo rekomenduje się stworzenie systemu instytucjonalnego, który będzie miał zastosowanie do 
całego systemu redukcji obciążeń administracyjnych. W tym zakresie postuluje się wykorzystanie do 
tego celu Komitetu Monitorującego, jako ciała o charakterze typowo decyzyjnym. W skład KM powinni 
wejść przedstawiciele komórek organizacyjnych Instytucji Zarządzającej, przedstawiciele Instytucji 
Pośredniczących, przedstawiciele Konwentu Marszałków Województw oraz partnerów społeczno-
gospodarczych. Istotna w tym zakresie jest identyfikacja problemów dotyczących obciążeń 
administracyjnych oraz analiza rezultatów zastosowanych rozwiązań. Zadaniem Komitetu byłby 
okresowy monitoring efektywności zastosowanych uproszczeń (analiza zebranych danych o charakterze 
ilościowym oraz jakościowym- wskaźników skuteczności redukcji obciążeń administracyjnych oraz 
zlecenia badań wewnętrznych i zleconych (w tym ewaluacyjnych) dotyczących obciążeń 
administracyjnych). W etapie IV istotne okazać się również może angażowanie dotychczasowych 
interesariuszy w proces budowania instrumentów redukujących obciążenia administracyjne 
(beneficjentów). 
 

 
 

Pytanie F: Czy założenia programu operacyjnego umożliwiają skuteczną i efektywną 
realizację procesów monitorowania i ewaluacji?  

Pytania szczegółowe: 
1. Czy wskaźniki (produktu, rezultatu bezpośredniego i strategicznego) dobrano adekwatnie do 

celów i działań? Czy opisują główny zakres interwencji i zmiany, które ma wywołać PO PW na 
poziomie celu głównego, celów szczegółowych (osi priorytetowych) i działań?  

2. Czy wskaźniki produktu, rezultatu bezpośredniego i strategicznego są wzajemnie spójne i 
logicznie powiązane?  

3. Czy należałoby z niektórych wskaźników zrezygnować (i jakich), ponieważ są nieadekwatne na 
poziomie monitorowania realizacji programu (np. zbyt szczegółowe) albo powielają informacje? 
Czy należałoby dodać i jakie wskaźniki, aby prezentowały adekwatnie postęp realizacji celów PO 
PW?  

4. Czy wskaźniki są dostępne, wiarygodne statystycznie, zrozumiałe, łatwe w pozyskaniu i 
agregowaniu na odpowiedni poziom realizacji PO PW? 

5. Czy wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia w kontekście zaproponowanej logiki 
interwencji, w tym alokowanych środków finansowych i z uwzględnieniem czynników 
zewnętrznych? W przypadku wskaźników, dla których nie określono wartości docelowych, albo 
Wykonawca ocenił je jako nierealne, Wykonawca wskaże jakie powinny być to wartości wraz z 
metodyką ich szacowania.  

                                        
133 Założenie Komisji Europejskiej to redukcja obciążeń beneficjentów o 25% na poziomie unijnym w porównaniu z 
okresem 2007-2013. 
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6. Czy dobrano właściwie wskaźniki i ich wartości do oceny realizacji celów pośrednich tzw. 
„kamieni milowych”, ang. milestones? Czy dostarczają odpowiedniej informacji o postępie we 
wdrażaniu? Czy realne jest osiągnięcie ich wartości w wyznaczonych terminach? Czy są 
reprezentatywne dla działań, które opisują i których będą dotyczyły ew. korekty finansowe?  

7. Czy zapewniono sposoby umożliwiające sprawne i terminowe dostarczanie odpowiedniego 
zakresu danych m.in. na użytek sprawozdań rocznych? Czy nie nakładają one zbyt dużych 
obciążeń na beneficjentów i instytucje zaangażowane w realizację PO PW?  

8. Czy wskazano źródła oraz metody pozyskiwania danych, które służą zapewnieniu ich wysokiej 
jakości?  

9. Jakie dodatkowe dane i informacje należałoby gromadzić na potrzeby ewaluacji efektów 
poszczególnych osi priorytetowych, w tym o ile to możliwe wykorzystujących metody 
kontrfaktyczne? W jaki sposób i kiedy należy je pozyskać? 

10. Jaka jest wstępna koncepcja procesu ewaluacji programu operacyjnego? 
 

 

Wyniki badania 
 
Pytania szczegółowe: 
1. Czy wskaźniki (produktu, rezultatu bezpośredniego i strategicznego) dobrano adekwatnie do celów i 
działań? Czy opisują główny zakres interwencji i zmiany, które ma wywołać PO PW na poziomie celu 
głównego, celów szczegółowych (osi priorytetowych) i działań?  
 
3. Czy należałoby z niektórych wskaźników zrezygnować (i jakich), ponieważ są nieadekwatne na 
poziomie monitorowania realizacji programu np. zbyt szczegółowe, albo powielają informacje? Czy 
należałoby dodać i jakie wskaźniki, aby prezentowały adekwatnie postęp realizacji celów PO PW? 
 
Aby odpowiedzieć na ww. pytania, konieczne było zastosowanie wielowątkowej analizy powiązań 
opisywanych zjawisk ze wskaźnikami, które zaproponowano na odpowiednich poziomach. Wyniki prac 
przedstawiono poniżej. 
 
Oś priorytetowa I ‘Innowacyjna Polska Wschodnia’ 
Cel szczegółowy osi I jest realizowany przez dwa typy przedsięwzięć, które dzielą się na 8 elementów 
interwencji. Zmiany w obrębie tych elementów opisują łącznie 4 wskaźniki produktu i 2 wskaźniki 
rezultatu. Szczegóły przedstawia rysunek 2. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY CEL GŁÓWNY 

Zwiększenie aktywności 
przedsiębiorstw 
w zakresie B+R Zaplecze B+R 

Wzrost 
konkurencyjności i 

innowacyjności 
makroregionu Polski 

Wschodniej 

Usługi 
proinnowacyjne 

ośrodków innowacji 

Innowacje 
produktowe 
i procesowe 

Zakup prac B+R 

Nakłady prywatne na 
B+R 

Wspólne projekty 
B+R 

Sieci współpracy 

Zaplecze ośrodków 
innowacji 

Liczba przedsiębiorstw 

Wzrost nakładów na B+R 

Liczba nowych usług 

Jakość nowych usług 

Liczba zatrudnionych 

Wartość kupionego sprzętu 

Wartość kupionych prac 

Liczba przedsiębiorstw 

Liczba projektów  

Liczba nowych produktów 

Liczba przedsiębiorstw 

Liczba rozbudowanych 
obiektów infrastruktury 

 

Wartość zakupionego 
wyposażenia 

Liczba sieci współpracy 

Liczba ośrodków innowacji 

Wartość nakładów na B+R 

Liczba nowych i ulepszonych 
usług świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne w zakresie 
innowacji lub 

B+R 
 

Udział przychodów 
przedsiębiorstw ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług) 

nowych i istotnie ulepszonych w 
przychodach ze sprzedaży 

ogółem w Polsce Wschodniej 
Nakłady na B+R w sektorze 

przedsiębiorstw (BERD) w PKB Polski 
Wschodniej 

 

LEGENDA: 

Przedmiot interwencji 

 Przedmiot zmiany wynikającej z interwencji 

Wskaźnik Wskaźnik produktu 
Wskaźnik Wskaźnik rezultatu 

 Przedmiot zmiany nieopisany przez żaden wskaźnik 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w celu  
wprowadzenia na rynek nowych 
produktów 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w celu  
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w celu 

wprowadzenia na rynek 
nowych produktów 

Liczba przedsiębiorstw 
wspieranych w celu 

wprowadzenia produktów 
nowych  dla firmy 

Rysunek 2. Macierz powiązań wskaźników ze zmianami inicjowanymi przez interwencję PO PW- Oś priorytetowa I- „Innowacyjna Polska Wschodnia” 
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Wskaźniki rezultatu 
 

Przeprowadzona analiza wykazała, że wskaźnik rezultatu strategicznego „Nakłady na B+R w sektorze 
przedsiębiorstw (BERD) w PKB Polski Wschodniej” jest adekwatny do opisu celu szczegółowego 
„Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R”.  
Wskaźnik ten nawiązuje do wskaźnika zawartego w dokumencie Europa 2020: „Łączny poziom inwestycji 
publicznych i prywatnych w sektorze B+R jako % PKB”, którego wartość określono na poziomie 3% (dla 
Polski 1,7%) w 2020 roku oraz odnosi się on do sedna wsparcia z I osi PO PW, jakim jest podniesie 
aktywności przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia prac B+R. Wskaźnik BERD jako wskaźnik rezultatu 
powinien mierzyć poziom nakładów na działalność B+R przedsiębiorstw, które zostałyby poniesione 
przez nie po zakończeniu realizacji projektu (np. na prace prowadzone na zakupionej aparaturze lub 
przez zatrudnionych naukowców). 

Co prawda wskaźnik BERD nie obejmuje wydatków podniesionych przez przedsiębiorców na zakup 
wiedzy zewnętrznej od instytucji naukowych, gdyż odnosi się tylko do nakładów wewnętrznych134, ale 
potencjalnie PO PW ma większy wpływ na ten wskaźnik niż na ogólny wskaźnik nakładów wewnętrznych 
na B+R we wszystkich sektorach instytucjonalnych (GERD).   
 
Kluczowy i trafny jest  dodatkowy wskaźnik rezultatu: „udział przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług) nowych i istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem 
w Polsce Wschodniej”, który mierzy efekty poniesionych nakładów na  B+R przez przedsiębiorców.  
 
Wskaźniki produktu  
 

Wszystkie 4 wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich typów przedsięwzięć.  
Można ew. w uszczegółowieniu programu dodać wskaźniki produktu opisujące poszczególne elementy 
interwencji w ramach projektów, jak: zaplecze B+R, sieć współpracy IOB, czy wspólne projekty B+R. 
Dodatkowe wskaźniki opisujące poszczególne elementy interwencji mogą znaleźć się w 
uszczegółowieniu programu, jako wskaźniki dla poszczególnych typów projektów. Nie jest to natomiast 
rekomendacja dotycząca samego Programu. 
 

W uszczegółowieniu programu można rozważyć uzupełnienie wskaźnikami 
produktu opisującymi poszczególne elementy projektów dotyczących 
zaplecza ośrodków innowacji (zakup wyposażenia i rozbudowę 
infrastruktury, zaplecze B+R (liczba zatrudnionych i wartość zakupionego 
sprzętu), wspólnych projektów (liczbę projektów) oraz sieci współpracy 
(liczba ośrodków innowacji współpracujących i liczba sieci współpracy 
wspartych w ramach programu).  

 
Oś priorytetowa II ‘Przedsiębiorcza Polska Wschodnia’ 
 
W osi priorytetowej II osiągane są trzy cele szczegółowe realizowane przez cztery typy przedsięwzięć, 
które dzielą się na 6 elementów interwencji. Zmiany w obrębie tych elementów opisuje łącznie 10 
wskaźników produktu i 3 wskaźniki rezultatu (po jednym dla każdego z celów szczegółowych).  
 

                                        
134 Zakup wiedzy zewnętrznej od instytucji naukowych uwzględnia wskaźnik HERD (nakłady wewnętrzne B+R w 
sektorze szkolnictwa wyższego). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY CEL GŁÓWNY 

Stworzenie warunków 
sprzyjających 

powstawaniu MŚP 
w Polsce Wschodniej 

Wzrost 
konkurencyjności 
i innowacyjności 

makroregionu Polski 
Wschodniej 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

niefinansowe 

Inwestycje 
w klastrach 

Platformy startowe 

Liczba osób  

Liczba MŚP w Polsce 
Wschodniej 

Liczba przedsiębiorstw 

Doradztwo na rzecz 
zwiększenia wymiany 

zagranicznej MŚP 

Udział MŚP w targach 

Udział klastrów 
w sieciach między-

narodowych 

Liczba przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 

Liczba firm 

Wartość nakładów inwest. 

Liczba zatrudnionych 

Liczba inwestycji 

Liczba osób objętych wsparciem 
w programie 

Liczba nowych wspieranych 
przedsiębiorstw 

Nowe produkty / 
usługi klastra 

Liczba produktów / usług 

Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu 
wprowadzenia na rynek nowych  produktów 

Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne (dotacje) 

 

LEGENDA: 

Przedmiot interwencji 

 Przedmiot zmiany wynikającej z interwencji 

Wskaźnik Wskaźnik produktu 
Wskaźnik Wskaźnik rezultatu 

 Przedmiot zmiany nieopisany przez żaden wskaźnik 

Wzrost internacjonalizacji 
MŚP z makroregionu 
Polski Wschodniej 

Wartość przychodów MŚP z 
Polski Wschodniej ze sprzedaży 

produktów, towarów i 
materiałów na eksport 

 

Wielkość eksportu 

Liczba przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

Wzmocnienie powiązań 
kooperacyjnych w 

makroregionie Polski 
Wschodniej 

Wartość przychodów MŚP 

Wzrost przychodów 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 

Rysunek 3. Macierz powiązań wskaźników ze zmianami inicjowanymi przez interwencję PO PW- Oś priorytetowa II- „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” 
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Wskaźniki rezultatu 
 
Przeprowadzona analiza wykazała, że cele szczegółowe są opisane adekwatnymi wskaźnikami. Cel 
szczegółowy „Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej” opisuje 
wskaźnik liczby MŚP. Drugi cel „Wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej” jest 
opisywany przez wskaźnik „Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów na eksport”.   
Ostatni cel szczegółowy „Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej” 
jest opisany przez wartość przychodów MŚP. Jest to rezultat działań wzmacniających powiązania 
kooperacyjne i wskazuje cele, które poszczególne projekty powinny realizować. Dlatego należy pamiętać 
o odpowiednim scharakteryzowaniu celów interwencji na poziomie typów projektów 
(w uszczegółowieniu) tak, aby premiowano te projekty współpracy, które zakończą się zwiększeniem 
przychodów, a wcześniej – wprowadzeniem nowych produktów na rynek.  

W zakresie celów szczegółowych nie proponuje się żadnych rekomendacji. 

 
Wskaźniki produktu 
 
Wszystkie elementy interwencji są opisane przez adekwatne wskaźniki. Zastrzeżenia budzi jedynie 
sposób sformułowania wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”

135
, który 

jest wskaźnikiem produktu, nie może więc być wskaźnikiem względnym. Jest to jednak common indictor, 
którego tłumaczenia być może nie uda się zmienić na: „Liczba nowoutworzonych miejsc pracy we 
wspartych przedsiębiorstwach”.  

Wskaźniki produktu są przygotowane poprawnie.  

 
Oś priorytetowa III ‘Nowoczesna infrastruktura transportowa’ 
 
W osi priorytetowej III osiągane są dwa cele szczegółowe realizowane przez sześć typów przedsięwzięć, 
które dzielą się na siedem elementów interwencji. Zmiany w obrębie tych elementów opisują łącznie 4 
wskaźniki na poziomie produktu i 2 wskaźniki rezultatu. Szczegóły zaprezentowano na poniższym 
rysunku. 
 

                                        
135

 Obecne tłumaczenie wskaźnika common indicators w WLWK.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

DZIAŁANIA CEL SZCZEGÓŁOWY CEL GŁÓWNY 

Poprawa dostępności 
wewnętrznej w miastach 

wojewódzkich Polski 
Wschodniej i ich 

obszarach 
funkcjonalnych 

Wzrost 
konkurencyjności 
i innowacyjności 

makroregionu Polski 
Wschodniej 

Dostępność miasta 

 

LEGENDA: 

Przedmiot interwencji 

 Przedmiot zmiany wynikającej z interwencji 

Wskaźnik Wskaźnik produktu 
Wskaźnik Wskaźnik rezultatu 

 Przedmiot zmiany nieopisany przez żaden wskaźnik 

Poprawa mobilności 
mieszkańców w miastach 

wojewódzkich Polski 
Wschodniej i ich 

obszarach 
funkcjonalnych 

Sieci szynowe, 
trolejbusowe 
i autobusowe 

Tabor niskoemisyjny 

Liczba zakupionego taboru Intermodalne dworce 
przesiadkowe 

Liczba wybudowanych 

Systemy 
telematyczne 

Liczba wdrożeń 

Długość sieci 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych 
jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

Całkowita długość nowych lub 
ulepszonych linii komunikacji miejskiej 

Mobilność w miastach 

Istniejąca sieć 
drogowo-uliczna 

Długość przebudowanych 
dróg 

Obwodnice 
wewnętrzne 

Długość dróg 

Drogi 
wyprowadzające ruch 

Budowa dróg 
Wskaźnik dostępności drogowej 

Polski Wschodniej (na bazie 
wskaźnika WMDT) 

Liczba przewozów pasażerskich 
komunikacją miejską w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej 

Całkowita długość 
nowych dróg 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

Rysunek 4. Macierz powiązań wskaźników ze zmianami inicjowanymi przez interwencję PO PW- Oś priorytetowa III- „Nowoczesna infrastruktura transportowa” 
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Wskaźniki celu szczegółowego 
 
Przeprowadzona analiza wykazała, że cele szczegółowe są poprawnie opisane przez wskaźniki rezultatu.  
 
Wskaźniki produktu 
 
Wszystkie typy przedsięwzięć są opisane przez wskaźniki produktów i nie są konieczne w tym zakresie 
żadne rekomendacje.  
 
Oś priorytetowa IV ‘Ponadregionalna infrastruktura kolejowa’ 
 
W osi priorytetowej IV osiągany jest jeden cel szczegółowy realizowany przez jeden typ przedsięwzięć. 
Zmiany w obrębie tych przedsięwzięć opisuje 1 wskaźnik na poziomie działań i 1 wskaźnik rezultatu 
strategicznego. Szczegóły zaprezentowano na poniższym rysunku. 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 
 
Wskaźnik rezultatu 
 
Cel szczegółowy jest poprawnie opisane przez wskaźnik rezultatu.  
 
Wskaźnik produktu 
 
Przedsięwzięcia są opisane wskaźnikiem „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 
linii kolejowych”, który formalnie zawierają w sobie infrastrukturę punktową i elementy systemu 
zarządzania ruchem. Dlatego nie rekomenduje się w tym miejscu dodawania wskaźników produktu 
opisujących te dwa elementy, a jedynie sugeruje się ew. zawrzeć je w uszczegółowieniu programu. 
 

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY CEL GŁÓWNY 

Wzrost 
konkurencyjności 
i innowacyjności 

makroregionu Polski 
Wschodniej 

 

LEGENDA: 

Przedmiot interwencji 

 Przedmiot zmiany wynikającej z interwencji 

Wskaźnik Wskaźnik produktu 
Wskaźnik Wskaźnik rezultatu 

 Przedmiot zmiany nieopisany przez żaden wskaźnik 

Wzmocnienie spójności 
wewnętrznej oraz dalsza 

poprawa dostępności 
zewnętrznej Polski 

Wschodniej 

Przebudowa torowisk 
oraz sieci trakcyjnej 
wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Długość linii kolejowych Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych 
linii kolejowych 

Dostępność miasta 

Wskaźnik dostępności kolejowej 
Polski Wschodniej (na bazie 

wskaźnika WMDT) 

Liczba elementów 
infrastruktury punktowej 

Liczba systemów zarządzania  

Rysunek 5. Macierz powiązań wskaźników ze zmianami inicjowanymi przez interwencję PO PW- Oś 

priorytetowa IV ‘Ponadregionalna infrastruktura kolejowa’ 
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Wskaźniki produktu są przygotowane poprawnie, a ew. uszczegółowienia 
odnoszące się do elementów infrastruktury punktowej i systemów 
zarządzania ruchem można rozważyć w uszczegółowieniu programu 

 
Pytanie szczegółowe 
2.Czy wskaźniki produktu, rezultatu bezpośredniego i strategicznego są wzajemnie spójne i logicznie 
powiązane?  
 
Zgodnie z aktualnym wzorem programu operacyjnego PO PW zawiera wskaźniki produktu i rezultatu 
strategicznego (zwane: rezultatami), a wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą zostać zawarte w 
uszczegółowieniu Programu. Przyjęto zatem do analizy potencjalne wskaźniki rezultatu bezpośredniego, 
które można rozważyć podczas przygotowywania uszczegółowienia.  
 
Spójność wewnętrzna i logika powiązań wskaźników została przebadana w kontekście powiązań 
przyczynowo-skutkowych. Oczywiście, może się zdarzyć, że jeden rezultat będzie wynikiem osiągnięcia 
kilku produktów (jak np. oszczędność czasu może być wynikiem budowy drogi, obwodnicy lub 
przebudowy ulicy). Kluczowe jest jedynie, aby w każdym przypadku między nimi wystąpiła relacja 
przyczynowo-skutkowa. 
 
Dodatkowym elementem analizy było zbadanie kontekstu wskaźnika i jego natury tzn. poprawnego 
zakwalifikowania go jako produktu, bądź jako rezultatu.  
 
Oś priorytetowa I ‘Innowacyjna Polska Wschodnia’ 
 
W osi I badaniem objęto 4 wskaźniki produktu, 2 wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz 2 wskaźniki 
rezultatu strategicznego. Wyniki analizy powiązań przedstawia poniższy rysunek. Kolory wskaźników 
odpowiadają kolorom wykorzystanym na poprzednich rysunkach. 
 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

Procesy wspierane w ramach osi priorytetowej I wyróżniają się dużą złożonością i licznymi powiązaniami, 
ale nie budzą one zastrzeżeń.  
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU POTENCJALNE WSKAŹNIKI REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO  
(DO USZCZEGÓŁOWIENIA) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

STRATEGICZNEGO  

Liczba nowych i ulepszonych 
usług świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu 

 

Liczba przedsiębiorstw 
wspieranych w celu 

wprowadzenia na rynek 
nowych produktów (CI) 

Liczba przedsiębiorstw, 
które skorzystały 

z nowych usług IOB 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne 

w zakresie innowacji lub B+R 

Liczba innowacji 
produktowych / 
procesowych 

Nakłady na B+R w 
sektorze przedsiębiorstw 

(BERD) w PKB Polski 
Wschodniej 

Liczba przedsiębiorstw 
wspieranych w celu 

wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy (CI) 

Udział przychodów 
przedsiębiorstw ze sprzedaży 
produktów (wyrobów i usług) 

nowych i istotnie ulepszonych w 
przychodach ze sprzedaży 

ogółem w Polsce Wschodniej 

Rysunek 6. Macierz spójności wewnętrznej wskaźników- oś priorytetowa I  
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Analiza spójności i logiki wskaźników osi priorytetowej I  nie wykazała 
konieczności zmian.  

 
Oś priorytetowa II ‘Przedsiębiorcza Polska Wschodnia’ 
 
W osi II badaniem objęto 9 wskaźników produktu, 6 wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 3 
wskaźniki rezultatu strategicznego. Wyniki analizy powiązań przedstawia poniższy rysunek: 

 
 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

Analiza wskaźników osi priorytetowej II wykazała, że logicznie są one uporządkowane, a związki między 
nimi są odpowiednie.  
 

W osi priorytetowej II logika i spójność wskaźników jest zachowana.  

 
Oś priorytetowa III ‘Nowoczesna infrastruktura transportowa’ 
 
W osi III badaniem objęto 4 wskaźniki produktu, 3 wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz 2 wskaźniki 
rezultatu strategicznego. Wyniki analizy powiązań przedstawia poniższy rysunek: 
 
 
 
 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU EW. WSKAŹNIKI REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO  
(DO USZCZEGÓŁOWIENIA) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

STRATEGICZNEGO  

Liczba nowoutworzonych 
miejsc pracy utworzonych 

we wspartych MŚP 

Wartość przychodów 
MŚP 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

niefinansowe 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne (dotacje) 

Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych na rynek 

Liczba MŚP w Polsce 
Wschodniej 

Wartość przychodów MŚP 
z Polski Wschodniej ze 
sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów na 
eksport 

Liczba osób objętych 
wsparciem w programie 

Liczba nowych wspieranych 
przedsiębiorstw 

Liczba podpisanych 
kontraktów handlowych 

Liczba przedsiębiorstw, które 
weszły na nowe rynki 

Liczba wspólnych projektów  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne (dotacje) 

Liczba przedsiębiorstw 
wspieranych w celu 

wprowadzenia na rynek 
nowych produktów 

Liczba przedsiębiorstw 
wspieranych w celu 

wprowadzenia produktów  
nowych dla firmy 

Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych na rynek 

Rysunek 7. Macierz spójności wewnętrznej wskaźników- oś priorytetowa II- „Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia” 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

Warto odnieść się tutaj do wskaźnika Czas przejazdu komunikacją miejską na liniach objętych 
wsparciem, który to wskaźnik mierzony może być z wykorzystaniem np. danych pochodzących od 
poszczególnych przewoźników i w odniesieniu do poszczególnych modernizowanych linii (to samo 
dotyczy zresztą wskaźnika Liczba osób, które zaczęły korzystać z komunikacji miejskiej na liniach objętych 
wsparciem) (mierzony jako wzrost w ciągu okresu rocznego liczby osób korzystających z komunikacji 
miejskiej).   

W osi priorytetowej III logika i spójność wskaźników jest zachowana.  

 
Oś priorytetowa IV ‘Ponadregionalna infrastruktura kolejowa’ 
 
W osi IV badaniem objęto 1 wskaźnik produktu, 1 wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz 1 wskaźnik 
rezultatu strategicznego. Wyniki analizy powiązań przedstawia poniższy rysunek: 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 

Powiązanie wskaźników osi priorytetowej IV jest stosunkowo proste a spójność 
wskaźników jest zachowana. Ponieważ każdy proces zawiera zarówno wskaźniki 
produktu, jak i rezultatu, nie jest konieczna żadna modyfikacja.  

 
 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU EW. WSKAŹNIKI REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO  
(DO USZCZEGÓŁOWIENIA) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

STRATEGICZNEGO  

Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych linii 

kolejowych 

Oszczędność czasu 
w przewozach towarowych 

i pasażerskich 

Wskaźnik dostępności 
kolejowej Polski Wschodniej 
(na bazie wskaźnika WMDT) 

WSKAŹNIKI PRODUKTU EW. WSKAŹNIKI REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO  
(DO USZCZEGÓŁOWIENIA) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

STRATEGICZNEGO  
Całkowita długość nowych lub 

ulepszonych linii komunikacji miejskiej 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 

Średni czas przejazdu komunikacją 
miejską na liniach objętych 

wsparciem 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 
 

Całkowita długość 
nowych dróg 

Oszczędność czasu 
w przewozach towarowych 

i pasażerskich 

Liczba przewozów 
pasażerskich komunikacją 

miejską w miastach 
wojewódzkich Polski 

Wschodniej 

Wskaźnik dostępności 
drogowej Polski Wschodniej 
(na bazie wskaźnika WMDT) 

Liczba osób, które zaczęły 
korzystać z komunikacji miejskiej 

na liniach objętych wsparciem 

Rysunek 8. Macierz spójności wewnętrznej wskaźników- oś priorytetowa III- „Nowoczesna infrastruktura 

transportowa” 

Rysunek 9. Macierz spójności wewnętrznej wskaźników- oś priorytetowa IV - „Ponadregionalna infrastruktura 

kolejowa” 
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Pytanie szczegółowe: 
4. Czy wskaźniki są dostępne, wiarygodne statystycznie, zrozumiałe, łatwe w pozyskaniu i 
agregowaniu na odpowiedni poziom realizacji PO PW?  
 
Analiza tego zagadnienia polegała na ocenie, na podstawie przeprowadzonych badań, każdego 
wskaźnika pięcioma kryteriami wynikającymi z powyżej przytoczonego pytania badawczego, które 
krótko scharakteryzowano poniżej. 
Za wskaźnik dostępny będziemy rozumieli wskaźnik bazujący na danych ogólnodostępnych, za który nie 
trzeba uiszczać żadnych opłat. W tym rozumie się również w ogóle istnienie odpowiednich danych, które 
są niezbędne do wyliczenia wskaźnika.  
Wskaźnik wiarygodny statystycznie odnosi się adekwatnie do przedmiotu pomiaru. W przypadku 
wskaźników produktu mierzy jedynie wspierane aspekty interwencji. W przypadku wskaźników rezultatu 
zgodnie z zaleceniem KE, odnosi się do obszaru zmian społeczno-gospodarczych, na które wpływa 
interwencja, a skala tego wpływu będzie badana za pomocą ewaluacji. 
Wskaźnik jest zrozumiały, jeżeli wiadomo, jakie dane należy wziąć do jego wyliczenia oraz w jaki sposób 
te wyliczenia prowadzić.  
Kolejnym kryterium jest łatwość w pozyskaniu. To kryterium bada sposób pozyskiwania danych 
niezbędnych do wyliczenia wskaźnika m.in. skąd te dane są pobierane, ile czynności należy wykonać, aby 
je przygotować. Szczegółowo to kryterium wykorzystano w kolejnym rozdziale raportu.  
Ostatnim kryterium jest łatwość w agregacji, a więc możliwość zliczania wartości wskaźnika z różnych 
poziomów (projektowego, działań, celów). Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 16. Analiza sposobu zbierania danych niezbędnych do przygotowania wskaźników. 

Lp. Wskaźnik Jedn. Dostępne Wiarygodne Zrozumiałe Łatwe 
w pozyskaniu 

Łatwe w agregacji 

I INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA  –   –   –   –   –   –  

1 Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w PKB Polski 
Wschodniej 

% Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Udział przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów (wyrobów 
i usług) nowych i istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży 
ogółem w Polsce Wschodniej 

% Tak Tak Tak Tak Tak 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –   –   –  

1 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek 
nowych produktów (CI) 

szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów   
nowych dla firmy (CI) 

zł Tak Tak Tak Tak Tak 

3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie 
innowacji lub B+R (CI)  

mln PLN Tak Tak Tak Tak Tak 

4 Liczba nowych lub ulepszonych usług świadczonych przez instytucje   
otoczenia biznesu 

szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

II PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA  –   –   –   –   –   –  

1 Liczba MŚP w Polsce Wschodniej szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów na eksport 

mln PLN Tak Tak Tak Tak Tak 

3 Wartość przychodów MŚP mln PLN Tak Tak Tak Tak Tak 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –   –   –  

1 Liczba osób objętych wsparciem w programie os. Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw (CI) szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI)  szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI) szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

5 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) (CI)  

mln PLN Tak Tak Tak Tak Tak 

6 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia rynek 
nowych produktów (CI) 

szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

7 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów   
nowych dla firmy (CI) 

szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

8 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI) EPC Tak Tak Tak Tak Tak 

III NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA  –   –  Tak Tak  –   –   

1 Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej 

mln 
przew. 

Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Wskaźnik dostępności drogowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika  –  Tak Tak Tak Średnio Tak 
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Lp. Wskaźnik Jedn. Dostępne Wiarygodne Zrozumiałe Łatwe 
w pozyskaniu 

Łatwe w agregacji 

WMDT) 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –   –   –  

1 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. Tak Tak Tak Tak Tak 

2 Całkowita długość nowych lub ulepszonych linii komunikacji miejskiej   
(CI) 

km Tak Tak Tak Tak Tak 

3 Całkowita długość nowych dróg (CI) km Tak Tak Tak Tak Tak 

4 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI) km Tak Tak Tak Tak Tak 

IV PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA  –   –   –   –   –   –  

1 Wskaźnik dostępności kolejowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika 
WMDT) 

 –  Tak Tak Tak Średnio Tak 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –   –   –  

1 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych 

km Tak Tak Tak Tak Tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 



 

 

 

116 

Analiza wykazała, że wskaźniki spełniają postawione przed nimi zadania. Wszystkie dane niezbędne do ich 
wyliczenia są dostępne, są one również łatwe w pozyskaniu, a także możliwe do agregacji.  
 
Zastrzeżenia budzi brzmienie (tłumaczenie) wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
w zakresie innowacji lub B+R”.

136
 Wskaźnik ten nie jest zrozumiały (również w oryginale), bowiem nie wiadomo, 

jakie inwestycje należy brać pod uwagę. Wskaźnik stanowi Common Indicator dlatego jego zmiana jest 
niemożliwa. Domyślnie jest to wkład prywatny wniesiony przez beneficjentów do projektów (wówczas wskaźnik 
ten jest również łatwy do pozyskania), ale w ten sposób wskaźnik staje się wskaźnikiem finansowym opisującym 
jedynie wkład beneficjentów. Dlatego w celu pomiaru rezultatów, kluczowe jest poznanie rozmiaru inwestycji 
poczynionych dzięki zakupionej aparaturze i zatrudnionym osobom w przedsiębiorstwach lub ośrodkach 
innowacji – już po zakończeniu projektu.  
 
Zastrzeżenia budzi samo brzmienie innego wskaźnika z listy common indicator „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach (CI)”

137
, o czym była już mowa wcześniej.  

 
Pytanie 5. Czy wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia w kontekście zaproponowanej logiki 
interwencji, w tym alokowanych środków finansowych i z uwzględnieniem czynników zewnętrznych? W 
przypadku wskaźników, dla których nie określono wartości docelowych, albo Wykonawca ocenił je jako 
nierealne, Wykonawca wskaże jakie powinny być to wartości wraz z metodyką ich szacowania.  
 
Wartości docelowe i pośrednie zostały określone w toku ewaluacji ex-ante PO PW. Są wynikiem spotkań 
roboczych i warsztatu, podczas których przedyskutowano propozycje szacunków przeprowadzonych przez 
ewaluatora, przy uwzględnieniu propozycji IP PO RPW oraz PLK. Ich szacowanie uwzględnia alokowane środki, 
wpływ czynników zewnętrznych i dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu podobnych typów projektów. 
Metodyka szacowania wartości docelowych i pośrednich zawarta została w załączniku do raportu.  
 
 

                                        
136 Total value of private contribution in supported innovation or R&D projects, including non-eligible parts of the project. 
137 employment increase in supported enterprises  (FTE). 
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Pytanie 6. Czy dobrano właściwie wskaźniki i ich wartości do oceny realizacji celów pośrednich tzw. „kamieni 
milowych”, ang. milestones? Czy dostarczają odpowiedniej informacji o postępie we wdrażaniu? Czy realne 
jest osiągnięcie ich wartości w wyznaczonych terminach? Czy są reprezentatywne dla działań, które opisują i 
których będą dotyczyły ew. korekty finansowe? 
 

Na obecnym etapie programowania, na podstawie zapisów Umowy Partnerstwa
138

, wytycznych KE w zakresie 

monitorowania i oceny
139

 oraz budowy programu operacyjnego140, wytycznych MRR (m.in. Szablon programu 

operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem
141

) w obrębie ram wykonania dla każdej osi priorytetowej, 

konieczne jest ustalenie celów pośrednich i końcowych wyrażonych za pomocą odpowiednich wskaźników. 

Ramy wykonania powinny składać się z następujących elementów
142

: 

• Wybranych wskaźników produktu pochodzących z WLWK, natomiast nie wykorzystuje się w 
przypadku EFRR wskaźników rezultatu. Wskaźniki powinny być reprezentatywne dla głównych typów 
projektów, a więc korespondować z celami szczegółowymi priorytetów inwestycyjnych. Należy dodać, 
że wskaźniki powinny być wybierane spośród wskaźników wyznaczonych do monitorowania osi 
priorytetowej, w postaci zagregowanej jeśli ten sam wskaźnik jest używany do wielu priorytetów 
inwestycyjnych w ramach osi priorytetowej. 

• Wskaźnika finansowego w postaci całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do 
projektów w pełni wdrożonych lub wyselekcjonowanych (konieczne wskazanie wartości na koniec 
2018 r., przy założeniu, że na koniec 2023 r. osiągnięte zostanie 100%); 

• Kluczowych elementów wdrażania (KEW) pełniących rolę celów pośrednich (nie końcowych), gdy nie 
jest możliwe mierzenie postępów za pomocą wskaźników produktu, przy czym istnieje swoboda ich 
wyboru (jednak wymagają one uzasadnienia).  

Co do zasady, ramy wykonania mają zostać określone dla każdego priorytetu programu. Na ramy wykonania, ze 
względu na strategiczne i finansowe implikacje, powinno się zwrócić szczególną uwagę podczas ustalania 
struktury programu. Wytyczne MRR wskazują w tym wypadku na konstrukcję programu zakładającą realizację 
w ramach osi priorytetowej jednego celu tematycznego. Jest to o tyle istotne, że ułatwia wybór odpowiednich 
wskaźników celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania.  
Aby określić poprawność doboru wskaźników dla celu pośredniego i końcowego w odniesieniu do 
poszczególnych osi priorytetowych należy uwzględnić następujące kryteria, przedstawiane w wytycznych MRR 
(i KE): 

• Realistyczne tj. możliwe do osiągnięcia w danym czasie, mając na względnie określony kontekst 
rozwojowy, środki finansowe oraz zdolności instytucjonalne; 

• Reprezentatywne dla danego priorytetu tj. powinny odzwierciedlać typy operacji przewidziane w 
priorytecie i ich rolę w kontekście wypełniania celów szczegółowych danego priorytetu i programu. 

Jako metodę określania reprezentatywności wskaźników wskazano określenie udziału finansowego interwencji 
objętej danym wskaźnikiem w odniesieniu do całości interwencji przewidzianej w priorytecie. Z kolei dla części 
alokacji nie objętej ramami wykonania należy przedstawić wyjaśnienie tego faktu oraz wskazać wpływ tej części 

interwencji na osiągnięcie celów szczegółowych.
143

 

 

Wytyczne MRR
144

 podkreślają ewentualne negatywne aspekty niespełniania przez wskaźniki powyższych 

kryteriów. Skutkuje to bowiem realizacją inwestycji, które w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie pozwalają na 
osiągnięcie wskaźników. Prowadzić to może do słabych wyników podczas przeglądu w 2019 r. i utraty rezerwy 
wykonania albo korekt finansowych w 2025 r. W praktyce oznacza to, że poza uwzględnieniem powyższych 
kryteriów przy ustalaniu wskaźników, należy także zadbać o wprowadzenie mechanizmów wdrożeniowych, 

                                        
138

 Umowa Partnerstwa, MRR, grudzień 2013 r.  
139

 KE: The Programming Period 2014-2020 - Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional 
Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations, October 2013. 
140

 Draft template  and guidelines form the content of the operational programme, version 31.10.2013. 
141

 Szablon programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem, MRR 
142 Szablon programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem, MRR, s.17-18.  
143

 W prezentacji MRR z 13.11.2013 mowa jest o tym, że wybrane cele pośrednie i końcowy muszą objąć min. 50% alokacji 
na oś.  
144

 Szablon programu operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem, MRR. 
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promujących inwestycje przyczyniające się do realizacji celów pośrednich i końcowych (np. kryteria wyboru 
projektów, kolejność naboru projektów).  
 
Analiza przeprowadzona w poniższej tabeli, pozwala stwierdzić, że wskaźniki celu pośredniego i końcowego 
zostały prawidłowo dobrane – wpisują się w realizowane typy przedsięwzięć a także wpływają na osiągnięcie 
celów priorytetów. W kilku miejscach zauważono, że wskaźniki nie pokrywają całości alokacji, ale zdecydowaną 
większość. Jest to zgodne z wytycznymi, ewentualnie będzie wymagało uzasadnienia (o czym była mowa 
powyżej). Należy ocenić, że wskaźniki są reprezentatywne. 
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Tabela 17 Ocena reprezentatywności wskaźników dla ram wykonania 

Oś Wskaźnik celu pośredniego i 
końcowego 

Typ 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 
(Program) 

PI – cel szczegółowy Wyjaśnienie zastosowania wskaźnika 
(opis z Programu) 

Ocena reprezentatywności wskaźnika   

I Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w zakresie 
innowacji lub B+R (CI) 

Produkt Mln PLN PI 1.2 Zwiększenie 
aktywności 
przedsiębiorstw w zakresie 
B+R 

Reprezentatywny dla głównych typów 
projektów (PI 1.2) 

-Wskaźnik reprezentatywny dla osi I (szacunkowo  obejmuje 
ok. 64% alokacji na oś), dotyczy  wsparcia firm w zakresie B+R. 
-wskaźnik realizuje cel szczegółowy PI.  

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

Finansowy % alokacji osi obowiązkowy  

II Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI) 

Produkt Szt. PI 3.1. Tworzenie 
warunków sprzyjających 
powstawaniu MSP w 
Polsce Wschodniej  
PI 3.2. Wzrost 
internacjonalizacji MSP z 
makroregionu PW 
PI 3.3. Wzmocnienie 
powiązań kooperacyjnych 
w PW 

Wskaźnik odnosi się do 
przedsiębiorstw, które będą wspierane 
w różny sposób w ramach osi II (PI 3.1, 
3.2, 3.3)  

-wskaźnik odnosi się do wszystkich typów przedsięwzięć i 
całości alokacji  w osi II przy założeniu, że jest agregowany ze 
wskaźników produktu  dla PI 3.1:  Liczba nowych wspieranych 
przedsiębiorstw (CI), dla PI 3.2:  Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI),  Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI);  dla PI 3.3:  Liczba 
przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy (CI). 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

Finansowy % alokacji osi obowiązkowy  

III Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI) 

Produkt km PI 7.2 Poprawa 
dostępności wewnętrznej 
w miastach wojewódzkich i 
ich obszarach 
funkcjonalnych 

Reprezentatywny dla głównych typów 
projektów w ramach osi III (PI 7.2) 

  
- cel końcowy dla PI 7.2 jest w całości objęty wskaźnikami 
produktu, a ponadto wprowadzono kluczowy etap wdrażania 
pozwalający na uzyskanie rzetelnej informacji o postępie 
wdrażania działania w 2018 r. 
-cel pośredni i końcowy PI 4.5 odnosi się do zakupu taboru 
niskoemisyjnego, który można się spodziewać, że będzie 
główną częścią interwencji (pod względem nakładów 
finansowych). 

Całkowita długość nowych 
dróg (CI) 

Produkt km PI 7.2 Poprawa 
dostępności wewnętrznej 
w miastach wojewódzkich i 
ich obszarach 
funkcjonalnych 

Reprezentatywny dla głównych typów 
projektów w ramach osi III (PI 7.2) 

Długość nowych i 
przebudowanych dróg w 
podpisanych umowach o 
dofinansowanie 

Kluczowy 
etap 
wdrażania 

km PI 7.2 Poprawa 
dostępności wewnętrznej 
w miastach wojewódzkich i 
ich obszarach 
funkcjonalnych 

Etap wdrażania reprezentatywny dla 
głównych typów projektów w ramach 
osi III (PI 7.2) 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym 

Produkt Szt. PI 4.5 Poprawa mobilności 
mieszkańców w miastach 
wojewódzkich i obszarach 
funkcjonalnych 

Reprezentatywny dla głównych typów 
projektów w ramach osi III (PI 4.5) 
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Źródło: opracowanie własne.  
 
Wskaźniki celu pośredniego oraz końcowego zostały oszacowane w toku ewaluacji ex-ante. Należy zwrócić uwagę, że zarówno na prawidłowe oszacowanie, jak i na 
końcowe osiągnięcie wskaźników będzie miał wpływ szereg czynników, a zwłaszcza szczegółowe zapisy programu. Aby ustalić postęp programu należałoby odnieść się 
przede wszystkim do harmonogramu naborów i dokładnych kryteriów wyboru projektów – tak jak proponuje MRR - powinny one promować projekty pozwalające na 
osiągnięcie zakładanych wartości dla roku 2018. W poniższej tabeli zaprezentowano ocenę realności wskaźników celu pośredniego, a dodatkowo opisano potencjalne ryzyka 
dla realizacji celu pośredniego (a jednocześnie też końcowego).    
 
 

 

 

transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej w 
podpisanych umowach o 
dofinansowanie 

Kluczowy 
etap 
wdrażania 

Szt. PI 4.5 Poprawa mobilności 
mieszkańców w miastach 
wojewódzkich i obszarach 
funkcjonalnych 

Etap wdrażania reprezentatywny dla 
głównych typów projektów w ramach 
osi III (PI 4.5) 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

Finansowy  % alokacji osi  obowiązkowy  

IV Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych (CI) 

Produkt km PI 7.4 Wzmocnienie 
spójności wewnętrznej 
oraz dalsza poprawa 
dostępności zewnętrznej 
PW 

Reprezentatywny dla głównych typów 
projektów w ramach osi IV 

-wskaźnik obejmuje całość interwencji/alokacji 
-jest adekwatny do celu osi priorytetowej. 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

Finansowy % alokacji osi obowiązkowy  
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Tabela 18 Ocena realności wskaźników dla ram wykonania 

 
OŚ Wskaźnik celu pośredniego i 

końcowego 
Jednostka 
miary 

Cel pośredni 
(2018) 

Cel końcowy 
(2023) 

Ocena realności celu pośredniego  Ryzyka dla realizacji celu pośredniego i celu 
końcowego  

I 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne w zakresie 

innowacji lub B+R 
Mln PLN 160 324 

-wskaźnik zakłada, że postęp wdrażania PI 1.2 
skierowanego do przedsiębiorstw będzie 

przebiegał liniowo, tj. w 2018 r. osiągnięte 
zostanie 50% z zakładanego celu końcowego. 
-założony poziom jest możliwy do realizacji 

przy podjęciu działań minimalizujących ryzyka 
(szczegółowe zapisy programu atrakcyjne dla 

przedsiębiorców). 

-nieodpowiednie przygotowanie 
harmonogramu naborów; 

-małe zainteresowanie i niewystarczający 
potencjał potencjalnych beneficjentów w 

zakresie realizacji projektów B+R.  

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

% alokacji osi 19 100 

-założony poziom wydaje się być 
odpowiedni, biorąc pod uwagę dane z 

wdrażania PO IG w zakresie działań 
dotyczących prac B+R prowadzonych przez 

przedsiębiorstwa. 

-nieodpowiednie przygotowanie 
harmonogramu naborów; 

-małe zainteresowanie i niewystarczający 
potencjał potencjalnych beneficjentów w 

zakresie realizacji projektów B+R. 

II 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI) 

Szt. 725 3 625 

-cel pośredni stanowi 20% wartości celu 
końcowego. Należy zwrócić uwagę, że za 

znaczącą część wskaźnika odpowiadać 
będzie realizacja działania w PI 3.1 

(platformy startowe), gdyż przewidziane jest 
tam wsparcie 3 000 firm. Założony poziom 

jest bezpieczny. 

-niskie zainteresowanie poszczególnymi 
działaniami (wynikające ze szczegółowych 
zapisów), zwłaszcza dotyczy to działania w 

PI 3.1 odpowiedzialnego za największy 
wkład we wskaźnik; 

-niski potencjał beneficjentów do realizacji 
projektów (zwłaszcza internacjonalizacja 

klastrów w zakresie B+R, wsparcie klastrów 
w zakresie B+R). 

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

% alokacji osi 13 100 

 
-założony poziom wydaje się być 
odpowiedni, biorąc pod uwagę 

doświadczenia PO IG z niskim poziomem 
certyfikacji w połowie okresu wdrażania 

środków. 

 
-jak wyżej,  

-nieodpowiednie przygotowanie 
harmonogramu naborów. 

 
 

III 
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI) 
km 

Kluczowy 
etap 

wdrażania 
30 - 

-opóźnienia wynikające z procedur 
przetargowych; 

-problemy związane z wykonawcami 
inwestycji.  

Całkowita długość nowych dróg (CI) km 

Kluczowy 
etap 

wdrażania 
40 - 

-opóźnienia wynikające z procedur 
przetargowych; 

-problemy związane z wykonawcami 
inwestycji. 

Długość nowych i przebudowanych 
dróg w podpisanych umowach o 

km 35 
Cel końcowy 
(wskaźniki 

-wskaźnik stanowi 50% wartości wskaźnika 
celu końcowego, natomiast odnosi się do 

-opóźnienia wynikające z procedur 
przetargowych; 
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dofinansowanie  produktu dla 
PI 7.2) 

podpisanych umów. 
-założony poziom można uznać za 

odpowiedni. 
- należy wziąć pod uwagę większe 

doświadczenie beneficjentów oraz mniejsze 
możliwości dostępu do środków publicznych 

pod koniec perspektywy 2007-2013. 

-problemy związane z wykonawcami 
inwestycji. 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

Szt. 

Kluczowy 
etap 

wdrażania  
270 - 

 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej w podpisanych umowach o 

dofinansowanie 

Szt. 130 

Cel końcowy 
(wskaźnik 

produktu dla 
PI 4.5) 

-cel pośredni stanowi 50% celu końcowego, 
a dotyczy podpisanych umów o 

dofinansowanie. 
-wskaźnik jest realny do wykonania, gdyż 

należy się spodziewać popytu na tego typu 
działanie. Oszacowanie uwzględniało 

potrzeby miast w zakresie zakupu taboru.  

-nieodpowiednie przygotowanie 
harmonogramu naborów. 

 

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

% alokacji osi 20 100 

-doświadczenia wdrażania PO RPW wskazują 
na możliwość osiągnięcia wskaźnika – należy 

wziąć pod uwagę większe doświadczenie 
beneficjentów oraz mniejsze możliwości 

dostępu do środków publicznych pod koniec 
perspektywy 2007-2013. 

 

IV 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych (CI) 

km 83 460 

-wartość wskaźnika celu pośredniego 
stanowi ok.18% wartości celu końcowego. 

-doświadczenia PO IiŚ wskazują na problemy 
w realizacji inwestycji kolejowych, jednak, ze 

względu na odtworzeniowy charakter 
inwestycji i wcześniejsze doświadczenia w 

zakresie korzystania ze środków UE, 
wskaźnik powinien być osiągnięty. 

-opóźnienia w realizacji inwestycji przez PKP 
PLK S.A.   

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

% alokacji osi 32 100 

-wskaźnik oszacowany na dość wysokim 
poziomie, wyższym niż szacowany postęp 

rzeczowy działania (wskaźnik powyżej).  
Zgodnie z załącznikiem do ewaluacji 

dotyczącym szacowania wartości 
docelowych wskaźników, wskaźnik ten 
można oszacować na poziomie 15-32%.  

-opóźnienia w realizacji inwestycji przez PKP 
PLK S.A.   

Źródło: opracowanie własne.  
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Pytania szczegółowe: 
7. Czy zapewniono sposoby umożliwiające sprawne i terminowe dostarczanie odpowiedniego zakresu danych 
m.in. na użytek sprawozdań rocznych? Czy nie nakładają one zbyt dużych obciążeń na beneficjentów i 
instytucje zaangażowane w realizację PO PW? 
 
8.Czy wskazano źródła oraz metody pozyskiwania danych, które służą zapewnieniu ich wysokiej jakości?  
 
 
W celu udzielenia odpowiedzi na pytania przeprowadzono analizę sposobu zbierania danych przez beneficjentów 
i czynności, które muszą oni wykonać oraz czasu, kiedy dane będą dostępne.
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Tabela 19. Analiza sposobu zbierania danych niezbędnych do przygotowania wskaźników. 

Lp. Wskaźnik Jedn. Źródło danych Sposób zbierania danych Terminowość  

I INNOWACYJNA POLSKA WSCHODNIA  –   –   –   –  

1 Nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (BERD) w PKB Polski 
Wschodniej 

% GUS Prosty (dane dostępne na stronie GUS BDL, 
konieczność zsumowania nakładów i PKB dla 
5 województw i podzielenia przez siebie) 

dane dostępne po 2 latach 

2 Udział przychodów przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów (wyrobów 
i usług) nowych i istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży 
ogółem w Polsce Wschodniej 

% GUS Prosty dane dostępne po roku 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –  

1 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek 
nowych produktów (CI) 

szt. SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

2 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów   
nowych dla firmy (CI) 

zł SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

3 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie 
innowacji lub B+R (CI)  

mln PLN SL 2014 Prosty (IZ zlicza wkład prywatny w projektach 
realizowanych w Osi) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

4 Liczba nowych lub ulepszonych usług świadczonych przez instytucje   
otoczenia biznesu 

szt. SL 2014 Prosty (beneficjent przygotowuje dane na podstawie 
swojej oferty) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

II PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA  –   –   –   –  

1 Liczba MŚP w Polsce Wschodniej szt. GUS Prosty (dane dostępne na stronie GUS BDL) dane dostępne po roku 

2 Wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów na eksport 

mln PLN GUS Prosty (dane dostępne w GUS) dane dostępne po roku 

3 Wartość przychodów MŚP mln PLN GUS Prosty (dane dostępne na stronie GUS BDL) dane dostępne po roku 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –  

1 Liczba osób objętych wsparciem w programie os. SL 2014 Prosty   Tak (dane dostępne ad hoc) 
2 Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw (CI) szt. SL 2014 Prosty (beneficjent przygotowuje dane na podstawie 

dokumentów rejestrowych przedsiębiorstw) 
Tak (dane dostępne ad hoc) 

3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI)  szt. SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI) szt. SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

5 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) (CI)  

mln PLN SL 2014 Prosty (IZ zlicza wkład prywatny w projektach 
realizowanych w Osi) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

6 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia rynek 
nowych produktów (CI) 

szt. SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

7 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów   
nowych dla firmy (CI) 

szt. SL 2014 Prosty (IZ będzie zliczać przedsiębiorstwa realizujące 
projekty w poszczególnych konkursach) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

8 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI) EPC SL 2014 Prosty (beneficjent określa liczbę osób / etatów na 
podstawie umów o pracę) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

III NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA  –   –   –   –   
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Lp. Wskaźnik Jedn. Źródło danych Sposób zbierania danych Terminowość  

1 Liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską w miastach 
wojewódzkich Polski Wschodniej 

mln 
przew. 

GUS Prosty (dane GUS) dane dostępne po roku 

2 Wskaźnik dostępności drogowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika 
WMDT) 

 –  MIR Średniotrudny (wyliczenie na podstawie metodologii 
PAN/MRR) 

Tak (dane dostępne ad hoc, 
jeśli znane będą wszystkie 
prowadzone inwestycje) 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –  

1 Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. SL 2014 Prosty (beneficjent zbiera dane z faktur zakupowych) Tak (dane dostępne ad hoc) 

2 Całkowita długość nowych lub ulepszonych linii komunikacji miejskiej 
(CI) 

km SL 2014 Prosty (beneficjent zbiera dane z faktur 
przekazywanych przez Wykonawcę robót) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

3 Całkowita długość nowych dróg (CI) km SL 2014 Prosty (beneficjent zbiera dane z faktur 
przekazywanych przez Wykonawcę robót) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

4 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI) km SL 2014 Prosty (beneficjent zbiera dane z faktur 
przekazywanych przez Wykonawcę robót) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

IV PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA  –   –   –   –  

1 Wskaźnik dostępności kolejowej Polski Wschodniej (na bazie wskaźnika 
WMDT) 

 –  MIR Średniotrudny (wyliczenie na podstawie metodologii 
PAN/MRR) 

Tak (dane dostępne ad hoc, 
jeśli znane będą wszystkie 
prowadzone inwestycje) 

 Wskaźniki produktu  –   –   –   –  

1 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych 

km SL 2014 Prosty (beneficjent zbiera dane z faktur 
przekazywanych przez Wykonawcę robót) 

Tak (dane dostępne ad hoc) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zapisów PO PW. 



 

 

 

126 

Analiza wykazała, że zapewniono sposoby umożliwiające sprawne i terminowe dostarczanie 
odpowiedniego zakresu danych. Wszystkie dane do wskaźników na poziomie typów przedsięwzięć mogą 
być dostępne w sprawozdaniach składanych przez beneficjentów lub automatycznie zliczane przez IZ. 
Wyliczenie wskaźników nie nakłada dużych obciążeń na beneficjentów i instytucje zaangażowane 
w realizację PO PW – jedynie w kilku przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiednich 
metodologii, przy czym bazują one na dostępnych danych.  
 
W przypadku wskaźników rezultatu problemem jest terminowość, bowiem bazują one na danych z GUS, 
które docierają do odbiorców z opóźnieniem 1-2 letnim. Rozwiązaniem zaleconym przez KE 
w dokumencie Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy jest traktowanie wartości 
wskaźników rezultatów (w przypadku PO PW – pochodzących przede wszystkim z GUS) jako sumy 
interwencji (która może być monitorowana w ramach Programu) oraz  innych czynników. Wpływ PO na 
wskaźniki strategiczne zgodnie z tą logiką będzie oceniany za pomocą ewaluacji. 
 
Pytania szczegółowe: 
 

9. Jakie dodatkowe dane i informacje należałoby gromadzić na potrzeby ewaluacji efektów 
poszczególnych osi priorytetowych, w tym o ile to możliwe wykorzystujących metody 
kontrfaktyczne? W jaki sposób i kiedy należy je pozyskać? 

10. Jaka jest wstępna koncepcja procesu ewaluacji programu operacyjnego? 
 
Zakres danych i informacji, jakie należałoby gromadzić na potrzeby procesu ewaluacji efektów 
poszczególnych osi priorytetowych, przy wykorzystaniu metod kontrfaktycznych, zawiera załącznik do 
niniejszego raportu. Załącznik zawiera również wstępną propozycję koncepcji procesu ewaluacji PO PW 
2013-2020, w tym definiuje tematy badań ewaluacyjnych o charakterze horyzontalnym oraz te, 
odnoszące się do poszczególnych działań i osi priorytetowych. Dla każdej propozycji zdefiniowano 
również proponowaną metodykę badania oraz potrzebny zakres danych. 
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Wnioski i rekomendacje 

 
Polska Wschodnia to jedyny wyodrębniony makroregion będący obszarem strategicznej interwencji 
państwa. Wykazuje on szereg specyficznych charakterystyk gospodarczych i społecznych, w tym 
zwłaszcza cechuje się istotnymi deficytami rozwojowymi, wspólnymi dla wszystkich województw 
wchodzących w jego skład. Poziom wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województw 
należących do tego makroregionu sprawia, że jako całość stanowi on największy w sensie 
geograficznym oraz najważniejszy obszar problemowy  w Polsce.  

Ta sytuacja oznacza, że makroregion Polski Wschodniej powinien być nadal przedmiotem 
kompleksowego wsparcia, ukierunkowanego na wykorzystanie istniejących w makroregionie 
potencjałów rozwojowych, a jednocześnie służącego podnoszeniu poziomu spójności społeczno-
gospodarczej makroregionu, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – z innymi regionami kraju. 
Makroregion wymaga bardziej intensywnego, zindywidualizowanego oraz  rozbudowanego 
wsparcia niż pozostała część Polski, ze względu na skalę wspomnianych wyżej deficytów 
rozwojowych.  

Dlatego też – poza programami regionalnymi, które będą realizowane na terenie każdego 
województwa wchodzącego w skład makroregionu oraz poza możliwościami korzystania z 
programów krajowych – istnieje uzasadniona potrzeba skierowania na obszar Polski Wschodniej 
dodatkowego programu o charakterze ponadregionalnym, który będzie obejmował wsparcie dla 
przedsięwzięć obejmujących swoim zasięgiem obszar całego makroregionu (lub jego istotną część), 
a jednocześnie służących wykorzystaniu endogennych potencjałów cechujących cały makroregion 
lub złagodzeniu deficytów rozwojowych charakterystycznych dla tego makroregionu. PO PW z 
założenia ma być dodatkowym wsparciem dla makroregionu motywowanym zwiększaniem 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej całego kraju. 

Będzie to więc interwencja odpowiadająca na te potrzeby, które skuteczniej i efektywniej można 
zaspokoić w postaci  dodatkowego programu o skali makroregionalnej, niż szeregu przedsięwzięć o 
skali regionalnej. Ważnym elementem, który powinien być tutaj brany pod uwagę, są poważne 
trudności w zakresie przygotowania i koordynacji takich interwencji, które mogłyby być 
finansowane ze środków pochodzących z poszczególnych programów regionalnych, a miałyby 
stanowić spójne, kompleksowe przedsięwzięcia odpowiadające wybranym potrzebom 
makroregionalnym. Właściwą formą finansowania takich projektów jest właśnie program 
makroregionalny, zapewniający dedykowane i skoncentrowane wsparcie stricte skorelowane z 
ponadregionalnymi potencjałami i wyzwaniami.   

PO PW wspierać będzie także wykorzystanie dotychczasowych efektów wsparcia udzielanego w 
latach 2007-2013, w tym także w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. W ramach nowego 
programu przenosi się ciężar interwencji z działań do tej pory skoncentrowanych na budowie i 
rozwoju infrastruktury technicznej na działania mające na celu stworzenie otoczenia biznesu 
sprzyjającego innowacjom oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej 
(w ramach celu tematycznego 1 oraz celu tematycznego 3).  
Planowany program w obecnym kształcie zakłada realizację szeregu ambitnych działań (głównie w 
zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności np. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”), 
stanowiących odpowiedź na ponadregionalne wyzwania i potrzeby, których realizacja z uwagi na 
system instytucjonalnego rozwoju kraju, mogłaby być mniej efektywna na poziomie lokalnym. 
Jednocześnie specyfika zidentyfikowanych problemów nie pozwala na nadanie im uniwersalnej 
rangi krajowej. 
 
Dotyczy to w szczególności interwencji w następujących obszarach:  

• innowacyjności i B+R - działania skierowane do podmiotów zlokalizowanych w całym 
makroregionie pozwolą na osiąganie efektów skali, zwłaszcza poprzez stymulowanie 
realizacji projektów B+R przez ponadregionalne konsorcja przedsiębiorstw co nie byłoby na 
ogół możliwe na poziomie województwa. Jednocześnie zapewnienie odrębnego kanału 
wsparcia dla podmiotów z tego makroregionu (poza programem krajowym) umożliwi im 
dostęp do takiej pomocy, do której mogłyby się nie zakwalifikować w konkurencji z 
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najbardziej zaawansowanymi ośrodkami. Ze względu na potencjalną bardzo ważną rolę 
sfery B+R w skutecznym wykorzystaniu potencjałów rozwojowych w makroregionie, takie 
wsparcie dedykowane tym podmiotom należy uznać za niezwykle istotne. Ponadto, z 
punktu widzenia innowacyjności i B+R, kluczowe są działania ukierunkowane na 
wzmocnienie potencjału IOB z Polski Wschodniej, które są na wcześniejszym etapie 
rozwoju niż bardziej doświadczone instytucje z lepiej rozwiniętych województw, zwłaszcza 
silnych ośrodków metropolitalnych. Wobec tego ich pozycja w ubieganiu się o środki z 
programów krajowych jest na wejściu słabsza. W POPW wsparcie dla IOB z makroregionu 
uwzględnia wszystkie te okoliczności. Po pierwsze dla IOB z Polski Wschodniej przeznacza 
się określone środki, przy czym realizacja projektu jest uwarunkowania nawiązaniem 
współpracy i deklaracją budowania makroregionalnej sieci organizacyjnej. Po drugie 
wsparcie sieci instytucji z makroregionu nie wyklucza z udziału w projekcie IOB spoza Polski 
Wschodniej (w roli wspierającej). Celem takiej konstrukcji jest stworzenie dogodnych ram 
dla zwiększania kompetencji i doświadczenia IOB w makroregionie poprzez współpracę z 
bardziej doświadczonymi podmiotami spoza Polski Wschodniej, a w długim okresie 
perspektywicznym celem jest dobre umocowanie instytucji makroregionalnych w 
krajowych (i międzynarodowych) sieciach współpracy. Dodatkowo należy wskazać, że IOB 
w Polsce Wschodniej uzyskały istotne wsparcie w ramach perspektywy 2007-2013, które w 
dużej mierze miało podstawowy, infrastrukturalny wymiar. Aby odpowiednio 
skapitalizować już dokonane inwestycje warto przeznaczyć dodatkowe środki na 
podnoszenie efektywności operacyjnej tych instytucji. 

 

• wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację – 
internacjonalizacja MŚP powinna być prowadzona w sposób w maksymalnym stopniu 
skoordynowany na poziomie ponadregionalnym, tak aby uzyskiwać efekt wzajemnego 
wzmacniania  prowadzonych działań i unikać rozpraszania wysiłków i ewentualnej 
wzajemnej ‘konkurencji’ różnych inicjatyw wobec partnerów zagranicznych. Ważna jest 
koordynacja działań i dzięki temu osiąganie efektów synergii pomiędzy internacjonalizacją 
realizowaną na różnych polach. Bardziej efektywne są jednocześnie działania obejmujące 
większą liczbę podmiotów gospodarczych, ze względu na efekt skali ważny szczególnie w 
przedsięwzięciach proeksportowych. Z tych względów w sytuacji, gdy liczba 
przedsiębiorstw w makroregionie Polski Wschodniej w poszczególnych branżach, mających 
potencjał wyjścia na rynki międzynarodowe pozostaje ograniczona, działania służące ich 
internacjonalizacji powinny być prowadzone na poziomie makroregionu. Proponowany w 
POPW instrument wsparcia stymulujący działalność przedsiębiorstw na rynkach 
zagranicznych, którego celem będzie wzrost internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski 
Wschodniej, będzie wzmacniał interwencje realizowaną z poziomu regionalnego oraz 
krajowego.  

• powiązań kooperacyjnych w makroregionie Polski Wschodniej - projekty w tym obszarze 
mają prowadzić do nawiązywania, wzmacniania i kapitalizacji powiązań kooperacyjnych 
szczególnie między przedsiębiorstwami z makroregionu, ale także jednostkami samorządu 
terytorialnego czy jednostkami naukowymi. Wsparcie przeznaczone będzie dla działających 
na terenie Polski Wschodniej klastrów, z których część ma charakter ponadregionalny, a 
inne mogą mieć potencjał do rozszerzenia zakresu przestrzennego z regionalnego na 
ponadregionalny. Szczególnie istotne z punktu widzenia efektywności wsparcia może być 
integrowanie klastrów działających w tych samych lub podobnych dziedzinach. Ponadto 
wsparcie dla grup przedsiębiorstw, należących do wiodących specjalizacji gospodarczych 
makroregionu, nie może mieć charakteru ograniczonego geograficznie do granic 
województw, gdyż w sytuacji nadal niedostatecznego rozwoju tych branż, ograniczona 
liczba firm w poszczególnych województwach nie pozwalałaby na uzyskanie odpowiednich 
rezultatów, co prowadziłoby do znacznego zmniejszenia efektywności inwestowanych 
środków. 

• dostępności przestrzennej i infrastruktury transportowej - w ramach programu 
przewidywane są kompleksowe działania zmierzające do poprawy przepustowości linii 
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kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej. Jest to działanie o wyraźnie 
ponadregionalnych charakterze. Niewątpliwie mogłoby być realizowane w ramach 
programu krajowego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Zakłada 
się  jednak, że umiejscowienie tych działań w ramach POPW może przełożyć się na 
efektywniejsze ich wdrożenie. W ramach programu krajowego inwestycje kolejowe w 
makroregionie Polski Wschodniej mogą być postrzegane jako mniej priorytetowe 
względem inwestycji na odcinkach postrzeganych jako bardziej priorytetowe z punktu 
widzenia całego kraju. Z kolei realizacja tych inwestycji w ramach specjalnego programu 
oznaczać będzie, że będą one nadzorowane przez instytucje żywo zainteresowane 
sprawnym i skutecznych ich przebiegiem (w szczególności kluczowe będzie zaangażowanie 
Instytucji Zarządzającej dedykowanej dla POPW). Analogiczne argument można zastosować 
dla innych działań przewidzianych w ramach POPW.  

 
Należy przy tym podkreślić, że w ramach praktycznie każdej z dziedzin interwencji programu bardzo 
ważnym aspektem wsparcia jest stymulowanie współpracy pomiędzy podmiotami objętymi 
interwencją. W programie zaplanowano działania, których realizacja wymaga udziału beneficjentów 
z kilku lub wszystkich województw makroregionu. Specyfika programów regionalnych uniemożliwia 
lub bardzo komplikuje działania angażujące beneficjentów z różnych regionów. Wobec tego 
działania o charakterze ponadregionalnym łatwiej wdrażać w ramach programów o szerszym 
zasięgu przestrzennym (np. ponadregionalnym). Współpraca w ramach wspólnych projektów będzie 
sprzyjać nawiązywaniu bardziej trwałych kontaktów i związków, co stanowi jeden z elementów 
rozwoju potencjałów rozwojowych makroregionu oraz przewag konkurencyjnych zlokalizowanych w 
nim podmiotów (które bardzo często pojedynczo są zbyt słabe, aby skutecznie konkurować, zaś 
korzystając z możliwości stwarzanych przez współpracę mogą znacząco poprawić swoją pozycję). 
Stanowi to kluczową wartość dodaną uzyskiwaną dzięki  makroregionalnej skali programu.  
 
Ponadto program ma być otwarty na współpracę ponadregionalną, i to nie tylko w granicach Polski 
Wschodniej, ale także na współpracę angażującą podmioty spoza tego makroregionu. 
W szczególności dotyczyć to będzie działań nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości, 
innowacyjności, B+R i usług IOB. Wynika to z przekonania, że beneficjenci z Polski Wschodniej 
powinni mieć możliwość nawiązywania i wzmacniania współpracy z silniejszymi i bardziej 
doświadczonymi podmiotami z innych Polskich regionów, a nawet spoza kraju. Taka współpraca ma 
wyjątkowo duże znaczenie w przypadku ambitnych projektów badawczych, wdrożeniowych, 
innowacyjnych. Co więcej, zapewne niektórych działań nie da się w ogóle – lub na odpowiednio 
dobrym poziomie merytorycznym – zrealizować wyłącznie przy wykorzystaniu zasobów 
zgromadzonych w makroregionie. Wobec tego otwarcie na współpracę krajową i międzynarodową 
może mieć duże znaczenie dla powodzenia planowanej interwencji. Ten aspekt w efekcie 
przemawia także za realizacją programu makroregionalnego, ponieważ w ramach programów 
regionalnych współpraca wykraczająca poza jedno województwo najpewniej będzie mocno 
ograniczona i warunkowana licznymi regułami. W ramach POPW 2014-2020 będzie odwrotnie, tzn. 
realizacja projektów często będzie wymagać faktycznej współpracy wykraczającej poza makroregion 
(np. w ramach internacjonalizacji klastrów, wsparcia dla IOB, platform startowych, innowacyjnych 
projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa i na ich rzecz przez inne podmioty, szczególnie 
jednostki badawczo-rozwojowe z makroregionu, z kraju i z zagranicy). 
 
Niewątpliwą wartością dodaną programu będzie skoncentrowanie wsparcia na zidentyfikowanych 
przewagach konkurencyjnych (tzw. inteligentne specjalizacje) wszystkich województw wchodzących 
w skład makroregionu. Co do zasady w programach regionalnych preferencja przyznawana będzie 
inicjatywom wpisującym się w inteligentną specjalizację danego województwa, wobec tego 
beneficjent, który nie wpisuje się w inteligentną specjalizację regionu, w którym działa, będzie mieć 
mniejszą szansę na uzyskanie wsparcia. Natomiast w POPW zostanie przyjęta zasada, że wspierane 
są wszystkie inteligentne specjalizacje wskazane w odpowiednich dokumentach wszystkich pięciu 
województw objętych programem. Oznacza to, że potencjalny beneficjent niekoniecznie wpisujący 
się swoją działalnością w inteligentną specjalizację wskazaną dla jego regionu, lecz jednocześnie  
wpisujący się w specjalizację określoną dla innego regionu Polski Wschodniej, będzie mieć szansę 
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na uzyskanie wsparcia. Takie rozwiązanie będzie wspierać inteligentne specjalizacje na poziomie 
makroregionalnym, co stanowi wartość dodaną względem programów regionalnych. Ponadto takie 
podejście jest komplementarne z działaniami w ramach POPW zmierzającymi do wzmacniania 
powiązań kooperacyjnych w Polsce Wschodniej. 
 
Jak zauważono wcześniej, istnieje potrzeba skierowania na obszar Polski Wschodniej dodatkowego 
programu o charakterze ponadregionalnym, który będzie obejmował wsparcie dla przedsięwzięć 
obejmujących swoim zasięgiem obszar całego makroregionu, a jednocześnie służących 
wykorzystaniu endogennych potencjałów cechujących cały makroregion  

Realizacja wspólnego programu dla makroregionu Polski Wschodniej będzie także mieć wymiar 
symboliczny. Z jednej strony pokaże determinację władz krajowych, a także Unii Europejskiej, w 
działaniach na rzecz przełamania zacofania rozwojowego makroregionu. Z drugiej strony będzie 
wzmacniać poczucie wspólnoty celów i interesów w regionach Polski Wschodniej. Współdziałanie 
władz regionalnych oraz innych interesariuszy z województw Polski Wschodniej może nie tylko 
przyczynić się do sprawnej realizacji POPW, ale także do wzmocnienia współpracy, i kolejnych 
wspólnych inicjatyw, które poprzez współdziałanie i integrowanie zasobów będą bardziej 
efektywne. 

Należy stwierdzić, że rozwiązanie makroregionalne stwarza warunki do zapewnienia wysokiej 
efektywności interwencji (poprzez standaryzację, łączenie potencjałów, dywersyfikację ryzyka, itd.), 
być może większej niż rozwiązanie polegające na przekazaniu większej alokacji do regionów lub 
wydzielenie specjalnych części w programach krajowych. Ponadto, proponowany program 
makroregionalny stwarza optymalne warunki do organizowania dodatkowego wsparcia w sposób 
komplementarny względem innych inicjatyw, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, 
oraz zwiększa szanse na wykorzystanie efektów skali, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
poziomu selektywności interwencji. 
 
 

Wnioski odnoszące się do poszczególnych pytań badawczych 
 
Pytanie A: Czy interwencja publiczna w postaci programu operacyjnego trafnie odpowiada na 
zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne? 
 
 

• Uwzględniając uwarunkowania formułowania nowych programów operacyjnych, należy uznać 
za wystarczające przedstawienie stosownych zapisów w innych częściach programu (tj. 
uzasadnienie programu w kontekście dokumentów strategicznych oraz wybór celów 
tematycznych). Po analizie tekstu diagnozy można stwierdzić, że osiem obszarów, na jakie 
została ona podzielona, mieści szeroki zakres tematyczny. Dzięki temu udało się poruszyć 
najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem Polski Wschodniej.  

• Szczegółowa analiza trafności i rzetelności diagnozy wskazuje, że w wystarczającym stopniu 
wykorzystano dane ilościowe, najczęściej czerpiąc z krajowej statystyki publicznej. 
Prezentowane szeregi czasowe należy uznać za adekwatne; wykorzystano dostępne dane 
historyczne. Pozytywnie należy również ocenić prezentację danych zarówno w układzie 
statycznym, jak i dynamicznym. Pozwala to na optymalną prezentację zjawisk oraz trendów. 
Mocną stroną diagnozy jest uwzględnianie szerszego kontekstu przy analizie danych 
ilościowych. Istotne jest także uwzględnienie i prezentowanie zróżnicowań między regionami 
Polski Wschodniej.  

• Przy formułowaniu celów PO PW trafnie zastosowano zasadę koncentracji tematycznej, 
wybierając do realizacji cele tematyczne 1,3,4,7. Cele te stanowią odpowiedź na 
zidentyfikowane w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej oraz w 
diagnozie Programu najważniejsze potrzeby makroregionu. Cele PO PW są zgodne z 
odpowiadającymi im celami tematycznymi oraz priorytetami inwestycyjnymi.  

• Przedstawione w diagnozie PO PW kierunki wsparcia pokrywają się z najważniejszymi 
czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Wnioski jakie płyną z analizy 
części odnoszącej się do trafności interwencji w odniesieniu do zdiagnozowanych wyzwań i 
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potrzeb (kierunków koncentracji wsparcia) wskazują, że diagnoza programu) została 
sformułowana w sposób poprawny, a przedstawione zagadnienia przekładają się (w pełni lub 
częściowo) na sformułowane cele szczegółowe i cel główny Programu.  

 
 
Pytanie B: Czy zaproponowana w ramach programu logika interwencji umożliwi realizację założonych 
celów rozwojowych? 
 

• Generalnie logika programu PO PW jest prawidłowa. Działania skutkują produktami, które 
przekładają się na rezultaty bezpośrednie a te przekładają się na oczekiwane efekty. 

• Logika interwencji programu oparta jest na priorytetach strategicznych makroregionu Polski 
Wschodniej oraz priorytetach zaczerpniętych z dokumentów strategicznych krajowych i 
europejskich.  

• Analiza spójności wykazała pełną spójność osi priorytetowych z celem głównym interwencji. 
Dodatkowo działania planowane w ramach osi priorytetowych są komplementarne względem 
siebie. Istnieją też związki synergiczne pomiędzy działaniami w ramach jednej osi  (w każdej z 
czterech Osi priorytetowych) jak i pomiędzy działaniami z różnych osi priorytetowych (głównie 
pomiędzy działaniami Osi I i II, działaniami Osi III i IV i Osi II oraz Osi III i IV). 

• W opisie PO PW 2014-2020 trafnie uwzględniono wymiar terytorialny interwencji oraz zasady 
zintegrowanego podejścia do rozwoju społeczno- ekonomicznego. Interwencja PO PW została 
skoncentrowana na OSI typu B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne. Działanie Osi III 
i IV jest bezpośrednio skierowane do miast wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarów 
funkcjonalnych  lub w obszarach realizacji ZIT miast wojewódzkich, poprzez wyłączenie z 
interwencji pozostałych miast Polski Wschodniej. Z kolei działania w Osi I i II będą de facto 
realizowane w dużych miastach Polski Wschodniej z tego względu, że to główne miasta 
makroregionu, wraz z obszarami funkcjonalnymi, koncentrują większą część jego potencjału 
gospodarczego, innowacyjnego i naukowego. 

• Zastosowana w programie zasada koncentracji tematycznej jest spójna z logiką interwencji – w 
większości przypadków proponowane działania maksymalizują oczekiwane efekty. Istotną dla 
prawidłowości zastosowania zasady koncentracji jest ocena zastosowanych linii 
demarkacyjnych Działania podobne do przewidzianych w PO PW będą również finansowane w 
ramach krajowego programu PO IR oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Działania PO PW są właściwie zdemarkowane – głównie poprzez odwołanie się do 
makroregionalnego charakteru programu.  

• Konieczność zastosowania zasady koncentracji tematycznej determinuje instrumentarium 
zastosowane w PO PW. Zastosowano kilka grup instrumentów, za pomocą których program 
będzie realizował swój cel główny. Instrumenty te znajdują uzasadnienie teoretyczne i 
doświadczalne, jako instrumenty stymulujące wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki. 

• W programie zasygnalizowano możliwość finansowania dużych projektów. Takie projekty są 
pożądane, ponieważ dzięki koncentracji zasobów mogą istotne wpłynąć na skalę efektów. W 
obecnej wersji programu planowany jest jeden duży projekt w ramach Osi IV, który stanowi 
element Magistrali Wschodniej, łączącej miasta wojewódzkie Polski Wschodniej. Duże projekty 
mogą się też pojawić w Osi III jeśli będą ujęte w Strategii ZIT. 
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Pytanie C: Czy założenia i cele programu są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na 
poziomie unijnym, krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym w szczególności ze strategią 
Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową Partnerstwa oraz zaktualizowaną Strategią 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. ?   

 
• Z analiz wynika, iż autorzy PO PW zapewnili trafność celów strategicznych określonych na 

poziomie unijnym i celów interwencji o charakterze makroregionalnym przy uwzględnieniu 
specyficznych uwarunkowań województw Polski Wschodniej. Zidentyfikowano szereg 
elementów wspólnych, zarówno w zakresie głównych wyzwań, jak i potrzeb rozwojowych, co 
urzeczywistnia spójność w zakresie pożądanych efektów. Nie stwierdzono rozbieżności na 
poziomie założeń czy celów, a logika interwencji w pełni odpowiada zasadom określonym w 
Rozporządzeniu Ogólnym i WRS (cele tematyczne, osie priorytetowe oraz kierunki działań). 
Warto rozważyć bezpośrednie odniesienie w tekście PO PW do Komunikatu Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu 
Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego- Wnioski z piątego sprawozdania w 
sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności

145
, w 

którym podkreślono kwestię spójności terytorialnej: szczególne uwzględnienie roli miast, 
obszarów funkcjonalnych, obszarów borykających się z konkretnymi problemami 
geograficznymi i demograficznymi, jak również strategii makroregionalnych. 

• Analiza dokumentów strategicznych na poziomie krajowym również wykazała dużą spójność 
pomiędzy celami dokumentów (wynikających ze zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań) a celami 
PO PW. Poziom spójności jest determinowany szczegółowością dokumentu strategicznego, 
który czasem określa jedynie przewodnie kierunki zmian. W przypadku dokumentów 
krajowych, zdecydowana większość zawiera zgodne wnioski w diagnozach społeczno-
gospodarczych i formułuje na tej podstawie podobne rekomendacje. W większości 
dokumentów wprost wskazuje się Polskę Wschodnią jako makroregion wymagający 
wzmożonych działań w związku z licznymi barierami rozwojowymi zachodzącymi w tych pięciu 
województwach. W projekcie PO PW znaleziono odniesienia do najważniejszych dokumentów 
strategicznych na poziomie krajowym. 

• Większość krajowych dokumentów strategicznych odnosi się dodatkowo do kwestii 
administracyjno-prawnych. W tym zakresie należy pozytywnie ocenić fakt, że w zapisach PO PW 
znalazły się zapisy dotyczące mechanizmów mających na celu usprawnienie procesów 
administracyjnych. Jest to o tyle istotne, że bariery biurokratyczne były często wskazywane jako 
potencjalne zagrożenie mogące negatywnie wpłynąć na efektywną realizację PO PW. 

• W projekcie poprawnie zidentyfikowano komplementarne działania w zakresie poszczególnych 
Priorytetów Inwestycyjnych. Patrząc na zakres interwencji, jaką jest PO PW jest to najbardziej 
istotne w przypadku wdrażania działań wpisujących się w część priorytetów inwestycyjnych 
przyjętych również w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym 
Inteligentny Rozwój. Ostateczny projekt PO PW (przed jego zatwierdzeniem) powinien zostać 
zweryfikowany pod kątem uzupełnienia opisu sekcji 8.- „System koordynacji”, zgodnie z 
rekomendacjami zawartymi w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 W Polsce z 

komentarzem
146

. 

• Należy stwierdzić, że wdrożenie PO PW oraz innych programów operacyjnych w 
komplementarnych obszarach (na zasadzie wypracowywania wartości dodanej) z pewnością 
przyczyni się do realizacji celów i inicjatyw flagowych rekomendowanych w Strategii Europa 
2020, dotyczących przede wszystkim budowania rozwoju inteligentnego, ale i rozwoju również 
zrównoważonego oraz sprzyjającemu włączeniu społecznemu. 

• W przypadku dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym wskazać 
należy ich spójność z PO PW, zarówno na poziomie celów, jak i głównych wyzwań i potrzeb. 
Wynika to z przyjęcia tych samych założeń oraz z tożsamego określenia najważniejszych 
problemów  województw Polski Wschodniej. Wynikiem tego jest planowanie wdrożenia działań 
wpisujących się w część priorytetów inwestycyjnych przyjętych na poziomie RPO.  

                                        
145 COM 2010, 642/3. 
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• Przy założeniu osiągnięcia wybranych wskaźników, a tym samym osiągnięcia głównych 
rezultatów programu, a dodatkowo mając na uwadze spójność PO PW z innymi dokumentami, 
należy uznać iż realizacja działań planowanych w PO PW w znacznym stopniu przyczyni się do 
realizacji postawionych celów strategicznych na różnych poziomach, wyrażonych w 
dokumentach strategicznych. 

• PO PW jest również spójny z wydanymi rekomendacjami Rady UE i przyczynia się do realizacji 
Krajowego Programu Reform, m.in. poprzez poprawę dostępu do finansowania działań w 
zakresie badań i innowacji. 

 
 
Pytanie D: Czy i w jakim zakresie program operacyjny uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów 
polityk horyzontalnych  
 

• W treści POPW zwrócono uwagę na to, że „ogólne warunki ex ante nie zostały przypisane do 
konkretnych priorytetów inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 
dotyczącymi warunkowości ex ante, podstawą do stwierdzenia, czy dany warunek ogólny ma 
znaczenie dla programu będzie to, na ile realizowane w ramach programu priorytety 
inwestycyjne powiązane są z elementami prawa UE, którego dotyczą poszczególne warunki”. 
Uwaga ta dotyczy także obszarów horyzontalnych odnoszących się do zapobiegania 
dyskryminacji, równouprawnienia płci czy kwestii niepełnosprawności.  

• Niemniej jednak w treści Programu – zarówno na poziomie diagnozy problemu, opisu 
poszczególnych osi priorytetowych, czy wreszcie opisu procesu wdrażania, monitorowania i 
ewaluacji POPW – znalazły się propozycje konkretnych zapisów określające sposób i zakres 
realizacji zasady równości szans (w tym równości szans kobiet i mężczyzn) oraz 
niedyskryminacji. 

• Projekt PO PW zawiera liczne odwołania do zasady zrównoważonego rozwoju. W projekcie 
programu znajdują się nie tylko bezpośrednie odwołania do tego paradygmatu rozwoju, ale 
również inne zapisy, które w sposób pośredni mogą przyczynić się do promowania analizowanej 
zasady. 

• Zasadę zrównoważonego rozwoju uwzględniono w opisie układu osi priorytetowych. Realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju ma służyć przede wszystkim priorytet 4.5, w dużym stopniu 
koncentrujący się na środowiskowym wymiarze zasady. Wsparcie udzielane w ramach tego 
priorytetu przyczyni się bowiem do przechodzenia do modelu gospodarki niskoemisyjnej. 
Ponadto, realizacja priorytetu 7.4 przyczyni się do wdrożenia idei zrównoważonego transportu. 
Wspieranie szybkich połączeń kolejowych pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania, co 
przyczyni się do zwiększenia liczby podróżnych. Spowoduje to w konsekwencji zmniejszenie 
liczby osób podróżujących prywatnymi samochodami i, tym samym, zmniejszenie zjawiska 
kongestii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

• Spójność projektu programu operacyjnego z horyzontalną zasadą zrównoważonego rozwoju 
jest również zapewniona poprzez zaimplementowanie do analizowanego projektu zapisów 
różnych dokumentów odnoszących się do tego paradygmatu rozwoju i zawierających cele 
dotyczące środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju. 

 
 
Pytanie E Czy i w jakim zakresie system instytucjonalny realizacji PO PW jest odpowiedni do realizacji 
założeń i celów programu operacyjnego? 
 

• Zarysowany powyżej obraz IZ i IP PO RPW (PARP) oraz POT i CUPT pozwala stwierdzić, że są to 
doświadczone instytucje w obszarze, którym się zajmują, posiadające dobrze wykwalifikowaną 
kadrę o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Ponadto kadra IZ i IP PO RPW 
(PARP) nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, co umożliwia jej prowadzona w instytucji 
polityka szkoleniowa. Dotychczasowa fluktuacja kadr nie zagraża pamięci instytucjonalnej, 
jednak, w szczególności w IZ, w związku z zamrożeniem poziomu wynagrodzeń pracowniczych i 
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zmniejszeniem oferty szkoleniowej, istnieje ryzyko stopniowego zmniejszania się 
dotychczasowej skuteczności systemu motywacyjnego, które może skutkować bardziej 
intensywnym odchodzeniem pracowników z pracy niż dotychczas oraz rosnącą trudnością z 
zatrudnieniem osób na stanowiska specjalistyczne (czemu może sprzyjać okres przejściowy 
między jedną perspektywą finansową a kolejną). Zidentyfikowane obszary kompetencyjne 
wymagające wzmocnienia we wszystkich planowanych instytucjach systemu wdrażania PO PW 
dotyczą nowych lub zmodyfikowanych procesów związanych z wdrażaniem PO PW, nowych 
obszarów tematycznych w PO PW w porównaniu do PO RPW tj. wspieranie transferu wiedzy, 
generowania sieciowych produktów turystycznych i realizacji projektów kolejowych oraz 
złożone zagadnienia prawne i techniczne (występujące również w PO RPW) takie, jak 
stosowanie prawa zamówień publicznych, pomoc publiczna, procesy inwestycyjne oraz 
ewentualne zastosowanie nowych form finansowania projektów w postaci instrumentów 
zwrotnych. Planowana organizacja systemu instytucjonalnego, obejmująca trzy IP, z których 
każda specjalizuje się w swoim zakresie zadań (PARP – wspieranie przedsiębiorczości i 
innowacyjności, realizacja projektów transportowych (z wyjątkiem projektów kolejowych) POT 
– wspierania rozwoju produktów turystycznych i CUPT – realizacja projektów kolejowych) przy 
założeniu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, powinna umożliwić 
osiągnięcie celów realizacji PO PW. 

• Podsumowując analizę planowanych rozwiązań, mających na celu redukcję obciążeń 
administracyjnych beneficjentów w PO PW 2014-2020, należy stwierdzić, że proponowane 
mechanizmy odzwierciedlają główne potrzeby w tym zakresie, wynikające przede wszystkim z 
doświadczeń z wdrażania PO RPW 2007-2013 i dobrych praktyk instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie PO RPW. Pozytywnie należy ocenić również fakt chęci kontynuacji sprawdzonych 
rozwiązań, w tym tych zapoczątkowanych przez Instytucje Pośredniczące. Zaproponowane 
instrumenty wpisują się dodatkowo w rekomendowane kierunki zmian wytyczone przez 
Komisję Europejską.  

 
Rekomendacje 
 

• Niektóre z przyjętych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne wymagają jeszcze 
doprecyzowania w szczegółowych dokumentach programowych  
 

 
Pytanie F: Czy założenia programu operacyjnego umożliwiają skuteczną i efektywną realizację 
procesów monitorowania i ewaluacji? 
 
Dobór adekwatnych wskaźników  
 

• W wyniku przeprowadzonych analiz zbadano adekwatność wskaźników opisujących 
poszczególne elementy logiki interwencji, zweryfikowano powiązania pomiędzy działaniami 
i celami interwencji a także trafność doboru wskaźników do opisu głównego zakresu 
interwencji i zmian z nią związanych.  

• W przypadku Osi I- IV  przeprowadzona analiza wykazała, że wszystkie typy  przedsięwzięć 
zostały opisane adekwatnymi wskaźnikami produktu i rezultatu  

 
Spójność wskaźników i wzajemne powiązania 
 

• Kwestia powiązań i logiki wskaźników Osi I- IV  nie budzi zastrzeżeń.  
 
Poprawność metodologiczna wskaźników (dostępność, wiarygodność, zrozumiałość, łatwość 
pozyskania i agregacji) 
 

• Analiza wykazała, że wskaźniki spełniają postawione przed nimi zadania. Wszystkie dane 
niezbędne do ich wyliczenia są dostępne, są one również łatwe w pozyskaniu, a także możliwe 
do agregacji.  



 

 

 

135 

• Zastrzeżenia budzi definiowanie przez KE wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne w zakresie innowacji lub BRT”. Nie wiadomo, jakie inwestycje należy brać 
pod uwagę. 

• Zastrzeżenia co do sformułowania („wzrost” a nie „liczba”) budzi również wskaźnik common 
indicator „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI)”  
 

Sprawne i terminowe dostarczanie danych oraz obciążenia związane z ich pozyskiwaniem 
 

• Analiza wykazała, że zapewniono sposoby umożliwiające sprawne i terminowe dostarczanie 
odpowiedniego zakresu danych. Wszystkie dane do wskaźników na poziomie typów 
przedsięwzięć mogą być dostępne w sprawozdaniach składanych przez beneficjentów lub 
automatycznie zliczane przez IZ. Wyliczenie wskaźników nie nakłada dużych obciążeń na 
beneficjentów i instytucje zaangażowane w realizację PO PW – jedynie w kilku przypadkach 
konieczne jest zastosowanie odpowiednich metodologii, przy czym bazują one na dostępnych 
danych. 

• W przypadku wskaźników rezultatu problemem jest terminowość, bowiem bazują one na 
danych z GUS, które docierają do odbiorców z opóźnieniem 1-2 letnim. 

 
Wskaźniki i ich wartości a ocena realizacji celów pośrednich tzw. „kamieni milowych” 
 

• Ocena wskaźników celów pośrednich i końcowych pozwala stwierdzić, że są one właściwie 
dobrane. Generalnie wskaźniki pozwalają na pozyskanie odpowiednich informacji o wdrażaniu i 
są reprezentatywne dla osi priorytetowych, które opisują. Należy podkreślić, że wskaźniki dla 
poszczególnych priorytetów obejmują całość lub większość alokacji i wpisują się w cele osi 
priorytetowych (priorytetów inwestycyjnych). Jeśli chodzi o wartości celów pośrednich i 
końcowych to wydają się być dość bezpieczne i na ten moment nie wyłaniają się zagrożenia 
mogące przesądzać o nieosiągnięciu założonych poziomów. Aczkolwiek należy pamiętać, że 
postęp osiągania wskaźników będzie zależny od szczegółowych zapisów poszczególnych działań 
(wpływających m.in. na popyt), a także od niespodziewanych czynników, które mogą wpłynąć 
na realizację programu. W związku z tym istotne jest systematyczne monitorowanie sytuacji. 

 

 
 

 

Załączniki do raportu z oceny ex-ante 

1. Summary (en) 
2. Odniesienie do rozporządzenia ogólnego 
3. Synteza wyników Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
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Załącznik 1- Summary 

 
This report is a result of research carried out within the ex-ante evaluation of the Eastern Poland 

Operational Programme for the years 2014-2020 (EP  OP). The main objective of the research was to 

assess the logic of the intervention adopted in the draft of program, its internal and external coherence, 

its conformity to the horizontal policies. The evaluation of the institutional capacity of the bodies 

involved in the implementation of the EP OP, planned measures taking to reduce the administrative 

burden on beneficiaries as well as the monitoring and evaluation system, were also important elements 

of the research. The report is based on the updated documents including the EP OP and the draft of the 

Partnership Agreement from December 2013 with attachments and the revised Strategy for socio-

economic development of Eastern Poland until 2020. It includes also summary of previous stages of ex-

ante evaluation, which was conducted simultaneously to the process of preparing the last version of the 

OP.  

This report provides answers to the evaluation questions, which were obtained from carried out 

quantitative and qualitative research and analysis of the existing data.  The report was also verified 

according to its conformity with the Environmental Impact Assessment of the EP OP. The analysis 

allowed to formulate conclusions and recommendations for improvements to the draft of the EP OP, 

especially on the first stages of its preparation.  

Evaluation ex-ante of the OP EP is accordance with the guidelines prepared by the European 

Commission (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 which has been specified in the Recommendations of Ministry of Regional 

Development in terms of the ex-ante evaluation of the operational programmes for the years 2014-2020.  

Below there are key findings of the research presented in relation to its objectives. 

 

Relevance of public intervention in the form of the operational program from the 
point of view of the challenges and socio-economic needs  

 
The analysis of the diagnosis showed its wide thematic range. At the same time, the diagnosis is also 

synthetic – the level of generality is appropriate, in some places more detailed information is also 

presented. 

In the EP OP the quantitative data is used correctly as well as time series, both of which were fully up to 

date. The way the data has been presented both in the static and dynamic systems has been assessed 

positively. It allows the relevant presentation of facts and trends. Taking into account the broad context 

(the European context sometimes) in the analysis of the quantitative data is undoubtedly the strength 

of the diagnosis. It is also essential that differentiation between regions of Eastern Poland has been 

taken into account and presented.  

It should be noticed that the directions of the concentration of support presented in the EP OP, overlap 

the most important factors for socio- economic development of Eastern Poland and refer aptly to the 

socio-economic situation of the macro-region. What should be assessed positively is the use of thematic 

objectives selected for the implementation, i.e. 1,3,4,7, as well as the investment priorities.  
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The intervention logic of the program intervention and achieving its  specific 
objectives 

 
The analysis of the strength of cause and effects links between the main objectives of the EP OP, specific 

objectives, proposed actions and their outputs, as well as the intended results indicates that the 

intervention logic of the programme is correct. The proposed actions result in outputs that lead to 

results and expected effects. 

The study also involved verification whether cause and effects links, on which the intervention logic of 

the programme is built, result from the socio-economic theory, and whether they are based on the 

empirical evidence quoted in the programme (research, evaluation studies, analysis, studies). The 

intervention logic is based on the strategic priorities of the Eastern Poland macro-region and priorities 

drawn from the national and European strategic documents, which were built on the latest theories of 

socio-economic development. Hence, the proposed actions described in the investment priorities, on 

which the EP OP intervention focuses, have correct theoretical and empirical basis. 

The analysis of the impact of the intended effects demonstrated no contradiction between the 

objectives and priority axis. There were confirmed complementarity and synergic links of actions within 

each priority axis and between them.  

 

Consistency of the programme objectives with key policies and strategies at the EU, 
national, supra-regional and regional levels, including in particular the Europe 2020 
Strategy, the Common Strategic Framework, the Partnership Agreement and the 
updated Strategy for socio-economic development of Eastern Poland until 2020 

 
The authors of the EO OP ensured the accuracy of the strategic objectives set out on the EU and macro-

regional level, taking into account the specific characteristics of the voivodships of Eastern Poland. The 

EP OP will certainly contribute to achieving main priorities defined in the Strategy Europe 2020, mainly 

through referring to the indicators and to the flag initiatives recommended in the Strategy. The 

intervention logic fully complies with the principles set out in the CPR (thematic objectives, priority 

investments). The objectives of the EP OP demonstrate also high consistency with the objectives of the 

documents on the national, supra-regional and regional level as well as with identified main challenges 

and need of the macro-region. The EP OP is also consistent with the recommendations of the Council of 

the EU and it contributes to the implementation of the National Programme of Reforms, among others 

by improving the access to financing the activities concerning research and innovation.  

 
Complementary measures of the various investment priorities envisaged in other programmmes are 
correctly identified in the draft of the EP OP. 
 
The ex-ante conditionality indicated for the EP OP is reasonable and will contribute to increasing 

efficiency and effectiveness of the programme. There was no additional ex-ante condition identified, 

that should be added. The ex-ante conditionality will be fulfilled after the adoption of national-level 

strategic documents (Programme for Enterprise Development and Implementation Document for 

Transport Development Strategy until 2020) and regional strategic documents (Regional Innovation 

Strategies or the corresponding provisions in the regional development strategies).  These documents 

have not been adopted yet. At the time of writing report condition was fulfilled only in the case of the 

Warmińsko-Mazurskie voivodship, which has adopted a list of smart specializations for the region. 

Fulfillment of the conditions is in not at risk, although it is delayed in relation to the plans. 
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Provision for implementation of horizontal policies (principles of gender equality, 
non-discrimination and sustainable development) in the EP OP 

 
The EP OP sufficiently takes into account measures in its content, which will allow practically and 

feasibly implement the principle of equal opportunities (including equality between men and women 

and non-discrimination, particularly regards accessibility for persons with disabilities) as well as the 

principle of sustainable development. 

 

Adaptation of the institutional system (including the system of administrative 
burden reduction) to the guidelines and objectives of the EP OP 

 

The institutional system planned for the EP OP has all chances to effectively and efficiently implement 

the new program. Both the MA and the intermediary bodies have properly prepared qualified human 

resources who have the ability to increase their professional qualifications. All the institutions planned 

in the system are aware of the new tasks, identify challenges and difficulties and determine their 

prioritization. According to the representatives of these institutions, the implementation of new tasks 

will possibly involve the exchange of knowledge between the employees already employed having 

relevant experience or the necessity of reallocating posts between different organizational units.  

The analyzes showed that the proposed mechanisms reflect the main needs in terms of reducing the 

administrative burden resulting mainly from the experience drawn from the implementation of the DEP 

OP 2007-2013 (and thus the needs of the beneficiaries) and good practices of the institutions involved in 

the implementation of the DEP OP. Additionally the proposed instruments fit in the recommended 

directions for changes set by the European Commission.  

 

 

Efficient and effective implementation of monitoring and evaluation processes in the 
EP OP - assessment of the indicators 

 
The linkages and logic of the indicators raises no objections. The analysis showed that the indicators 
meet the tasks attributed to them. All data that are necessary for their calculation are available, they are 
also easy to acquire. 
 
There are methods provided to enable the smooth and timely delivery of the relevant coverage of the 

data. All the data for the output indicators may be available in the reports submitted by the 

beneficiaries or automatically calculated by the MA. Calculation of the indicators does not impose a 

large burden neither on beneficiaries nor the institutions involved in the implementation of EP OP - only 

in a few cases it is necessary to apply appropriate methodologies, whereby they are based on the 

available data. As far as result indicators are concerned, they are base on data provided by Polish 

National Statistics Office, that are available with a delay of 1 or 2 years.  
In the frame of ex-ante evaluation there were estimated target values of indicators and milestones 

selected for the performance framework with regard to the selected actions, taking into consideration 

the financial allocations and rhythm of implementation of the programmes in current period 2007-2013. 
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Załącznik 2 

Zgodnie z art. 55 rozporządzenia ogólnego dokonano ewaluacji ex-ante PO PW i jej wyniki w 

odniesieniu do poszczególnych elementów oceny zawarto w raporcie:  

art. 
55 
lit. 

Element poddany ewaluacji ex-ante PO PW zgodnie z art. 55 
rozporządzenia ogólnego: 

Miejsce  w raporcie 

a) wkład w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy uwzględnieniu wybranych celów 
tematycznych i priorytetów oraz potrzeb krajowych 
i regionalnych i potencjału dla rozwoju oraz doświadczeń 
zdobytych podczas wcześniejszych okresów 
programowania; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne C  
Strony 58, 65, 132 
 

b) spójność wewnętrzna proponowanego programu lub 
przedsięwzięcia i jego związku z innymi istotnymi 
instrumentami; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne B  
Strony 23-35 

c) spójność alokacji środków budżetowych z celami programu; Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne B 
Strony 47-48 

d) spójność wybranych celów tematycznych, priorytetów 
i odpowiadających im celów programów ze WRS, umową 
partnerstwa oraz stosownymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na podstawie art. 121 
ust. 2 TFUE jak też w stosownych przypadkach dla poziomu 
krajowego, z krajowym programem; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne C  
Strony 59, 60, 71, 132, 133 
 

e) adekwatność i przejrzystość proponowanych wskaźników 
specyficznych dla programu; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne F  
Strony 103-110 

f) sposób, w jaki oczekiwane produkty przyczynią się do 
osiągnięcia rezultatów; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne B  
Strony 23-25 

g) czy wartości docelowe wskaźników ujęte ilościowo są 
realistyczne biorąc pod uwagę wartość przewidywanego 
wsparcia z EFSI; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne F  
Strony 116, załącznik do raportu 

h) uzasadnienie proponowanej formy wsparcia; Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne B  
Strony 48-56 

i) adekwatność zasobów ludzkich oraz zdolność 
administracyjnych do zarządzania programem; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne E  
Strony 82-91 
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j) odpowiedniość procedur monitorowania programu oraz 
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia 
ewaluacji; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne F  
Strony 126, 135, załącznik do 
raportu 

k) odpowiedniość celów pośrednich wybranych na potrzeby 
ram wykonania; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne F  
Strony 118, 135 

l) adekwatność planowanych działań mających na celu 
promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji; 
w szczególności w odniesieniu do dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne D  
Strony 74-75 
 

m) adekwatność planowanych działań mających na celu 
promowanie zrównoważonego rozwoju; 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne D  
Strony 75-82 

n) adekwatność działań planowanych w celu zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. 

Rozdział: Wyniki badania – 
odpowiedzi na pytania 
badawcze 
Pytanie/a ewaluacyjne E  
Strony 95-96, 134 
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Załącznik 3. Synteza wyników Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

Podstawowym elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
było przygotowanie Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument miał na celu ocenę 
potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji projektu Programu, poprzez zbadanie oraz ocenę 
stopnia i sposobu uwzględnienia w nim aspektów środowiskowych. Zanim jeszcze powstał dokument, 
jego zakres i stopień szczegółowości był uzgadniany z Generalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska i 
Głównym Inspektorem Sanitarnym. Wykonawcą prognozy została firma Fundeko Korbel, Krok-Baściuk 
Sp. J. (wyłoniona w przetargu).  

W Prognozie w rozdziale Informacje o zawartości projektowanego dokumentu przeanalizowano 
zgodność projektu Programu z dokumentami strategicznymi krajowymi i międzynarodowymi. Analiza 
zgodności Programu z celami dotyczącymi ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym wykazała, że w Programie jest niewiele bezpośrednich odwołań do tych celów. 
Bezpośredni związek został zidentyfikowany w przypadku priorytetu 4.5 dotyczącego zwiększenia 
udziału zrównoważonego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców miejskich obszarów 
funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej oraz priorytetu 7.4 dotyczącego przebudowy i 
modernizacji linii kolejowych na obszarze Polski Wschodniej. Zdecydowana większość pozostałych 
stwierdzonych powiązań to powiązania pośrednie, które występują najczęściej w odniesieniu do 
priorytetów inwestycyjnych związanych z podniesieniem innowacyjności wśród przedsiębiorstw, 
wspierania inicjatyw klastrowych, kooperacji w ramach B+R+I. Mając na względzie społeczno-
gospodarczy charakter Programu, uznaje się, że aktualne zapisy Programu w wystarczającym stopniu 
odnoszą się do głównych postulatów związanych z ochroną środowiska. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera także analizę przewidywanych oddziaływań na 
środowisko skutków realizacji poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. Planowane inwestycje 
przede wszystkim będą realizowane na terenach dużych miast Polski Wschodniej oraz w ich Miejskich 
Obszarach Funkcjonalnych. W przypadku realizacji priorytetów inwestycyjnych: 1.2 osi priorytetowej I 
oraz 3.1, 3.2 i 3.3 z osi priorytetowej II z uwagi na specyfikę przedsięwzięć i działań ich potencjalne 
oddziaływanie na środowisko będzie nieznaczne. Analiza priorytetu 4.5 pozwoliła na sformułowanie 
wniosku, że planowane do realizacji projekty generalnie są ukierunkowane na poprawę stanu 
środowiska naturalnego. Projekty w zakresie budowy lub przebudowy sieci szynowych, trolejbusowych i 
autobusowych wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego, ocenia się jako oddziaływania potencjalnie 
pozytywne. Nowy tabor z racji spełniania najwyższych obowiązujących norm przyczynia się do 
zmniejszania emisji zanieczyszczeń w mieście, zaś inwestycje infrastrukturalne umożliwiają zwiększenie 
prędkości taboru transportu zbiorowego oraz zachowanie płynności ruchu, w perspektywie 
długoterminowej, pozytywne wpływają na zdrowe człowieka, atmosferę i klimat.  

 Z analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć w ramach priorytetu 7.2 dotyczącego poprawy 
dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych 
wynika, że w ramach projektów polegających na: przebudowie istniejącej sieci drogowo-ulicznej służącej 
efektywnemu skomunikowaniu dzielnic i eliminacji wąskich gardeł, budowie obwodnic wewnętrznych, 
budowie / przebudowie odcinków dróg służących połączeniu układu drogowego w mieście z siecią dróg 
poza jego obszarem, możliwe jest negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie budowy (jeśli 
zajmowane są nowe tereny) oraz na etapie eksploatacji jeśli podwyższana jest przepustowość dróg. 
Należy także podkreślić, że przebudowa istniejącej sieci drogowej może mieć również oddziaływania 
pozytywne, jeśli służy uspakajaniu ruchu, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skomunikowaniu 
dzielnic czy eliminacji wąskich gardeł. 

Projekty realizowane w ramach priorytetu 7.4 mają szansę spowodować długotrwałe pozytywne 
oddziaływanie na środowisko. Wskazano także, że mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego 
podziału zadań transportowych pomiędzy transport drogowy i kolejowy. Zwrócono jednak uwagę, że 
etap realizacji inwestycji może mieć krótkotrwały negatywny wpływ na środowisko. Oceniono, że 
planowane do modernizacji linie kolejowe przebiegają przez kilka obszarów Natura 2000: Puszcza 
Białowieska, Dolina Biebrzy, Lasy Janowskie, Puszcza Sandomierska, Puszcza Piska, Wzgórza Kunowskie. 
W Prognozie podkreślono jednak, że planowana modernizacja linii kolejowych na terenach cennych 
przyrodniczo nie powinna zasadniczo stanowić znaczącego zagrożenia dla tych terenów, należy jednak 



 

 

 

142 

położyć szczególny nacisk na ich realizację stosownie do uwarunkowań środowiskowych na tych 
obszarach. Wskazano także, że obecne zapisy Programu są kompletne. 

Ocenie poddano także skutki realizacji projektu Programu z punktu widzenia zmian klimatu oraz 
różnorodności biologicznej. Dokument zawiera pogłębioną analizę tych elementów środowiska, zgodnie 
z zaleceniami Komisji Europejskiej w Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into 
Strategic Environmental Assessment (2013). Chociaż 

Odnośnie zmian klimatu przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosku, że działania 
planowane w ramach Programu nie będą przyczyną znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat 
regionów. Program w punkcie Zrównoważony rozwój w zadowalającym stopniu ujmuje na poziomie 
kryteriów wyboru projektów konieczność stosowania rozwiązań zmierzających do adaptacji i mitygacji 
skutków zmian klimatu. Podkreślono, że realizacja odpowiednio dobranych działań adaptacyjnych i 
mitygacyjnych może znacząco obniżyć koszty związane z usuwaniem szkód będących konsekwencją 
zmian klimatycznych.  

W Prognozie przeprowadzono również analizę oddziaływania Programu na różnorodność biologiczną. Z 
punktu widzenia działań przewidywanych w dokumencie, znaczenie ma przed wszystkim zatrzymanie 
degradacji różnorodności biologicznej (m.in. fragmentacji siedlisk, utrata różnorodności genetycznej). 
Zdecydowana większość projektów będzie realizowana na terenie miast wojewódzkich Polski 
Wschodniej oraz w ich Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Relację przestrzenną Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych pięciu miast wojewódzkich Polski Wschodniej na tle form ochrony przyrody 
przedstawiono zarówno na mapach jak i opisano w tekście. Wynika z nich, że ogół działań planowanych 
w ramach programu nie spowoduje wysoce negatywnych oddziaływań na różnorodność biologiczną. 
Jednakże oddziaływanie na bioróżnorodność powinno być każdorazowo elementem oceny 
oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.  

PO PW nie będzie realizował przedsięwzięć z zakresu infrastruktury ochrony środowiska, ale 
koncentrował się na wsparciu innowacyjności, przedsiębiorczości, infrastruktury transportowej i 
kolejowej. W związku z tym w Prognozie zaproponowano wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie 
programu pod kątem oddziaływania na środowisko. Dotyczą one: efektywnego korzystania z zasobów, 
dostosowania do zmian klimatu oraz łagodzenia zmian klimatu. 

Efektywne korzystanie z zasobów w ramach: 

PI 1.2: Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I i Dostosowanie usług instytucji 
otoczenia biznesu do potrzeb rynku w zakresie działalności innowacyjnej, B+R  
i wdrożeniowej przedsiębiorstw: 

− Liczba projektów B+R+I w zakresie ekoinnowacji (szt.), 

− Liczba projektów B+R+I dotyczących rozwoju technologii niskoemisyjnych (szt.), 

− Liczba projektów B+R+I dotyczących rozwoju technologii z zakresu efektywności energetycznej 
(szt.), 

− Liczba projektów B+R+I dotyczących rozwoju technologii produkcji urządzeń związanych  
z energetyką odnawialną (szt.), 

− Liczba projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa obejmujących działania dotyczące 
podniesienia efektywności energetycznej lub oszczędności energii (szt.). 

PI 3.2: Wsparcie internacjonalizacji działalności MSP: 

− Liczba projektów z zakresu międzynarodowej kooperacji zakończona złożeniem wspólnych 
wniosków do programów międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu 
(efektywność energetyczna /surowcowa /OZE) (szt.). 

PI 3.3 Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej: 

− Liczba projektów dotyczących rozwoju klastrów /centrów innowacji działających w obszarze 
efektywności energetycznej i oszczędności energii (szt.). 

PI 7.2 w zakresie przebudowa istniejącej sieci drogowo-ulicznej (miasta i ich obszary funkcjonalne): 
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− Liczba projektów dotyczących modernizacji dróg obejmujące działania w zakresie modernizacji 
oświetlenia ulicznego w kierunku energooszczędności (szt.). 

Dostosowanie do zmian klimatu:  

− Liczba obiektów objętych działaniami przystosowującymi do zmian klimatu (szt.). 

Łagodzenie zmian klimatu: 

PI 4.5 w zakresie budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem 
niskoemisyjnego taboru: 

− Liczba zakupionych jednostek taboru niskoemisyjnego komunikacji miejskiej (szt.), 

− Redukcja emisji CO2 w wyniku realizacji projektu (Mg/rok), 

− Udział jednostek taboru niskoemisyjnego w taborze miejskim (%), 

− Liczba pasażerokilometrów wykonywanych pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO VI 
lub wyższą (szt.) (dane dostępne od zarządów transportu miejskiego, możliwe wygenerowanie 
„jednym kliknięciem” z programu do układania rozkładów jazdy), 

− Średnia prędkość handlowa pojazdów publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF miast 
wojewódzkich Polski Wschodniej. 

PI 4.5 i PI 7.2: 

− Liczba projektów zawierających element systemu dróg rowerowych (szt.), 

− Liczba wybudowanych obiektów "bike&ride" (szt.), 

− Liczba stojaków/parkingów dla rowerów nowowybudowanych na terenie MOF (szt.). 

Prognoza oddziaływani na środowisko zawiera także ocenę oddziaływań skumulowanych projektów PO 
PW 2014-2020 w odniesieniu do propozycji projektów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych opracowywanych przez poszczególne województwa Polski Wschodniej na lata 2014-
2020. Ponadto w wyniku uwagi zgłoszonej w ramach konsultacji społecznych Programu wraz z Prognozą 
dodano analizę oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 i projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Na podstawie przeprowadzonych w ramach Prognozy analiz charakteru, lokalizacji i skali przedsięwzięć 
w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych uznano, że nie ma konieczności poddawania PO 
PW 2014 – 2020 procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast na etapie 
oceny oddziaływania konkretnych przedsięwzięć na środowisko należy ten aspekt wziąć pod uwagę. 

 

Po opracowaniu Prognozy, dokument został poddany konsultacjom społecznym w dniach 18 
października – 8 listopada 2013 r. oraz opiniowaniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji i opiniowania Programu 
wraz Prognozą uwagi i wnioski zostały zebrane w Prognozie w tabeli zbiorczej wraz z komentarzem co 
do sposobu ich uwzględnienia. Łącznie wpłynęło blisko 60 uwag (w tym uwagi nie związane 
bezpośrednio z tym dokumentem). Przeważająca większość uwag była zasadna i została uwzględniona w 
treści Prognozy.  
Uwagi do Prognozy miały przede wszystkim charakter porządkujący i dotyczyły zmiany pojedynczych 
sformułowań, zaktualizowania danych liczbowych w zakresie form ochrony przyrody oraz korektę i 
uzupełnienia wybranych map. W wyniku konsultacji ww. organów, w przeciwieństwie do Głównego 
Inspektora Sanitarnego, który nie miał uwag do przekazanych mu dokumentów (projektu Programu i 
Prognozy), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedstawił szczegółowe stanowisko, stwierdzając 
jednak, że generalnie prognozę należy ocenić pozytywnie. 
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Podsumowując należy podkreślić, że kwestie szeroko rozumianej ochrony środowiska są brane pod 
uwagę w projekcie Programu nie tylko dzięki bezpośredniemu lub pośredniemu odniesieniu do celów 
ochrony środowiska w uzasadnieniach realizacji poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim dzięki zastosowaniu odpowiednich środowiskowych kryteriów wyboru projektów 
proponowanych w Programie, uwzględniających: oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć i 
dokumentów, efektywne korzystanie z zasobów, odporność na klęski żywiołowe, adaptację i mitygację 
zmian klimatu. 

 

 
 

 


