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Artykuł opracowany w Wydziale Rozwoju Regionalnego
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

AnAlizA postępów w reAlizAcji regionAlnego progrAmu 
operAcyjnego województwA Śląskiego nA lAtA 2007–2013

WSTĘP I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Za nami pierwsza połowa okresu programowania polityki spójności UE 2007– 
–2013 i wydaje się, iż jest to dobry moment na sformułowanie pierwszych wniosków 
na temat postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013 (RPO WSL). W tym celu na łamach Śląskich Studiów 
Regionalnych cyklicznie będzie publikowana analiza poświęcona procesowi wdraża-
nia RPO WSL.

Punkt wyjścia do jej sporządzenia stanowił artykuł pt. „Analiza wsparcia unijnego 
dla województwa śląskiego udzielonego w okresie przedakcesyjnym i w okresie pro-
gramowania 2004–2006”, który został opublikowany w pierwszym numerze niniej-
szego Wydawnictwa.

RPO WSL jest jednym z szesnastu programów regionalnych wdrażanych w ramach 
obecnej perspektywy finansowej UE, która swym zakresem obejmuje lata 2007–2013. 
Pod względem wielkości alokacji, wynoszącej 1 712 mln EUR, stanowi on drugi po 
mazowieckim największy regionalny program operacyjny. W niniejszej analizie na 
określenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zamiennie 
stosuje się słowa Program pisane dużą literą i skrót RPO WSL.

Celem przedmiotowej analizy jest zaprezentowanie procesu wdrażania RPO WSL 
i ocena jego postępów. Dane niezbędne do jego realizacji wygenerowane zostały z Systemu 
Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007–2013 i Lokalnego Systemu Informatycznego Śląskiego 
Centrum Przedsiębiorczości. Analiza swym zakresem obejmuje okres od 31 grudnia 2007 
do 30 czerwca 2010 roku. Datę początkową wyznaczono, mając na uwadze fakt, iż  
29 grudnia 2007 roku ogłoszony został pierwszy konkurs w  ramach RPO WSL. Warto 
nadmienić, że był to jednocześnie pierwszy nabór przeprowadzony w Polsce przez insty-
tucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi. Data końcowa analizy jest 
z kolei zbieżna z ostatnim półroczem, dla którego dostępne były pełne dane na temat 
wdrażania RPO WSL. Diagnoza przeprowadzona została w odstępach półrocznych. 

Alokacja Programu została przeliczona na PLN wg średniego kursu euro (publiko-
wanego przez Europejski Bank Inwestycyjny), który za okres 31.12.2007 – 30.06.2010 
wyniósł 3,9297. W analizie stosuje się zamiennie pojęcia wniosek wybrany do dofi-
nansowania i wniosek wybrany do realizacji, wartość umów o dofinansowanie 
i poziom kontraktacji. Dla określenia projektów kluczowych używa się skrótu PK, dla 
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określenia Programów Rozwoju Subregionów – PRS. Należy również zwrócić uwagę 
i odróżnić wartość całkowitą projektów od wartości dofinansowania.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 
2007–2013

Rys. 19. Stan wdrażania RPO WSL według wartości dofinansowania projektów.

Pierwszy rok wdrażania polityki spójności w nowej perspektywie finansowej UE 
2007–2013 został w głównej mierze poświęcony na zamknięcie poprzedniego okresu 
programowania 2004–2006 i budowanie potencjału kadrowego instytucji odpo-
wiedzialnych za zarządzanie funduszami europejskimi. Dlatego pierwszy konkurs na 
wybór projektów w ramach RPO WSL został ogłoszony 29 grudnia 2007 roku. Warto 
jeszcze raz nadmienić, że był to pierwszy nabór przeprowadzony w Polsce przez insty-
tucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Wszystkie zmienne przedstawione na rys. 19 wykazują dodatnią dynamikę 
wzrostu. Wartość projektów wybranych do dofinansowania na koniec czerwca 
2010 roku wyniosła 57% alokacji Programu. Niepokój budzić może relatywnie niska 
wartość pozostałych zmiennych, z których żadna nie przekroczyła poziomu 50% alo-
kacji Programu. Należy jednak pamiętać o specyfice wdrażania programów unijnych. 
W pierwszym okresie ich realizacji, co naturalne, najszybciej rośnie wskaźnik pro-
jektów wybranych do dofinansowania. Następnie, zgodnie z cyklem życia projektu, 
tempa powinny nabrać pozostałe wskaźniki ujęte na rys. 19. Dla przykładu, w pierw-
szej połowie 2010 roku nastąpiło odwrócenie trendu stale rosnącej różnicy między 
wskaźnikiem projektów wybranych do dofinansowania a wskaźnikiem kontraktacji. 
Na dzień 30 VI 2010 roku wartość środków zakontraktowanych wyniosła 2,65 mld 
PLN, co stanowi 40% alokacji dostępnej w ramach RPO WSL. 
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II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 
LATA 2007-2013. 

 
Rysunek 21. Stan wdrażania RPO WSL według wartości dofinansowania projektów. 
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Analizując z kolei wskaźnik płatności, niepokój wzbudzić mogłaby stale rosnąca 
różnica między wartością podpisanych umów a dokonanymi na rzecz beneficjen-
tów płatnościami. Należy jednak zaznaczyć, iż od 2009 roku, tj. od momentu, 
w którym pojawiły się pierwsze płatności, tempo ich zmian jest dodatnie i wynosi 
średnio dla całego analizowanego okresu 18,5%. W pierwszym półroczu 2010 roku 
na rzecz beneficjentów wypłacono w sumie 595 mln PLN, czyli dwa razy więcej niż 
w całym roku 2009. Od stycznia do czerwca 2010 roku wartość płatności w stosunku 
do sumarycznej wartości płatności za cały okres poprzedzający analizowane półro-
cze wzrosła o  60%. W analogicznym porównaniu wartość umów o dofinansowa-
nie wzrosła o 40%. Możemy więc mówić o korzystnym i naturalnym trendzie zmian, 
które zachodzą w procesie wdrażania Programu.

Warto bliżej przyjrzeć się zmianom, które zaszły w procesie realizacji Programu, 
w drugim półroczu 2009 roku. W tym bowiem okresie odnotowano najwyższe tempo 
wzrostu wszystkich analizowanych zmiennych: wartości płatności (560%), wartości 
podpisanych umów (317%), wartości projektów zakończonych (224%) i wartości pro-
jektów wybranych do dofinansowania (118%). Rekordowa wartość projektów wybra-
nych wówczas do dofinansowania (1,8 mld PLN) była ponad sześciokrotnie większa 
od wartości projektów wybranych w półroczu, w którym osiągnęła najniższy poziom 
(0,29 mld PLN) i prawie trzykrotnie większa od średniej dla całego analizowanego 
okresu (0,64 mld PLN). Wynikała ona m.in. stąd, iż między czerwcem a sierpniem 
2009 roku przeprowadzono nabór projektów w ramach poddziałania 7.2 Transport 
publiczny. W całym analizowanym okresie był to rekordowy konkurs, na który prze-
znaczono maksymalną wartość środków, którą można rozdysponować w ramach 
jednego naboru, tj. 313,45 mln PLN22. W drugim półroczu 2009 roku wybrano do 
dofinansowania także trzy projekty kluczowe, a w przypadku dwóch kolejnych podjęto 
decyzję o realizacji ich poszczególnych działań. W sumie na projekty kluczowe Zarząd 
Województwa przeznaczył wówczas 520 mln PLN. W grupie tych projektów znalazły 
się dwa z trzech realizowanych w ramach RPO WSL tzw. dużych projektów o wartości 
powyżej 50 mln EUR. W tym także półroczu (31 grudniu 2009 roku) upływał termin 
składania przez beneficjentów projektów wdrażanych w ramach Programów Rozwoju 
Subregionów (PRS). Złożono wówczas 54% (131) z wszystkich projektów PRS przewi-
dzianych na ten czas do realizacji, czyli więcej niż wyniosła skumulowana liczba pro-
jektów PRS złożonych w okresie XII 2007 – VI 2009. Dla porównania, w okresie I–VI 
2009 roku beneficjenci PRS złożyli tylko 16 projektów, czyli 6% z wszystkich przewi-
dzianych do realizacji. Warto również wspomnieć o podjętych w 2009 roku w ramach 
RPO WSL działaniach antykryzysowych. W celu usprawnienia wydatkowania środków, 
a tym samym poprawy dostępu do kapitału dla rynku w ramach RPO WSL, ogło-
szono wówczas pięć tzw. specjalnych naborów. Data ich zamknięcia uzależniona była 
od trzykrotnego przekroczenia wartości środków alokowanych na konkurs. Przyjęte 
rozwiązanie miało na celu przyśpieszenie procesu naboru projektów i wpłynięcie na 
pobudzenie koniunktury gospodarczej poprzez zwiększenie transferu środków unij-
nych na rynek. W sumie do dofinansowania w ramach naborów specjalnych wybrano 
61 projektów na sumę 142 mln PLN. 

22 Ostatecznie w ramach tego naboru wybrano 9 projektów na kwotę 284,5 mln PLN, stanowiącą ok. 
91% alokacji przeznaczonej na konkurs.
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Rys. 20. Wartość dofinansowania projektów na poszczególnych etapach ich realizacji.

Jednym ze wskaźników poziomu zainteresowania funduszami europejskimi wśród 
beneficjentów jest wartość projektów złożonych w stosunku do wartości alokacji 
danego programu. Odnosząc to założenie do danych przedstawionych na rys. 20, 
zauważyć można, iż wartość wniosków złożonych, według stanu na koniec czerwca 
2010 roku, przekroczyła wartość alokacji Programu o 50%. Świadczy to o  bardzo 
dużym zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów możliwością pozyskania 
środków unijnych w ramach RPO WSL. Taki stan rzeczy wynikać może albo z trafności 
tematycznej wyznaczonych obszarów interwencji, albo, co bardziej prawdopodobne, 
z dużego poziomu ogólności i niewystarczająco ostrym zdefiniowaniu kryteriów 
wyboru projektów do dofinansowania. Pamiętać należy jednak, iż ukierunkowanie 
tematyczne interwencji w dużej mierze zdeterminowane zostało odgórnymi unij-
nymi i krajowymi przepisami, a tym samym w niewielkim stopniu zależało od samych 
regionów.

O jakości przygotowanych przez beneficjentów wniosków świadczyć może 
wartość projektów pozytywnie ocenionych formalnie oraz, a może przede wszyst-
kim, wartość projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w stosunku do war-
tości projektów złożonych do dofinansowania. W ramach RPO WSL ww. zależności 
kształtowały się odpowiednio na poziomie 78% i 71%, co może świadczyć o wysokiej 
jakości dokumentacji konkursowej.

Obawy budzić może niska sumaryczna wartość płatności dokonanych na rzecz 
beneficjentów, która stanowi odpowiedni 9% alokacji Programu, 16% wartości wnio-
sków wybranych do dofinansowania i 24% wartości podpisanych umów. Nadmienić 
należy jednak, że stan płatności zależy nie tylko od sprawności instytucji wdrażających 
programy unijne, ale także od zgodnego z harmonogramem realizowania projektów 
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Rysunek 22. Wartość dofinansowania projektów na poszczególnych etapach ich realizacji. 
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przez beneficjentów. Dla przykładu, w maju br., w ramach IZ RPO WSL, tylko 38% 
beneficjentów złożyło wnioski o płatność w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wpływ na poziom płatności może mieć również najniższa, po województwie lubel-
skim (2,3 mln PLN), średnia całkowita wartość projektu, która w województwie śląskim 
wyniosła według stanu na koniec czerwca 2010 roku 2,4 mln PLN23. Jej poziom bez-
pośrednio powiązany jest z największą w skali kraju liczbą projektów wybranych do 
dofinansowania (3995)24. Oznacza to, że w województwie śląskim współfinansuje się 
w ramach RPO WSL bardzo dużo inwestycji o relatywnie niskiej wartości.

Dla porównania, na koniec czerwca 2010 roku liczba zatwierdzonych do realizacji 
projektów w ramach RPO Województwa Lubuskiego należała do najniższych w kraju 
i wyniosła 1504, przy średniej dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych 
równej 2515. Jednak z uwagi na wyższą średnią wartość projektu (4,3 mln PLN – 
średnia wyższa dla województwa śląskiego o 79%) województwo lubuskie zajęło 
drugie miejsce pod względem dokonanych płatności wśród 16 regionalnych progra-
mów operacyjnych25.

Rys. 21. Stan certyfikacji w kontekście realizacji zasady n+3.

Na mocy art. 91 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 
lipca 2006 instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych zobli-
gowane są do przestrzegania zasady n+3/n+2. Zasada ta stanowi, iż zobowiązanie 
budżetowe Komisji dla programu operacyjnego, dla danego roku „n” powinno zostać 

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Regionalny Stan Wdrażania Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2007–2013 na dzień 30.06.2010, s. 6.

24 Ibidem, s. 4.
25 Ibidem, s. 6.
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Rysunek 23. Stan certyfikacji w kontekście realizacji zasady n+3. 
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do KE) w ciągu trzech\dwóch lat następujących po roku „n”. W przeciwnym razie 
zobowiązanie takie zostanie anulowane. 
 
W latach 2007-2010 obowiązywała będzie zasada n+3, po tym okresie w życie wejdzie 
wariant bardziej rygorystyczny, tj. zasada n+2. Do końca bieżącego roku IZ RPO WSL 
powinna certyfikować do KE co najmniej 5% ogólnej alokacji Programu, co jest równe 86 
mln EUR. Tymczasem na koniec czerwca br. poziom certyfikacji wyniósł już 8,6% budżetu 
RPO WSL. 

                                                           
43 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Regionalny Stan Wdrażania Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2007-2013 na dzień 30.06.2010, s. 6. 
44 Ibidem, s. 4. 
45 Ibidem, s. 6. 
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wykorzystane (certyfikowane do KE) w ciągu trzech\dwóch lat następujących po roku 
„n”. W przeciwnym razie zobowiązanie takie zostanie anulowane.

W latach 2007–2010 obowiązywała będzie zasada n+3, po tym okresie w życie 
wejdzie wariant bardziej rygorystyczny, tj. zasada n+2. Do końca 2010 roku IZ RPO 
WSL powinna certyfikować do KE co najmniej 5% ogólnej alokacji Programu, co jest 
równe 86 mln EUR. Tymczasem na koniec czerwca 2010 roku poziom certyfikacji 
wyniósł już 8,6% budżetu RPO WSL.

Zgodnie z zasadą n+3 dla roku 2008 na koniec roku 2011 poziom certyfikacji 
w ramach RPO WSL powinien wynieść co najmniej 19% alokacji, co w wartościach 
bezwzględnych daje sumę 332 mln EUR. Cel ten zgodnie z wykonaną prognozą, przy 
założeniu, iż tempo kontraktacji zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie, 
powinien zostać osiągnięty (20,8% alokacji) już w pierwszym kwartale 2011 roku.

Wypłata środków w ramach RPO WSL przebiega więc zgodnie z wytycznymi unij-
nymi. Zasada n+3/n+2 pozwala na zrównoważenie w czasie procesu wdrażania pro-
gramów, nie wywierając zbędnej presji na tempo wydatkowania, co mogłoby odbyć 
się kosztem jakości realizowanych projektów. Ponadto, zasada n+2/n+3 pozwala na 
zracjonalizowanie wydatków budżetów samorządowych, zabezpieczając je prze nad-
miernym obciążeniem. Umożliwia również płynne przejście z obecnej perspektywy 
finansowej UE do następnej, nie pozbawiając samorządów zbyt szybko środków, co 
mogłoby nastąpić w przypadku zwiększonej presji na wydatkowanie. W kontekście 
powyższego, zastrzeżenie może budzić logika MRR dotycząca podziału dodatkowych 
środków UE, stanowiących tzw. Krajową Rezerwę Wykonania.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytucją Zarządzającą RPO WSL (IZ) jest Zarząd Województwa Śląskiego, którego 
obowiązki w tym zakresie wykonuje Wydział Rozwoju Regionalnego (RR). Na pod-
stawie art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju IZ zleciła Śląskiemu 
Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) realiza-
cję dwóch działań RPO WSL:

• 1.2 – Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP w ramach Priorytetu i Badania i rozwój 
technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,

• 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 –
Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w ramach priorytetu III Tury-
styka.

Wielkość alokacji RPO WSL (1,712 mld EUR) została podzielona między IZ i IP2 
i wynosi odpowiednio 1,512 mld EUR i 0,2 mln EUR.
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Rys. 22. Wartość dofinansowania projektów na poszczególnych etapach wdrażania RPO WSL  
w podziale na IZ i IP2. 

Wartość dofinansowania projektów składanych do realizacji w ramach IZ jest na 
każdym etapie ich wdrażania wyższa od wartości dofinansowania projektów składa-
nych w ramach IP2 (rys. 22). Wyjaśnienia takiego stanu rzeczy można doszukiwać się 
w średniej wartości projektu oraz w średniej wartości dofinansowania. W IZ średnia 
wartość projektu składanego do realizacji, na dzień 30 czerwca 2010 roku, wyniosła 
5,7 mln PLN i była prawie ośmiokrotnie większa od średniej wartości projektu skła-
danego do IP2 (0,7 mln PLN). W odniesieniu natomiast do wartości dofinansowania 
projektów średnia dla IZ wyniosła 3,9 mln PLN i była ponad dwunastokrotnie większa 
od średniej dla IP2 (0,3 mln PLN).

Na koniec czerwca 2010 roku spośród wszystkich projektów pozytywnie ocenio-
nych merytorycznie, IZ i IP2 do dofinansowania wybrały odpowiednio 53% i 44%. 
W odniesieniu natomiast tylko do procedury konkursowej (wyłączając nabory otwarte 
w IP2 i tryb pozakonkursowy w IZ), projekty wybrane w stosunku do projektów pozy-
tywnie ocenionych merytorycznie stanowiły 36% w odniesieniu do IZ i 53% w odnie-
sieniu do IP2. Wartość projektów wybranych do realizacji z kolei w stosunku do war-
tości alokacji każdej z instytucji wyniosła dla IZ i IP2 odpowiednio 58% i 48%.

Przechodząc do analizy kontraktacji warto zwrócić uwagę, że wartość podpisanych 
umów o dofinansowanie w ramach IZ (2,32 mld PLN) była dwunastokrotnie większa 
od wartość środków zakontraktowanych w ramach IP2 (0,19 mld PLN). Przewaga  
IZ widoczna jest także, porównując wartość podpisanych umów do poziomu alo-
kacji; IZ zdołała zakontraktować, na dzień 30 czerwca 2010 roku, 39% dostępnych 
środków, a IP2 25%.

Sytuacja podobnie jak w przypadku wskaźnika kontraktacji kształtowała się 
w odniesieniu do wskaźnika poziomu płatności. Wartość zrefundowanych przez IZ 
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Rysunek 24. Wartość dofinansowania projektów na poszczególnych etapach wdrażania RPO 
WSL w podziale na IZ i IP2.  
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kosztów poniesionych przez beneficjentów wyniosła 0,55 mld PLN i była prawie jede-
naście razy większa od poziomu refundacji dokonanych przez IP2 (0,05 mld PLN). 
Przewaga IZ widoczna jest także, kiedy wartość dokonanych płatności odnieśliśmy do 
poziomu alokacji każdej z instytucji; IZ zdołała zrefundować na rzecz beneficjentów 
9,3% dostępnych środków a IP2 6, 6%, czyli ponad 1,5 raz mniej niż IZ. Analizując te 
dane należy jednak pamiętać, że w przypadku IZ płatności wypłacane są beneficjen-
tom zarówno w formie zaliczki, jak i refundacji. W przypadku IP2 dopuszczalny jest 
tylko wariant refundacji, co ma swoje przełożenie na wskaźniki poziomu płatności.

Rys. 23. Liczba projektów na poszczególnych etapach wdrażania RPO WSL w podziale na IZ i IP2.

Beneficjenci aplikujący o wsparcie do IP2 wykazali dwukrotnie większą aktywność 
(liczba złożonych wniosków o dofinansowanie) niż beneficjenci składający wnioski do 
IZ. Z kolei ich skuteczność, tj. liczba projektów wybranych do wsparcia w stosunku 
do liczby projektów złożonych, wyniosła w ramach IZ i IP2 odpowiednio 36% i 29%. 

Odsetek projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie w stosunku do projek-
tów złożonych w IZ wyniósł 70% a w IP2 40%. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
jakość dokumentacji składanej przez przedsiębiorców do IP2 jest stosunkowo gorsza 
od jakości wniosków składanych przez beneficjentów IZ. Warto również zwrócić 
uwagę na ogromną różnicę między instytucjami w odniesieniu do liczby projektów, 
które zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej spośród projektów, które 
przeszły pozytywną weryfikację formalną. W przypadku IZ mowa jest o zaledwie 79 
wnioskach, a przypadku IP2 aż o 1794 wnioskach (23 razy więcej). Należy jednak 
pamiętać, iż w przypadku IZ istnieje, oprócz procedury konkursowej, także tryb poza-
konkursowy, w ramach którego różnice między projektami pozytywnie ocenionymi 
formalnie a projektami pozytywnie ocenionymi merytorycznie są minimalne.

Rozpatrując z kolei liczbę podpisanych umów w relacji do wniosków wybranych do 
dofinansowania, na dzień 30 czerwca 2010 roku, IZ (79%) osiągnęła wskaźnik wyższy 
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od IP2 o 20%. W odniesieniu natomiast do liczby wniosków o płatność, uwzględniając 
tylko wnioski finansowe, różnica między IZ (821) a IP2 (459) wyniosła 362 wnioski.

W przypadku projektów zakończonych finansowo, w ramach IP2 sfinalizowano, 
na 30 czerwca 2010 roku, 358 przedsięwzięć, czyli o 272 więcej niż w IZ (86). 
Różnica ta wynika ze specyfiki projektów realizowanych w ramach każdej instytucji; 
ich wartości, poziomu skomplikowania i co za tym idzie długości realizacji samego 
przedsięwzięcia.

Rys. 24. Wartość projektów złożonych oraz wybranych do dofinansowania w ramach  
trybu konkursowego w IZ.

Rys. 25. Wartość projektów złożonych oraz wybranych do dofinansowania w ramach  
trybu konkursowego w IP2. 
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Rysunek 27. Wartość projektów złożonych oraz wybranych do dofinansowania w ramach 
trybu konkursowego w IP2.  

 
 
W celu dokonania porównania między IZ i IP2 wartości projektów złożonych i wybranych do 
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półroczu naborów, decyduje również  szybkość procesu oceny projektów. 
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W celu dokonania porównania między IZ i IP2 wartości projektów złożonych 
i wybranych do dofinansowania, analizę postanowiono zawęzić do procedury kon-
kursowej – wspólnej dla obu instytucji. Dodatkowo wyłączając tzw. nabory otwarte 
funkcjonujące w ramach IP2.

Czynnikiem w największym stopniu decydującym o wartości projektów złożonych 
do dofinansowania w danym półroczu jest liczba konkursów w nim organizowanych. 
Natomiast o wartości projektów wybranych do dofinansowania, oprócz liczby ogło-
szonych w danym półroczu naborów, decyduje również szybkość procesu oceny pro-
jektów.

Między I a VI 2008 roku zarówno w IZ, jak i w IP2 złożono pierwsze wnioski 
o dofinansowanie – ich wartość wyniosła odpowiednio 2 041 mln PLN i 1,7 mln PLN 
a różnica między nimi 2 039 mln PLN. Udział ww. wartości w ogólnej sumie projek-
tów złożonych do każdej z instytucji, do końca czerwca 2010 roku wyniósł dla IZ i IP2 
odpowiednio 34,14% i 0,12%.

Zaobserwowana różnica wynika z faktu obowiązywania odmiennych harmono-
gramów. W IZ pierwszy konkurs na wybór projektów do realizacji ogłoszony został  
29 grudnia 2007 roku. W IP2, prawie pół roku później, i co ważniejsze na 24 dni 
przed upływem analizowanego półrocza, tj. 6 czerwca 2008 roku.

W drugim półroczu 2008 roku sytuacja uległa odwróceniu. Do IP2 spłynęły 
wówczas projekty na sumę 451 mln PLN. Stanowiła ona 30% skumulowanej wartości 
wnioskowanego dofinansowania do końca czerwca 2010 roku i była ponad  dwustu-
pięćdziesięciokrotnie większa od wartości projektów złożonych w półroczu wcześniej-
szym. Z kolei do IZ między I a VI 2008 roku wnioskowano o wsparcie równe 349 mln 
PLN. Było ono mniejsze od udzielonego wsparcia w półroczu wcześniejszym prawie 
sześciokrotnie i stanowiło prawie 6% skumulowanej wartości wnioskowanego dofi-
nansowania do końca czerwca 2010 roku.

Zaobserwowana zmiana spowodowana była liczbą zakończonych w drugiej 
połowie 2008 roku konkursów. W IP2 zamknięto ich wówczas dwa wobec ani 
jednego w pierwszym półroczu 2008 roku. W IZ natomiast przeprowadzono trzy 
nabory, czyli ponad dwa razy mniej niż w pierwszej połowie 2008 roku (7 zakończo-
nych konkursów).

Przyglądając się natomiast wskaźnikowi projektów wybranych do realizacji, należy 
odnotować, że pierwsze przedsięwzięcia dofinansowane zostały w ramach IZ i IP2 
odpowiednio sześć i siedem miesięcy po zakończeniu pierwszych naborów, tj. we 
wrześniu 2008 roku i w marcu 2009 roku. Wartość wniosków przyjętych do realiza-
cji wyniosła wówczas w IZ i IP2 odpowiednio 166 mln PLN i 69 mln PLN. Ich udział 
w skumulowanej wartości projektów wybranych do końca pierwszego półrocza 2010 
roku wyniósł w IZ 10% a w IP2 19%.

Na uwagę zasługuje bardzo niska wartość wniosków wybranych do dofinanso-
wania w ostatnim analizowanym półroczu. Wyjaśnienia takiego stanu rzeczy należy 
doszukiwać się w długości trwania procesu wyboru projektów. W przypadku IZ 
średnia długość oceny wniosków od drugiego półrocza 2008 roku do drugiego półro-
cza 2009 roku systematycznie zmniejszała się, wynosząc w kolejnych analizowanych 
okresach odpowiednio 204 dni, 168 dni i 110 dni. Ten korzystny trend spowodo-
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wał, że projekty składane w naborach zakończonych w całym 2009 roku, a zwłaszcza 
w drugiej jego połowie, zostały w większości ocenione i wybrane do dofinansowa-
nia w tym samym roku. Wnioski aż z pięciu spośród ośmiu naborów zakończonych 
w drugiej połowie 2009 roku zostały wybrane do dofinansowania przed 1 stycznia 
2010 roku. Innym czynnikiem, który należy wziąć tutaj pod uwagę, jest harmono-
gram konkursów dla projektów PRS. 31 grudnia 2009 roku mijał termin składania 
wniosków przez beneficjentów programów subregionalnych. Fakt ten prawdopodob-
nie wpłynął na wydłużenie, w pierwszej połowie 2010 roku do 152 dni wobec 110 
dni w okresie VII–XII 2009, procesu oceny i wyboru projektów w ramach procedury 
konkursowej.

W przypadku IP2 niski poziom wartości projektów wybranych do dofinansowa-
nia w pierwszym półroczu 2010 roku bezpośrednio związany był z długością trwania 
procesu oceny i wyboru projektów oraz obowiązującym w IP2 harmonogramem kon-
kursów. Średnia długość weryfikacji wniosku i jego ostateczny wybór wyniósł 188 dni. 
Mając na uwadze powyższe, analizując wartość wniosków wybranych do dofinanso-
wania od stycznia do czerwca 2010 roku, należy wziąć pod uwagę konkursy przepro-
wadzone między sierpniem 2009 roku a styczniem 2010 roku. Tylko projekty złożone 
w ciągu tych 6 miesięcy (188 dni), realnie rzecz ujmując, mogły zostać wybrane do 
dofinansowania w pierwszej połowie 2010 roku. W wyznaczonym wyżej okresie w IP2 
przeprowadzono tylko jeden konkurs zamknięty i rozpoczęto nabór w ramach dwóch 
konkursów otwartych. Należy jednak zaznaczyć, że konkursy otwarte charaktery-
zują się relatywnie małą w porównaniu do naborów zamkniętych alokacją. Średnia 
wartość konkursu otwartego wynosi 3,5 mln PLN, co stanowi 8,3% średniej wartości 
alokacji konkursu zamkniętego (41,9 mln PLN). Ponadto należy zaznaczyć, że wartość 
środków przeznaczonych na jedyny ujęty w tej części analizy konkurs zamknięty (16,7 
mln PLN) była najniższa ze wszystkich konkursów ogłoszonych w ramach IP2 do 
końca czerwca 2010 roku.

Rys. 26. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w IZ.
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Rys. 27. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w IP2. 

Rys. 28. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w IZ.
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Rysunek 30. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w 
IZ. 

 
Rysunek 31. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w 
IP2. 
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Rysunek 29. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie w ramach trybu konkursowego w IP2.

Wartość i liczba podpisanych umów o dofinansowaniu powiązana jest z wartością 
i liczbą wniosków wybranych do dofinansowania. W odniesieniu do ostatniego anali-
zowanego półrocza bezpośredni związek między wnioskami wybranymi a umowami 
widoczny jest w przypadku liczby. Nie można mówić natomiast o takiej zależności 
w  odniesieniu do wartości. W przypadku bowiem kontraktacji nastąpił znaczący 
wzrost w IP2 i mniejszy w IZ, natomiast w odniesieniu do wartości wniosków wybra-
nych do realizacji w obu instytucjach widoczny był gwałtowny spadek. Wzrost kon-
traktacji wynika z faktu, iż w analizowanym półroczu podpisywane były umowy 
z wnioskodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie w półroczach wcześniejszych. 
W przypadku IZ i IP2 najwięcej umów w pierwszej połowie 2010 roku podpisano 
w stosunku do wniosków wybranych w drugiej połowie 2009 roku odsetek wyniósł 
odpowiednio 67%, 65%.

Liczba umów podpisanych w pierwszej połowie 2010 roku w IZ w stosunku do 
okresu VII–XII 2009 spadła o 56%, natomiast wartość podpisanych umów o dofi-
nansowanie wzrosła o 15%. W przypadku IP2 w analogicznych okresach jw. wartość 
wzrosła o 49% a liczba spadła o 8%. Na koniec warto wspomnieć, że średnia długość 
czasu jaka potrzebna jest na podpisanie umowy od momentu wyboru wniosku do 
dofinansowania w IZ i IP2 wyniosła odpowiednio 148 i 219 dni. Czas ten nie pozo-
staje bez wpływu na tempo kontraktacji.
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Rys. 30. Wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w poszczególnych okresach  
w ramach trybu konkursowego w IZ.

Rys. 31. Wartość płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w poszczególnych okresach  
w ramach trybu konkursowego w IP2.

Pierwsze płatności w obu instytucjach dokonane zostały w tym samym półroczu – 
I–VI 2009 roku – mimo iż pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach IZ podpisano 
prawie rok wcześniej niż w IP2. W ostatnim analizowanym półroczu, w obu instytu-
cjach wypłacono największy odsetek środków w skumulowanej wartości wszystkich 
dokonanych płatności; w IZ i IP2 wyniósł on odpowiednio 64% i 77%. Porównując 
natomiast średnie tempo płatności dla IZ wyniosło ono 1235 a dla IP2 932.

Z kolei wartość dokonanych płatności jako procent wartości podpisanych umów, 
na dzień 30 czerwca 2010, w IZ wyniosła 21% a w IP2 27%.
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PRIORYTETY RPO WSL

Rys. 32. Stan wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety.

Dokonując analizy poziomu wdrażania poszczególnych priorytetów, warto przyj-
rzeć się strukturze ich alokacji, tj. wartości środków przeznaczonych w ich ramach na 
projekty realizowane w trybie konkursowym, PRS (Programy Rozwoju Subregionów) 
i PK (projekty kluczowe). 

Priorytet VI26 i Priorytet VII charakteryzujące się bardzo zbliżonym udziałem PK, 
PRS i konkursów w strukturze ich alokacji (Priorytet VI: PK – 49%, PRS – 15%, kon-
kursy – 36%, Priorytet VII: PK – 56%, PRS – 12%, konkursy – 32%) zdecydowanie 
różnią się pod względem poziomu wdrażania. Wynika to z faktu, iż w przypadku 
Priorytetu VI ogłoszenie konkursów zostało wstrzymane, ze względu na brak rozpo-
rządzenia regulującego udzielanie pomocy na realizację projektów z zakresu rewita-
lizacji27. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Priorytetach II i V, w których również 
opóźnienia w pracach nad przygotowaniem właściwego rozporządzenia spowodo-
wały przesunięcie terminów naboru28. W większym jednak stopniu sytuacja ta zawa-
żyła na poziomie wdrażania Priorytetu II, blokując ogłoszenie konkursów w ramach 
pierwszego z dwóch poddziałań, którego alokacja stanowi aż 67% środków przezna-
czonych na wdrażanie tego Priorytetu. W przypadku Priorytetu V brak przedmioto-
wego rozporządzenia hamował ogłoszenie konkursów w odniesieniu do pierwszego 

26 Priorytet I: Badania i Rozwój Technologiczny (B+R), Innowacje i Przedsiębiorczość; Priorytet II: Społe-
czeństwo Informacyjne; Priorytet III: Turystyka; Priorytet V: Środowisko; Priorytet VI: Zrównoważony 
Rozwój Miast; Priorytet VII: Transport; Priorytet VIII: Infrastruktura Edukacyjna; Priorytet IX: Zdrowie 
i Rekreacja.

27 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 
na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

28 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
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wyniósł on odpowiednio 64% i 77%. Porównując natomiast średnie tempo płatności dla IZ 
wyniosło ono 1235 a dla IP2 932. 
Z kolei wartość dokonanych płatności jako procent wartości podpisanych umów, na dzień 30 
czerwca 2010, w IZ wyniosła21% a w IP2 27%. 
 

IV. PRIORYTETY RPO WSL 
 

Rysunek 34. Stan wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety. 
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46 Priorytet I: Badania i Rozwój Technologiczny (B+R), Innowacje i Przedsiębiorczość; Priorytet II: 
Społeczeństwo Informacyjne; Priorytet III: Turystyka; Priorytet V: Środowisko; Priorytet VI: Zrównoważony 
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47  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na 
rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.  
48 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
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z pięciu poddziałań, którego budżet stanowi jedynie 24% alokacji Priorytetu V, stąd 
też najprawdopodobniej różnice w poziomie wdrażania omawianych priorytetów.

Nie zauważono także, aby na poziom wdrażania poszczególnych priorytetów 
większy wpływ miał udział w ich strukturze PK. Dla przykładu, stan wdrażania Priory-
tetu VII, pomimo iż PK stanowią aż 56% jego alokacji (najwięcej ze wszystkich priory-
tetów), na tle pozostałych priorytetów należy ocenić wysoko.

PRS-y z kolei największy udział w strukturze środków przeznaczonych na wdra-
żanie poszczególnych priorytetów stanowią kolejno w priorytecie: II, V i IV, a poziom 
wdrażania tych priorytetów, zwłaszcza porównując Priorytet II z Priorytetem IV i V, 
wygląda zgoła inaczej. Wyjaśnienia zaistniałego stanu rzeczy należy zatem doszuki-
wać się w innych przyczynach. Wpływ na znaczące opóźnienia we wdrażaniu działa-
nia 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i działania 5.3 Czyste powietrze 
i odnawialne źródła energii miał niewątpliwie brak właściwego ww. rozporządzenia 
z dnia 7 grudnia 2009 roku. Analogiczna sytuacja, o czym mowa była już wcześniej, 
miała miejsce w Priorytecie VI. 

Innym rodzajem bariery o charakterze legislacyjnym, która miała wpływ na opóź-
nienie procesu wdrażania Priorytetu V, był brak dostosowania polskiego prawa do 
dyrektyw UE w zakresie oddziaływania realizowanych inwestycji na środowisko. 

Rys. 33. Liczba i wartość całkowita projektów złożonych jako % wartości całkowitej projektów  
wybranych do dofinansowania w procedurze konkursowej w ramach RPO WSL.

Wartość całkowita i liczba projektów złożonych do dofinansowania w procedurze 
konkursowej w stosunku do wartości całkowitej i liczby projektów wybranych do reali-
zacji w największym stopniu, odpowiednio sześcio- i siedmiokrotnie, przekroczona 
została w ramach Priorytetu V. Należy jednak nadmienić, iż nie wszystkie poddziała-
nia Priorytetu V cieszyły się równie dużym zainteresowaniem beneficjentów. Na dzień  
30 czerwca 2010 roku 95% wartości i 85% liczby projektów złożonych oraz 85% 
wartości i 66% liczby projektów wybranych do dofinansowania w Priorytecie V stano-
wiły inwestycje wspierane w ramach poddziałania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
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jednak stopniu sytuacja ta zaważyła na poziomie wdrażania Priorytetu II, blokując ogłoszenie 
konkursów w ramach 1-go z 2-óch poddziałań, którego alokacja stanowi aż 67% środków 
przeznaczonych na wdrażanie tego Priorytetu. W przypadku Priorytetu V, brak 
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stanowią aż 56% jego alokacji (najwięcej ze wszystkich priorytetów), na tle pozostałych 
priorytetów, należy ocenić wysoko. 
PRS-y z kolei największy udział w strukturze środków przeznaczonych na wdrażanie 
poszczególnych priorytetów stanowią kolejno w priorytecie: II, V i IV a poziom wdrażania 
tych priorytetów, zwłaszcza porównując Priorytet II z Priorytetem IV i V, wygląda zgoła 
inaczej. Wyjaśnienia zaistniałego stanu rzeczy należy zatem doszukiwać się w innych 
przyczynach. Wpływ na znaczące opóźnienia we wdrażaniu działania 2.1 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego i działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 
miał niewątpliwie brak właściwego ww. rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2009 r. Analogiczna 
sytuacja, o czym mowa była już wcześniej, miała miejsce w Priorytecie VI.  
Innym rodzajem bariery o charakterze legislacyjnym, która miała wpływ na opóźnienie 
procesu wdrażania Priorytetu V był brak dostosowania polskiego prawa do dyrektyw UE w 
zakresie oddziaływania realizowanych inwestycji na środowisko.  
 
Rysunek 35. Liczba i wartość całkowita projektów złożonych jako % wartości całkowitej 
projektów wybranych do dofinansowania w procedurze konkursowej w ramach RPO WSL. 
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Niewielki wpływ na liczbę i wartość projektów złożonych do projektów wybranych 
miała liczba ogłoszonych konkursów. W ramach Priorytetu I Badanie i rozwój tech-
nologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość przeprowadzono aż 13 naborów 
a  wartość projektów złożonych przekroczyła tylko ponad trzykrotnie wartość pro-
jektów wybranych do realizacji, podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do liczby. 
Znacznie większy wpływ na analizowane kategorie miała natomiast średnia wartość 
projektu. W ramach Priorytetu V wyniosła ona 294 mln PLN i była niższa tylko od 
średniej wartości projektu w Priorytecie VIII (317 mln PLN). 

Wyjaśnienia wymaga stan wdrażania Priorytetu VI. Ze względu na opóźnienia 
w pracach nad wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniem w sprawie udzielania 
pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, pierwszy 
nabór projektów w Priorytecie VI ogłoszono dopiero 17 maja 2010 roku (zakończenie 
nastąpiło 17 sierpnia).

TRYBY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL

Rys. 34. Stan wdrażania RPO WSL w podziale na tryby.

Przy podejmowaniu decyzji o podziale systemu wdrażania RPO WSL na trzy różne 
tryby IZ kierowała się przede wszystkim następującymi kryteriami: potrzebą wyboru 
projektów o strategicznym dla regionu znaczeniu – PK, realizacją programu zgodnie 
z traktatową zasadą subsydiarności – PRS oraz dążeniem do wyboru najlepszych pro-
jektów w konkurencyjnej i transparentnej procedurze – konkursy.

Analiza rys. 34 wykazała, że nie ma prostej zależności między wielkością aloka-
cji a odniesionym do niej wskaźnikiem kontraktacji i płatności. Wartość podpisanych 
umów o dofinansowanie jest zdecydowanie najwyższa w procedurze konkursowej 
(43%), co nie znajduje jednak bezpośredniego przełożenia na poziom płatności 
(8,21%). Tutaj najlepiej wypadają PRS, choć ich przewaga nad procedurą konkursową 
nie jest znacząca. Z kolei dystans dzielący PRS w stosunku do ścieżki konkursowej 
w odniesieniu do wartości kontraktacji wynosi ponad 11%.

W przypadku PK wskaźnik kontraktacji kształtuje się na bardzo zbliżonym pozio-
mie jak w przypadku PRS – ok. 31% alokacji. Wskaźnik płatności wypada natomiast 
najgorzej spośród wszystkich ścieżek. Nie można jednak sformułować na tej podsta-
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dofinansowania w Priorytecie V stanowiły inwestycje wspierane w ramach poddziałania 5.1 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
Niewielki wpływ na liczbę i wartość projektów złożonych do projektów wybranych miała 
liczba ogłoszonych konkursów. W ramach Priorytetu I Badanie i rozwój technologiczny 
(B+R), innowacje i przedsiębiorczość przeprowadzono aż 13 naborów a wartość projektów 
złożonych przekroczyła tylko ponad 3-krotnie wartość projektów wybranych do realizacji, 
podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do liczby. Znacznie większy wpływ na analizowane 
kategorie miała natomiast średnia wartość projektu. W ramach Priorytetu V wyniosła ona 294 
mln PLN i była niższa tylko od średniej wartości projektu w Priorytecie VIII (317 mln PLN).  
 
Wyjaśnienia wymaga stan wdrażania Priorytetu VI. Ze względu na opóźnienia w pracach nad, 
wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, pierwszy nabór projektów w Priorytecie VI 
ogłoszono dopiero 17 maja br. (zakończenie nastąpiło 17 sierpnia). 
 

V. TRYBY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL. 
 
Rysunek 36. Stan wdrażania RPO WSL w podziale na tryby. 

 
 
Przy podejmowaniu decyzji o podziale systemu wdrażania RPO WSL na trzy różne tryby IZ 
kierowała się przede wszystkim następującymi kryteriami: potrzebą wyboru projektów o 
strategicznym dla regionu znaczeniu - PK, realizacją programu zgodnie z traktatową zasadą 
subsydiarności - PRS oraz dążeniem do wyboru najlepszych projektów w konkurencyjnej i 
transparentnej procedurze - konkursy. 
Analiza rys. 12 wykazała, że nie ma prostej zależności między wielkością alokacji a 
odniesionym do niej wskaźnikiem kontraktacji i płatności. Wartość podpisanych umów o 
dofinansowanie jest zdecydowanie najwyższa w procedurze konkursowej (43%), co nie 
znajduje jednak bezpośredniego przełożenia na poziom płatności (8,21%). Tutaj najlepiej 
wypadają PRS, choć ich przewaga nad procedurą konkursową nie jest znacząca. Z kolei 
dystans dzielący PRS w stosunku do ścieżki konkursowej w odniesieniu do wartości 
kontraktacji wynosi ponad 11%. 
W przypadku PK wskaźnik kontraktacji kształtuje się na bardzo zbliżonym poziomie jak w 
przypadku PRS – ok. 31% alokacji. Wskaźnik płatności wypada natomiast najgorzej spośród 
wszystkich ścieżek. Nie można jednak sformułować na tej podstawie tezy, że PK spowalniają 
znacząco proces wdrażania Programu, gdyż strata w stosunku do dwóch pozostałych trybów, 
zwłaszcza konkursowego, nie jest duża. 
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kategorie miała natomiast średnia wartość projektu. W ramach Priorytetu V wyniosła ona 294 
mln PLN i była niższa tylko od średniej wartości projektu w Priorytecie VIII (317 mln PLN).  
 
Wyjaśnienia wymaga stan wdrażania Priorytetu VI. Ze względu na opóźnienia w pracach nad, 
wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, pierwszy nabór projektów w Priorytecie VI 
ogłoszono dopiero 17 maja br. (zakończenie nastąpiło 17 sierpnia). 
 

V. TRYBY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL. 
 
Rysunek 36. Stan wdrażania RPO WSL w podziale na tryby. 

 
 
Przy podejmowaniu decyzji o podziale systemu wdrażania RPO WSL na trzy różne tryby IZ 
kierowała się przede wszystkim następującymi kryteriami: potrzebą wyboru projektów o 
strategicznym dla regionu znaczeniu - PK, realizacją programu zgodnie z traktatową zasadą 
subsydiarności - PRS oraz dążeniem do wyboru najlepszych projektów w konkurencyjnej i 
transparentnej procedurze - konkursy. 
Analiza rys. 12 wykazała, że nie ma prostej zależności między wielkością alokacji a 
odniesionym do niej wskaźnikiem kontraktacji i płatności. Wartość podpisanych umów o 
dofinansowanie jest zdecydowanie najwyższa w procedurze konkursowej (43%), co nie 
znajduje jednak bezpośredniego przełożenia na poziom płatności (8,21%). Tutaj najlepiej 
wypadają PRS, choć ich przewaga nad procedurą konkursową nie jest znacząca. Z kolei 
dystans dzielący PRS w stosunku do ścieżki konkursowej w odniesieniu do wartości 
kontraktacji wynosi ponad 11%. 
W przypadku PK wskaźnik kontraktacji kształtuje się na bardzo zbliżonym poziomie jak w 
przypadku PRS – ok. 31% alokacji. Wskaźnik płatności wypada natomiast najgorzej spośród 
wszystkich ścieżek. Nie można jednak sformułować na tej podstawie tezy, że PK spowalniają 
znacząco proces wdrażania Programu, gdyż strata w stosunku do dwóch pozostałych trybów, 
zwłaszcza konkursowego, nie jest duża. 

 3.68     

 2.05     

 0.96     

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

konkursy PK  PRS 

m
ili

ar
dy

 P
LN

 

alokacja 

konkursy 

PK  

PRS 

43 

8,21 

31,5 

 7,63    

31,7 

 10,92     

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

kontraktacja jako 
procent alokacji 

płatności jako 
procent alokacji 

konkursy 

PK 

PRS 



111Śląskie studia Regionalne

wie tezy, że PK spowalniają znacząco proces wdrażania Programu, gdyż strata w sto-
sunku do dwóch pozostałych trybów, zwłaszcza konkursowego, nie jest duża.

Rys. 35. Liczba i wartość projektów przewidzianych do realizacji w ramach  
Programów Rozwoju Subregionów w podziale na Priorytety.

W ścieżce Programów Rozwoju Subregionów przewidziano dofinansowanie pro-
jektów w ramach 6 spośród 9 priorytetów RPO WSL (nie licząc pomocy technicz-
nej). Ich udział w strukturze wartości wynika z decyzji IZ RPO WSL, która asygnowała 
odpowiednią część alokacji Programu na konkretne obszary tematyczne (priorytety), 
wyznaczając jako główny kierunek interwencji Priorytet II (338 mln PLN, tj. 35% cał-
kowitej alokacji PRS). Argumentem za przyjęciem takiego rozwiązania była specyfika 
projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, które wymagają współpracy 
i kompromisu JST realizujących dany projekt „sieciowy”. Dlatego też aż 55% alokacji 
Priorytetu II przeznaczono na PRS, resztę dopełniają konkursy (jest to jedyny priorytet 
w którego strukturze alokacji PRS stanowią największy udział). Na marginesie należy 
wspomnieć, że o podziale środków na poziomie subregionów i tworzeniu listy projek-
tów decydowały JST wchodzące w ich skład.
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Rys. 36. Wartość dofinansowania projektów PRS na poszczególnych etapach wdrażania.

Rys. 37. Liczba projektów PRS na poszczególnych etapach wdrażania.
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Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach procedury PRS został zamknięty  
31 XII 2009 roku. Jedynie w odniesieniu do działania 2.1. Infrastruktura społeczeń-
stwa informacyjnego, ze względu na opóźnienia w przygotowaniach właściwego roz-
porządzenia – o czym mowa była już wcześniej – nabór projektów został wydłużony 
do dnia 28 II 2010 roku.

Mimo długiego okresu przeznaczonego na przygotowanie projektów ostatecznie 
nie złożono 20 projektów z przewidzianych do realizacji. Najczęściej wymienianymi 
przez beneficjentów przyczynami rezygnacji ze złożenia wniosku były: brak dokumen-
tacji, brak środków na realizację projektu oraz rezygnacja wskutek zmiany priorytetów 
inwestycyjnych.

Obecnie wciąż trwa proces wyboru ostatnich projektów do dofinansowania 
w  ramach procedury PRS. Pozytywnie weryfikację formalną, na dzień 30 VI 2010 
roku, ze względu na liczbę i wartość przeszło odpowiednio 83% i 73% wniosków. 
W przypadku oceny merytorycznej 81% ze względu na liczbę i 72% ze względu na 
wartość – co w wartościach bezwzględnych daje liczbę 206 projektów o łącznej war-
tości dofinansowania 686 mln PLN.

Najmniej sprawnie przebiega proces kontraktacji. Liczba i wartość podpisanych 
umów w odniesieniu do liczby i wartości wniosków pozytywnie ocenionych mery-
torycznie, co w przypadku PRS gwarantuje realizację projektu, na dzień zamknięcia 
analizy kształtowała się na poziomie 44% w odniesieniu do wartości i 49% w odnie-
sieniu do liczby. Z kolei liczba i wartość podpisanych umów w odniesieniu do wartości 
projektów złożonych wyniosła odpowiednio 40% dla liczby i 32% dla wartości.
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AKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ JST WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W RAMACH RPO WSL

Mapa 1.
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Mapa 2.
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Aby porównać efekty JST w sięganiu po fundusze unijne dostępne w ramach RPO WSL, 
postanowiono uwzględnić ich podział na gminy: miejski, miejsko-wiejskie i wiejskie. 
Analizie z jednej strony poddano aktywność JST, czyli wartość złożonych wniosków, a z 
drugiej ich skuteczność, czyli wartość projektów, które zostały wybrane do realizacji. 
Wszystkie gminy w województwie (167) aplikowały o wsparcie w ramach RPO WSL. 
Bezskutecznie, na dzień 30 czerwca 2010 r., sześć z nich. Wśród tych gmin były dwie gminy 
miejskie oraz cztery gminy wiejskie.  
Średnia skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych dla wszystkich gmin wyniosła 40,9 
%. Powyżej niej uplasowały się gminy miejskie (48,5%), poniżej natomiast gminy miejsko-
wiejskie (27,5%) oraz gminy wiejskie (26,5%). Wśród gmin miejskich 12% wykazało się 
największą skutecznością, wśród miejsko-wiejskich – 23%, a wśród wiejskich - 19%. 
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Aby porównać efekty JST w sięganiu po fundusze unijne dostępne w ramach RPO 
WSL, postanowiono uwzględnić ich podział na gminy: miejskie, miejsko-wiejskie 
i wiejskie. Analizie z jednej strony poddano aktywność JST, czyli wartość złożonych 
wniosków, a z drugiej ich skuteczność, czyli wartość projektów, które zostały wybrane 
do realizacji.

Wszystkie gminy w województwie (167) aplikowały o wsparcie w ramach RPO 
WSL. Bezskutecznie, na dzień 30 czerwca 2010 roku, sześć z nich. Wśród tych gmin 
były dwie gminy miejskie oraz cztery gminy wiejskie. 

Średnia skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych dla wszystkich gmin 
wyniosła 40,9%. Powyżej niej uplasowały się gminy miejskie (48,5%), poniżej nato-
miast gminy miejsko-wiejskie (27,5%) oraz gminy wiejskie (26,5%). Wśród gmin miej-
skich 12% wykazało się największą skutecznością, wśród miejsko-wiejskich – 23%, 
a wśród wiejskich – 19%.

Wśród gmin miejskich aż sześć wykazało się wysoką aktywnością i jednocześnie 
największą skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych. Spośród gmin miejsko-
-wiejskich tylko jedna mieściła się w przedziale wysokiej aktywności i skuteczności, 
natomiast wśród gmin wiejskich – trzy. 

Gminy zarówno mało aktywne jak i mało skuteczne stanowią tylko 16% ogółu 
JST w województwie śląskim (9 miejskich, 3 miejsko-wiejskie, 14 wiejskich). Warto 
zwrócić uwagę na trzy gminy wiejskie, które były mało aktywne w pozyskiwaniu 
środków unijnych (wartość wnioskowanego dofinansowania nie przekraczała 20 mln PLN) 
jednakże okazały się bardzo skuteczne (wartość otrzymanego przez nie dofinansowa-
nia przekroczyła 10 mln PLN).

W sumie gminom miejskim przyznano dofinansowanie o wartości równej  
2,65 mld PLN, czyli ponad dwunastokrotnie większej niż gminom miejsko-wiejskim 
(0,21 mld PLN) i prawie pięciokrotnie większe niż gminom wiejskim (0,57 mld PLN). 
Gminy miejskie, które uzyskały najwyższe wartości dofinansowania, charakteryzowały 
się również, o czym mowa była już wyżej, najwyższą skutecznością. 


