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Wprowadzenie

Wprowadzenie
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) to jeden z siedmiu programów operacyjnych realizuj¹cych Narodowy Plan Rozwoju/Podstawy Wsparcia
Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW).
Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoci regionów oraz przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby
sprzyjaæ d³ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju,
jego spójnoci ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej oraz
integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Dla realizacji powy¿szego celu wyodrêbniono trzy
obszary priorytetowe:
1) rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej
wzmocnieniu konkurencyjnoci regionów,
2) wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
3) rozwój lokalny.
W ramach Priorytetów 1 i 3 realizowane by³y projekty infrastrukturalne o charakterze regionalnym (Priorytet 1)
i lokalnym (Priorytet 3). Natomiast w ramach drugiej osi
priorytetowej realizowano przedsiêwziêcia wspieraj¹ce rozwój zasobów ludzkich (aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsiêbiorczoci, szkolenia, stypendia).
Wdra¿anie programu odbywa³o siê na poziomie regionalnym. Wielkoæ rodków strukturalnych przyznanych
Ma³opolsce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(LEFS) na realizacjê ZPORR wynios³a 185,2 mln Euro, w tym:
 Priorytet 1  110,7 mln Euro,
 Priorytet 2  28,5 mln Euro,
 Priorytet 3  46 mln Euro.
Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki analiz statystycznych przeprowadzonych dla dzia³añ w obrêbie Priorytetów 1 i 3 (z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 i 3.4) ZPORR w zakresie liczby, rodzaju i wartoci z³o¿onych wniosków aplikacyjnych oraz wyników oceny formalnej i merytorycznej.
Celem opracowania by³o nie tylko opisanie procesu
naboru i selekcji projektów w ramach 1 i 3 Priorytetu ZPORR,
ale równie¿ odpowied na pytania dotycz¹ce efektywnoci
procesu selekcji i zasadnoci jego wykorzystania w nowej
perspektywie finansowej 2007-2013.
Zakres analizy
Ze wzglêdu na niejednolity system wdra¿ania poszczególnych dzia³añ ZPORR uniemo¿liwiaj¹cy dokonywanie porównañ w obrêbie ca³ego programu, koniecznym sta³o siê zawê¿enie zakresu badania. Ostatecznie wiêc analiz¹ objêto
Priorytet 1 i 3, w ramach których realizowane by³y inwestycje infrastrukturalne w regionie.
Schemat 0.1 prezentuje etapy oceny i wyboru wniosków w ramach ZPORR. Kolorem niebieskim zaznaczono
etapy oceny objête badaniem.
Metodologia badania zosta³a oparta na dwóch ogniwach procesu selekcji projektów w ramach ZPORR  ocenie formalnej i ocenie merytoryczno-technicznej  gdy¿ to
w³anie te etapy selekcji generowa³y najwiêksz¹ iloæ kwantyfikowalnych informacji (karty oceny, proces uzupe³nieñ).
Ponadto, fazy te kumulowa³y najwiêksz¹ iloæ pracy, zarówno po stronie beneficjentów jak i osób dokonuj¹cych
oceny, co dobrze pokaza³y statystyki dotycz¹ce liczby z³o-

¿onych uzupe³nieñ, wniesionych odwo³añ oraz liczby ocenionych kryteriów. Tego wiêc, jak ¿mudny i trudny by³ proces aplikowania o rodki w ramach ZPORR nie uda³oby siê
wiarygodnie opisaæ bez prezentacji danych liczbowych, które
zosta³y szeroko opisane w niniejszym Raporcie.
Schemat 0.1. cie¿ka selekcji projektów w ramach ZPORR
(Priorytet 1 oraz 3 z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 oraz 3.4)

Przebieg prac analitycznych
Prace nad przygotowaniem Raportu trwa³y od listopada
2006 r. do czerwca 2007 r. i podzielone by³y na trzy etapy:
etap I  realizowany w okresie XI-XII 2006 r. obejmowa³:
wykonanie koncepcji bazy danych i jej przygotowanie w programie komputerowym, wprowadzenie do
programu danych z formularzy wniosków, kart oceny formalnej i kart oceny merytorycznej;
etap II  realizowany w okresie od XII 2006 r. do II 2007 r.
obejmowa³: formatowanie bazy danych, wykonanie
wstêpnej analizy, opracowanie i prezentacjê wyników
(wykresy, tabele), przygotowanie raportu z analizy statystycznej wniosków do ZPORR;
etap III  realizowany w okresie III-VI 2007 r. obejmowa³:
opracowanie wniosków merytorycznych z wyników
badañ statystycznych, uzupe³nienie opisu przedmiotu
badania o mechanizmy procesu wyboru projektów
oraz ramy formalno-prawne, a tak¿e zamieszczenie
uwag i rekomendacji do systemu selekcji projektów.
W celu wykonania zaplanowanego przedsiêwziêcia
analitycznego zgodnie z metodologi¹ prowadzenia analiz statystycznych, do wspó³pracy zaproszono Pana dra Paw³a
Ulmana  pracownika Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, który podj¹³ siê wykonania I i II etapu
prac, przy wsparciu logistycznym (dostarczenie materia³ów
ród³owych) i konsultacjach merytorycznych (objanianie
zapisów dokumentów ród³owych, genezy ich powstania
i zmian) ze strony pracowników Departamentu Funduszy
Europejskich. Z kolei w realizacji III etapu prac uczestniczy³
zespó³ z³o¿ony z pracowników Departamentu Funduszy
Europejskich, który przeprowadzi³ merytoryczn¹ ocenê
wyników badañ statystycznych, korzystaj¹c ze wskazówek
opiekuna naukowego.
Oddaj¹c w Pañstwa rêce niniejsz¹ publikacjê wyra¿amy przekonanie, i¿ dostarczy ona zarówno interesuj¹cej
lektury, jak równie¿ stanowiæ bêdzie ród³o informacji dla
prowadzenia innych badañ i analiz zwi¹zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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1. Cel i metodologia opracowania
Celem opracowania jest prezentacja wyników analizy statystycznej projektów, ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie ze
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w Ma³opolsce.
Jednostk¹ statystyczn¹, czyli obiektem badania by³ zg³oszony projekt, dla realizacji którego starano siê o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów i Priorytetu 3  Rozwój lokalny ZPORR
(z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 oraz 3.4). Je¿eli zaistnia³a
sytuacja, ¿e projekt sk³adany by³ kilkakrotnie, to ka¿dy zg³oszony wniosek traktowano jako odrêbn¹ jednostkê statystyczn¹. W analizie wziêto pod uwagê wszystkie 1047 projektów zg³oszonych w latach 2004, 2005 oraz 2006.
Zakres badania statystycznego wyra¿a siê przede
wszystkim poprzez zbiór przyjêtych cech statystycznych,
czyli w³aciwoci jednostki statystycznej. Nale¿y podkreliæ, i¿ w toku badania statystycznego 1047 wniosków
przeanalizowano w sumie 84 605 danych zawartych we
wnioskach o dofinansowanie projektu, w formularzach oceny formalnej oraz w formularzach oceny merytorycznej.
Z uwagi na fakt, i¿ formularze oceny formalnej i merytorycznej s¹ ró¿ne dla poszczególnych dzia³añ w ramach
wspomnianych priorytetów, na potrzeby niniejszego opracowania nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê wszystkie ró¿ne pozycje w tych formularzach.
Ponadto, w trakcie wdra¿ania programu stosowano
dwie ró¿ne wersje formularzy poszczególnych ocen dla
projektów z naboru I i z naboru II. Stosowanie dwóch wersji formularza wynika³o z faktu, i¿ w dniu 18 maja 2005 r.
wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r., zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Nowelizacja
ta spowodowa³a szereg zmian natury proceduralnej oraz
merytorycznej w treci programu. Nast¹pi³o miêdzy innymi
poszerzenie katalogu beneficjentów, zmiana sposobu kwalifikacji niektórych wydatków w ramach programu, a przede wszystkim zmiany w kartach oceny merytoryczno-technicznej.
Zmiana w treci karty oceny merytoryczno-technicznej dotyczy³a w g³ównej mierze wprowadzenia 5 kryteriów
progowych ocenianych w skali nominalnej (tak lub nie) oraz
zmian w treci niektórych kryteriów merytorycznych. Z zasady formularze u¿ywane w naborze II s¹ najczêciej rozszerzon¹ wersj¹ tych wykorzystywanych w naborze I.
Wszystkie powy¿sze okolicznoci powoduj¹ zasadniczy wzrost liczby cech. Niemniej jednak ich utworzenie
umo¿liwia zbadanie w sposób ca³ociowy tych w³aciwoci wynikaj¹cych z oceny formalnej lub merytorycznej wniosku, które s¹ jednakowe dla poszczególnych dzia³añ.
Poni¿ej zaprezentowano listê zmiennych1, która jest
podstaw¹ podjêtej analizy statystycznej.
1
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Wspomniana lista sk³ada siê z trzech bloków:
1) zmienne pozyskane z wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zmienne pozyskane z formularza oceny formalnej,
3) zmienne pozyskane z formularza oceny merytorycznej.
Lista zmiennych utworzonych na podstawie informacji
z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przestawia
siê nastêpuj¹co:
1. Rok  rok z³o¿enia wniosku
2. Nr wniosku  numer ewidencyjny wniosku
3. B3-Nr priorytetu
4. B4-Nr dzia³ania
5. B5-Nr poddzia³.  nr poddzia³ania
6. C1.2-F. prawna  forma prawna beneficjenta
7. Powiat  powiat, w którym beneficjent ma siedzibê
8. Gmina  gmina, w której beneficjent ma siedzibê
9. D2-dostawy  rodzaj projektu  dostawy
10. D2-Rob.bud.  rodzaj projektu  roboty budowlane
11. D2-Us³ugi  rodzaj projektu  us³ugi
12. D3-Nr kat. interw.  numer kategorii interwencji
zgodnie z Uzupe³nieniem ZPORR
13. D4-obszar  identyfikacja obszaru realizacji projektu
14. D7-Powi¹zanie  powi¹zanie realizowanego projektu z projektami realizowanymi z innych rodków,
w szczególnoci Unii Europejskiej oraz w³asnych
15. D8.1  czy beneficjent korzysta³ ze wsparcia w ramach kontraktów wojewódzkich?
16. D8.2  czy beneficjent korzysta³ ze rodków przedakcesyjnych UE?
17. D8.3  czy beneficjent korzysta³ ze rodków miêdzynarodowych instytucji finansowych?
18. D8.4  czy beneficjent korzysta³ ze rodków funduszy strukturalnych?
19. D8.5  czy beneficjent korzysta³ ze rodków z innych róde³ zewnêtrznych?
20. D9-liczba part.  liczba partnerów zaanga¿owanych
w realizacjê projektu
21. E3-typ projektu  projekt generuj¹cy lub nie generuj¹cy znacznego dochodu netto
22. E4-koszty kwal.  wartoæ kosztów kwalifikowalnych
23. E4-koszty niekwal.  wartoæ kosztów niekwalifikowalnych
24. E4-koszty ca³k.  wartoæ kosztów ca³kowitych
25. E5.1-dot. fun.  wartoæ dotacji funduszu (EFRR)
26. E5.2-dot. fun.  procent dotacji funduszu (EFRR)
27. E5.3-Bud¿. pañ.  wartoæ rodków z bud¿etu pañstwa
28. E5.4-Bud¿. pañ.  procent rodków z bud¿etu pañstwa
29. E5.5-Dyspon.  wartoæ rodków z bud¿etu pañstwa
przekazanych przez dysponentów
30. E5.6-Dyspon.  procent rodków z bud¿etu pañstwa
przekazanych przez dysponentów

Zmienna jest skwantyfikowan¹ cech¹, czyli liczbowym obrazem cechy. Analizê statystyczn¹ dokonuje siê przy wykorzystaniu zmiennych, które zawieraj¹ dane liczbowe. Tak wiêc zbiór danych bêd¹cy podstaw¹ analizy zawiera ju¿ zmienne, czyli liczbowy zapis
informacji o jednostce statystycznej w ramach danej cechy.
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31. E5.7-JST  wartoæ rodków z samorz¹du terytorialnego
32. E5.8-JST  procent rodków z samorz¹du terytorialnego
33. E5.9-Bud¿. woj.  wartoæ rodków z bud¿etu województwa
34. E5.10-Bud¿. woj.  procent rodków z bud¿etu województwa
35. E5.11-Bud¿. pow.  wartoæ rodków z bud¿etu powiatu
36. E5.12-Bud¿. pow.  procent rodków z bud¿etu powiatu
37. E5.13-Bud¿. gmi.  wartoæ rodków z bud¿etu
gminy
38. E5.14-Bud¿. gmi.  procent rodków z bud¿etu
gminy
39. E5.15-inne  wartoæ rodków z innych krajowych
funduszy publicznych
40. E5.16-inne  procent rodków z innych krajowych
funduszy publicznych
41. E5.17-r. pryw.  wartoæ rodków prywatnych
42. E5.18-r. pryw.  procent rodków prywatnych
43. E5.19-MIF  wartoæ rodków z miêdzynarodowych
instytucji finansowych
44. E5.20-MIF  procent rodków z miêdzynarodowych
instytucji finansowych
45. F1-rodow.  zgodnoæ projektu z polityk¹ ochrony
rodowiska
46. F2-szanse  zgodnoæ projektu z polityk¹ równych
szans
47. F3-inform.  zgodnoæ projektu z polityk¹ spo³eczeñstwa informacyjnego
48. F5-pozwol.  pozwolenie na budowê lub zg³oszenie
budowy w zakresie przygotowanego projektu
Nale¿y podkreliæ, ¿e powy¿szy zestaw zmiennych jest
jednakowy dla wszystkich sk³adanych projektów.
W drugim bloku zmiennych zawarto informacje pozyskane na podstawie formularzy oceny formalnej stosowanych w naborze II.
Poza jednym dzia³aniem formularze u¿ywane w naborze II s¹ rozszerzon¹ wersj¹ tych wykorzystywanych
w naborze I. W przypadku Dzia³ania 1.4  Rozwój kultury
i turystyki formularz z naboru II jest ubo¿szy o jedno kryterium stosowane w naborze I.
Poniewa¿ formularze ró¿ni¹ siê co do treci oraz uk³adu poszczególnych kryteriów, nale¿a³o po³¹czyæ te kryteria,
które s¹ treciowo i co do istoty takie same, natomiast osobno traktowaæ te, które s¹ specyficzne dla danego dzia³ania,
wzglêdnie kilku dzia³añ. Takie postêpowanie skutkuje wyodrêbnieniem 22 zmiennych, których uk³ad i sposób powstawania prezentuje Aneks 2.
Poni¿ej zaprezentowano treæ wszystkich zmiennych.
Sposób ich numerowania jest zgodny z tym, co zosta³o
przedstawione w Aneksie 2 do niniejszego opracowania.
1. Kompletnoæ wniosku
2. Kompletnoæ za³¹czników
3. Wnioskodawca uprawniony do sk³adania wniosku

4. Zgodnoæ z celami dzia³ania okrelonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹ w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania
5. Zgodnoæ z kryteriami demograficznymi i geograficznymi lub z kryterium geograficznym lub z kryterium demograficznym (w zale¿noci od poddzia³ania)
6. Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany do
realizacji
7. Zgodnoæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu
ZPORR
8. Kwalifikowalnoæ wydatków
9. ród³a finansowania projektu
10. Zgodnoæ z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego
11. Umowa o wiadczenie Us³ug Publicznych  jedynie
w przypadku kiedy projekt bêdzie realizowany przez
inny podmiot ni¿ podmiot samorz¹du terytorialnego,
który jest odpowiedzialny za wiadczenie us³ug transportu publicznego
12. Porozumienie lub umowa o utworzeniu zwi¹zku miêdzygminnego  jedynie w przypadku prowadzenia
wspólnej komunikacji na obszarze miast powy¿ej
50 tys. mieszkañców oraz terenów funkcjonalnie powi¹zanych z tymi miastami
13. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od
osi¹gniêcia przez projekt znacz¹cego zysku netto
14. W³aciwa wartoæ projektu
15. Pozwolenie na prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej
na poziomie wy¿szym lub równowa¿ny dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
16. Kontrakt z NFZ na us³ugê lub us³ugi medyczne, które
s¹ zbie¿ne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego
17. Zgodnoæ udzia³u finansowania z bud¿etu pañstwa
w odniesieniu do limitu przewidzianego w Uzupe³nieniu ZPORR (kryterium obecne w kartach oceny formalnej stosowanych w I naborze)
18. Zgodnoæ z prawodawstwem polskim i wspólnotowym, w tym z zasadami neutralnoci technologicznej i otwartego dostêpu oraz Strategi¹ ...
19. Zgodnoæ z planem rozwoju lokalnego (dla Dzia³añ
3.1 i 3.2) lub zgodnoæ z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji (dla Dzia³añ 3.3.1 i 3.3.2)
20. Zgodnoæ z celami dzia³ania okrelonymi w Uzupe³nieniu ZPORR
21. Zgodnoæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹ w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania
22. Zgodnoæ projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategi¹ rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia
Dodaæ nale¿y, ¿e powy¿szy zestaw zmiennych by³
wykorzystywany dwa razy  w toku pierwszej oceny formalnej i ewentualnie drugiej oceny formalnej.
Nastêpny blok zmiennych odnosi siê do informacji
uzyskanych w procesie oceny merytorycznej wniosku.
Wed³ug formularzy wykorzystywanych dla wniosków
z naboru II ocena merytoryczna sk³ada³a siê z dwóch eta7
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pów. Pierwszy z nich (tzw. ocena wstêpna) polega³ na zastosowaniu kryteriów, w przypadku których ocena dokonana by³a w skali nominalnej (tak lub nie) i których niespe³nienie skutkowa³o eliminacj¹ wniosku z procesu dalszej
oceny.
W drugim etapie (ocena punktowa) wniosek by³ oceniany poprzez przyznawanie liczby punktów z okrelonego
zakresu.
Formularze oceny merytorycznej stosowane w naborze I nie zawiera³y pierwszego etapu  etapu oceny wstêpnej okrelanej w skali nominalnej  który to etap zosta³ wprowadzony nowelizacj¹ Uzupe³nienia ZPORR z dnia 9 maja
2005 r.  natomiast etap II (ocena punktowa) prawie w ca³oci nie ró¿ni siê od tego stosowanego w naborze II.
Zasadnicze ró¿nice w treci kryteriów mo¿na zaobserwowaæ pomiêdzy poszczególnymi dzia³aniami i poddzia³aniami w przypadku etapu oceny punktowej. Zgo³a innymi
kryteriami pos³ugiwali siê eksperci oceniaj¹cy dzia³ania
zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, od tych, którzy oceniali infrastrukturê drogow¹. Ró¿nice te wyra¿aj¹ siê nie tylko w treci poszczególnych kryteriów, ale równie¿ w maksymalnej
liczbie punktów, któr¹ ekspert móg³ przyznaæ w przypadku
kryteriów treciowo jednakowych. Finaln¹ liczbê punktów
uzyskiwano mno¿¹c liczbê punktów przez wagê poszczególnych kryteriów. Zarówno liczba punktów jak i waga mo¿e
byæ z zakresu od 1 do 4. Powoduje to, ¿e ostatecznie liczba
punktów zawiera siê w przedziale od 1 do 16 (maksymalna
liczba punktów 4 × maksymalna waga 4) z pominiêciem
wartoci nie bêd¹cych wynikiem iloczynu dowolnego uk³adu liczby punktów i wagi. Nie obserwujemy wiêc nastêpuj¹cych wartoci: 5, 7, 10, 11, 13, 14 oraz 15.
Zró¿nicowanie treciowe jak i punktowe znalaz³o odzwierciedlenie w liczbie zmiennych utworzonych na podstawie tych kryteriów  wynosi ona 47. Stosuje siê je maksymalnie 4 razy w zale¿noci od liczby ekspertów oceniaj¹cych dany projekt (minimalna liczba ekspertów wynosi³a 3).
Do tego zestawu zmiennych liczbowych nale¿y dodaæ 5 kolejnych, odzwierciedlaj¹cych kryteria etapu I oceny (ocena
nominalna).
Poni¿ej przedstawiono treæ zmiennych etapu I oceny i nastêpnie sposób uzyskania i treæ zmiennych z etapu
II oceny.
Na podstawie etapu I oceny merytorycznej (ocena
wstêpna w skali nominalnej) utworzono 5 zmiennych. Oznaczono je wed³ug schematu:
OM  (numer kryterium liczb¹ arabsk¹)
Przyk³adowo zmienna OM  3 zawiera dane dotycz¹ce oceny wniosku na podstawie kryterium 3 z etapu I oceny merytorycznej 2.
Kryteria tworz¹ce wy¿ej wspomniane zmienne przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. W³aciwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu.
2. W³aciwie przygotowana analiza finansowa projektu.
3. Zasadnoæ zaproponowanych rozwi¹zañ technologicznych w projekcie.
2
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4. Zasadnoæ i odpowiednia wysokoæ przedstawionych
w projekcie kosztów kwalifikowalnych.
5. Spójnoæ informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w za³¹cznikach do wniosku.
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, zbiór wszystkich ró¿nych kryteriów (dla wszystkich dzia³añ i poddzia³añ) w przypadku oceny merytorycznej drugiego etapu (oceny punktowej) generuje 47 zmiennych. Oznaczono je wed³ug
nastêpuj¹cego schematu:
(numer eksperta) OM  (numer kryterium w zapisie
rzymskim)
Poszczególne zmienne przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co (w nawiasach podano maksymaln¹ finaln¹ liczbê punktów):
1. Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna (8)
2. Poprawnoæ wskaników (4)
3. Wykonalnoæ techniczna (4)
4. Ekonomiczny wp³yw projektu na rozwój regionu lub
wp³yw projektu na poprawê warunków ekonomicznych i ... lub efektywnoæ kosztowa projektu (16)
5. Komplementarnoæ z innymi projektami, zw³aszcza
preferowane bêd¹ projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR (4)
6. Polityki horyzontalne (4)
7. Kompleksowe projekty (8)
8. Wp³yw na politykê ochrony rodowiska (4)
9. Wp³yw na politykê spo³eczeñstwa informacyjnego (4)
10. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu wyra¿ona przez redukcjê liczby wypadków (8)
11. Wp³yw na realizacjê zobowi¹zañ akcesyjnych w obszarze ochrony rodowiska (12)  tu w naborze II dla
Dzia³ania 1.2  Infrastruktura ochrony rodowiska zwiêkszono maksymaln¹ liczbê punktów do 16,
co spowodowa³o koniecznoæ utworzenia dodatkowej zmiennej dla tego dzia³ania
12. Komplementarnoæ z innymi projektami zw³aszcza realizowanymi w ramach sektorowych programów operacyjnych (SPO)(4)
13. Obiekty znajduj¹ce siê na licie dziedzictwa narodowego przystosowane do celów kultury i turystyki (4)
14. Kompleksowoæ i wieloaspektowoæ projektów (4)
15. Dotychczasowa aktywnoæ beneficjenta w sferze turystyki i kultury (4)
16. Poprawa poziomu jakoci wiadczeñ zdrowotnych (8)
17. Spójnoæ z innymi projektami finansowanymi ze
ZPORR lub SPO (4)
18. Zgodnoæ z regionalnym lub lokalnym programem
rozwoju w zakresie kultury i turystyki (4)
19. Spójnoæ z innymi projektami finansowanymi ze
ZPORR lub SPO (12)
20. Polityki horyzontalne (8)
21. Spójnoæ z innymi projektami finansowanymi ze
ZPORR lub SPO (8)
22. Zmniejszenie natê¿enia ruchu w miecie (4)
23. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego (4)

Podkreliæ nale¿y, ¿e ka¿dy projekt poddany wstêpnej ocenie merytorycznej by³ rozpatrywany przez zespó³ ekspertów, który generowa³ jeden wynik tej oceny. Zaobserwowaæ mo¿na wiêc rezultat wspólnej oceny
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24. Zwiêkszenie liczby pasa¿erów transportu publicznego (4)
25. Wp³yw na realizacjê zobowi¹zañ akcesyjnych (16) 
w naborze II Dzia³ania 1.2
26. Wzrost liczby studentów i poprawa jakoci nauczania (8)
27. U³atwienie dostêpu do szkolnictwa wy¿szego mieszkañcom wsi (4)
28. Zwiêkszenie zaanga¿owania uczelni w realizacjê miêdzynarodowych projektów badawczych (4)
29. Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce (4)
30. Zgodnoæ projektu z Narodowym Planem Zdrowia lub
strategi¹ rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia (16)
31. Zwiêkszenie dostêpu do specjalistycznych wiadczeñ
zdrowotnych (8)
32. Racjonalnoæ ze wzglêdu epidemiologicznego i demograficznego rozmieszczenia placówek wiadcz¹cych us³ugi medyczne okrelonego rodzaju (4)
33. Gotowoæ do udzielania wiadczeñ w sytuacjach zdarzeñ nag³ych, klêsk ¿ywio³owych (8)
34. Priorytetowo traktowane bêd¹ projekty zgodne z Narodowym Planem Rozwoju Kultury lub Narodow¹
Strategi¹ Rozwoju Turystyki (8)
35. Wp³yw na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu (4)
36. Skalowalnoæ projektu (4)
37. Zapewnienie dostêpu do Internetu w ma³ych miastach
lub na obszarach wiejskich (8)
38. Podniesienie bezpieczeñstwa przechowywania i przesy³u danych w/pomiêdzy organizacji/instytucji (4)
39. Ponadlokalny zasiêg oddzia³ywania projektu (4)
40. Zgodnoæ projektu z regionaln¹ e-strategi¹ (4)
41. Komplementarnoæ z dzia³aniami realizowanymi ze
rodków EFS dla osób chc¹cych podnieæ kwalifikacje (8)
42. Lokalizacja w pobli¿u osi komunikacyjnych (4)
43. U³atwienie dostêpu do edukacji mieszkañcom obszarów wiejskich (4)
44. Poprawa jakoci nauczania (4)
45. Zgodnoæ projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategi¹ rozwoju województwa lub wojewódzkim programem ochrony zdrowia (8)
46. Powi¹zanie z innymi projektami (4)
47. Zwiêkszenie dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych
mieszkañców wsi (4)

Ostatnim elementem wprowadzaj¹cym czytelnika
w przedmiot niniejszego opracowania jest prezentacja dzia³añ i poddzia³añ ZPORR objêtych analiz¹.
W Aneksie 3 do niniejszego opracowania zestawiono
g³ówne typy projektów oraz beneficjentów wszystkich, objêtych badaniem dzia³añ i poddzia³añ ZPORR, tzn.:
Dzia³anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego
Poddzia³anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa
Poddzia³anie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego
Dzia³anie 1.2 Infrastruktura ochrony rodowiska
Dzia³anie 1.3 Regionalna infrastruktura spo³eczna
Poddzia³anie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
Poddzia³anie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony
zdrowia
Dzia³anie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
Dzia³anie 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego
Dzia³anie 3.1 Obszary wiejskie
Dzia³anie 3.2 Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji
Dzia³anie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe
Poddzia³anie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Poddzia³anie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemys³owych i powojskowych
Dzia³anie 3.5 Lokalna infrastruktura spo³eczna
Poddzia³anie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna
Poddzia³anie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Sposób uzyskania powy¿szych zmiennych na podstawie kart oceny merytorycznej z poszczególnych dzia³añ
przedstawia Aneks 1 do niniejszego opracowania. Pokazuje on, na którym miejscu w karcie oceny dla danego
dzia³ania znajduje siê kryterium opisane w g³ówce tabeli.
Miejsca puste oznaczaj¹ brak takiego kryterium w danym
dzia³aniu.
Badaniem statystycznym objêto wszystkie wnioski
o dofinansowanie z lat 2004-2006. Pozwala ono na diagnozê
problemów, na które napotkano zarówno przy opracowywaniu, jak i póniej, przy ocenie poszczególnych wniosków.
W tym kontekcie badanie to mo¿e stanowiæ podstawê merytoryczn¹ dla podjêcia odpowiednich kroków maj¹cych na
celu polepszenie efektywnoci i jakoci procesu aplikowania i oceny projektów w przysz³oci.
9
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2. Opis materia³u statystycznego
i jego prezentacja
2.1. Ogólna charakterystyka
W niniejszej czêci opracowania zosta³a zaprezentowana
analiza zró¿nicowania struktur z³o¿onych wniosków w ró¿nych przekrojach.
Tabela 2.1. Liczba i struktura wniosków wed³ug lat

ród³o: obliczenia w³asne

Pierwszy nabór wniosków do ZPORR w Ma³opolsce
odby³ siê w dniach 20.05-14.06 2004 r. Nabór obejmowa³
wszystkie dzia³ania w ramach programu bêd¹ce przedmiotem badania.
Tabela 2.2. Liczba i struktura wniosków wed³ug dzia³añ i poddzia³añ

ród³o: obliczenia w³asne
10
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Drugi nabór wniosków do ZPORR zosta³ przeprowadzony w okresie od 01.12.2004 r. do 27.01.2006 r. Blisko
70% wszystkich wniosków z³o¿onych zosta³o w 2005 roku,
co wynika³o z faktu, i¿ nabór na poszczególne dzia³ania mia³
charakter stopniowy i charakteryzowa³ siê stosunkowo d³ugim czasem trwania. Istotn¹ rolê odgrywa³a tu równie¿
zwiêkszaj¹ca siê wiedza potencjalnych beneficjentów w zakresie mo¿liwoci pozyskania wspó³finansowania w ramach
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W roku 2006
z³o¿ono jedynie 27 wniosków, co zwi¹zane by³o z przeprowadzeniem w tym okresie tylko jednego konkursu w ramach Dzia³ania 1.2 Infrastruktura ochrony rodowiska.
W pierwszym naborze z³o¿ono niespe³na 30% z 1047 wniosków ogó³em, co zwi¹zane by³o ze stosunkowo krótkim
okresem przyjmowania wniosków oraz równoczesnym naborem do wszystkich dzia³añ programu.
rodki w ramach Priorytetu 1 ZPORR mia³y za zadanie wpieraæ projekty du¿e, o istotnym znaczeniu dla rozwoju ca³ego regionu, natomiast interwencja Priorytetu 3
skupia³a siê na mniejszych inwestycjach o charakterze lokalnym, wa¿nych z punktu widzenia zapewnienia spójnoci
wewn¹trzregionalnej.
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W ramach Priorytetu 1  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów z³o¿ono ³¹cznie 296 wniosków (28,27%
ogó³u wniosków), natomiast w ramach Priorytetu 3  Rozwój lokalny z³o¿ono 751 wniosków (co odpowiada³o
71,73% ³¹cznej liczby z³o¿onych wniosków). Wród wniosków z Priorytetu 1 najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê Dzia³anie 1.2  Infrastruktura ochrony rodowiska i Dzia³anie 1.3  Regionalna infrastruktura spo³eczna. Natomiast z Dzia³ania 3.5  Lokalna infrastruktura
spo³eczna i Dzia³ania 3.1  Rozwój lokalny  obszary
wiejskie z³o¿ono najwiêcej wniosków w ramach Priorytetu 3. Rozk³ad zainteresowania beneficjentów w obrêbie poszczególnych dzia³añ programu stanowi obraz najpilniejszych potrzeb wystêpuj¹cych w Ma³opolsce. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³y siê dzia³ania wspieraj¹ce publiczne inwestycje infrastrukturalne realizowane w gminach i powiatach, takie jak infrastruktura edukacyjna i sportowa oraz
lokalna infrastruktura ochrony zdrowia (Dzia³anie 3.5
ZPORR), a tak¿e powiatowa i gminna infrastruktura drogowa, czy te¿ infrastruktura ochrony rodowiska (Dzia³anie
3.1 ZPORR). W przypadku wiêkszych inwestycji o oddzia³ywaniu regionalnym najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê dzia³ania realizowane w zakresie infrastruktury
edukacyjnej na poziomie wy¿szym oraz ochrony zdrowia
o znaczeniu regionalnym (Dzia³anie 1.3 ZPORR). Znacz¹ce
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potrzeby zanotowano równie¿ w zakresie du¿ych, ponadlokalnych inwestycji w infrastrukturê ochrony rodowiska
(Dzia³anie 1.2 ZPORR).
W roku 2004 najwiêcej, bo 27,88% ogó³u zg³oszonych w tym roku wniosków, z³o¿ono do Dzia³ania 3.1 
Obszary wiejskie i Dzia³ania 3.5  Lokalna infrastruktura spo³eczna. W 2005 roku struktura by³a podobna 
36,72% ogó³u wniosków w 2005 roku stanowi³y wnioski
dotycz¹ce Dzia³ania 3.5  Lokalna infrastruktura spo³eczna, natomiast wnioski z Dzia³ania 3.1  Obszary wiejskie stanowi³y odpowiednio 29,81%.
Najwiêksz¹ liczbê wniosków z³o¿yli wnioskodawcy
z powiatu krakowskiego grodzkiego (144) i powiatu krakowskiego (83), co stanowi³o odpowiednio: blisko 13,75%
i 7,93% ogó³u z³o¿onych wniosków. Tak wysoki wynik zanotowany przez krakowskie powiaty  grodzki i ziemski
 nale¿y t³umaczyæ znacz¹c¹ liczb¹ podmiotów zlokalizowanych i zarejestrowanych na ich terenie. Przyk³adem mog¹
tu byæ szko³y wy¿sze, specjalistyczne szpitale, czy te¿ podmioty kocielne i zakonne, które stara³y siê o rodki finansowe w ramach ró¿nych dzia³añ ZPORR. Ponadto, na terenie powiatów krakowskich, w szczególnoci powiatu grodzkiego, realizowanych jest szereg kluczowych zadañ oraz
w szerokim zakresie wiadczone s¹ us³ugi o charakterze regionalnym, co równie¿ mia³o wp³yw na wzmo¿on¹ aktywnoæ beneficjentów z tego obszaru.

Tabela 2.3. Liczba i struktura wniosków w poszczególnych latach wed³ug dzia³añ i poddzia³añ

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 2.4. Liczba i struktura wniosków ze wzglêdu na lokalizacjê
siedziby beneficjenta

ród³o: obliczenia w³asne

Rysunek 2.1. Liczba z³o¿onych wniosków wed³ug powiatów ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta
(ród³o: opracowanie w³asne)
12
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Nale¿y podkreliæ, i¿ nie wszystkie projekty, których
beneficjent jest zlokalizowany na terenie powiatu krakowskiego grodzkiego, by³y faktycznie realizowane na jego obszarze. Przyk³adem mog¹ tu byæ projekty Województwa
Ma³opolskiego, które z uwagi na lokalizacjê siedziby jego
organów, ze wzglêdów metodologicznych, zosta³y przypisane do powiatu krakowskiego grodzkiego. Projekty realizowane przez samorz¹d województwa czêsto obejmuj¹ teren ca³ego regionu (np. drogi wojewódzkie). W przypadku
powiatu krakowskiego ziemskiego mo¿na przyj¹æ tezê, i¿
jego znaczna aktywnoæ potwierdza zasadê, ¿e powiaty
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i gminy zlokalizowane wokó³ centralnego orodka regionu
charakteryzuj¹ siê z regu³y wiêksz¹ aktywnoci¹, co mo¿na
t³umaczyæ ³atwiejszym dostêpem do bezporedniej informacji, a tak¿e specjalistycznych us³ug doradczych. Najmniej
wniosków zosta³o z³o¿onych przez beneficjentów maj¹cych
swoj¹ siedzibê w powiecie miechowskim (22 wnioski).
Aktywnoci beneficjentów nie mo¿na rozpatrywaæ
jedynie przez pryzmat liczby z³o¿onych projektów, ale przede
wszystkim w kontekcie efektywnoci procesu aplikowania, tak wiêc informacje z tabeli 2.4 powinny byæ analizowane równolegle z informacjami zawartymi w rozdziale 2.2.

Tabela 2.5. Liczba i struktura wniosków wed³ug gmin ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta
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Tabela 2.5. cd.
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Tabela 2.5. cd.
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Tabela 2.5. cd.

ród³o: obliczenia w³asne

Analiza z³o¿onych wniosków wed³ug gmin ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta wskazuje, ¿e najaktywniejsi byli beneficjenci z miast na prawach powiatu.
Wymieniæ nale¿y tu: Kraków, Tarnów i Nowy S¹cz. W tym
uk³adzie wyró¿nia siê miasto Kraków, z którego z³o¿onych
by³o prawie 13,75% wszystkich wniosków. Na terenie najwiêkszych miast Ma³opolski zlokalizowanych jest szereg
podmiotów, aktywnie bior¹cych udzia³ w procesie aplikowania, powiêkszaj¹c tym samym pulê projektów z danej
gminy. Analizuj¹c wyniki zawarte w tabeli 2.5 nie mo¿na
uto¿samiaæ beneficjenta jedynie z jednostk¹ samorz¹du terytorialnego, a traktowaæ go szerzej, obejmuj¹c wszystkie
podmioty zlokalizowane na terenie danej gminy. Nale¿y
16

podkreliæ, ¿e najaktywniejsi wnioskodawcy wywodzili siê
z gmin miejskich i miejsko-wiejskich, co zwi¹zane jest nie
tylko z wiêksz¹ ró¿norodnoci¹ podmiotów wystêpuj¹cych
na tych obszarach, ale równie¿ z szerszym spektrum zadañ
i us³ug, które s¹ tam realizowane. Najwiêcej wniosków sporód gmin wiejskich z³o¿yli wnioskodawcy, którzy maj¹ siedzibê w gminie Limanowa, gminie Bochnia oraz gminie
Owiêcim.
¯adnego wniosku ZPORR nie z³o¿yli beneficjenci
maj¹cy swoj¹ siedzibê w czterech gminach: Liszki  gmina
wiejska; Lubieñ  gmina wiejska; Sêkowa  gmina wiejska
i Szaflary  gmina wiejska.
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Tabela 2.6. Liczba i struktura wniosków wed³ug formy prawnej beneficjenta

ród³o: obliczenia w³asne

Najwiêkszy odsetek wniosków zosta³ z³o¿ony przez
jednostki samorz¹du terytorialnego  ponad 76% wniosków.
Zwi¹zane jest to niew¹tpliwie z g³ównymi kierunkami wsparcia w ramach programu. Typy projektów kwalifikowalne
i wspierane w ramach ZPORR zwi¹zane by³y w ogromnej
mierze bezporednio z ustawow¹ dzia³alnoci¹ i obowi¹zkami jednostek samorz¹du terytorialnego ró¿nego szczebla, tak wiêc, zgodnie z kompetencj¹ w³anie te podmioty
aplikowa³y o wsparcie dla realizowanych i nadzorowanych
przez nie dzia³añ. Jako dobry przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ
infrastruktura drogowa czy te¿ infrastruktura ochrony rodowiska, a tak¿e inwestycje edukacyjno-sportowe. Kolejne
pozycje pod wzglêdem liczby z³o¿onych wniosków wed³ug
formy organizacyjnej wnioskodawcy zajê³y publiczne i niepubliczne ZOZ (127 wniosków, co stanowi 12,13% ogó³u
wniosków) oraz pañstwowe szko³y wy¿sze i szko³y ni¿szego szczebla (24 wnioski, co stanowi 2,29% ogó³u wniosków). Fundacje i stowarzyszenia aplikowa³y z regu³y do
dzia³añ z zakresu kultury i turystyki, a tak¿e w mniejszym
stopniu z zakresu edukacji.
Tabela 2.7. Liczba i struktura wniosków wed³ug rodzaju prac
bêd¹cych przedmiotem projektu

ród³o: obliczenia w³asne

W przypadku osoby fizycznej, wskazanej jako typ
beneficjenta, nale¿y wyjaniæ, i¿ mimo ¿e z zasady osoby
fizyczne nie mog¹ byæ beneficjentami projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR, to program dopuszcza wyj¹tek w odniesieniu do osób fizycznych bêd¹cych organami
prowadz¹cymi szko³y lub placówki w wietle przepisów
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty
(por. Aneks 3 w czêci dotycz¹cej Poddzia³ania 3.5.1).
W ramach z³o¿onych wniosków najwiêcej dotyczy³o
zamówieñ w zakresie robót budowlanych (52,63% ogó³u
wniosków), co zwi¹zane jest z charakterem wsparcia udzielanego w ramach 1 i 3 Priorytetu ZPORR. W 17,86% ogó³u
wniosków przedmiotem zamówienia by³y roboty budowlane i us³ugi, gdzie przez us³ugi rozumiano, z regu³y, wszelkie wsparcie na etapie realizacji projektu w zakresie nadzoru in¿ynierskiego, a tak¿e obs³ugi prawnej, za 12,03%
ogó³u projektów dotyczy³o dostaw i robót budowlanych.
Analizuj¹c projekty polegaj¹ce jedynie na dostawach sprzêtowych, nale¿y stwierdziæ, i¿ dotyczy³y one g³ównie ochrony zdrowia (zakup sprzêtu medycznego). Wystêpuj¹ce w tabeli braki obejmuj¹ projekty, w których wnioskodawca nie
zaznaczy³ rodzaju prac (w tym przypadku s¹ to wnioski,
które nie podlega³y dalszej ocenie, a tym samym nie zosta³y skorygowane w toku uzupe³nienia).
Najwiêcej z³o¿onych projektów  54,92%  dotyczy³o obszarów wiejskich, kolejne 31,71% dotyczy³o obszarów miejskich. W przypadku ZPORR obszary wiejskie zosta³y zdefiniowane precyzyjnie dla potrzeb Dzia³ania 3.1
Obszary wiejskie ZPORR jako obszary usytuowane poza
granicami administracyjnymi miast, zgodnie z Podstawami Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 przyjêtymi przez
Kolegium Wysokich Komisarzy KE w dniu 10 grudnia 2003
roku i przez Radê Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 roku.
Wa¿ne jest, i¿ w przypadku Dzia³ania 3.1 ZPORR do kategorii obszarów wiejskich programu w³¹czono równie¿ miasta licz¹ce poni¿ej 20 tys. mieszkañców. W przypadku pro17
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Tabela 2.8. Liczba i struktura wniosków wed³ug obszaru realizacji projektu

ród³o: obliczenia w³asne

jektów z zakresu kultury i turystyki oraz kompleksowego
uzbrojenia terenu pod inwestycje zastosowano dodatkowe
kryterium demograficzne  inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowoci od 5 000 do 20 000 mieszkañców (poni¿ej 5 000 mieszkañców, jeli stanowi¹ lokalne orodki rozwoju). Tak zakrelone kryterium demograficzne wp³ywa³o
niejednokrotnie na odznaczenie przez beneficjenta obszaru, na którym realizowany jest projekt jako obszaru wiejskiego, mimo, i¿ faktycznie mia³ on charakter poredni.
Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, i¿ zg³aszane projekty, szczególnie w przypadku inwestycji liniowych, realizowane by³y
czêsto na terenie wiejskim, mimo, i¿ beneficjent mia³ swoj¹
lokalizacjê na terenie miejskim. Wiedza ta jest istotna w zakresie analizy spójnoci informacji z zapisami tabel 2.4 oraz
2.5. Projekty dotycz¹ce obszarów miejsko-wiejskich stanowi³y 11,37% ogó³u wniosków. Wystêpuj¹ce w tabeli 2.8
braki to wnioski, w przypadku których nie zosta³ zaznaczony obszar realizacji projektu.
Kategoria interwencji to dziedzina interwencji funduszy strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu dzia³añ. Kategorie interwencji s¹ wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdañ dotycz¹cych
funduszy strukturalnych i ich wykorzystania w celu u³atwienia przekazu informacji dotycz¹cych ró¿nych polityk.
Analiza wniosków wed³ug kategorii interwencji wskazuje, ¿e najwiêcej projektów dotyczy³o kategorii 36  In-

frastruktura spo³eczna i ochrona zdrowia publicznego, kategorii 312  Drogi i kategorii 345  Oczyszczanie
cieków. Trzech powy¿szych kategorii dotyczy³o blisko 76%
z³o¿onych wniosków.
W tym miejscu nale¿y odnieæ siê do spójnoci kluczowych dla ZPORR kategorii interwencji z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej. Strategia Lizboñska przyjêta zosta³a w marcu 2000 roku i jest obecnie jednym z najwa¿niejszych programów spo³eczno-gospodarczych UE. Program ten ma na
celu podniesienie konkurencyjnoci gospodarczej i inwestycyjnej obszaru UE w okrelonej perspektywie czasowej,
za pomoc¹ zaplanowanej sekwencji ukierunkowanych dzia³añ i wsparcia. Wsparcie to nakierowane jest na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i rozwój sektora badawczego,
rozwój przedsiêbiorczoci oraz zatrudnienia i aktywnoci
zawodowej mieszkañców UE, a tak¿e ochrony rodowiska
naturalnego.
Poszczególnym obszarom wsparcia i rozwoju wskazanym w Strategii Lizboñskiej odpowiadaj¹ okrelone kategorie interwencji. Jako przyk³ad pos³u¿yæ tu mo¿e kategoria 183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa (B+R) czy
te¿ kategoria 332 Odnawialne ród³a energii.
Analizuj¹c najczêciej wystêpuj¹ce we wnioskach
sk³adanych do ZPORR kategorie interwencji w kontekcie
ich zgodnoci z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej, mo¿na
zauwa¿yæ istotny brak takiej zgodnoci.

Tabela 2.9. Liczba i struktura wniosków wed³ug kategorii interwencji

ród³o: obliczenia w³asne
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Program ZPORR, zarówno ze wzglêdu na przypisany
mu zakres interwencji, jak równie¿ na spore zapónienia
w sferze podstawowej infrastruktury publicznej, mia³ charakter konwergencyjny i wyrównawczy. W przypadku Priorytetów 1 i 3, które wspiera³y inwestycje w publiczn¹ infrastrukturê, nakierowanie na wyrównywanie podstawowych
ró¿nic w stosunku do innych pañstw UE, jak równie¿ ró¿nic
wewn¹trzregionalnych, by³o szczególnie widoczne. W za³o¿enia Strategii Lizboñskiej najpe³niej wpisywa³a siê kategoria 322 Technologie pozyskiwania i przekazywania
informacji, w tym bezpieczeñstwo przesy³ania wiadomoci, która odzwierciedla³a charakter projektów sk³adanych w ramach Dzia³ania 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego ZPORR. Kategoria ta zosta³a jednak u¿yta jedynie 9 razy, co w ujêciu procentowym oznacza, i¿ pojawi³a siê ona w mniej ni¿ 1% wszystkich z³o¿onych projektów.
Powy¿sza struktura projektów jest pochodn¹ struktury z³o¿onych wniosków wed³ug dzia³añ i poddzia³añ, co
zobrazowane zosta³o w tabeli 2.2 oraz 2.3 niniejszego raportu.
Tabela 2.10 przedstawia strukturê wniosków wed³ug
powi¹zania projektu, którego dotyczy³ wniosek z projektami realizowanymi z innych rodków, w szczególnoci finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz w³asnych.
Powi¹zanie z innymi projektami realizowanymi na danym
terenie lub/oraz przez okrelonego beneficjenta, zwane inaczej równie¿ komplementarnoci¹ projektu, jest jednym
z elementów oceny merytoryczno-technicznej projektów
w wiêkszoci dziedzin wsparcia. Element ten informuje oceniaj¹cego czy realizowany projekt jest wyrywkowym, jednorazowym dzia³aniem czy te¿ elementem szerszej, planowej koncepcji rozwoju danego obszaru czy te¿ dziedziny.
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Zdecydowana wiêkszoæ wniosków dotyczy³a projektów powi¹zanych z innymi projektami (81%), jednak blisko
19% wniosków to projekty niepowi¹zane z ¿adnymi innymi
przedsiêwziêciami. Wystêpuj¹ce w tabeli 2.10 braki to wnioski, w przypadku których beneficjent nie udzieli³ informacji
o powi¹zaniu projektu lub braku powi¹zania z innymi projektami.
Analizowane wnioski w ponad 92% dotyczy³y projektów realizowanych przez jeden podmiot bez udzia³u partnerów. Sytuacja taka jest w g³ównej mierze zwi¹zana z typami projektów najczêciej wnioskowanymi do wsparcia
przez beneficjentów. Projektodawcy ubiegali siê z regu³y
o wsparcie dla projektów inwestycyjnych z zakresu podstawowej infrastruktury lokalnej. Projekty te nie charakteryzowa³y siê innowacyjnoci¹ ani koniecznoci¹ zaanga¿owania partnerów do realizacji tych, z regu³y ju¿ opracowanych i przygotowanych projektów, które nie zosta³y
wczeniej zrealizowane jedynie ze wzglêdu na brak rodków finansowych.
Wnioski realizowane przy wspó³udziale jednego partnera stanowi¹ 6,11% ogó³u wniosków, natomiast 16 wniosków dotyczy³o projektów realizowanych przy wspó³udziale
wiêcej ni¿ jednego partnera. Projekty anga¿uj¹ce partnerów dotyczy³y z regu³y inwestycji liniowych lub realizowanych w kilku miejscach jednoczenie oraz inwestycji z zakresu spo³eczeñstwa informacyjnego czy te¿ kultury, które
charakteryzowa³y siê oryginalnoci¹ i kompleksowoci¹,
a w zwi¹zku z tym wymaga³y wsparcia i pomocy ze strony
ró¿norakich podmiotów (parterów). Wiersz braki w tabeli
2.11 oznacza liczbê wniosków, w przypadku których nie
wype³niono rubryki dotycz¹cej liczby partnerów zaanga¿owanych w realizacjê projektu.

Tabela 2.10. Liczba i struktura wniosków wed³ug powi¹zania z innymi projektami

ród³o: obliczenia w³asne
Tabela 2.11. Liczba i struktura wniosków wed³ug liczby partnerów

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 2.12. Liczba i struktura wniosków z pozwoleniami na budowê

ród³o: obliczenia w³asne

W momencie sk³adania wniosków ponad 73% projektów zg³osi³o roboty budowlane lub posiada³o pozwolenie na budowê, co wiadczyæ mo¿e o zaawansowanym stadium przygotowania projektów. Fakt ten jest pochodn¹ typów projektów, które by³y sk³adane do ZPORR i stanowi³y
g³ównie inwestycje z zakresu podstawowej infrastruktury.
Projekty te niejednokrotnie, mimo pe³nej gotowoci do realizacji, nie mog³y byæ wczeniej wdro¿one ze wzglêdu na
ograniczone rodki finansowe beneficjenta. Wysoki stopieñ
przygotowania zadañ do realizacji mia³ istotny wp³yw na
póniejszy przebieg procesów inwestycyjnych, zw³aszcza
po przyznaniu dofinansowania  w tym na terminow¹ realizacjê harmonogramów rzeczowych oraz postêp p³atnoci.
2.2. Analiza fazy odrzucenia projektu
W tej czêci opracowania analizie poddana zosta³a faza odrzucenia projektów w ró¿nych przekrojach.

2. Projekty nie podlegaj¹ce ocenie  dotyczy to zadañ
z dziedziny turystyka zg³oszonych w ramach I naboru do ZPORR. W zwi¹zku z brakiem notyfikacji pomocy publicznej dla projektów z dziedziny turystyka,
zgodnie z wytycznymi Ministra ds. rozwoju regionalnego zadania te nie podlega³y procedurze oceny.
3. Ocena formalna. Pozytywn¹ ocenê formaln¹ i merytoryczn¹ przesz³o ponad 50% zg³oszonych wniosków.
Z analizy statystycznej wynika, i¿ gro odrzuceñ mia³o
miejsce na etapie oceny formalnej. Mo¿na wskazaæ
kilka g³ównych przyczyn a¿ tak wysokiego udzia³u
projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej.
S¹ to:
 zmiennoæ procedur i wytycznych w trakcie wdra¿ania ZPORR. Nale¿y pamiêtaæ o zmianach dotycz¹cych
Uzupe³nienia ZPORR, Podrêcznika Procedur Wdra¿ania (11 wersji) jak i poszczególnych wytycznych.
Wymogi formalne zmienia³y siê z konkursu na kon-

Tabela 2.13. Liczba i struktura wniosków wed³ug fazy odrzucenia projektu

ród³o: obliczenia w³asne

Z 1047 z³o¿onych wniosków ponad po³owa zosta³a
skierowana pod obrady RKS (52,15%). Najwiêksza czêæ
wniosków zosta³a odrzucona po 2 ocenie formalnej, czyli
mo¿liwoæ poprawy b³êdów jak¹ posiadali wnioskodawcy
po pierwszej ocenie formalnej nie zosta³a wykorzystana.
Blisko 7% wniosków nie przesz³o pozytywnie (pierwszej
lub drugiej) oceny ekspertów.
Analizuj¹c szczegó³owo powy¿sz¹ tabelê mo¿na dojæ
do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Projekty wycofane  s¹ to zadania zg³oszone w ramach naborów do poszczególnych dzia³añ, a które
przed rozstrzygniêciem konkursu dla danego dzia³ania otrzyma³y dofinansowanie czy to w ramach innego dzia³ania ZPORR, czy te¿ z innych rodków pomocowych (np. Zintegrowanego Programu £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa
oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Ma³opolskiego, INTERREG).
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kurs. Beneficjenci, którzy w poprzednich konkursach
z powodzeniem przygotowywali poprawnie pod
wzglêdem formalnym projekty, w kolejnych naborach
musieli uwzglêdniaæ nowe wymogi i wytyczne.
 niedostateczne przygotowanie wniosków aplikacyjnych. W ramach ZPORR mo¿na wyodrêbniæ grupê beneficjentów, którzy zg³aszali nieprzygotowane projekty. Decyzja o aplikowaniu do danego konkursu by³a
podejmowana przez beneficjentów tu¿ przed zakoñczeniem danego naboru. Wnioski te charakteryzowa³y siê powa¿nymi brakami formalnymi. I czêsto, pomimo wskazania braków w trakcie I oceny formalnej,
wnioskodawca nie by³ w stanie dokonaæ niezbêdnych
modyfikacji w celu spe³nienia wymogów formalnych.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ przygotowanie takich wymagalnych
za³¹czników jak studium wykonalnoci czy dokumenty finansowe (uchwa³a bud¿etowa, wieloletni plan inwestycyjny) jest procesem praco- i czasoch³onnym.
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 brak wykwalifikowanych kadr w strukturach organizacyjnych podmiotów aplikuj¹cych do ZPORR. Uwaga dotyczy g³ównie niewielkich podmiotów, które decydowa³y siê samodzielnie przygotowaæ wnioski aplikacyjne w ramach ZPORR.
4. Ocena merytoryczna. Analiza przebiegu oceny merytoryczno-technicznej nie wykazuje znacz¹cych anomalii w przedmiotowym procesie.
Najlepiej przygotowane pod wzglêdem merytoryczno-technicznym by³y projekty standardowe. Do
grupy tej mo¿emy zaliczyæ zadania z takich dziedzin
jak: lokalna edukacja, drogi, wodoci¹gi i kanalizacja.
Projekty te stanowi¹ wiêkszoæ zg³oszonych zadañ.
Poza tym beneficjenci ju¿ wczeniej pozyskiwali rodki
na dofinansowanie ww. typów zadañ z innych rodków zewnêtrznych (np. Kontrakt Wojewódzki, programy przedakcesyjne).
Natomiast w przypadku projektów nowatorskich
i skomplikowanych technicznie procent projektów odrzuconych na etapie oceny merytoryczno-technicznej
by³ zdecydowanie wy¿szy. Wyranie jest to widoczne
w ramach Dzia³ania 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego.
Sporód z³o¿onych wniosków pod obrady RKS trafi³a najwiêksza liczba wniosków (ilociowo) z³o¿onych przez
beneficjentów maj¹cych siedzibê w powiecie krakowskim

Analiza fazy odrzucenia projektu

grodzkim. Warto zauwa¿yæ, ¿e a¿ 54 wnioski z³o¿one przez
beneficjentów z powiatu krakowskiego grodzkiego zosta³y
odrzucone po ocenie formalnej (pierwszej lub drugiej)
a 14 po ocenie merytorycznej (czyli prawie po³owa z³o¿onych wniosków zosta³a odrzucona). Ogólnie mo¿na stwierdziæ, i¿ ponad 1/3 wniosków odpada³a po ocenie formalnej
(I lub II).
Analiza tabeli 2.4 potwierdza prawid³owoæ, i¿ najwiêcej projektów zosta³o zg³aszanych przez beneficjentów
z terenów o najwy¿szym potencjale ludnociowym, a najmniej aktywni byli potencjalni beneficjenci z terenu powiatów o mniejszej liczbie mieszkañców.
Mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ, i¿ niedu¿e
powiaty graniczne (proszowicki, chrzanowski, tatrzañski)
w ramach ZPORR zg³osi³y niewiele zadañ, sporód których
wiêkszoæ zosta³a odrzucona na etapie oceny formalnej.
Prawid³owoæ ta mo¿e wskazywaæ na nieco ni¿szy poziom
przygotowania instytucjonalno-organizacyjnego podmiotów
z tych terenów do aplikowania o rodki w ramach ZPORR.
Wartym podkrelenia jest casus Powiatu Miechowskiego. Skutecznoæ beneficjentów z terenu tego powiatu
w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, nale¿y uznaæ za
bardzo wysok¹. Ponad 77% projektów zg³oszonych z terenu Powiatu Miechowskiego zosta³o skierowanych pod obrady Regionalnego Komitetu Steruj¹cego. Fakt ten znajduje
te¿ odbicie w wielkoci rodków ostatecznie pozyskanych
przez podmioty z tego obszaru.

Tabela 2.14. Liczba wniosków wed³ug fazy odrzucenia projektu oraz powiatów ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta

ród³o: obliczenia w³asne
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Rysunek 2.2. Udzia³ procentowy wniosków przyjêtych pod obrady RKS wed³ug powiatów ze wzglêdu na
lokalizacjê siedziby beneficjenta. ród³o: opracowanie w³asne
Tabela 2.15. Najwiêkszy procentowy udzia³ projektów skierowanych pod obrady RKS wed³ug powiatów ze wzglêdu na
lokalizacjê siedziby beneficjenta

*  projekty wycofane lub nie podlegaj¹ce ocenie
22
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Powiat Miechowski charakteryzuje siê na tle Ma³opolski najwy¿szym wskanikiem pozyskania funduszy uzyskanych ze ZPORR per capita.
Pog³êbionej analizy wymagaj¹ powiaty grodzkie. Zdecydowanie wybija siê aktywnoæ podmiotów, których siedziba zlokalizowana jest w Krakowie. Fakt ten, ze wzglêdu
na potencja³ instytucjonalno-ludnociowy Krakowa nie mo¿e
w ¿aden sposób dziwiæ. Zaskakuje jednoczenie s³abe przygotowanie krakowskich projektów. Niespe³na 50% zadañ
z terenu Krakowa przesz³o pozytywn¹ ocenê formaln¹ i merytoryczno-techniczn¹. Natomiast w przypadku pozosta³ych
miast na prawach powiatu, tj. Tarnowa i Nowego S¹cza zwraca uwagê niewielka liczba projektów zg³oszonych do ZPORR
z terenu tych¿e miast.
Najwiêkszy odsetek projektów, które trafi³y pod obrady RKS dotyczy wniosków, które z³o¿yli beneficjenci maj¹cy swoj¹ siedzibê w powiecie miechowskim i krakowskim.
Ponad po³owa z³o¿onych wniosków trafi³a pod obrady RKS
w przypadku wnioskodawców z 11 powiatów. Najwiêcej
projektów odrzucono w przypadku beneficjentów z powiatu tatrzañskiego i proszowickiego (ponad 60%). Najwiêkszy odsetek projektów, które zosta³y wycofane lub nie podlega³y ocenie dotyczy³ wniosków z³o¿onych przez beneficjentów z powiatu chrzanowskiego (28%).
Dane zawarte w tabeli 2.16 dotycz¹ wy³¹cznie wniosków odrzuconych (po pierwszej lub drugiej ocenie formalnej/merytorycznej). Najwiêcej sporód wszystkich odrzuconych projektów odpad³o po drugiej ocenie formalnej
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(62,31%). Najwiêkszy odsetek odrzuconych projektów po
pierwszej ocenie formalnej dotyczy wniosków z³o¿onych
przez beneficjentów maj¹cych swoj¹ siedzibê w powiecie
mylenickim (50% odrzuconych projektów), a najni¿szy
powiatu miechowskiego (0%). Ponad 70% odrzuconych
projektów po drugiej ocenie formalnej dotyczy³o wniosków
z³o¿onych przez beneficjentów maj¹cych swoj¹ siedzibê
w powiecie: proszowickim, limanowskim, tatrzañskim, krakowskim, bocheñskim, chrzanowskim, tarnowskim i olkuskim. Sporód odrzuconych wniosków 2,18% to projekty
odrzucone po pierwszej ocenie merytorycznej (najwiêkszy
odsetek to wnioski beneficjentów z powiatu nowos¹deckiego grodzkiego i gorlickiego). W przypadku wniosków
z powiatu miechowskiego w drugiej ocenie merytorycznej
negatywnie zosta³o ocenione a¿ 40% wniosków (sporód
odrzuconych wniosków).
W tabeli 2.17 przedstawiono 24 gminy (ze wzglêdu
na lokalizacjê siedziby beneficjenta), z których najwiêksza
liczba z³o¿onych projektów zosta³a skierowana pod obrady
RKS (tj. takich, w przypadku których skierowano 5 i wiêcej
wniosków). Wród gmin których 10 i wiêcej wniosków zosta³o skierowane pod obrady RKS wymieniæ nale¿y gminy
(lokalizacja siedziby beneficjenta): Kraków  miasto na prawach powiatu, Tarnów  miasto na prawach powiatu, Nowy
S¹cz  miasto na prawach powiatu. Powy¿sze gminy na
prawach powiatu charakteryzuj¹ siê du¿ym potencja³em ludnociowym i tym samym powy¿sze dane nie s¹ czym zaskakuj¹cym.

Tabela 2.16. Struktura procentowa wniosków odrzuconych wed³ug etapu odrzucenia i powiatów ze wzglêdu na
lokalizacjê siedziby beneficjenta

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 2.17. 24 gminy (lokalizacja siedziby beneficjenta) o najwiêkszej liczbie projektów skierowanych pod obrady RKS

ród³o: obliczenia w³asne

Zwraca uwagê wysoka pozycja w rankingu gmin Wieliczka oraz Skawina. Wysoka pozycja gmin wiejskich, takich jak Wielka Wie, Ciê¿kowice, Szczucin, Zabierzów czy
Ucie Gorlickie wiadczy o bardzo du¿ej aktywnoci beneficjentów z tych¿e gmin, a w szczególnoci samych urzêdów
gmin, które mog¹ byæ pozytywnym przyk³adem skutecznoci dla pozosta³ych wnioskodawców.
Najlepiej przygotowane wnioski (100% skierowanych
pod obrady RKS) sporód 24 gmin o najwiêkszej liczbie
wniosków skierowanych pod obrady RKS, to wnioski beneficjentów z gmin: Skawina, Kêty, miasto Limanowa, Ciê¿kowice. Poza tym 100% projektów skierowanych pod obrady RKS dotyczy beneficjentów, którzy maj¹ siedzibê
w gminach: Dobra, Ska³a, Biecz, Bystra-Sidzina, Go³cza,
Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, K³aj, Ksi¹¿ Wielki, Lanckorona, £apsze Ni¿ne, Trzciana, Alwernia, Boles³aw, Czorsztyn, Nowe Brzesko, Pcim, Rzepiennik Strzy¿ewski, S³aboszów, Szerzyny, Tomice, Trzyci¹¿, Bia³y Dunajec, Grêboszów,
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Mucharz, Olesno, Przeciszów, Raciechowice, Spytkowice.
Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ w wielu przypadkach by³ to tylko jeden z³o¿ony projekt. Ponad 50% odrzuconych wniosków dotyczy wniosków z³o¿onych przez beneficjentów
z gmin: Nowy S¹cz  miasto na prawach powiatu, D¹browa
Tarnowska  gmina miejsko-wiejska, Kraków  miasto na
prawach powiatu, Tarnów  miasto na prawach powiatu,
Olkusz  gmina miejsko-wiejska, Limanowa  gmina wiejska, Sucha Beskidzka  gmina miejska i Krynica-Zdrój 
gmina miejska.
Informacje zawarte w tabeli 2.19 odnosz¹ siê wy³¹cznie do wniosków odrzuconych (po pierwszej lub drugiej
ocenie formalnej/merytorycznej).
Wszystkie z odrzuconych projektów z³o¿onych przez
beneficjentów maj¹cych swoj¹ siedzibê w gminie Limanowa (gmina wiejska) odpad³y po drugiej ocenie formalnej.
Najwiêkszy odsetek odrzuconych projektów dotyczy pierwszej lub drugiej oceny formalnej.
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Tabela 2.18. 24 gminy (lokalizacja siedziby beneficjenta) wed³ug najwiêkszej liczby projektów skierowanych
pod obrady RKS  procentowy udzia³ projektów skierowanych pod obrady RKS

*  projekty wycofane lub nie podlegaj¹ce ocenie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 2.19. Struktura procentowa wniosków odrzuconych wed³ug etapu odrzucenia dla 20 gmin o najwiêkszej liczbie
z³o¿onych projektów

n/d  dotyczy gmin, z których wszystkie z³o¿one wnioski zosta³y skierowane pod obrady RKS ród³o: obliczenia w³asne
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W zale¿noci od formy organizacyjnej jednostki sk³adaj¹cej wniosek (tabela 2.20) najwiêksz¹ liczbê wniosków
z³o¿y³y jednostki samorz¹du terytorialnego, publiczne i niepubliczne ZOZ-y oraz pañstwowe szko³y wy¿sze i szko³y
ni¿szego szczebla. Jednostki te te¿ mog¹ siê poszczyciæ najwiêksz¹ liczb¹ wniosków skierowanych pod obrady RKS.
Po jednym wniosku z³o¿y³y: instytucja naukowa, jednostka
badawcza i osoba fizyczna. ¯aden z tych wniosków nie trafi³ jednak pod obrady RKS.
Analizuj¹c dane mo¿na stwierdziæ, i¿ struktura projektów odrzuconych zg³aszanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego jest zbie¿na ze struktur¹ pozosta³ych typów beneficjentów. Mo¿na jednak wskazaæ pewne tendencje wystêpuj¹ce w ramach poszczególnych grup wnioskodawców.
Nieca³e 40% wniosków zg³oszonych przez ZOZ-y
w wyniku oceny formalnej i merytoryczno-technicznej zosta³o przekazanych pod obrady RKS. Rezultat ten wiadczy
o trudnociach ZOZ-ów zwi¹zanych z aplikowaniem o dofi-
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nansowanie w ramach ZPORR. W wietle dowiadczeñ
wynikaj¹cych ze ZPORR, mo¿na znaleæ 3 g³ówne powody
tego stanu rzeczy:
1) skomplikowane i specyficzne wymogi dla projektów
z zakresu ochrony zdrowia (m.in. wymóg posiadania
kontraktu z NFZ),
2) niejasna linia demarkacyjna pomiêdzy regionaln¹ a lokaln¹ infrastruktur¹ ochrony zdrowia,
3) brak dowiadczenia w pozyskiwaniu rodków pomocowych, a w przypadku niektórych ZOZ-ów skromne
zaplecze organizacyjno-kadrowe.
Fakt braku dowiadczenia w pozyskiwaniu rodków pomocowych jako g³ówny powód odrzucania wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej widoczny jest tak¿e
w takich grupach beneficjentów jak: fundacje i stowarzyszenia, spó³ki prawa handlowego, osoby prawne niedzia³aj¹ce dla osi¹gniêcia zysku.
Zdecydowanie sprawniej, a przede wszystkim efektywniej w g¹szczu procedur wynikaj¹cych z systemu wdra-

Tabela 2.20. Liczba projektów wed³ug fazy odrzucenia projektu i formy prawnej beneficjenta

ród³o: obliczenia w³asne
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¿ania ZPORR poruszali siê tacy wnioskodawcy jak: pañstwowe szko³y wy¿sze, samorz¹dowe wojewódzkie lub komunalne jednostki organizacyjne czy te¿ jednostki kocielne.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e powy¿sze grupy wnioskodawców s¹ zdecydowanie lepiej przygotowane do aplikowania o rodki z funduszy strukturalnych dziêki m.in.
zapleczu organizacyjno-kadrowemu. Ponadto wiele z tych
podmiotów ju¿ wczeniej skutecznie aplikowa³o o rodki
zewnêtrzne, czy to krajowe, czy te¿ zagraniczne.
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Wszystkie wnioski spó³dzielni lub wspólnoty mieszkaniowej zosta³y skierowane pod obrady RKS (2 szt.  tabela 2.20). Pomimo du¿ej liczby wniosków z³o¿onych przez
JST tylko 54,81% zosta³o przyjêtych pod obrady RKS, natomiast w przypadku ZOZ tylko 39,37% wniosków trafi³o
pod obrady RKS. Nie wiadczy to zatem o tym, ¿e im wiêcej
z³o¿onych wniosków tym wiêcej wniosków (procentowo)
skierowanych pod obrady RKS.

Tabela 2.21. Struktura procentowa projektów skierowanych pod obrady RKS wed³ug formy prawnej beneficjenta

*  projekty wycofane lub nie podlegaj¹ce ocenie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 2.22. Struktura procentowa wniosków odrzuconych wed³ug etapu odrzucenia i formy prawnej beneficjenta
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Tabela 2.23. Liczba i struktura projektów wed³ug fazy odrzucenia projektu w latach

ród³o: obliczenia w³asne
Tabela 2.24. Wnioski z³o¿one przez jednostki samorz¹du terytorialnego wed³ug fazy odrzucenia projektu

ród³o: obliczenia w³asne

Po pierwszej ocenie formalnej najwiêkszy odsetek
wniosków odrzuconych dotyczy³ osób fizycznych, instytucji naukowych i jednostek administracji publicznej (policja)
(tabela 2.22). Dla tych grup wnioskodawców 100% z odrzuconych wniosków odpad³o po pierwszej ocenie formalnej. W przypadku JST wskanik projektów odrzuconych po
pierwszej ocenie formalnej wyniós³ nieca³e 17%. Generalnie, zdecydowana wiêkszoæ wniosków zosta³a odrzucona
po drugiej ocenie formalnej (62,31% ogólnej liczby odrzuconych wniosków), najmniejsza po pierwszej ocenie merytoryczno-technicznej (2,18% ogólnej liczby odrzuconych
wniosków).
Przeprowadzone analizy (tabela 2.23) wskazuj¹, ¿e
najlepiej przygotowane by³y projekty w 2006 roku. Pamiêtaæ nale¿y jednak, ¿e z³o¿ono wówczas tylko 27 wniosków
z tylko jednego dzia³ania (1.2  Infrastruktura ochrony
rodowiska). W 2005 roku podczas oceny formalnej odrzucone zosta³o blisko 47% wniosków. Du¿a liczba projektów odrzuconych w II naborze ze wzglêdów formalnych wynikaæ mo¿e z licznych zmian procedur wdra¿ania ZPORR
w tym okresie. Wydaje siê zatem, ¿e do pierwszego naboru
(2004 r.) zg³oszone zosta³y wnioski, które by³y lepiej przygotowane pod wzglêdem formalnym, jednak w ocenie ekspertów ich jakoæ pod wzglêdem merytorycznym by³a ni¿sza ni¿ w kolejnych konkursach, co skutkowa³o mniejszym
odsetkiem projektów skierowanych pod obrady RKS.
Podkrelenia wymaga fakt, i¿ pierwszy nabór og³oszony by³ w jednym terminie (21 maja  14 czerwca 2004 r.)
dla wszystkich dzia³añ ZPORR, a proces wyboru wniosków
do dofinansowania zakoñczy³ siê w padzierniku 2004 roku.
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W ramach I naboru zosta³o zg³oszonych 311 wniosków, co
przy liczbie beneficjentów wynosz¹cej 221 daje oko³o 1,4
wniosku aplikacyjnego przypadaj¹cego na wnioskodawcê.
Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y stwierdziæ, i¿ beneficjenci
zg³osili swoje najlepiej przygotowane projekty. Fakt ten rzutowa³ na skierowanie pod obrady RKS a¿ 67,95% wszystkich zg³oszonych wniosków.
Natomiast drugi nabór ZPORR charakteryzowa³ siê
rozbiciem w czasie konkursów dla poszczególnych dzia³añ.
Tym samym wnioskodawcy (361) zg³osili zdecydowanie
wiêcej wniosków (736 projektów  z tego w roku 2004  1,
w roku 2005  708, w roku 2006  27). Maj¹c na uwadze
powy¿sze jeden podmiot wnioskuj¹cy zg³osi³ w ramach II
naboru do ZPORR 2,04 projektu. Ponadto czêæ najlepszych
wniosków otrzyma³a ju¿ dofinansowanie w ramach I naboru. Tym samym mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w ramach II naboru wnioski aplikacyjne by³y s³abiej przygotowane w porównaniu do tych zg³oszonych do wsparcia w roku 2004.
Nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na liczne zmiany w wymogach aplikacyjnych stawianych projektom, które wesz³y
w ¿ycie w roku 2005. Najpowa¿niejsze zmiany wynika³y z:
 wprowadzenia nowego Uzupe³nienia ZPORR w maju
2005 r.;
 koniecznoci zabezpieczenia przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodków finansowych dla projektów wieloletnich w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych.
Powy¿sze zmiany negatywnie wp³ynê³y na spe³nianie przez
zg³oszone do ZPORR projekty wymogów formalnych.
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Szczególnie dotyczy to wymogów zabezpieczenia finansowego projektów.
Informacje zawarte w tabeli 2.24 dotycz¹ wniosków
z³o¿onych przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Sporód wniosków z³o¿onych przez Województwo Ma³opolskie
75% wniosków zosta³o skierowanych pod obrady RKS.
Projekty przygotowane przez powiaty i gminy w ponad 50%
uzyskiwa³y pozytywne oceny ekspertów i kierowane by³y
do dalszych faz. Najwiêksza liczba projektów z gmin i powiatów zosta³a odrzucona po II ocenie formalnej (odpowiednio: 27,67% i 37,36%).
Z tabeli 2.24 wynika, i¿ najlepiej przygotowanym do
aplikowania w ramach ZPORR wród jednostek samorz¹du
terytorialnego by³ samorz¹d województwa. A¿ 75% wniosków Województwa Ma³opolskiego zosta³o skierowanych
pod obrady Regionalnego Komitetu Steruj¹cego. Wynik ten
osi¹gniêto dziêki utworzeniu w Urzêdzie Marsza³kowskim
stanowiska ds. projektów w³asnych, którego zadaniem by³o
wspieranie jednostek organizacyjnych Województwa Ma³opolskiego w staraniach o rodki ZPORR.
Natomiast w przypadku projektów gminnych i powiatowych nieco lepiej pod wzglêdem przygotowania formalno-merytorycznego wypadaj¹ projekty z³o¿one przez gminy.
2.3. Analiza wartoci projektów i struktury
ich finansowania
Wielkoæ rodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych
przypadaj¹cych na poszczególne pañstwa Unii Europejskiej
oraz wdra¿ane przez nie programy, okrelana jest w euro.
Ze wzglêdu na fakt, i¿ Komisja Europejska (KE) pozostawia
pañstwom cz³onkowskim woln¹ rêkê w odniesieniu do
przeliczania dostêpnej alokacji na walutê krajow¹, pañstwa
w których do tej pory nie wprowadzono wspólnej waluty
przyjmuj¹ w³asne wytyczne w tym zakresie. Okrelenie
jasnych zasad przeliczania dostêpnych rodków jest jednym
z najwa¿niejszych elementów systemu wdra¿ania funduszy
strukturalnych i ma wp³yw na efektywnoæ wykorzystania
rodków, ze wzglêdu na fakt, i¿ beneficjenci wnioskuj¹
o dofinansowanie w z³otówkach.
Zgodnie z Porozumieniem w sprawie podzia³u
kompetencji w procesie wdra¿ania Zintegrowanego
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Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) 2004-2006 w Województwie Ma³opolskim,
zawartym pomiêdzy Ministrem Gospodarki i Pracy
a Samorz¹dem Województwa oraz Wojewod¹ Ma³opolskim, wi¹¿¹ce interpretacje w sprawie kwestii kursu przeliczeniowego wydawane s¹ przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹
ZPORR (IZ).
Alokacja rodków na Województwo Ma³opolskie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 wynosi 185 260 223 euro, z czego na Priorytet 1 i 3, z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 i 3.4, przypada 152 796 244 euro.
W kwietniu 2004 roku IZ ZPORR, zobowi¹za³a województwa do przeliczania alokacji ZPORR w oparciu o sta³y
kurs wynosz¹cy 4,7894 z³ za 1 euro, tj. kurs z dnia przyjêcia Uzupe³nienia ZPORR przez Krajowy Komitet Monitoruj¹cy (16.04.2004 r.).
Przeliczanie dostêpnej alokacji po sztywnym kursie
by³o korzystne dla województw i beneficjentów, gdy¿ stwarza³o stabilne warunki do wdra¿ania programu na szczeblu
regionalnym. Jednoczenie ryzyko z tytu³u ró¿nic kursowych le¿a³o po stronie rz¹dowej. Ze wzglêdu na fakt, i¿ na
prze³omie roku 2004 i 2005 nast¹pi³a znacz¹ca aprecjacja
z³otówki IZ podjê³a decyzjê o up³ynnieniu kursu. Informacja w tej sprawie zosta³a przekazana województwom w dniu
7 lutego 2005 roku. Zgodnie z nowymi wytycznymi, okrelenie limitu rodków do zakontraktowania w I kwartale 2005
roku dokonywane by³o w oparciu o kurs z przedostatniego
dnia roboczego KE, w miesi¹cu poprzedzaj¹cym dany kwarta³, na bazie tabeli kursowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Od tego momentu przeliczanie alokacji nastêpowa³o kwartalnie.
W wyniku zastosowania wprowadzonego w lutym
2005 roku algorytmu przeliczania rodków w ramach
ZPORR, we wszystkich województwach nast¹pi³ spadek
wielkoci rodków dostêpnych w ramach programu. W przypadku Ma³opolski ujemne ró¿nice kursowe objê³y pocz¹tkowo kwotê oko³o 130 mln z³, ograniczaj¹c kwotê alokacji
z 887,20 mln z³ do 754,75 mln z³, a co za tym idzie zmniejszaj¹c proporcjonalnie rodki dostêpne na poszczególnych
dzia³aniach oraz poddzia³aniach ZPORR. W marcu 2006 roku
IZ ZPORR, we wspó³pracy z Ministerstwem Finansów, opra-

Wykres 2.1. Alokacja rodków dostêpnych w ramach ZPORR 2004-2006
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cowa³a now¹ metodologiê estymowania w z³otych limitu
dostêpnej alokacji. Od tego momentu obowi¹zuje miesiêczny
algorytm obliczania dostêpnej alokacji (wykres 2.1).
Up³ynnienie kursu euro sprawi³o, i¿ ryzyko ró¿nic
kursowych, stanowi¹cych powa¿ne zagro¿enie w procesie
wdra¿ania programu, g³ównie z uwagi na ich destabilizuj¹cy wp³yw na mo¿liwoci kontraktowania rodków, przerzucone zosta³o na samorz¹dy regionalne.
Problem ró¿nic kursowych szczególnego znaczenia
nabra³ w ostatnich etapach realizacji ZPORR, zarówno pod
koniec okresu kontraktowania rodków, jak i w okresach
zwi¹zanych wy³¹cznie z dokonywaniem p³atnoci.
Dla uproszczenia w niniejszej analizie przyjêto kurs
1 euro = 4 z³. Zgodnie z nim alokacja rodków na Województwo Ma³opolskie wynosi 741 040 892 z³, z czego na Priorytet 1 i 3, z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 i 3.4, przypada z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 611 184 976 z³.
Ca³kowita wnioskowana wartoæ wszystkich projektów zg³oszonych w ramach 1 i 3 Priorytetu ZPORR (z wy³¹czeniem Dzia³añ 1.6 i 3.4) w latach 2004-2006 wynios³a
4,47 mld z³ (tabela 2.25), z czego koszty kwalifikowalne
stanowi³y blisko 4,3 mld z³. Wartoæ dofinansowania ze
rodków EFRR, o które ubiegali siê wszyscy beneficjenci
przekroczy³a 3 mld z³, czyli by³a blisko 5-krotnie wiêksza
ni¿ dostêpna alokacja. Wskazuje to, i¿ zainteresowanie wnioskodawców dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych by³o wielokrotnie wy¿sze ni¿ mo¿liwoci finansowe programu. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wiêkszoæ projektów
w momencie sk³adania by³a gotowa do realizacji  posiada³a studia wykonalnoci, dokumentacjê techniczn¹ oraz
pozwolenia na budowê  nale¿y stwierdziæ, i¿ zapotrzebowanie na realizacjê wszelkiego typu inwestycji w Województwie Ma³opolskim jest bardzo du¿e. Mo¿na wiêc zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ w okresie programowania obejmuj¹cym
lata 2007-2013 nie powinno byæ problemów z rozdysponowaniem rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego szacowanych na 1 150 mln euro (ok. 4,6 mld z³).
Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków, pod obrady RKS skierowano projekty o ³¹cznej wnioskowanej wartoci ca³kowitej oko³o 2,6 mld z³ (tabela 2.26),
z czego ponad 2,5 mld z³ stanowi³y koszty kwalifikowalne.
Wartoæ dofinansowania z EFRR dla tych projektów, o któr¹ wyst¹pili wnioskodawcy zamknê³a siê kwot¹ 1,785 mld z³,
przekraczaj¹c¹ 3-krotnie dostêpn¹ alokacjê. Oznacza to, ¿e
w wyniku procesu oceny formalnej i merytorycznej odpad³y wnioski na wnioskowan¹ kwotê dofinansowania w wysokoci 1,2 mld z³, co stanowi oko³o 40% pierwotnej wnioskowanej kwoty z EFRR. (Najczêstsze przyczyny odrzucenia
wniosków na poszczególnych etapach zosta³y omówione
w poprzednim podrozdziale.)
Analiza projektów ze wzglêdu na wartoæ dofinansowania i formê prawn¹ wskazuje, ¿e projekty o najwiêkszej
wartoci zg³osi³y jednostki samorz¹du terytorialnego, a nastêpnie zak³ady opieki zdrowotnej i szko³y pañstwowe 
wnioskuj¹c odpowiednio o: 2,27 mld z³ dotacji funduszu,
0,21 mld z³ i 0,20 mld z³ (tabela 2.25). Wi¹¿e siê to z faktem, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego (samorz¹dy
gminne, powiatowe i samorz¹d województwa) s¹ g³ównymi odbiorcami rodków ZPORR (mog¹ byæ wnioskodawcami we wszystkich Dzia³aniach 1 i 3 Priorytetu ZPORR)
i z³o¿y³y najwiêcej wniosków sporód wszystkich benefi30
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cjentów. Natomiast ZOZ-y i szko³y pañstwowe mog³y wnioskowaæ zarówno w ramach Priorytetu 1, Dzia³ania 1.3 Regionalna infrastruktura spo³eczna (du¿e projekty infrastrukturalne szkó³ wy¿szych oraz szpitali regionalnych), jak
i w ramach Priorytetu 3, Dzia³ania 3.5 Lokalna infrastruktura spo³eczna (projekty szkó³ podstawowych i rednich
oraz lokalnych orodków zdrowia). Wartoæ dofinansowania ujêta we wnioskach w tym przekroju (które uzyska³y II
pozytywn¹ ocenê merytoryczn¹) w przypadku JST stanowi
nieca³e 58% zg³oszonych pierwotnie kwot, a w przypadku
ZOZ i szkó³ pañstwowych by³o to odpowiednio nieca³e 46%
i 93%.
Analiza wartoci dofinansowania w przekroju powiatów (tabela 2.27) wskazuje, ¿e najwiêksz¹ wartoæ ca³kowit¹ projektów zg³osili beneficjenci maj¹cy siedzibê w powiecie krakowskim grodzkim  ponad 4,3 razy wiêksz¹ od
nastêpnych w kolejnoci beneficjentów z powiatu krakowskiego. Po dokonaniu ocen wniosków do dalszych prac skierowano najwiêksz¹ wartociowo liczbê projektów od beneficjentów z powiatu krakowskiego grodzkiego (736 mln z³
dofinansowania), z powiatu krakowskiego (238 mln z³) oraz
z powiatu tarnowskiego (160 mln z³). Z przedstawionej analizy wynika, i¿ wnioski o najwy¿ej ³¹cznej wartoci z³o¿one
zosta³y przez powiat krakowski grodzki, gdy¿ swoj¹ siedzibê maj¹ tu wnioskodawcy o charakterze i zasiêgu regionalnym (uczelnie wy¿sze, szpitale regionalne, instytucje kultury, samorz¹d województwa).
W przekroju ze wzglêdu na numer dzia³ania najwiêksza wartoæ projektów zosta³a zg³oszona z Poddzia³ania
3.5.1  Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,
Dzia³ania 1.2  Infrastruktura ochrony rodowiska, 1.1.1
 Infrastruktura drogowa i 1.4  Rozwój turystyki i kultury  w ka¿dym przypadku ponad 0,5 mld z³. Sporód
wy¿ej wymienionych pod obrady RKS skierowano wnioski
o ³¹cznej wartoci projektu: Dzia³anie 1.2  Infrastruktura ochrony rodowiska (464 mln z³); 3.5.1  Lokalna
infrastruktura edukacyjna i sportowa (421 mln z³); 1.1.1
 Infrastruktura drogowa (386 mln z³), oraz 1.4  Rozwój turystyki i kultury (160 mln z³). W przypadku Poddzia³ania 3.5.1 wi¹¿e siê to z faktem, i¿ cieszy³o siê ono
najwiêksz¹ popularnoci¹ wród wnioskodawców i z³o¿ono do niego najwiêksz¹ liczbê projektów (216). Natomiast
pozosta³e dzia³ania znajduj¹ siê w Priorytecie 1, do którego
co prawda nie z³o¿ono tak du¿ej liczby wniosków, ale ze
wzglêdu na jego regionalny charakter, o bardzo du¿ej wartoci jednostkowej.
Najmniejsza wartoæ projektów zosta³a zg³oszona
w Dzia³aniu 3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; typ projektów inkubatory przedsiêbiorczoci, gdy¿
dla JST bêd¹cych g³ównym wnioskodawc¹ do ZPORR, priorytetowymi kierunkami inwestowania okaza³y siê drogi i kanalizacja.
Przedstawiona analiza wskazuje, i¿ w czêci dzia³añ
konkurencja pomiêdzy wnioskodawcami by³a bardzo du¿a,
i w zwi¹zku z tym szanse na uzyskanie dofinansowanie by³y
dosyæ ograniczone, podczas gdy w innych dzia³aniach zainteresowanie by³o niewielkie. W zwi¹zku z tym osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki rozwoju lokalnego powinny w przysz³ym okresie programowania rozwa¿yæ mo¿liwoæ
sk³adania projektów w pierwszej kolejnoci do dzia³añ daj¹cych najwiêksze szanse na uzyskanie dofinansowania.

Tabela 2.25. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug formy prawnej beneficjenta  wszystkie wnioski
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Tabela 2.26. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug formy prawnej beneficjenta  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Tabela 2.27. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug powiatu ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta  wszystkie wnioski
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Tabela 2.28. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug powiatu ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Tabela 2.29. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug dzia³ania  wszystkie wnioski
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Tabela 2.30. Wnioskowana wartoæ dofinansowania [w tys. z³] wed³ug dzia³ania  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Tabela 2.31. Struktura procentowa wnioskowanego dofinansowania wed³ug formy prawnej beneficjenta  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Tabela 2.32. Struktura procentowa wnioskowanego dofinansowania wed³ug powiatu ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Tabela 2.33. Struktura procentowa wnioskowanego dofinansowania wed³ug dzia³ania  wnioski skierowane pod obrady RKS
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Analizuj¹c strukturê wnioskowanego dofinansowania projektów przyjêtych pod obrady RKS (tabele 2.312.33) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e koszty kwalifikowalne stanowi³y a¿ 96,47% ogólnej wartoci projektów, pozosta³e koszty
niekwalifikowane musia³y byæ finansowane ze rodków w³asnych beneficjentów. Wnioskodawcy starali siê sk³adaæ
projekty, w których wartoæ kosztów kwalifikowanych by³a
jak najwy¿sza, gdy¿ to gwarantowa³o najwy¿szy poziom
refundacji. Koszty niekwalifikowane wystêpowa³y przede
wszystkim w projektach wodno-kanalizacyjnych, gdzie przy³¹cza indywidualne stanowi¹, zgodnie z wytycznymi unijnymi, koszt niekwalifikowany i nie podlegaj¹ refundacji.
Maksymalna dotacja, o jak¹ mogli ubiegaæ siê beneficjenci to, zgodnie z Uzupe³nieniem ZPORR, 75% kosztów
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kwalifikowanych. Jednak¿e ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie niektórymi dzia³aniami, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego, w zakresie swoich kompetencji, podj¹³ decyzjê
o ograniczeniu maksymalnego dofinansowania do 60%
(dotyczy to Dzia³añ 3.1, 3.2, 3.5.1, 3.5.2), w zwi¹zku z tym
rednia dotacja funduszu, o któr¹ ubiegali siê wnioskodawcy to 71,28%. rodki w³asne w znacz¹cej czêci to rodki
z bud¿etu gminy (14,59%), natomiast 4,97% rodków pochodzi³a z bud¿etu pañstwa, co zwi¹zane by³o z mo¿liwoci¹ wnioskowania w ramach Priorytetu 3 o 10% rezerwê
z bud¿etu pañstwa. O maksymaln¹ kwotê dofinansowania
75% stara³y siê osoby prawne niedzia³aj¹ce dla zysku, przedsiêbiorstwa pañstwowe, jednostki administracji publicznej
(policja), czyli g³ównie wnioskodawcy sk³adaj¹cy projekty

Wykres 2.2. Wnioskowane wartoci projektów z³o¿onych i przyjêtych pod obrady RKS
wed³ug dzia³añ [w mln z³]. ród³o: opracowanie w³asne

Wykres 2.3. Wnioskowane wartoci projektów z³o¿onych i przyjêtych pod obrady RKS wed³ug
powiatów ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta [w mln z³]. ród³o: opracowanie w³asne
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w ramach Priorytetu 1, gdzie nie wprowadzono ograniczenia w odniesieniu do maksymalnej procentowej wartoci
dofinansowania. ¯adna z jednostek nie ubiega³a siê o mniej
ni¿ 60% dotacji funduszu. Koszty niekwalifikowalne w przypadku: przedsiêbiorstwa pañstwowego, pañstwowej jednostki organizacyjnej (muzeum) oraz spó³ek akcyjnych lub
z o.o. przekroczy³y 18% (tabela 2.31).
Rozpatruj¹c strukturê dofinansowania wed³ug powiatów ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ koszty niekwalifikowalne w ¿adnym z powiatów nie przekroczy³y 9% (tabela 2.32). O maksymaln¹ dotacjê starali siê beneficjenci z powiatu nowos¹deckiego
grodzkiego. We wszystkich wnioskach  wed³ug powiatów
ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta  które zosta³y przyjête pod obrady RKS, ubiegano siê o kwotê dofinansowania wy¿sz¹ ni¿ 66%. Najwy¿szy procent rodków
w³asnych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa obserwuje siê
w przypadku wniosków z³o¿onych przez beneficjentów maj¹cych swoj¹ siedzibê w powiecie tarnowskim grodzkim,
d¹browskim i bocheñskim (ponad 8%). Najwy¿szy odsetek
rodków w³asnych pochodz¹cych z bud¿etu gminy mia³
miejsce w przypadku beneficjentów z powiatu wielickiego.
Rozpatruj¹c strukturê dofinansowania w przekroju
wed³ug dzia³añ (tabela 2.33), w przypadku Dzia³ania 3.2 
Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; typ projektów
drogi 100% kosztów to koszty kwalifikowalne. W przypadku tego dzia³ania wnioskodawcy ubiegali siê o 60% dofi-
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nansowania z EFRR. Najwiêkszy udzia³ rodków w³asnych
pochodz¹cych z bud¿etu gminy dotyczy³ Dzia³ania 3.2 
Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; typ projektów
inkubatory przedsiêbiorczoci i 3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; typ projektów kultura i turystyka (odpowiednio 40% i 30%). W przypadku Dzia³ania
3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji; typ projektów inkubatory przedsiêbiorczoci wnioskodawcy
ubiegali siê jedynie o 50% dofinansowania z funduszu, co
wynika z faktu obni¿enia dofinansowania dla projektów generuj¹cych znacz¹cy przychód netto.
Wykresy 2.2 i 2.3 przedstawiaj¹ porównanie ca³kowitej wnioskowanej wartoci z³o¿onych projektów i wnioskowanej wartoci projektów skierowanych pod obrady RKS
w przekroju dzia³añ i powiatów ze wzglêdu na lokalizacjê
siedziby beneficjenta.
W tabeli 2.34 zosta³y przedstawione rangi dla poszczególnych cech charakteryzuj¹cych projekty z³o¿one przez
beneficjentów z poszczególnych powiatów województwa
ma³opolskiego. Oznacza to, ¿e wszystkie powiaty zosta³y
ocenione i zrankingowane (uszeregowane) od najlepszego
do najgorszego w oparciu o 5 wybranych kryteriów:
1) wartoci projektów skierowanych pod obrady RKS,
2) wartoci z³o¿onych wniosków,
3) liczby z³o¿onych wniosków,
4) % wniosków skierowanych pod obrady RKS,
5) % wniosków odrzuconych.

Tabela 2.34. Ranking powiatów w ró¿nych przekrojach

ród³o: obliczenia w³asne
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W przypadku czterech pierwszych kryteriów miejsce
1 przypisano temu powiatowi, dla którego wartoæ kryterium by³a najwy¿sza. W przypadku wartoci procentowych
wniosków odrzuconych, miejsce 1 przypisano powiatowi
o najmniejszym odsetku odrzuconych projektów. Ostatnia
kolumna to redni wynik jaki dany powiat otrzyma³ bior¹c
pod uwagê wszystkie 5 kryteriów ³¹cznie. Najlepszy pod
wzglêdem omawianych kryteriów okaza³ siê powiat krakowski, który zaj¹³ pierwsze miejsce w rankingu, a nastêpnie
powiat tarnowski i krakowski grodzki (ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby beneficjenta). Wnioskodawcy z tych powiatów z³o¿yli najwiêksz¹ liczbê wniosków o dofinansowanie
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i o najwy¿ej wartoci. Natomiast najwy¿sza rednia miejsc
(ostatnie miejsce w rankingu) wyst¹pi³a w przypadku powiatu tatrzañskiego.
Powy¿szy ranking pozwala wysun¹æ wnioski na temat aktywnoci poszczególnych powiatów w pozyskiwaniu
rodków z funduszy strukturalnych, mierzonej liczb¹ i wartoci¹ sk³adanych przez nie wniosków, a tak¿e skutecznoci¹, rozumian¹ przez niski odsetek wniosków odrzuconych
i du¿y procent wniosków, które przesz³y przez etap weryfikacji formalnej i merytorycznej.
Poni¿ej zamieszczono mapê, która w sposób graficzny przedstawia ranking powiatów.

Rysunek 2.3. Ranking powiatów wed³ug redniej rang. ród³o: opracowanie w³asne
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3. Analiza wyników oceny formalnej
Ogólna liczba z³o¿onych wniosków o dofinansowanie
w obrêbie Priorytetu 1 i 3 (z wy³¹czeniem Dzia³ania 1.6
i 3.4) w ramach ZPORR 2004-2006 wynios³a 1047. Ocenie formalnej poddano 1010 wniosków, natomiast 37 wniosków wy³¹czono z oceny z nastêpuj¹cych powodów:
 27 projektów zosta³o wycofanych przez beneficjentów,
 10 projektów mia³o charakter inwestycji turystycznych, które nie podlega³y ocenie ze wzglêdu na brak
zakoñczonej procedury notyfikacji schematów pomocy publicznej, co by³o warunkiem niezbêdnym do
uruchomienia konkursów w tym zakresie.
Schematy pomocy publicznej zosta³y wprowadzone
poprzez nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia:
 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004
roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiêbiorstwach,
 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004
roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia,
 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004
roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na
promocjê przedsiêbiorczoci,

 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004
roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na
wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury,
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
21 padziernika 2005 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji zwi¹zanych z odnawialnymi ród³ami energii,
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
21 padziernika 2005 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki,
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
21 padziernika 2005 roku w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji s³u¿¹cych redukcji
emisji ze róde³ spalania paliw.
Procedura oceny formalnej:
Ka¿dy wniosek by³ oceniany formalnie przez co najmniej dwóch pracowników Zespo³u Wyboru Projektów.
Ocena formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu by³a dokonywana zgodnie z kryteriami formalnymi okrelonymi dla danego dzia³ania w Uzupe³nieniu
ZPORR. Ocena formalna polega m.in. na potwierdzeniu, ¿e
z³o¿ony wniosek wraz z za³¹cznikami jest kompletny i wype³niony zgodnie z wytycznymi oraz odpowiednimi przepisami prawa krajowego i unijnego.

Schemat 3.1. Procedury przyjêcia i oceny formalnej wniosków

*

obecna nazwa to Departament Funduszy Europejskich
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W wyniku oceny formalnej wniosek móg³ byæ:
 skierowany do uzupe³nienia  beneficjent mia³ prawo jednorazowego uzupe³nienia braków formalnych
wniosku. Otrzymywa³ wówczas pismo z informacj¹
o stwierdzonych nieprawid³owociach oraz mo¿liwoci ich usuniêcia. W przypadku, gdy beneficjent z³o¿y³ uzupe³nienie w wyznaczonym terminie, wniosek
podlega³ dalszej procedurze oceny.
W przypadku niez³o¿enia uzupe³nienia wniosku przez
beneficjenta, wniosek nie podlega³ dalszej ocenie.
 odrzucony  w sytuacji, gdy posiada³ powa¿ne braki
lub b³êdy formalne, w przypadku których nie ma
mo¿liwoci uzupe³nienia lub poprawy (np. kategoria
beneficjenta, typ projektu, niespe³nienie kryterium
demograficznego, geograficznego lub wartociowego okrelonego dla danego dzia³ania ZPORR, niezgodnoæ z celami dzia³ania, negatywny wp³yw na realizacjê polityk horyzontalnych). Beneficjent otrzymywa³
wówczas pismo z informacj¹ o przyczynach odrzucenia wniosku wraz z ich uzasadnieniem.
 skierowany do dalszej oceny przez Panel Ekspertów
 w przypadku, gdy projekt spe³nia³ wszystkie kryteria formalne przekazywany by³ do dalszej oceny przez
Panel Ekspertów celem dokonania oceny merytoryczno-technicznej.
Sprawdzenie poprawnoci wniosku pod wzglêdem
formalnym przeprowadzane by³o na podstawie Listy spraw-

dzaj¹cej dla oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu z³o¿onych w ramach Priorytetu 1 i 3
ZPORR (z wyj¹tkiem Dzia³ania 1.6 i 3.4) dla Urzêdów Marsza³kowskich 3. Wynik oceny zamieszczany by³
na kartach oceny formalnej.
W toku wdra¿ania programu pos³ugiwano siê dwiema wersjami kart oceny. Nowe karty oceny zosta³y wprowadzone przez IZ ZPORR Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 roku zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006, które wesz³o w ¿ycie 18 maja 2005 roku.
Pierwsz¹ wersjê kart oceny formalnej stosowano do
weryfikacji:
 wszystkich projektów z³o¿onych w 2004 roku,
 projektów z³o¿onych w 2005 roku do nastêpuj¹cych
Dzia³añ/Poddzia³añ ZPORR: 1.3.2, 1.5, 3.5.1, 3.5.2,
3.1.
Drug¹ wersjê kart oceny formalnej stosowano do weryfikacji:
 projektów z³o¿onych w 2006 roku  Dzia³anie 1.2
ZPORR,
 projektów z³o¿onych w 2005 roku do nastêpuj¹cych
Dzia³añ/Poddzia³añ ZPORR: 1.4, 3.2, 3.3, 1.2.
Zmiany w kartach oceny formalnej dotyczy³y czêci
dzia³añ/poddzia³añ ZPORR i polega³y g³ównie na zwiêkszeniu o 1-2 liczby kryteriów, z wyj¹tkiem Dzia³ania 1.4, gdzie
usuniêto jedno kryterium oceny.

Tabela 3.1. Pierwsza ocena formalna  wszystkie wnioski

3
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zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarz¹dzaj¹cej obowi¹zuje od wejcia w ¿ycie Porozumienia w sprawie podzia³u kompetencji w procesie wdra¿ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Ma³opolskim zawartego w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Krakowie pomiêdzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Samorz¹dem Województwa

Analiza wyników oceny formalnej
Tabela 3.2. Druga ocena formalna  wszystkie wnioski

ród³o: obliczenia w³asne

Analiza pierwszej i drugiej oceny formalnej zosta³a
dokonana dla wszystkich wniosków ogó³em (tabele 3.1-3.2),
dla jednostek samorz¹du terytorialnego(w podziale na województwo, powiaty i gminy)  tabele 3.3-3.8 oraz innych
jednostek (nie JST)  tabele 3.9-3.10.
Wszystkie kryteria oceny formalnej z I i II naboru zosta³y ujête wspólnie. Ze wzglêdu na to, ¿e karty oceny ró¿ni³y siê co do treci oraz uk³adu poszczególnych kryteriów,
po³¹czono te kryteria, które s¹ takie same co do treci i
istoty, natomiast osobno traktowano kryteria, które by³y specyficzne dla danego dzia³ania, wzglêdnie kilku dzia³añ.
Analiza przedstawia odpowiedzi (Tak, Nie, Nie
dotyczy), których oceniaj¹cy udzielali w trakcie oceny
w ka¿dym z kryteriów. Dodatkowo przedstawiono kolumnê
Braki, która zawiera przypadki, w których:
 ocena nie zawiera³a danego pytania, w szczególnoci:
 gdy do oceny u¿ywane by³y karty z I naboru, które nie zawiera³y danego kryterium,
 gdy w danym dzia³aniu nie dokonywano oceny
w kryteriach specyficznych dla innych dzia³añ;
 nie odpowiadano na dane pytanie z oceny formalnej
 w przypadku, gdy wnioski zosta³y odrzucone w I
ocenie formalnej i nie dokonywano wówczas II
oceny formalnej,
 gdy wprowadzono nowe karty oceny formalnej,
zawieraj¹ce specyficzne kryteria dla danego dzia³ania po zakoñczeniu naborów dla tego dzia³ania.

W przypadku pierwszej oceny formalnej (tabela 3.1)
najwiêcej b³êdów (odpowiedzi nie) pojawi³o siê w ocenie
nastêpuj¹cych kryteriów:
F1/2  brak kompletnoci za³¹czników
(86,72% wniosków),
F 1/1  brak kompletnoci wniosku (86,15% wniosków),
F1/9  ród³a finansowania projektu
(55,01% wniosków),
F1/8  kwalifikowalnoæ wydatków (35,43% wniosków).
Najczêciej pope³niane przez beneficjentów b³êdy,
które skutkowa³y negatywn¹ ocen¹ wniosków to:
 brak poszczególnych za³¹czników, za³¹czanie nieaktualnych dokumentów, za³¹czanie dokumentów w niew³aciwej formie lub niew³aciwych formularzach;
 zastosowanie niew³aciwego formularza wniosku;
 niewype³nienie lub niew³aciwe wype³nienie poszczególnych czêci/punktów formularza wniosku (w szczególnoci dotycz¹cych opisu wniosku, prezentacji
wskaników postêpu rzeczowego projektu, monta¿u
finansowego projektu);
 niew³aciwe podpisanie lub potwierdzenie za zgodnoæ z orygina³em formularza wniosku oraz za³¹czników;
 brak poprawnych dokumentów potwierdzaj¹cych zabezpieczenie rodków finansowych na realizacjê projektu (niewystarczaj¹ce kwoty na zabezpieczenie rodków finansowych na wk³ad w³asny beneficjenta, brak
wieloletnich programów inwestycyjnych  w przypad45
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ku inwestycji trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ bie¿¹cy rok bud¿etowy, brak zabezpieczenia rodków na zabezpieczenie realizacji projektu w I kwartale jego realizacji);
 b³êdy dotycz¹ce kwalifikowalnoci wydatków (ujmowanie kosztów niekwalifikowalnych w pozycji kosztów kwalifikowalnych);
 b³êdne okrelenie poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ka¿dym roku realizacji projektu.
G³ówn¹ przyczyn¹ pojawiaj¹cych siê b³êdów by³y d³ugotrwa³e procesy legislacyjne zwi¹zane z nowelizacjami
dokumentów programowych, stanowi¹cych podstawê aplikowania o rodki strukturalne. Kolejn¹ przyczyn¹ by³y czêste zmiany procedury i wytyczne w zakresie organizacji i realizacji procesu oceny i wyboru projektów.

W trakcie wdra¿ania programu, niejednokrotnie równie¿ podczas trwaj¹cego procesu naboru wniosków, pojawia³y siê nowe wymogi formalne, merytoryczne czy nowe
wzory wymaganych dokumentów. W poszczególnych okresach wdra¿ania obowi¹zywa³y ró¿ne formularze wniosków.
Brak stabilizacji procedur wynikaj¹cych z czêstych
zmian o charakterze prawnym, proceduralnym i merytorycznym przek³ada³ siê na jakoæ z³o¿onych projektów.
Najmniej problemów przysporzy³y beneficjentom
nastêpuj¹ce kryteria (odpowiedzi tak):
F1/3 wnioskodawca uprawniony do sk³adania wniosków
(92,17% wniosków);
F1/6 okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ dwa lata od
zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany
do realizacji (89,88% wniosków);

Tabela 3.3. Pierwsza ocena formalna  wnioski województwa jako JST

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 3.4. Druga ocena formalna  wnioski z województwa jako JST

ród³o: obliczenia w³asne
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F1/7 zgodnoæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu
ZPORR (79,18% wniosków);
F1/4 Zgodnoæ z celami dzia³ania okrelonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹ w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania (78,61% wniosków).
Pozytywne odpowiedzi w ocenie w powy¿szych kryteriach oznaczaj¹, ¿e w wiêkszoci przypadków spe³nione

by³y podstawowe warunki aplikowania o rodki w ramach
ZPORR dotycz¹ce m.in.: typów uprawnionych beneficjentów, zgodnoci zg³aszanych projektów z celami programu
ZPORR, wysokoci dofinansowania oraz okresu realizacji
projektu. Beneficjenci w poprawny zatem sposób definiowali w ramach jakich dzia³añ mog¹ liczyæ na dofinansowanie swoich projektów oraz o jakiej wysokoci rodki mog¹
siê ubiegaæ. W³aciwe by³y równie¿ typy projektów zg³aszane do poszczególnych dzia³añ.

Tabela 3.5. Pierwsza ocena formalna  wnioski z powiatów jako JST

ród³o: obliczenia w³asne
Tabela 3.6. Druga ocena formalna  wnioski z powiatów jako JST

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 3.7. Pierwsza ocena formalna  wnioski z gmin jako JST

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 3.8. Druga ocena formalna  wnioski z gmin jako JST

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 3.9. Pierwsza ocena formalna  wnioski z pozosta³ych podmiotów (nie JST)

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 3.10. Druga ocena formalna  wnioski z pozosta³ych podmiotów (nie JST)

ród³o: obliczenia w³asne
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W przypadku drugiej oceny formalnej (tabela 3.2)
najwiêcej b³êdów pojawi³o siê w ocenie nastêpuj¹cych kryteriów:
F2/2 kompletnoæ za³¹czników (19,96%),
F2/1 kompletnoæ wniosku (19,20%),
F2/9 ród³a finansowania projektu (9,07%),
F2/8 kwalifikowalnoæ wydatków (3,82%).
Podczas drugiej oceny formalnej najwiêksz¹ liczbê
odpowiedzi negatywnych otrzyma³y te same kryteria, które
zosta³y negatywnie ocenione podczas pierwszej oceny formalnej. Jednak udzia³ procentowy odpowiedzi nie jest zdecydowanie ni¿szy (nie przekracza 20%) w porównaniu
z pierwsz¹ ocen¹ formaln¹ (maksymalny udzia³ 86,72%).
Wynika³o to z mo¿liwoci jednorazowego uzupe³nienia braków formalnych wniosków. Wiêkszoæ beneficjentów wykorzysta³o t¹ mo¿liwoæ, w wyniku czego uzupe³nione i poprawione wnioski spe³nia³y wszystkie wymogi oceny
formalnej. Pozytywne odpowiedzi w przypadku kryteriów
kompletnoæ wniosku i kompletnoæ za³¹czników wzros³a z poziomu oko³o 6-7% w pierwszym naborze, do oko³o
66-67% w drugim naborze. Znacz¹co wzrós³ tak¿e procent
pozytywnych odpowiedzi w przypadku kryterium kwalifikowalnoæ kosztów (do 82,14%) oraz ród³a finansowania projektu (do 76,79%).
¯aden z wniosków w obydwu ocenach formalnych
nie zosta³ oceniony pod k¹tem kryteriów 15  pozwolenie
na prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej na poziomie wy¿szym lub równowa¿ny dokument wydany
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz 16 
kontrakt z NFZ na us³ugê lub us³ugi medyczne, które
s¹ zbie¿ne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie celu publicznego. Kryteria te dotycz¹ Dzia³añ 1.3.1
oraz 1.3.2 oraz znalaz³y siê tylko w drugiej wersji kart oceny formalnej (po 18 maja 2005 r.). Powodem ich niezastosowania by³ fakt, ¿e nabory wniosków do tych dzia³añ zosta³y zakoñczone przed wprowadzeniem nowych kart oceny
formalnej.
Analiza pierwszej i drugiej oceny formalnej wniosków
z³o¿onych przez poszczególne typy beneficjentów [Województwo Ma³opolskie (tabela 3.3 i 3.4), powiaty (tabela 3.5
i 3.6), gminy (3.7 i 3.8), jednostki inne ni¿ JST (3.9 i 3.10)]
wskazuje, ¿e wszyscy mieli trudnoci z w³aciwym przygotowaniem projektów pod k¹tem kryteriów:
1  kompletnoæ wniosku,
2  kompletnoæ za³¹czników,
8  kwalifikowalnoæ kosztów,
9  ród³a finansowania projektu.
Przyczyny problemów zwi¹zanych z prawid³owym wype³nieniem tych kryteriów s¹ nastêpuj¹ce:
1) du¿a iloæ wymaganych za³¹czników i dokumentacji
sk³adanych obligatoryjnie wraz z wnioskiem aplikacyjnym,
2) du¿a iloæ szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych poprawnego wype³nienia formularza wniosku aplikacyjnego,
3) czêsto zmieniaj¹ce siê procedury i wytyczne w zakresie procesu selekcji wniosków, w szczególnoci Uzupe³nienia ZPORR oraz Podrêcznika Procedur Wdra¿ania ZPORR.
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Odsetek negatywnych odpowiedzi w przypadku ww.
kryteriów jednak wyranie maleje w drugiej ocenie formalnej, co jest wynikiem mo¿liwoci uzupe³nienia wniosków
oraz poprawy wskazanych braków formalnych. Po pierwszej ocenie formalnej beneficjenci otrzymywali pismo z informacj¹ o stwierdzonych uchybieniach formalnych oraz
o sposobach i mo¿liwociach ich usuniêcia. W wiêkszoci
przypadków taka procedura pozwoli³a na spe³nienie wszystkich szczegó³owych wymagañ formalnych.
Analiza pierwszej i drugiej oceny formalnej projektów z³o¿onych przez Województwo Ma³opolskie (tabela 3.3
i 3.4) wskazuje, ¿e wnioski z³o¿one przez departamenty i jednostki organizacyjne Województwa Ma³opolskiego by³y
w³aciwie i starannie przygotowane pod k¹tem wymogów
formalnych (tylko dwie oceny negatywne po drugiej ocenie
formalnej). Sytuacja taka mo¿e wynikaæ z faktu, i¿ w strukturze organizacyjnej Województwa Ma³opolskiego zosta³o
utworzone samodzielne stanowisko ds. projektów w³asnych.
Osoba pracuj¹ca na tym stanowisku by³a odpowiedzialna
za pomoc w przygotowaniu projektów pod k¹tem formalnym oraz za informowanie przedstawicieli jednostek o wszelkich wymaganiach i zmianach w obowi¹zuj¹cej procedurze
czy w dokumentach programowych.
Do zakresu obowi¹zków stanowiska nale¿a³o w szczególnoci:
 informowanie departamentów UMWM i wybranych
jednostek organizacyjnych o wymaganiach formalnych i merytorycznych, jakie winny spe³niaæ wnioski
zg³aszane do ZPORR;
 udzielanie wsparcia merytorycznego departamentom
i wybranym jednostkom organizacyjnym UMWM
w procesie przygotowywania projektów samorz¹du
województwa do ZPORR;
 wspó³praca z departamentami UMWM w zakresie
przygotowania projektów samorz¹du województwa
do ZPORR, w tym okrelanie ich zgodnoci ze Strategi¹ Województwa.
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4. Analiza wyników oceny merytorycznej
Ocena merytoryczno-techniczna wniosków dokonywana
by³a przez Panel Ekspertów z³o¿ony z 3  a dla projektów
o wartoci powy¿ej 2 mln euro z 4  ekspertów z danej
dziedziny, w oparciu o kryteria zawarte w Uzupe³nieniu
ZPORR.
W systemie oceny merytorycznej wyodrêbnionych
zosta³o 13 dziedzin, dla których powo³ywano specjalistów
do Paneli Ekspertów:
1. Infrastruktura drogowa (Poddzia³anie 1.1.1, Dzia³anie 3.1, 3.2)
2. Transport publiczny (Poddzia³anie 1.1.2)
3. Inwestycje wodno-kanalizacyjne (Dzia³anie 1.2, 3.1,
3.2)
4. Zagospodarowanie odpadów (Dzia³anie 1.2, 3.1, 3.2)
5. Energia odnawialna i ochrona powietrza (Dzia³anie
1.2, 3.1, 3.2)
6. Edukacja (Poddzia³anie 1.3.1 i 3.5.1)
7. Ochrona Zdrowia (Poddzia³anie 1.3.2 i 3.5.2)
8. Sport (Poddzia³anie 1.3.1 i 3.5.1)
9. Turystyka (Dzia³anie 1.4, 3.1, 3.2)
10. Kultura (Dzia³anie 1.4, 3.1, 3.2)
11. Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych
i poprzemys³owych (Poddzia³anie 3.3.1, 3.3.2)
12. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego (Dzia³anie 1.5)
13. Inne obszary interwencji (nie wchodz¹ce w zakres
wy¿ej wymienionych Paneli np.: kompleksowe uzbrojenie terenu, inkubatory przedsiêbiorczoci).
Poszczególne sk³ady Paneli Ekspertów powo³ywane
by³y zarz¹dzeniem Marsza³ka Województwa do oceny projektów z danego dzia³ania i w ramach danej dziedziny.
Ocena na tym etapie dokonywana by³a na podstawie
kart oceny merytorycznej, które sk³ada³y siê z ró¿nych kryteriów ocenianych punktowo i którym przypisane by³y ró¿ne wagi.
Zarówno liczba jak i treæ kryteriów punktowych ró¿ni³a siê w ramach poszczególnych dziedzin i/lub dzia³añ.
Liczba kryteriów waha³a siê od 6 (dla projektów dotycz¹cych inkubatorów przedsiêbiorczoci w ramach Dzia³ania
3.2 Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji ZPORR) do
12 (dla projektów z Dzia³ania 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego ZPORR).
Ka¿de kryterium oceniane by³o w skali punktowej od
1 do 4, przy identycznej skali wag. Finaln¹ liczbê punktów
za pojedyncze kryterium uzyskiwano mno¿¹c liczbê punktów przez wagê. Ostatecznie liczba mo¿liwych do uzyskania punktów mieci³a siê w przedziale od 1 do 16. Poniewa¿ ka¿dy projekt oceniany by³ przez 3-4 ekspertów 
koñcowa ocena punktowa by³a redni¹ arytmetyczn¹ ocen
ekspertów.
W pocz¹tkowej fazie wdra¿ania programu tj. w okresie od wrzenia 2004 roku 4 do maja 2005 roku ocena merytoryczno-techniczna przebiega³a jednoetapowo. 18 maja
4
5

2005 roku wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 roku zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia ZPORR 2004-2006
(Dz. U. nr 87 poz.745), wprowadzaj¹ce liczne zmiany w systemie wdra¿ania Programu, w tym zmiany dotycz¹ce zakresu i sposobu oceny merytoryczno-technicznej. W efekcie ukazania siê ww. rozporz¹dzenia, zmienionego nastêpnie
rozporz¹dzeniem z dnia 24 czerwca 2005 roku 5 , ocena
merytoryczno-techniczna zosta³a rozszerzona o 5 kryteriów
dopuszczaj¹cych, dziel¹c siê tym samym na dwa etapy:
Etap I  ocena wstêpna wed³ug kryteriów dopuszczaj¹cych
ocenianych w formule nominalnej (tak/nie), gdzie
spe³nienie wszystkich 5 kryteriów kwalifikowa³o
projekt do drugiego etapu oceny,
Etap II  ocena w³aciwa  punktowa, gdzie uzyskanie minimum 60% ogólnej liczby punktów kwalifikowa³o projekt do dalszego etapu selekcji tj. rekomendacji Regionalnego Komitetu Steruj¹cego.
W niniejszym rozdziale szczegó³owy nacisk po³o¿ony zosta³ na aspekt ró¿nicowania punktacji ekspertów w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej, daj¹cy podstawy do wnioskowania  tak statystycznego, jak
i merytorycznego  w zakresie u¿ytecznoci oraz w³aciwego (tudzie¿ niew³aciwego) doboru kryteriów oceny.
W tym te¿ celu, analiza wyników oceny merytorycznej dokonana zosta³a przy wykorzystaniu dwóch zbiorów
danych.
W pierwszym przypadku zbiór danych bêdzie zawiera³ 1047 pozycji (rekordów) zwi¹zanych z obserwacjami dla
poszczególnych wniosków (projektów) zarejestrowanych
w bazie danych. W zwi¹zku z faktem niezale¿nego oceniania wniosków przez trzech lub czterech ekspertów zasadnym staje siê spojrzenie na wyniki dokonanej oceny w sposób ca³ociowy. Po³¹czono wiêc zbiory zawieraj¹ce wyniki
ocen eksperckich tak, aby dla danego kryterium uzyskaæ
wszystkie mo¿liwe obserwacje. A zatem pe³ny zbiór danych
zawiera 4188 rekordów (obserwacji) = 4 ekspertów * 1047
wniosków.
Nie oznacza to jednak, ¿e w przypadku konkretnego
kryterium wykorzystywane zostan¹ wszystkie rekordy zbioru
danych. Wynika to z faktu, ¿e  po pierwsze  nie wszystkie
wnioski podlega³y ocenie merytorycznej; po drugie  dane
kryterium (sporód wczeniej wspomnianych 47 kryteriów)
zazwyczaj odnosi³o siê tylko do czêci dzia³añ/poddzia³añ;
po trzecie  tylko projekty powy¿ej 2 mln euro oceniane
by³y przez czterech ekspertów, projekty o mniejszej wartoci  przez trzech.
Najwiêksz¹ liczbê obserwacji  1882  odnotowano
dla kryteriów nr 1 Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna, 2. Poprawnoæ wskaników oraz 3 Wykonalnoæ techniczna. Oznacza to, ¿e by³y to najbardziej
uniwersalne (w rozumieniu najpowszechniej stosowane)
kryteria oceny, choæ o ich uniwersalnoci w pe³nym tego

Minister Gospodarki i Pracy Rozporz¹dzeniem z dnia 25 sierpnia 2004 r. przyj¹³ Uzupe³nienie ZPORR (Dz. U. z dn.14.09.2004
nr 200 poz. 2051).
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia ZPORR (Dz. U. z dn.27.06.2005 nr 113 poz. 958).
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s³owa znaczeniu mo¿na bêdzie mówiæ dopiero w dalszej
czêci opracowania, przy okazji analizy rozk³adów ocen eksperckich dla poszczególnych dzia³añ/poddzia³añ ZPORR (tabele 4.40-4.41).
4.1. Analiza oceny merytorycznej pierwszego etapu
Etap I oceny tj. ocena wstêpna dokonywana by³a w oparciu
o nastêpuj¹ce, jednakowe dla wszystkich typów projektów,
kryteria:
1) w³aciwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu,
2) w³aciwie przygotowana analiza finansowa projektu,
3) zasadnoæ zaproponowanych rozwi¹zañ technologicznych w projekcie,
4) zasadnoæ i odpowiednia wysokoæ przedstawionych
w projekcie kosztów kwalifikowalnych,
5) spójnoæ informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w za³¹cznikach do wniosku.
Spe³nienie wszystkich powy¿szych kryteriów kwalifikowa³o projekt do drugiego etapu oceny.
W przypadku stwierdzenia niepoprawnoci w zakresie przygotowania analizy ekonomicznej lub finansowej oraz
stwierdzenia niespójnoci informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi
w za³¹cznikach, projekt odsy³any by³ do uzupe³nienia pod
rygorem odrzucenia. Natomiast stwierdzenie braku zasadnoci zaproponowanych w projekcie rozwi¹zañ technologicznych, lub te¿ zawy¿enie, zani¿enie lub brak zasadnoci
dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych
skutkowa³ odrzuceniem projektu bez mo¿liwoci poprawy.
W tabeli 4.1 zaprezentowano strukturê ocen wniosków wed³ug kryteriów okrelonych w ramach oceny merytorycznej etapu pierwszego (oceny wstêpnej). Dla potrzeb
niniejszego raportu za etap I (ocenê wstêpn¹) uwa¿a siê
logiczn¹ ocenê piêciu wymienionych wy¿ej wstêpnych kry-
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teriów, które umo¿liwia³y dalsz¹, punktow¹ ocenê wniosku.
Etap ten stosowany by³ dla konkursów zakoñczonych po
18.05.2005 r., (czyli po wejciu w ¿ycie zmian w Uzupe³nieniu ZPORR), obejmuj¹c projekty zg³oszone w ramach II
rundy aplikacyjnej (II nabór) w ramach Dzia³añ: 1.1, 1.2,
1.4, 3.2 oraz 3.3 ZPORR. Ocenie merytorycznej poddano
³¹cznie 97 projektów, z czego w ramach:
 Dzia³ania 1.1 oceniono 15 wniosków,
 Dzia³ania 1.2 oceniono 22 wnioski,
 Dzia³ania 1.4 oceniono 15 wniosków,
 Dzia³ania 3.2 oceniono 32 wnioski,
 Dzia³ania 3.3 oceniono 13 wniosków.
Poniewa¿ liczba obserwacji nie jest du¿a, trudno wysuwaæ tu ogólne wnioski natury merytorycznej. Mo¿liwa
jest jedynie ocena restrykcyjnoci tego etapu na ogólnej
próbie 97 projektów (jednostek statystycznych).
Informacje zawarte w tabeli 4.1 to analiza danych
uzyskanych z ostatecznych kart oceny projektu. Oznacza
to, ¿e s¹ to informacje koñcowe o ocenie merytorycznej
niezale¿nie od liczby posiedzeñ ekspertów oraz dokonywanych uzupe³nieñ. Sytuacja taka mog³a mieæ miejsce w zwi¹zku ze zró¿nicowaniem restrykcyjnoci kryteriów.
Z informacji zawartych w tabeli wynika, ¿e w toku
wstêpnej oceny merytoryczno-technicznej przyznano ³¹cznie 31 ocen negatywnych. Nie oznacza to jednak, ¿e odrzucono 31 projektów, bowiem dany projekt móg³ ostatecznie
nie spe³niaæ wiêcej ni¿ jednego kryterium. O tym, ¿e tak
by³o w istocie przekonuj¹ dane zawarte w tabeli 4.2.
Wracaj¹c do omawiania tabeli 4.1 nale¿y w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e ze wzglêdu na fakt, i¿ niniejszy etap
oceny wymaga³ od ekspertów jednoznacznego i jednog³onego wypowiedzenia siê co do spe³niania lub niespe³nienia przez projekt ww. kryteriów, pod rygorem ewentualnego odrzucenia, na potrzeby oceny zlecone zosta³y ekspertyzy
techniczne w zakresie poprawnoci przygotowania analizy
ekonomicznej i finansowej projektów (kryterium 1 i 2).
Wykazane w ekspertyzach b³êdy rachunkowe oraz natury

Tabela 4.1. Wyniki oceny merytorycznej etapu pierwszego

ród³o: obliczenia w³asne
Tabela 4.2. Struktura liczby ocen pozytywnych dla pierwszego etapu oceny merytorycznej

ród³o: obliczenia w³asne
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metodologicznej przyczyni³y siê w sposób istotny do wzrostu liczby projektów odsy³anych do uzupe³nienia, staj¹c siê
jednym z najczêciej wykazywanych braków. Z uwagi na
fakt, ¿e w ramach niniejszego opracowania badaniem objêto ostateczne wyniki oceny, nie prezentowano tu statystyk
dotycz¹cych liczby oraz rodzaju dokonywanych uzupe³nieñ.
W wietle jednak postawionej diagnozy dotycz¹cej wzrostu
liczby projektów odsy³anych do uzupe³nia, na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w ostatecznym rozrachunku przyznano ³¹cznie 13 ocen negatywnych z uwagi na b³êdnie przeprowadzon¹ analizê ekonomiczn¹ i/lub finansow¹ inwestycji.
Z kolei kryteria 3 i 4, to elementy radykalne oceny,
poniewa¿ negatywna ocena w tym przypadku jednego z nich
powodowa³a odrzucenie wniosku bez mo¿liwoci dokonania uzupe³nienia. £¹cznie przyznano 14 ocen negatywnych
ze wzglêdu na nieprawid³owoci zwi¹zane z technologi¹
wykonania i/lub wysokoci¹ oszacowanych kosztów.
W tabeli 4.2 zaprezentowano strukturê liczby ocen
pozytywnych tak dla danego wniosku, jeli wemiemy pod
uwagê ³¹cznie wszystkie kryteria oceny merytorycznej pierwszego etapu.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e w 89,69% (87 dokonanych ocen)
wniosków zosta³o pozytywnie ocenionych ze wzglêdu na
wszystkie rozpatrywane kryteria. W dwóch przypadkach
(2,06%) nie by³o ¿adnej oceny pozytywnej. W efekcie 87
projektów ocenianych w ramach wstêpnej oceny merytorycznej zosta³o dopuszczonych do oceny punktowej, a zatem poziom negatywnych ocen nale¿y uznaæ za niski. Wynika z tego, ¿e 10 wniosków (97-87) zosta³o odrzuconych
na etapie wstêpnej oceny merytorycznej.

Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu

4.2. Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu
4.2.1. Analiza rozk³adów liczby przyznawanych punktów
W dalszej czêci opracowania zaprezentowane zostan¹ wyniki analizy dla danych uzyskanych na podstawie oceny
merytorycznej etapu drugiego tj. oceny punktowej (w skali
od 1 do 4) w skali wag od 1 do 4. W tabeli 4.3 zaprezentowano rozk³ady finalnej liczby punktów przyznanych w ramach wszystkich 47 kryteriów oceny merytorycznej etapu
drugiego opisanych we wstêpnej czêci opracowania i zaprezentowanych w Aneksie 1 (za³¹cznik). Nie wykazano tej
liczby punktów, która by³a niemo¿liwa do uzyskania (wspomniano o tym wczeniej). W ostatnim wierszu tabeli 4.3
zamieszczono liczbê obserwacji, na podstawie której wyznaczono wspomniane rozk³ady.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e liczba obserwacji stanowi iloczyn liczby ocenionych projektów oraz liczby
ekspertów oceniaj¹cych dany projekt (trzech lub czterech),
nie jest wiêc to¿sama z liczb¹ ocenionych projektów.
W tabeli 4.3 znak () dla okrelonej liczby punktów
mówi, ¿e liczba ta w przypadku danego kryterium by³a nieosi¹galna. Sposób pozyskiwania informacji na podstawie
tabeli 4.3 jest nastêpuj¹cy. W przypadku danego kryterium
odczytujemy w jakim procencie zaistnia³a okrelona liczba
finalnych punktów. Przyk³adowo dla kryterium 37 stwierdzamy, ¿e liczba punktów równa 2 by³a najczêciej przyznawana, bo a¿ w 70,42%; 4 punkty przyznano w 15,49%;
6 w 11,27% oraz 8 w 2,82% przypadków.
Wyniki zamieszczone w tabeli 4.3 pozwalaj¹ na analizê porównawcz¹ oceny merytorycznej ze wzglêdu na kryte-

Tabela 4.3. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
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Tabela 4.3. cd.

ród³o: obliczenia w³asne

ria. Pozwalaj¹ bowiem stwierdziæ, jak przyznawano punkty,
a wiêc, które kryteria powodowa³y ró¿nicowanie projektów,
a które tego nie robi³y. Tego typu analiza porównawcza jest
doæ uci¹¿liwa, dlatego te¿ opisuje siê rozk³ady za pomoc¹
pewnych miar, co zostanie przedstawione w dalszej czêci
opracowania. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e rozk³ad jest podstaw¹ dla kolejnych analiz. Nale¿y zwróciæ tak¿e uwagê, ¿e
niektóre rozk³ady zosta³y wyznaczone na podstawie bardzo
niewielkiej liczby obserwacji. Uogólnianie wyników (wysnuwanie wniosków wychodz¹cych poza badane projekty) w takich przypadkach jest dzia³aniem bardzo w¹tpliwym.
Powy¿sze dane dostarczaj¹ pierwszych spostrze¿eñ,
co do charakteru poszczególnych kryteriów oceny. Najbardziej restrykcyjnym kryterium tj. kryterium, za które eksperci najczêciej (bo w 70,42%) przyznawali minimaln¹ liczbê punktów to wspomniane powy¿ej kryterium 37
Zapewnienie dostêpu do Internetu w ma³ych miastach
lub na obszarach wiejskich, wystêpuj¹ce w karcie oceny
Dzia³ania 1.5 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego. Z kolei za najmniej restrykcyjne kryterium nale¿y uznaæ
kryterium 3 Wykonalnoæ techniczna, pojawiaj¹ce siê we
wszystkich kartach oceny, gdzie maksymalna liczba punktów dotyczy ponad 80% obserwacji. (Zgodnie z sugesti¹
dotycz¹c¹ unikania uogólnieñ dla rozk³adów wyznaczonych
na podstawie niewielkiej liczby obserwacji, w rankingu dotycz¹cym najmniej restrykcyjnego kryterium nie wziêto pod
uwagê wyników oceny dla kryterium 42 Lokalizacja w pobli¿u osi komunikacyjnych, którego rozk³ad wyznaczono w oparciu o 12 obserwacji).
O ile wyniki oceny w ramach kryteriów 37 oraz 3 okaza³y siê byæ jednoznaczne, o tyle odpowied na pytanie
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o przyczyny takiego, a nie innego przebiegu oceny mog¹
byæ bardziej z³o¿one, w szczególnoci dotyczy to kryterium
37. Wydaje siê, ¿e w tym przypadku czynnikiem mog¹cym
mieæ wp³yw na wyniki oceny by³ charakter Dzia³ania 1.5,
w ramach którego wspierano projekty informatyczne o znaczeniu regionalnym, co niejako stoi w opozycji do kwestii
informatyzacji wsi oraz ma³ych miast, postrzeganych bardziej w kategoriach lokalnych ni¿ regionalnych. Byæ mo¿e
to ta w³anie sprzecznoæ pomiêdzy regionalnymi celami
dzia³ania, a lokalnym charakterem kryterium wp³ynê³a na
sposób dokonanej przez ekspertów oceny. Bardziej klarownych przes³anek, co do jednostajnego sposobu oceny mo¿na
doszukaæ siê w przypadku kryterium 3. Tu zasadniczy problem dotyczy³ faktu, i¿ Wykonalnoæ techniczna postrzegana by³a przez ekspertów oceniaj¹cych kryteria w kategoriach nominalnych tj. projekt jest lub nie jest wykonalny
technicznie, za formu³a oceny niniejszego kryterium zak³ada³a mo¿liwoæ stopniowania oceny w skali 1 do 4. Brak
w tym wzglêdzie jakichkolwiek wytycznych, przy jednoczesnym lakonicznym sformu³owaniu nazwy kryterium, sprawi³o, ¿e kwestia wykonalnoci technicznej postrzegana by³a
tak jednoznacznie, choæ zapewne intencj¹ twórcy kryterium
(Instytucja Zarz¹dzaj¹ca ZPORR) by³o stworzenie mo¿liwoci obni¿enia punktów w przypadku ewentualnych uwag,
co do przyjêtych w projekcie rozwi¹zañ technicznych, nie
za tylko i wy³¹cznie co do ich wykonalnoci.
Kontynuuj¹c prezentacjê danych dotycz¹cych drugiej
oceny merytorycznej, warto zwróciæ uwagê, ¿e niektóre kryteria zamieszczone w Aneksie 1 (za³¹cznik) s¹ bardzo podobne lub identyczne co do istoty. Narzuca siê wiêc mo¿liwoæ ich po³¹czenia. Aby tego dokonaæ nale¿y doprowadziæ
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do porównywalnoci zakresy punktów, które by³y przypisywane poszczególnym kryteriom. £atwo mo¿na tego dokonaæ odnosz¹c przyznane finalne liczby punktów do maksymalnej ich liczby dla danego kryterium. W wyniku
uzyskujemy zawsze 4 poziomy przyznanych punktów: 25%,
50%, 75%, 100% maksymalnej oceny.
Poni¿ej przedstawimy zmienne powsta³e na skutek
po³¹czenia kryteriów:
1£  kryterium 6 oraz 20  polityki horyzontalne,
2£  kryterium 5, 17, 19, 41  komplementarnoæ (spójnoæ) z innymi projektami,
3£  kryterium 7 oraz 14  kompleksowoæ projektów,
4£  kryterium 11 oraz 25  wp³yw na realizacjê zobowi¹zañ akcesyjnych,
5£  kryterium 18, 30, 34, 40, 45  zgodnoæ projektów
z dokumentami programowymi,
6£  kryterium 27, 43  u³atwienia dostêpu do edukacji,
7£  kryterium 10 oraz 23  poprawa bezpieczeñstwa
ruchu.
W podobny sposób jak w tabeli 4.3 zosta³y zaprezentowane rozk³ady liczby punktów dla zmiennych (kryteriów)
po³¹czonych, co prezentuje tabela 4.4.
Sposób odczytywania danych z tabeli 4.4 jest analogiczny jak dla tabeli 4.3.
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Z pewnoci¹ mo¿liwoæ ³¹cznego rozpatrywania
podobnych treciowo kryteriów pozwala na bardziej ogólne wnioski.
W kolejnych tabelach poczynaj¹c od 4.5 i koñcz¹c na
4.12 zosta³y zaprezentowane rozk³ady liczby przyznawanych
punktów w ocenie merytorycznej etapu drugiego w podziale
na dzia³anie i poddzia³anie. Z uwagi na to, ¿e niektóre
kryteria zosta³y po³¹czone wed³ug schematu przedstawionego powy¿ej, finalna liczba punktów przyznanych w ramach danego kryterium zosta³a odniesiona do maksymalnej liczby punktów dla tego kryterium. Prezentacja tych
rozk³adów w podziale wed³ug dzia³ania daje mo¿liwoæ analizy ró¿nic w ocenianiu odmiennych projektów wed³ug tego
samego kryterium.
Znowu przypominamy, ¿e niektóre rozk³ady zosta³y
okrelone na podstawie zbiorowoci o niewielkiej liczbie przypadków, co uniemo¿liwia wyci¹ganie ogólnych
wniosków.
Zwróæmy uwagê, ¿e ostatni wiersz (ogó³em) w tabeli
4.5 dla kryterium 1 jak i dla kryterium 2 pokrywa siê dok³adnie z tym, co zosta³o zaprezentowane w tabeli 4.3 dla
tych kryteriów (por. kolumna 2 oraz 3). Podobnie jest w przypadku kolejnych tabel 4.6-4.12. Jedynie w przypadku kryteriów po³¹czonych porównujemy ostatnie wiersze tabel dla
tych kryteriów z odpowiednimi kolumnami tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów po³¹czonych oceny merytorycznej
etapu drugiego [%]

Tabela 4.5. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne
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£atwo siê przekonaæ, ¿e istnieje zró¿nicowanie przyznanych punktów w ramach danego kryterium ze wzglêdu
na dzia³anie lub poddzia³anie. Przyk³adowo, zasadnicze ró¿nice obserwujemy w ocenie wniosków wed³ug kryterium 1
w obrêbie Poddzia³ania 3.5.1  Lokalna infrastruktura
edukacyjna i sportowa oraz 3.5.2  Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Okazuje siê bowiem, ¿e w ramach
Poddzia³ania 3.5.1 prawie 80% wniosków uzyska³o maksymaln¹ liczbê punktów podczas, gdy w przypadku Poddzia³ania 3.5.2 by³o ich zaledwie oko³o 22%. Podobny schemat obserwujemy w przypadku kryterium 2. Analogiczn¹
sytuacjê obserwujemy dla Poddzia³añ 1.3.1  Regionalna
infrastruktura edukacyjna oraz 1.3.2  Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Nale¿a³oby zatem wyjaniæ przyczyny takiego stanu.
Kryterium 1 Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna mo¿na z powodzeniem okreliæ mianem barometru instytucjonalnego. Chodzi bowiem o to, i¿ wyniki
oceny owego kryterium zale¿ne s¹ od rodzaju beneficjentów danego dzia³ania/poddzia³ania ZPORR. I tak dla przyk³adu w dzia³aniach, w których dominuje jeden typ beneficjentów 1.1.1, 1.3.1, 3.1, 3.2, oraz 3.5.1, ocena
wnioskodawców by³a zbli¿ona. St¹d te¿ w ramach Poddzia³ania 1.1.1, gdzie beneficjentem by³y jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz spó³ki kapita³owe z jego udzia³em, ocena tych¿e podmiotów by³a praktycznie jednorodna tj. w 84%
przypadkach uznano JST za podmiot gwarantuj¹cy trwa³oæ projektu oraz jego wykonalnoæ instytucjonaln¹. Z kolei beneficjentami Poddzia³ania 1.3.1 by³y szko³y wy¿sze.
Podobnie wiêc, jak w przypadku Poddzia³ania 1.1.1, jednorodny typ wnioskodawcy zadecydowa³ o wynikach oceny,
w ramach której przyznane zosta³y tylko oceny wysokie lub
bardzo wysokie (3 oraz w przewa¿aj¹cej czêci 4 punkty).
W tym przypadku mo¿na mia³o pójæ o krok dalej i postawiæ tezê, ¿e status szko³y wy¿szej, w ocenie ekspertów, sta-
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nowi³ niemal¿e 100% rêkojmiê trwa³oci i wykonalnoci
instytucjonalnej inwestycji.
Jeli chodzi o Dzia³ania 3.1, 3.2 oraz 3.5.1 to dominuj¹cym typem wnioskodawcy by³y jednostki samorz¹du
terytorialnego, których ocena (o czym wspomniano przy
okazji Poddzia³ania 1.1.1) z punktu widzenia trwa³oci projektu i wykonalnoci instytucjonalnej oscylowa³a wokó³
wartoci wysokich lub bardzo wysokich (3 oraz w przewa¿aj¹cej czêci 4 punkty).
Jedynym odstêpstwem od zaobserwowanych tendencji dotycz¹cych przewagi ocen wysokich w ramach kryterium 1, stanowi¹ Poddzia³ania 1.3.2 oraz 3.5.2 wspieraj¹ce
inwestycje w dziedzinie s³u¿by zdrowia, gdzie g³ównymi
beneficjentami by³y publiczne i niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej. Powszechnie znana s³aba kondycja placówek
dzia³aj¹cych w publicznym systemie s³u¿by zdrowia sprawi³a, ¿e w ramach niniejszych poddzia³añ zanotowano najwiêkszy odsetek ocen niskich lub bardzo niskich (1 lub 2
punkty).
Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce kryterium 1
Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jest to kryterium weryfikuj¹ce nie
projekt lecz projektodawcê, bo to jego przygotowanie organizacyjne, finansowe, prawne dla realizacji projektu jest
tu czynnikiem decyduj¹cym o ocenie. St¹d te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e poszukuj¹c kryteriów rankinguj¹cych projekty,
kryterium 1 Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna nie bêdzie propozycj¹ idealn¹, bowiem wykazuje
wra¿liwoæ na rodzaj beneficjenta (co nale¿y postrzegaæ bardziej w kategoriach specyfiki ni¿ niedoskona³oci).
W niektórych wierszach kolejnych tabel nie obserwujemy rozk³adów dla danych kryteriów. Zosta³o to zaznaczone poprzez () i potwierdzone w ostatniej kolumnie wartoci¹ zero dla liczby obserwacji.

Tabela 4.6. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3 i 4 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.7. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1£ i 2£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.8. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3£ i 8 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.9. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 9 i 7£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.10. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 4£ i 12 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.11. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 13 i 15 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.12. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 16 i 5£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Kolejne tabele zawieraj¹ mniej wierszy ni¿ pocz¹tkowe (np. tabela 4.5). Wynika to z faktu, ¿e prezentowane kryteria nie odnosi³y siê do niektórych dzia³añ lub poddzia³añ.
W takich wypadkach zrezygnowano z prezentacji pustych
wierszy w tabeli.
Tabela 4.3 i kolejne prezentowa³y rozk³ady liczby
punktów dla poszczególnych kryteriów. Wspomniano ju¿
o tym, ¿e taka analiza jest doæ uci¹¿liwa. Na bazie tych rozk³adów stosuje siê wiêc pewne miary maj¹ce na celu jego
opis. Miary te nazywamy najczêciej charakterystykami liczbowymi rozk³adu. W tabeli 4.13 przedstawiono wyznaczone wartoci wybranych charakterystyk rozk³adów liczby finalnych punktów dla poszczególnych kryteriów oceny
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merytorycznej drugiego etapu. Podkreliæ nale¿y, ¿e wyniki
te bezporednio koresponduj¹ z wynikami prezentowanymi w tabeli 4.3.
W tabeli 4.13 zastosowano kilka charakterystyk.
Pierwsz¹ z nich  powszechnie znan¹  jest rednia arytmetyczna wyznaczana jako stosunek sumy wartoci badanej cechy i liczby przypadków. redni¹ wartoæ mo¿na rozumieæ jako wskanik rodka ciê¿koci danego rozk³adu,
przez co staje siê ona reprezentantk¹ wartoci badanej
zmiennej. Pozwala to na zastosowanie jej jako narzêdzia
porównañ poszczególnych rozk³adów, podobnych co do
istoty rzeczy, oraz porównañ rozk³adów w czasie.
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Tabela 4.13. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby przyznanych punktów dla 47 kryteriów oceny merytorycznej drugiego etapu

ród³o: obliczenia w³asne

Kolejne dwie charakterystyki rozk³adu  mediana
i modalna  razem ze redni¹ arytmetyczn¹ nale¿¹ do miar
pokazuj¹cych przeciêtny poziom badanego zjawiska. Mediana wskazuje na wartoæ zmiennej (liczbê przyznanych
punktów), która dzieli zbiorowoæ obserwacji na dwie równe czêci, tzn. 50% obserwacji charakteryzuje siê wartociami nie wiêkszymi ni¿ wyznaczona mediana, a pozosta³e
50% obserwacji przyjmuje wartoci nie mniejsze ni¿ mediana. Przyk³adowo dla kryterium 1 mediana wynosi 8, co

oznacza, ¿e w przypadku 50% dokonanych ocen przyznano
co najwy¿ej 8 punktów. Bardziej ciekawe jest to, ¿e dla 50%
dokonanych ocen przyznano co najmniej 8 punktów. Zauwa¿aj¹c to, ¿e 8 punktów jest maksymaln¹ not¹ obserwujemy znaczny udzia³ (co najmniej 50%) przyznanych maksymalnych ocen wed³ug kryterium 1. £atwo siê o tym
przekonaæ wracaj¹c do wyników zaprezentowanych w tabeli 4.3, gdzie w przypadku kryterium 1 widzimy, ¿e 8 punktów przyznano w 63,66% przypadków dokonanych ocen.
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Modalna zwana jest inaczej wartoci¹ najczêstsz¹.
Nazwa ta w pe³ni wyjania to, co pokazuje modalna. Dla
jasnoci wskazuje ona na najczêciej wystêpuj¹c¹ wartoæ
w danym rozk³adzie, czyli u nas najczêciej przyznawan¹ finaln¹ liczbê punktów. W przypadku kryterium 1 jest
ni¹ znowu wartoæ 8 (zaobserwowano j¹ w 63,66% przypadków).
Drug¹ wa¿n¹ grup¹ charakterystyk rozk³adu s¹ miary zmiennoci (zró¿nicowania) wartoci cechy w badanym
rozk³adzie. W przypadku dokonywania oceny projektów
poszczególne kryteria powinny charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ zmiennoci¹ ocen. W szczególnym przypadku, gdyby nie wyst¹pi³o zró¿nicowanie przyznawanych ocen wed³ug danego kryterium, nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
zasadnoci¹ utrzymywania go w systemie oceny projektów
 nie przejawi³oby bowiem ¿adnej mocy ró¿nicuj¹cej badane projekty (oczywicie nale¿y siê zastanowiæ w takim wypadku nad przyczynami takiego stanu; czy le¿¹ one po stronie treci kryterium, czy po stronie oceniaj¹cych). Przyjê³o
siê w literaturze dotycz¹cej metod statystycznych uznawaæ
jako zmiennoæ (zró¿nicowanie) nieistotn¹, gdy wspó³czynnik zmiennoci (liczony jako iloraz odchylenia standardowego i wartoci redniej wyra¿ony w procentach) przyjmuje wartoæ poni¿ej 10% a jako ma³¹, gdy przyjmuje on
wartoæ do 20%. W przypadku kryteriów 3, 18, 19, 21 obserwujemy niskie zró¿nicowanie ocen a w przypadku kryterium 42 bardzo niskie.
Inn¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ rozk³ady jest ich asymetria.
W szczególnoci rozk³ad mo¿e byæ symetryczny, asymetryczny prawostronnie (dodatnio) lub asymetryczny lewostronnie (ujemnie). Rozk³ad symetryczny przejawia siê tym,
¿e tyle samo obserwacji przyjmuje wartoci powy¿ej jak i poni¿ej redniej. W przypadku rozk³adu o asymetrii prawostronnej wiêkszoæ obserwacji znajdujemy poni¿ej wartoci redniej, a w rozk³adzie lewostronnie asymetrycznym
powy¿ej wartoci redniej. W przypadku analizy zmiennych
diagnostycznych bêd¹cymi stymulantami (wszystkie kryteria generuj¹ zmienne bêd¹ce stymulantami, tzn. im wy¿sza wartoæ zmiennej, tym lepsza ocena projektu) zaleca
siê, aby ich rozk³ady charakteryzowa³y siê asymetri¹ prawostronn¹. Taka sytuacja sugeruje, ¿e wysokie oceny nie
s¹ zbyt pochopnie przyznawane lub dana zmienna diagnostyczna posiada pewien zakres wartoci przyznawanych dla
szczególnie dobrych projektów. W przypadku badanych 47
kryteriów wiele z nich charakteryzuje siê asymetri¹ lewostronn¹ (ujemn¹) zamiast prawostronnej. Reasumuj¹c, dobra zmienna diagnostyczna powinna odznaczaæ siê odpo-
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wiednio wysokim poziomem zmiennoci (powy¿ej 20%)
oraz asymetri¹ prawostronn¹.
W ostatniej kolumnie tabeli 4.13 zaprezentowano procentowy stosunek wartoci redniej do maksymalnej liczby
punktów w przypadku danego kryterium. Jest on równowa¿ny redniej wartoci wyznaczonej w przypadku, gdy liczbê przyznanych punktów bêdziemy odnosiæ do maksymalnej liczby punktów. Takie podejcie pozwala na porównanie
rednich wartoci przyznawanych punktów niezale¿nie od
zakresu finalnej liczby punktów ustalonych dla danego kryterium. W tym podejciu zarówno wspó³czynnik zmiennoci, jak i asymetria nie ulegaj¹ zmianie w stosunku do wczeniej uzyskanych wyników. Stosunkowo najwy¿sze wartoci
przeciêtne maj¹ zmienne uzyskane na podstawie kryterium
3, 18 oraz 42, co jeszcze raz potwierdza ich niewielk¹ zdolnoæ diagnostyczn¹. Nale¿y jeszcze raz podkreliæ, ¿e niewielka liczba obserwacji w przypadku niektórych kryteriów
rodzi w¹tpliwoci, co do wniosków ogólnej natury.
Tabela 4.14 uzupe³nia informacje o rozk³adach liczby
punktów w przypadku wczeniej wspomnianych zmiennych
dla kryteriów po³¹czonych. Oczywicie analizujemy teraz
punkty odniesione do maksymalnej ich liczby tak, jak to
by³o w przypadku tabeli 4.4. rednia wartoæ uzyskanych
punktów bezporednio jest porównywalna z wartociami
zaprezentowanymi w ostatniej kolumnie tabeli 4.13. Podobnie porównywalne s¹ wartoci wspó³czynnika zmiennoci
oraz wskanika asymetrii. Wartoci mediany i modalnej po
prostym przeliczeniu s¹ tak¿e porównywalne. Polega ono
na odniesieniu tych wartoci zaprezentowanych w tabeli 4.13
do maksymalnej liczby punktów dla danego kryterium. Przyk³adowo, jeli dla kryterium 1 w tabeli 4.13 znajdujemy
wartoæ modalnej równ¹ 8 oraz wiemy, ¿e maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi tak¿e 8, to porównywalna wartoæ modalnej wynosi 100%.
Przygl¹dnijmy siê teraz charakterystykom liczbowym
rozk³adów finalnej liczby punktów odniesionych do maksymalnej ich liczby dla poszczególnych kryteriów w podziale
na dzia³ania i poddzia³ania. Wemiemy pod uwagê taki uk³ad
kryteriów, jaki zastosowano przy analizie tablic 4.5-4.12.
W niektórych przypadkach nie mo¿emy wyznaczyæ
wartoci modalnej (wartoci najczêstszej). Sytuacja taka
zachodzi, gdy tak samo czêsto i jednoczenie najczêciej
wystêpuj¹ dwie wartoci. W ogólnym przypadku przy takich okolicznociach nie wyznacza siê wartoci najczêstszej. Z tego powodu w niektórych tabelach dla modalnej
nie ma wyznaczonej jej wartoci, co obrazuje symbol ().

Tabela 4.14. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby przyznanych punktów dla 7 kryteriów po³¹czonych oceny merytorycznej
drugiego etapu

ród³o: obliczenia w³asne
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Interpretacja uzyskanych wyników jest analogiczna
do tej omówionej powy¿ej. Ponadto w bardziej zwiêz³y i jasny sposób mo¿emy porównaæ poszczególne rozk³ady.
Zauwa¿my, ¿e wszystkie uwagi poczynione przy analizie rozk³adów dla kryterium 1 i 2 (tabela 4.5) odnonie
ró¿nic w rozk³adach dla Poddzia³añ 3.5.1  Lokalna in-
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frastruktura edukacyjna i sportowa, 3.5.2  Lokalna
infrastruktura ochrony zdrowia oraz 1.3.1  Regionalna infrastruktura edukacyjna, 1.3.2  Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia znajduj¹ potwierdzenie
w wynikach zamieszczonych w tabeli 4.15.

Tabela 4.15. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.16. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3 i 4 oceny merytorycznej etapu
drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.17. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1£ i 2£ oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.18. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3£ i 8 oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.19. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 9 i 7£ oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.20. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 4£ i 12 oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.21. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 13 i 15 oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.22. Charakterystyki liczbowe rozk³adów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 16 i 5£ oceny merytorycznej
etapu drugiego w podziale ze wzglêdu na dzia³anie

ród³o: obliczenia w³asne

4.2.2. Ocena kryteriów wyboru oraz kart oceny
merytoryczno-technicznej na podstawie
charakterystyk rozk³adów statystycznych
Analiza wykonana na podstawie charakterystyk rozk³adów
punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów
w podziale na dzia³ania oraz dziedziny pozwala na wyci¹gniêcie pewnych ogólnych wniosków, co do adekwatnoci
kryteriów oceniaj¹cych projekty oraz sposobu i jakoci tej
oceny. Pozwala równie¿ na wnioskowanie w kwestii karty
oceny merytorycznej, jako elementu ró¿nicuj¹cego projekty pod k¹tem ich jakoci merytorycznej i jakoci ich przygotowania. To tak¿e poniek¹d ocena zapisów zawartych
w dokumentacji wnioskowej (w szczególnoci w formula-

rzu wniosku oraz studium wykonalnoci). Na tej podstawie
mo¿liwe staje siê poszukiwanie przyczyn pewnych niekorzystnych zjawisk, jakie zosta³y opisane w dalszej czêci
opracowania, jak równie¿ identyfikacja tych elementów, które okaza³y siê w ocenie trafne i adekwatne w stosunku do
rodzaju projektu, wiedzy i dowiadczenia ekspertów oraz
systemu oceny projektów.
Opis zawarty w dalszej czêci opracowania to próba
charakterystyki oceny i kryteriów oceny wed³ug zakresów
tematycznych oraz próba analizy kart oceny dla poszczególnych dzia³añ i poddzia³añ.
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Ocena kryteriów w odniesieniu do zakresów
tematycznych projektów
W trakcie procesu analitycznego podzielono charakterystyki rozk³adów (tab. 4.15-4.22) na specyficzne powtarzaj¹ce
siê typy projektów (zakresy tematyczne):
a) projekty drogowe  Poddzia³anie 1.1.1, Dzia³anie 3.1
(drogi) oraz Dzia³anie 3.2 (drogi);
b) projekty z zakresu ochrony rodowiska  Dzia³anie
1.2, 3.1 (rodowisko) oraz 3.2 (rodowisko),
c) projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej  Poddzia³ania 1.3.1 oraz 3.5.1;
d) projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia 
Poddzia³ania 1.3.2 oraz 3.5.2;
e) projekty z zakresu kultury i turystyki  Dzia³anie 1.4,
3.1 (kultura) oraz 3.2 (kultura);
f) projekty z zakresu rewitalizacji  Dzia³anie 3.3;
g) pozosta³e projekty  Poddzia³anie 1.1.2 oraz Dzia³ania 1.5 oraz 3.2 (inkubatory) które ze wzglêdu na
swoj¹ specyfikê analizowane powinny byæ oddzielnie.
Poddano zatem ocenie stopieñ diagnostycznoci kryteriów, opieraj¹c siê na dwóch charakterystykach rozk³adu
zmiennej  wspó³czynniku zmiennoci oraz asymetrii  uzyskanej na podstawie ka¿dego kryterium w ramach poszczególnych dzia³añ i poddzia³añ (w podziale na poszczególne
dziedziny).
Obydwie charakterystyki dzia³aj¹ stymuluj¹co na diagnostycznoæ zmiennej, dlatego te¿ preferowane s¹ wy¿sze
wartoci wspó³czynnika zmiennoci oraz wy¿sze wartoci
wskanika asymetrii.
Poniewa¿ zbiór wartoci, które te miary mog¹ przyjmowaæ nie jest to¿samy, konieczna jest unifikacja wskanika (sprowadzenie ró¿nych miar do wspólnego mianownika). W zwi¹zku z tym, dla przeprowadzenia analizy
zastosowano metodê unitaryzacji zerowanej charakterystyk,
wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

q ij =

x ij − x j . min
x j . max − x j . min

gdzie: xij jest wartoci¹ wspó³czynnika zmiennoci lub
wskanika asymetrii dla i-tego kryterium. Subskrypty j.max
oraz j.min wskazuj¹ na minimaln¹ oraz maksymaln¹ wartoæ badanej charakterystyki.
Metodologia postêpowania jest nastêpuj¹ca:
1. W zbiorze wartoci wspó³czynnika zmiennoci policzonego dla poszczególnych kryteriów nale¿y znaleæ
wartoæ minimaln¹ oraz maksymaln¹.
2. Dla ka¿dej wartoci wspó³czynnika zmiennoci (dla
ka¿dego kryterium) nale¿y zastosowaæ powy¿szy
wzór. W ten sposób otrzymuje siê wartoci w przedziale <0, 1>.
3. Procedurê z punktów 1 i 2 nale¿y powtórzyæ dla
wskanika asymetrii (otrzymuj¹c równie¿ zestandaryzowane wartoci w przedziale <0, 1>).
Otrzymanie wyników w przedziale <0, 1> pozwala obiektywnie klasyfikowaæ si³ê danej charakterystyki
4. W przypadku ka¿dego kryterium dodaæ uzyskane wartoci qij (dla wspó³czynnika zmiennoci i dla wskanika asymetrii). Uzyskany wynik bêdzie znajdowa³ siê
w przedziale <0, 2>.
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5. W koñcowym etapie dla uzyskania systematyki si³y
oddzia³ywania kryterium nale¿y pogrupowaæ wartoci sumy (wyniku punktu 4) na klasy mówi¹ce o diagnostycznoci kryterium, tzn. im wy¿sza wartoæ tej
sumy, tym wiêksza diagnostycznoæ kryterium.
Stosuj¹c ww. opisan¹ metodologiê uzyskano 4 klasy:
1. Kryterium nieistotne, nie ró¿nicuj¹ce oceny
2. Kryterium ma³o istotne, w niewielkim stopniu ró¿nicuj¹ce ocenê
3. Kryterium istotne, w pewnym stopniu ró¿nicuj¹ce
ocenê
4. Kryterium bardzo istotne, ró¿nicuj¹ce ocenê
Stosuj¹c tak¹ metodologiê postêpowania dokonano
identyfikacji poziomów istotnoci dla poszczególnych kryteriów oceny w podziale na typy projektów (schemat 4.1).
Na podstawie danych zawartych w schemacie 4.1 mo¿na
sformu³owaæ ogólne wnioski dla poszczególnych typów
przedsiêwziêæ:
Ad. a) projekty drogowe
Dla projektów infrastruktury drogowej najbardziej adekwatnymi okaza³y siê byæ kryteria oceniaj¹ce wp³yw projektu
na politykê ochrony rodowiska (K8), politykê spo³eczeñstwa informacyjnego (K9).
Sytuacja wydaje siê doæ paradoksalna, poniewa¿
ocena tych kryteriów niewiele ma wspólnego z merytoryczn¹ jakoci¹ projektu zwi¹zanego z budow¹, czy remontem
drogi. Zatem, mo¿liwe jest wyjanienie tego przypadku jedynie w odniesieniu do pozosta³ych kryteriów oceniaj¹cych
ten typ projektów, czyli maj¹c za punkt odniesienia ca³¹ kartê
oceny merytorycznej. Z przeprowadzonej analizy wynika,
¿e pozosta³e kryteria, a w szczególnoci:
 trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna (K1),
 ekonomiczny wp³yw projektu na rozwój regionu lub wp³yw projektu na poprawê warunków
ekonomicznych i/lub efektywnoæ kosztowa projektu (K4),
 komplementarnoæ (spójnoæ) z innymi projektami (K2£)
nie by³y dla oceny istotnym, ani wp³ywaj¹cym na jej jakoæ
elementem.
Brak diagnostycznoci kryterium K1 to wynik jednorodnoci rodzaju beneficjenta dla tego typu projektów.
Wnioskodawcami w tym przypadku w 100% by³y jednostki
samorz¹du terytorialnego, co z definicji gwarantuje trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonaln¹. Nie istnieje
bowiem mo¿liwoæ likwidacji podmiotu, czy zaprzestania
jego dzia³alnoci. Równoczenie do ustawowych obowi¹zków samorz¹du gminy, powiatu, czy województwa, nale¿y
budowa i utrzymanie dróg, a zatem konieczne jest posiadanie odpowiednich s³u¿b, czyli gwarancji instytucjonalnej
wykonalnoci powierzonych przez ustawê zadañ. W zwi¹zku z tym eksperci oceniali to kryterium jednakowo wysoko.
W odniesieniu do efektywnoci ekonomicznej projektu (K4), brak zró¿nicowania ocen wynika³ z przyjêtej przez
Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ i zaleconej do stosowania metodologii. Okrelona by³a ona w sposób nastêpuj¹cy:
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Schemat 4.1. Klasyfikacja istotnoci kryteriów oceny w ramach typów projektów

1. Dla projektów, których koszt ca³kowity przekracza
5 mln euro powinna byæ przeprowadzona analiza
kosztów i korzyci (CBA).
2. Projekty, których koszt ca³kowity mieci siê miêdzy
1 mln euro a 5 mln euro powinny byæ oceniane metod¹ wielokryterialn¹ (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalnoci
skwantyfikowanych korzyci generowanych przez
projekt).

3. Projekty poni¿ej 1 mln euro powinny byæ oceniane
uproszczon¹ metod¹ wielokryterialn¹ (kryteria opisowe bez koniecznoci podawania skwantyfikowanych korzyci generowanych przez projekt).
W ocenie merytoryczno-technicznej wykorzystano
punkty 2 i 3, czyli ocenê analizy wielokryterialnej skwantyfikowanej oraz uproszczonej opisowej.
Ocena wskaników policzalnych odbywa³a siê za pomoc¹ odpowiednio sformu³owanej tabeli:
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Wynik uzyskany w ocenie podkryteriów zawartych
w ww. tabeli w znacz¹cej wiêkszoci (ok. 95%) po zaokr¹gleniu wynosi³ 3.
Natomiast analiza wskaników zawartych w studium
wykonalnoci dokonywana by³a przez ekspertów niejako na
wyczucie, bez poparcia faktycznymi za³o¿eniami. St¹d dla
urednienia oceny eksperci równie¿ nadawali ocenê 3. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e kryterium to posiada najwy¿sz¹ wagê,
a wiêc z za³o¿enia mia³o byæ najistotniejszym kryterium ró¿nicuj¹cym projekty oraz promuj¹cym jakociowo najlepsze
wnioski. Dowiadczenie zdobyte podczas posiedzeñ ekspertów, poparte analiz¹ statystyczn¹ wyników oceny, wykaza³o odmienn¹ wartoæ tego kryterium.
Podobnie, kryterium zwi¹zane z komplementarnoci¹,
czy spójnoci¹ z innymi projektami (K2£), okaza³o siê ma³o
istotne dla ró¿nicowania ocenianych projektów. Tu niezale¿nie od dzia³ania (infrastruktura na poziomie regionalnym,
czy lokalnym) ocenie poddawano zapisy zawarte w formularzu wniosku, czyli komplementarnoæ opisan¹ przez beneficjentów, a nie rzeczywist¹ komplementarnoæ w stosunku do innych projektów z zakresu transportu. Ze wzglêdu
na brak precyzyjnego opisu metodologii okrelania oraz
oceny komplementarnoci, jakoæ zapisów w odpowiednich
punktach formularza wniosku by³a niewielka zarówno na
etapie planowania, jak i weryfikacji. Skutkiem tego by³y bardzo podobne oceny nadawane przez ekspertów dla tego
kryterium w ró¿nych projektach, nawet bardzo odmiennych
wzglêdem siebie co do zakresu rzeczowego i wartoci.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, jedyne
pole swobody dla ekspertów w kwestii ró¿nicowania ocen
pozosta³o przy ocenie realizacji polityk horyzontalnych (równoci szans oraz spo³eczeñstwa informacyjnego).
Ad. b) projekty z zakresu ochrony rodowiska
W dziedzinie ochronie rodowiska niektóre kryteria by³y
identyczne ze stosowanymi dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, jednak ich znaczenie dla procesu oceny by³o odmienne. Kryterium dotycz¹ce efektywnoci ekonomicznej/kosztowej w tego typu projektach okaza³o siê
bardzo istotne, a jego wysoka waga przyczyni³a siê do wyboru tych projektów, które mia³y najwiêkszy jakociowy
wp³yw na ochronê rodowiska przy jak najni¿szych ponoszonych nak³adach. Równie¿ bardzo istotnym w procesie
oceny merytorycznej okaza³o siê byæ kryterium zwi¹zane
z kompleksowoci¹ podejmowanych dzia³añ. Lepiej oceniane by³y te projekty, które by³y przewidziane do realizacji nie
jako pojedyncze, punktowe inwestycje, ale te, dziêki którym w okrelony sposób rozwi¹zany mia³ byæ dany problem rodowiskowy.
Jako nieprzydatne kryteria w tej dziedzinie (tj. s³abo
ró¿nicuj¹ce poszczególne projekty) nale¿y wskazaæ kryteria: K3 wykonalnoæ techniczna oraz K2£ komplementarnoæ z innymi projektami.
Jest to bardzo podobne zjawisko do tego, które wyst¹pi³o w zakresie oceny projektów drogowych. Wi¹¿e siê
ono z rodzajem beneficjentów  g³ównie jednostki samorz¹du terytorialnego, lub ich zwi¹zki oraz przedsiêbiorstwa
komunalne, a tak¿e ze wzglêdu na opracowan¹ technologiê
realizacji projektu, która nie mo¿e byæ niewykonalna technicznie, poniewa¿ realizator tej inwestycji odpowiada za jej
wykonanie oraz funkcjonowanie z mocy ustawy.
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Pozosta³e kryteria wymagaj¹ odrêbnego omówienia,
jako czêci karty oceny, poniewa¿ ich analiza wykaza³a, ¿e
w zale¿noci od dzia³ania bêd¹ one mniej lub bardziej istotne dla ró¿nicowania oceny.
Ad. c) projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej
W przypadku projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej, jedynie na poziomie lokalnym (tylko w ramach Poddzia³ania 3.5.1) istotn¹ rolê dla zró¿nicowania oceny odegra³o kryterium K12  komplementarnoæ z innymi
projektami realizowanymi w szczególnoci w ramach
SPO.
Du¿a liczba obserwacji (³¹cznie 429) umo¿liwia wyci¹gniêcie, w ramach niniejszego obszaru tematycznego,
wiarygodnych wniosków w zakresie sposobów prowadzonej oceny. Z merytorycznego punktu widzenia zjawisko to
nale¿y opisaæ w sposób nastêpuj¹cy: eksperci badali to kryterium pod k¹tem mo¿liwoci wyst¹pienia efektu synergii
z realizowanymi na terenie województwa projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. St¹d, w zale¿noci od opisu celu projektu
oraz jego oddzia³ywania na rozwój edukacji w regionie,
przyznawana by³a odpowiednia ocena. Asymetria prawostronna rozk³adu ocen sugeruje, ¿e to oddzia³ywanie poddawane by³o wnikliwej analizie eksperckiej, co skutkowa³o
nadaniem wysokiej punktacji w przypadkach, w których wyst¹pi³o uzasadnione wysokie prawdopodobieñstwo wp³ywu
na efekt synergii w rozwoju zasobów ludzkich w regionie.
Pozosta³e kryteria nie wnosi³y istotnych elementów
ocennych w procesie weryfikacji jakociowej wniosków.
Zatem w ocenie eksperckiej znaczenia nie mia³y zarówno
trwa³oæ projektu, jego techniczna wykonalnoæ, jak i poprawnoæ sformu³owania oraz okrelenia wskaników.
Mo¿na dokonaæ interpretacji tego wyniku na ró¿ne
sposoby, z których ka¿dy mo¿e byæ odnoszony do poszczególnych projektów oraz sk³adu Panelu Ekspertów:
1. Dane zawarte we wnioskach oraz studiach wykonalnoci nie dostarcza³y wystarczaj¹cych informacji dla
ekspertów oceniaj¹cych projekt.
2. Wszystkie informacje niezbêdne do oceny projektów
wed³ug obowi¹zuj¹cych kryteriów by³y jednorodne,
co uniemo¿liwi³o w praktyce dokonanie rzetelnej, ró¿nicuj¹cej oceny.
3. Nie wszyscy eksperci mogli posiadaæ specjalistyczn¹
wiedzê w zakresie okrelonej technologii realizacji projektów inwestycyjnych, nie mogli wiêc autorytatywnie stwierdziæ, czy dana technologia jest w³aciwa
i wykonalna. Istnia³y równie¿ sytuacje, kiedy to oceniaj¹cy nie posiadali wystarczaj¹cej wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach, jakie mia³y wp³yw na oszacowanie wartoci wskaników.
St¹d te¿ punktacja przyznawana w ramach projektów w tych
kryteriach by³a ocen¹ ostro¿n¹, wywa¿on¹.
Ad. d) projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia
Jak pokaza³a statystyczna analiza kryteriów w zakresie
ochrony zdrowia kryteria dobrane zosta³y w sposób odpowiedni. Najlepiej jednak jakociowo projekty tego typu oceniane by³y przez pryzmat realizacji polityk horyzontalnych
(K1£) oraz komplementarnoæ z innymi projektami
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(K2£). Inne kryteria, które równie¿ charakteryzowa³y siê du¿¹
diagnostycznoci¹, to trwa³oæ i wykonalnoæ instytucjonalna (K1), poprawnoæ wskaników (K2) oraz zgodnoci z dokumentami programowymi (K5£). Uzasadnienia takiego stanu nale¿y doszukiwaæ siê w:
 rodzaju podmiotów, jakie by³y uprawnione do aplikowania o fundusze w ramach dzia³añ z zakresu
ochrony zdrowia  przychodnie, orodki zdrowia,
szpitale powiatowe, wojewódzkie;
 charakterze w³asnoci podmiotów  publiczne ZOZ-y
(samodzielne, gminne, powiatowe), NZOZ-y, prowadzone przez inne instytucje;
 specyfice zagadnienia  wysokie zapotrzebowanie na
rodki finansowe na dostosowanie do wymogów krajowego prawodawstwa, a tak¿e na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ
orodków.
Polityki horyzontalne, mimo, ¿e ujête ca³ociowo,
rozpatrywane by³y oddzielnie, czyli z punktu widzenia ochrony rodowiska, poprawy dostêpnoci oraz zastosowania
nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych. Bardzo skrupulatnie oceniane by³o oddzia³ywanie projektu na inne ewentualne projekty, które mog¹ byæ realizowane w otoczeniu
ocenianego projektu. Za kryteria istotne z merytorycznego punktu widzenia, jak poprawa jakoci wiadczeñ zdrowotnych, czy wykonalnoæ techniczna (np. zakupy sprzêtu
medycznego, czy inwestycje w orodkach) sprawia³y pewne trudnoci, ze wzglêdu na brak: punktu odniesienia, wystarczaj¹cej wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb sektora
w regionie. Wszystkie projekty, w taki czy inny sposób,
wp³ywa³y na poprawê jakoci us³ug oraz zaspokaja³y potrzeby s³u¿by zdrowia w regionie. St¹d te¿ jednorodna, wysoka punktacja nadawana w ramach tych kryteriów.
Ad. e) projekty z zakresu kultury i turystyki
Ocena kryteriów oceny projektów z zakresu kultury i turystyki jest o tyle trudna, ¿e analizie trzeba poddaæ bardzo
ró¿ne w¹tki nie zwi¹zane ze sob¹ lub powi¹zane w niewielkim stopniu. W zale¿noci od tego czy ocena dotyczy³a
projektu z dziedziny kultury, czy turystyki oraz czy projekt
mia³ byæ realizowany na poziomie regionalnym, czy lokalnym, charakterystyki dla kryteriów mog³y rozk³adaæ siê odmiennie. Niemniej jednak zauwa¿a siê nastêpuj¹ce prawid³owoci:
1. Za najbardziej diagnostyczne nale¿y uznaæ kryteria
komplementarnoæ z innymi projektami (K2£)
oraz kompleksowoæ projektów (K3£).
2. Niewielkie znaczenie dla oceny w tym zakresie mia³y
kryteria trwa³oci i wykonalnoci instytucjonalnej (K1), wykonalnoæ techniczna (K3) oraz zgodnoæ z dokumentami programowymi (K5£).
Podejcie ekspertów do oceny wykonalnoci i trwa³oci by³o z góry skazane na wysok¹ punktacjê z dwóch
powodów: po pierwsze, wnioski sk³adane by³y w wiêkszoci przez jednostki samorz¹du terytorialnego, a po drugie,
nie wszyscy eksperci posiadali szerok¹ wiedzê techniczn¹
z zakresu realizacji i utrzymania inwestycji.
Zgodnoæ z dokumentami programowymi, czyli ró¿nymi strategiami lokalnymi, sektorowymi, programami rozwoju lokalnego, oceniane by³o na podstawie zapisów dokonanych przez beneficjenta w formularzu wniosku b¹d
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studium wykonalnoci. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt,
i¿ dokumenty programowe zawieraj¹ na tyle ogólne treci,
¿e trudno jest nie wykazaæ zgodnoci planowanej inwestycji z ich zapisami.
Ad. f) projekty z zakresu rewitalizacji
W zakresie rewitalizacji, za diagnostyczne kryteria uznaæ
nale¿y trwa³oæ i wykonalnoæ instytucjonaln¹ (K1), wykonalnoæ techniczn¹ (K3) oraz komplementarnoæ
z innymi projektami (K2£). Natomiast wiêkszego znaczenia dla oceny nie mia³y: wp³yw na polityki horyzontalne
oraz poprawnoæ wskaników.
Analizuj¹c specyfikê dzia³añ rewitalizacyjnych wydawaæ by siê mog³o, ¿e wszystkie kryteria s¹ w³aciwie dobrane. Jednak, jak pokazuje dowiadczenie, sytuacja by³a
inna. Wnioski z tej analizy równie¿ nale¿y wyci¹gaæ bardzo
ostro¿nie ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ obserwacji.
Zatem s³usznie kryteria K1 oraz K3 s¹ uznawane za
ró¿nicuj¹ce, mimo, ¿e tak jak przy innych inwestycjach komunalnych czy drogowych, wiêkszoæ wnioskuj¹cych to
JST. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji nie zawsze bowiem musz¹ zakoñczyæ siê sukcesem, co
by³o niejednokrotnie podnoszone w trakcie dyskusji nad
ocenianymi wnioskami. Równoczenie, aby procesy rewitalizacyjne mog³y byæ skutecznie przeprowadzone, nie mo¿e
byæ zrealizowany pojedynczy projekt, ale musi byæ on powi¹zany z innymi  niekoniecznie inwestycyjnymi, równie¿,
a mo¿e przede wszystkim miêkkimi, skierowanymi do sfery spo³ecznej  projektami. Nie do koñca natomiast zrozumia³a jest ocena wp³ywu na realizacjê polityk horyzontalnych oraz poprawnoci wskaników. Mo¿na dopatrywaæ siê
przyczyny braku ró¿nicowania w skumulowaniu wszystkich
polityk w jednym kryterium, chocia¿ z za³o¿enia procesy
rewitalizacyjne powinny w szczególnoci oddzia³ywaæ na
spo³eczeñstwo, a wiêc równoæ szans w dostêpie do rynku
pracy oraz ró¿nych us³ug wiadczonych na danym obszarze, a tak¿e ochrony rodowiska, co jest niejednokrotnie
jednym z g³ównych elementów programów rewitalizacji (np.
rekultywacje czy te¿ zmiany systemów wykorzystania energii). Okaza³o siê natomiast, ¿e wnioski oraz studia wykonalnoci s¹ tak skonstruowane, ¿e informacje w nich zawarte nie pozwala³y na ocenê ró¿nicuj¹c¹.
Problemy te s¹ pochodn¹ obowi¹zuj¹cych wytycznych z zakresu rewitalizacji, a zw³aszcza niecis³ych i nieprecyzyjnych zapisów oraz zakresu ich stosowania. Ponadto wnioski i programy rewitalizacji by³y niskiej jakoci,
dlatego niektóre opinie ekspertów wynika³y z domniemania
intencji wnioskodawcy. Oczywicie skoro domniemanie to
by³o z korzyci¹ dla potencjalnego beneficjenta, rednie
oceny stawiane by³y na wy¿szym poziomie, st¹d charakterystyki rozk³adu  wspó³czynnik zmiennoci i asymetrii
wskazuj¹ na nisk¹ diagnostycznoæ tych kryteriów.
Ad. g) pozosta³e projekty
Klasa pozosta³e projekty nie mo¿e zostaæ opisana w analogiczny do poprzednich sposób, poniewa¿ w tej grupie zagregowane s¹ dzia³ania z ró¿nych obszarów spo³ecznych
i gospodarczych, komunalnych oraz teleinformatycznych.
Ich analiza zostanie przeprowadzona w dalszej czêci opracowania przy analizie indywidualnej dla ka¿dego dzia³ania
karty oceny merytoryczno-technicznej.
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Uzupe³niaj¹c powy¿sz¹ analizê o kryteria bran¿owe
(kryteria specyficzne dla danego dzia³ania)  podobnie jak
uczyniono powy¿ej  analizie mo¿na poddaæ karty oceny
merytoryczno-technicznej (schematy 4.2-4.15).
Informacje zaprezentowane w charakterystyce kart dla
poszczególnych typów projektów oznaczaj¹:

Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.1.1
 Infrastruktura drogowa ZPORR

Analiza karty oceny dla Poddzia³ania 1.1.1 (schemat 4.2)
wykonana na podstawie 108 obserwacji pokazuje, ¿e system oceny projektów z zakresu regionalnej infrastruktury
drogowej nie by³ trafnie skonstruowany. Argumenty potwierdzaj¹ce t¹ tezê s¹ nastêpuj¹ce:
1. Jedynie trzy (K3, K8, K9) sporód omiu kryteriów
okaza³y siê byæ istotnymi z punktu widzenia ró¿nicowania oceny.
2. Dwa sporód ww. trzech kryteriów (Wp³yw na politykê ochrony rodowiska  K8 oraz Wp³yw na politykê spo³eczeñstwa informacyjnego  K9) nie oceniaj¹ bezporednio jakoci realizacji takiego projektu,
którego celem powinno byæ usprawnienie komunikacji w regionie, a celami porednimi poniek¹d cechy, które dla weryfikacji w tej karcie sta³y siê istotne.
3. Jedynie wykonalnoæ techniczna (K3) to kryterium,
które merytorycznie odnosi siê do oceny budowy czy
poprawy infrastruktury drogowej, i które eksperci
oceniali zgodnie z fachow¹ wiedz¹ in¿ynieryjn¹
(w g³ównej mierze ekspertami byli in¿ynierowie z zakresu inwestycji w infrastrukturê l¹dow¹).
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Niska diagnostycznoæ pozosta³ych kryteriów wynika g³ównie z odgórnie narzuconego systemu oceny tej karty (podobnie jak dla Dzia³ania 3.1 drogi oraz 3.2 drogi).
W szczególnoci dotyczy to kryterium K4  Ekonomiczny wp³yw projektu na rozwój regionu, dla którego
narzucone zosta³y dodatkowo podkryteria:
 poprawa wykorzystania istniej¹cej infrastruktury
(w tym remont, przebudowa lub rozbudowa),
 redukcja liczby wypadków (szt./rok),
 oszczêdnoæ czasu podró¿y (osobogodziny/rok),
 zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako
wynik zwiêkszonej redniej prêdkoci przejazdu lub
poprawionego stanu nawierzchni w z³/rok),
 zmniejszenie negatywnego wp³ywu na rodowisko
wymienione przy okazji opisu przydatnoci kryteriów dla
poszczególnych typów przedsiêwziêæ.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e niektóre z nich (np. wp³yw na
rodowisko) powtarzaj¹ siê z kryteriami oceny g³ównej.
Ponadto, nie zosta³a okrelona jasna metodologia szacowania ocenianych póniej wskaników, przez co informacje podawane przez wnioskodawców by³y na tyle rozbie¿ne i ma³o spójne, ¿e nawet eksperci nie potrafili siê
odpowiednio do nich ustosunkowaæ. Dla wiêkszoci projektów rednia ocena tego kryterium wynios³a 3 i pomimo
najwy¿szej wagi (4) nie stanowi³o ono elementu ró¿nicuj¹cego projekty (mo¿liwe by³oby podejcie do oceny bez tego
kryterium przy zachowaniu obecnych wyników).
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.1.2
 Infrastruktura transportu publicznego ZPORR

Ocena karty dla Poddzia³ania 1.1.2 (schemat 4.3) wydaje
siê byæ nieuprawniona, poniewa¿ bazuje na liczbie obserwacji  7, czyli ocenie jedynie dwóch projektów. Niemniej
jednak, na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wiedzy
dotycz¹cej przebiegu posiedzeñ Paneli Ekspertów, wyci¹g-n¹æ mo¿na dwojakiego rodzaju wnioski.
Po pierwsze, w zasadzie wszystkie kryteria mog³y
prawid³owo i obiektywnie oceniæ merytorycznie wniosek.
Równie¿ takie miêkkie kryteria, jak polityki horyzontalne

Schemat 4.2. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.1.1 Infrastruktura drogowa ZPORR

68

Analiza wyników oceny merytorycznej

czy poprawnoæ wskaników mog³y byæ diagnostykami dla
tego typu projektów.
Po drugie, wydaje siê, ¿e pomimo bardzo du¿ego
dowiadczenia ekspertów istnia³y kryteria, które sprawi³y
trudnoæ w ocenie. Chodzi miêdzy innymi o K4  Ekonomiczny wp³yw na rozwój regionu, który posiada³ najwy¿sz¹ wagê. Brak informacji czy instrukcji oraz niedoskona³oæ sporz¹dzenia studium wykonalnoci (brak opisu
oddzia³ywania projektu na ca³y region), przyniós³ skutek
odwrotny do zak³adanego i zamiast to kryterium byæ ró¿nicuj¹cym, stymulowaæ wybór najlepszych projektów, ostatecznie wydaje siê byæ zbêdnym w tej karcie. Równie¿ za
nieistotne w procesie oceny merytorycznej mo¿na uznaæ
kryterium K7£  Poprawa bezpieczeñstwa ruchu dro-
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gowego, poniewa¿ nie zosta³ tu okrelony wskanik pomiaru. Natomiast projekty zwi¹zane z infrastruktur¹ transportu
publicznego z za³o¿enia powinny s³u¿yæ tej poprawie. Zatem oceny by³y podobne raczej niewiele wnosz¹c do wartoci ocennej.
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.2
 Infrastruktura ochrony rodowiska oraz projektów
rodowiskowych Dzia³añ 3.1  Obszary wiejskie i 3.2
 Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji ZPORR

Projekty rodowiskowe, sk³adane do Dzia³ania 1.2, 3.1 i 3.2,
oceniane by³y na podstawie kart zawieraj¹cych te same kryteria (schemat 4.4). Ze wzglêdu na fakt, i¿ inwestycje rodowiskowe, a w szczególnoci wodno-kanalizacyjne, by³y

Schemat 4.3. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.1.2  Infrastruktura transportu
publicznego ZPORR

Schemat 4.4. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.2  Infrastruktura ochrony rodowiska oraz
projektów rodowiskowych Dzia³añ 3.1  Obszary wiejskie i 3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji ZPORR
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jednym z najczêciej sk³adanych typów projektów, liczba
obserwacji jest znacz¹ca i wystarczaj¹ca, aby rzetelnie wnioskowaæ na temat zawartych w kartach oceny kryteriów.
Wyj¹tkiem jest Dzia³anie 3.2, gdzie zanotowano jedynie 54
obserwacje.
Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej
mo¿na wyci¹gn¹æ wspólne wnioski, odnonie charakteru
poszczególnych kryteriów, choæ i tutaj wystêpuj¹ pewne
ró¿nice. Wynikaj¹ one czêciowo z faktu, ¿e do Dzia³ania
1.2 sk³adane by³y du¿e projekty o charakterze regionalnym,
za do Dzia³añ 3.1 i 3.2 projekty lokalne.
Analizuj¹c wszystkie karty rodowiskowe mo¿na
stwierdziæ, ¿e najbardziej ró¿nicuj¹cym ocenê kryterium by³o
kryterium K4  Efektywnoæ kosztowa projektu. Wynika
to z faktu, i¿ by³o ono oceniane bardzo specyficznie. Ocena
dokonywana by³a na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy zewnêtrznej, która bada³a poprawnoæ sporz¹dzenia
analizy efektywnoci kosztowej pod k¹tem merytorycznym
(za³o¿enia) oraz rachunkowym, a nastêpnie poprawnoæ
wyliczenia wskanika efektywnoci kosztowej. Na tej podstawie rankingowano projekty od najmniej do najbardziej
efektywnych i dzielono odpowiednio na 4 grupy, nadaj¹c
im punktacjê od 1 do 4. A zatem, w konsekwencji ocena ta
charakteryzuje siê wysokim wspó³czynnikiem zmiennoci.
Podobnie ró¿nicuj¹ce ocenê (poza Dzia³aniem 3.2)
by³o kryterium Wp³yw na realizacjê zobowi¹zañ akcesyjnych w obszarze ochrony rodowiska (K4£), oceniane na podstawie sztywno okrelonych wskaników (np.
w przypadku inwestycji wodno-kanalizacyjnych wielkoæ
aglomeracji mierzona za pomoc¹ RLM6 na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych 
im wiêksza aglomeracja tym wiêcej punktów). Kryterium to
ró¿nicowa³o ocenê, gdy¿ projekty by³y bardzo rozproszone
terytorialnie. Mniejsze znaczenie mia³o ono w przypadku
Dzia³ania 1.2, w ramach którego z za³o¿enia sk³adane by³y
projekty regionalne, znajduj¹ce siê na obszarze du¿ych aglomeracji. Natomiast niski wskanik dla tego kryterium w przypadku Dzia³ania 3.2 zwi¹zany jest zapewne z nisk¹ liczb¹
obserwacji.
Najmniej ró¿nicuj¹cy charakter mia³o kryterium K3 
Wykonalnoæ techniczna, które nie mo¿e byæ  na podstawie analizy  uznane za kryterium diagnostyczne. Wynika to z metodologii oceny przyjêtej przez ekspertów. W trakcie oceny przyjêli oni za³o¿enie, i¿ w przypadku, gdy projekty
posiadaj¹ prawomocne pozwolenie na budowê, spe³niaj¹
normy rodowiskowe (co potwierdzone jest raportem oceny oddzia³ywania na rodowisko  jeli wymagany) oraz
wymogi Natura 2000 (odpowiednie zawiadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody), ich wykonalnoæ techniczna jest niekwestionowana. Poniewa¿ wiêkszoæ sk³adanych projektów spe³nia³a wymienione powy¿ej wymogi
otrzymywa³a maksymaln¹ liczbê punktów. St¹d przyjêta
metodologia oceny powy¿szego kryterium sprawi³a, i¿ nie
mia³o ono wiêkszego znaczenia dla oceny projektów.
Pozosta³e kryteria:
 trwa³oæ projektu oraz wykonalnoæ instytucjonalna (K1),
6
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 komplementarnoæ z innymi projektami (K2£),
 kompleksowoæ projektów (K3£),
 poprawnoæ wskaników (K2)
oceniane by³y przez ekspertów indywidualnie, na podstawie ich wiedzy eksperckiej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nale¿y stwierdziæ, ¿e kryteria te zosta³y
dobrane odpowiednio i pozwala³y ró¿nicowaæ ocenê poszczególnych projektów.
Do dzia³ania zwi¹zanego z ochron¹ rodowiska aplikowa³y oprócz, bezporednio, jednostek samorz¹du terytorialnego, tak¿e jednostki organizacyjne oraz zak³ady bud¿etowe, przedsiêbiorstwa komunalne i spó³ki wy³onione
w ramach przetargu, wykonuj¹ce zadnia publiczne. Taki
przekrój instytucjonalny pozwala³ ekspertom na ocenê
mo¿liwoci organizacyjnych dla realizacji, a nastêpnie prawid³owej eksploatacji inwestycji. Z rodzajem beneficjenta
wi¹¿e siê równie¿ liczba i jakoæ wyszczególnionych we
wniosku projektów komplementarnych oraz kompleksowoæ projektu, bowiem z racji wykonywanych zadañ JST
posiada wiêksze mo¿liwoci udokumentowania projektów,
mniej lub bardziej powi¹zanych, ni¿ inne podmioty.
Wnikliwie oceniane by³o tak¿e kryterium poprawnoæ
wskaników, rozumiane zarówno jako wskaniki produktu
i rezultatu projektu, jak i wskaniki finansowo-ekonomiczne.
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.3.1
 Regionalna infrastruktura edukacyjna ZPORR

Poddzia³anie 1.3.1 to czêæ programu operacyjnego umo¿liwiaj¹ca ubieganie siê o rodki finansowe na wsparcie inwestycji szkó³ wy¿szych, i w zwi¹zku z tym do nich adresowana. Dlatego te¿ beneficjent oceniany w tym poddzia³aniu
jest jednorodny  uczelnia wy¿sza (pañstwowa lub niepañstwowa), w zwi¹zku z czym nie by³o merytorycznie mo¿liwoci ró¿nicowania wykonalnoci czy te¿ trwa³oci projektu pod tym k¹tem.
Podobnie trudno by³o klasyfikowaæ projekty przy
uwzglêdnieniu kryterium K26  Wzrost liczby studentów
i poprawa jakoci nauczania. Praktycznie ka¿da uczelnia inwestuj¹c w rozwój swojej bazy ma na uwadze powiêkszanie w³asnych mo¿liwoci przyjmowania nowych studentów, a tym samym zwiêkszania ich liczby. To równie¿
wymierne korzyci dla szko³y, wynikaj¹ce z systemu funkcjonowania publicznego szkolnictwa wy¿szego (dotacje
z bud¿etu pañstwa dla poszczególnych szkó³ zale¿¹ od liczby studentów).
Równie¿ bardzo podobne podejcie stosowano przy
ocenie komplementarnoci (K12). Z uwagi na podobne mo¿liwoci inwestycyjne oraz badawcze szkó³ wy¿szych, porównywalnoæ projektów wed³ug tego kryterium by³a bardzo trudna. Poprawnoæ wskaników oraz wykonalnoæ
techniczna w karcie oceny merytorycznej tak¿e nie wnosi³y istotnego elementu, który przyczynia³by siê do klasyfikowania projektów wed³ug ich jakoci merytorycznej.
Opisane wy¿ej kryteria (K1, K2, K3, K26, K12) to czynniki opisuj¹ce zdolnoæ wnioskodawcy do przeprowadzenia inwestycji oraz osi¹gania celu, który i tak jest jednym
z priorytetów w jego dzia³alnoci (wzrost liczby studentów).

RML  równowa¿na liczba mieszkañców. Jest to umowny parametr okrelaj¹cy wielkoæ urz¹dzeñ do oczyszczania cieków, zale¿ny
od liczby obs³ugiwanych mieszkañców i bazuj¹cy na za³o¿eniu, ¿e ka¿da osoba produkuje okrelon¹ iloæ cieków na dobê
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Schemat 4.5. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.3.1  Regionalna infrastruktura
edukacyjna ZPORR

Zatem, jak siê okazuje, eksperci oceniali projekty w jednakowy sposób, przyznaj¹c zbli¿on¹ punktacjê, nie wnikaj¹c
g³êbiej w zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem projektem,
jego wdro¿eniem, finansowaniem i utrzymaniem. A priori
przyjêto tezê, ¿e w stosunku do uczelni wy¿szych potencja³
ludzki i instytucjonalny jest wystarczaj¹cy.
Kryteria, które faktycznie wp³ynê³y na ocenê projektu, nadaj¹c im odpowiednie miejsce na licie rankingowej to:
K27 U³atwienie dostêpu do szkolnictwa wy¿szego
mieszkañcom obszarów wiejskich poprzez wzrost
liczby studentów z tych obszarów,
K28 Zwiêkszenie udzia³u/zaanga¿owania uczelni w
realizacjê miêdzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
K29 Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce (tworzenie nowych technologii).
S¹ to kryteria ustalone indywidualnie dla tego poddzia³ania, nie powtarzaj¹ce siê w innych. Te w³anie kryteria mo¿na nazwaæ stricte merytorycznymi, poniewa¿ na ich
podstawie mo¿liwe by³o ustalenie celowoci projektu oraz
jego wp³ywu na rozwój bazy edukacyjnej w szkolnictwie
wy¿szym dla zwiêkszenia jej roli w prowadzeniu nie tylko
dzia³alnoci edukacyjnej, ale tak¿e  co istotniejsze 
naukowo-badawczej.
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.3.2
 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia ZPORR

W przypadku Poddzia³ania 1.3.2 (schemat 4.6) a¿ 7 kryteriów mia³o charakter ró¿nicuj¹cy w procesie oceny projektów z zakresu ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym.

W odró¿nieniu od Poddzia³ania 3.5.2, podmioty aplikuj¹ce o wsparcie w ramach Poddzia³ania 1.3.2 by³y stosunkowo jednorodne i mia³y z regu³y status jednostek sektora finansów publicznych. Konsekwencj¹ tego faktu by³o
mniejsze znaczenie kryterium trwa³oci projektu ni¿ przy
Poddzia³aniu 3.5.2. Czynnikiem istotnym w kontekcie badania trwa³oci realizowanych projektów by³a niew¹tpliwie
kondycja finansowa aplikuj¹cych podmiotów.
W przypadku kryterium dotycz¹cego wykonalnoci
technicznej projektu nale¿y podkreliæ, i¿ mia³o ono umiarkowany wp³yw na proces oceny projektów w ramach Poddzia³ania 1.3.2.
W wiêkszoci realizowane projekty charakteryzowa³y siê wysokim poziomem przygotowania, a tym samym
pe³n¹ wykonalnoci¹ techniczn¹.
Ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie zakresu rzeczowego zadañ, a tak¿e ró¿norodn¹ ich lokalizacjê oraz zró¿nicowan¹ aktywnoæ poszczególnych beneficjentów w pozyskiwaniu rodków ze róde³ zewnêtrznych, ocena dokonywana w oparciu o kryteria K5£, K1£, K16, K31, K32, K33
oraz K2£ mia³a charakter niezwykle zró¿nicowany i pozwala³a na efektywne wyodrêbnienie projektów najlepiej wpisuj¹cych siê w cele Dzia³ania 1.3.2.
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.4
 Rozwój turystyki i kultury ZPORR

W przypadku projektów sk³adanych do Dzia³ania 1.4 dostêpna karta oceny (schemat 4.7) nie stanowi³a sprawnego
narzêdzia pozwalaj¹cego na precyzyjn¹ ocenê, czêsto bardzo zró¿nicowanych projektów. Mog¹ byæ dwa argumenty
przemawiaj¹ce za tak postawion¹ tez¹: po pierwsze brak
szczegó³owej definicji kryteriów w karcie oraz po drugie,
du¿e, regionalne znaczenie projektów i beneficjentów aplikuj¹cych do Dzia³ania 1.4 ZPORR.
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Schemat 4.6. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 1.3.2  Regionalna infrastruktura
ochrony zdrowia ZPORR

Schemat 4.7. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.4  Rozwój turystyki i kultury ZPORR

W przypadku projektów z Dzia³ania 1.4 karta preferowa³a du¿e, zabytkowe obiekty, które mia³y byæ atrakcj¹
turystyczn¹ regionu, eliminowa³a za w du¿ej mierze obiekty
turystyczno-sportowe oraz nowe inwestycje. Takie za³o¿e72

nie twórców karty faktycznie siê sprawdza³o, jednak je¿eli
chodzi np. o ró¿nicowanie projektów dotycz¹cych ochrony
dziedzictwa kulturowego, to mo¿liwoci diagnostyczne kryteriów by³y tu mocno ograniczone.
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Trwa³oæ projektu, która w odniesieniu do Dzia³ania
1.4 by³a bardzo nieefektywnym kryterium, ze wzglêdu na
brak szczegó³owego zakresu jego stosowania, trwa³oæ oceniana by³a jedynie przez pryzmat podmiotu beneficjenta.
Istotne z punktu widzenia oceniaj¹cych by³o kryterium K15, które pozwala³o na weryfikowanie podmiotów
nie posiadaj¹cych ani dowiadczenia, ani programu kulturowego czy turystycznego. K15 by³o stosowane czêstokroæ
³¹cznie z K2£.
Bardzo istotne wydawa³oby siê kryterium K4, jednak
ze wzglêdu na brak szczegó³owej metodologii jego stosowania, nie spe³ni³o swojej roli. Nale¿y równie¿ podkreliæ,
i¿ w przypadku kryterium K4, czynnikiem wp³ywaj¹cym na
brak znacznego ró¿nicowania projektów by³ fakt, i¿ projekty realizowane w Dzia³aniu 1.4 by³y z regu³y du¿e i rozpoznawalne, tak wiêc udowodnienie ekonomicznego wp³ywu
takiego projektu na rozwój regionu, teoretycznie nie by³o
trudne. Wszystkie projekty otrzymywa³y z regu³y 3 lub 4
punkty.
Interesuj¹ce jest kryterium K2  Poprawnoæ wskaników, które w niewielu dzia³aniach mia³o moc ró¿nicuj¹c¹, jednak w Dzia³aniu 1.4 sta³o siê narzêdziem pozwalaj¹cym na ocenê zak³adanych przez beneficjentów efektów.
Czêsto bowiem wnioskodawcy, w oparciu o w³asne badania i dane, zak³adali osi¹gniêcie wskaników na poziomie
trudnym do realizacji.
W przypadku kryterium K3  Wykonalnoæ techniczna zak³adano, ¿e jeli projekt przeszed³ przez kryteria
dopuszczaj¹ce (I etap oceny merytorycznej), gdzie weryfikowano m.in. zasadnoæ zaproponowanych rozwi¹zañ technologicznych  to jest wykonalny technicznie i przyznawano wysoka ocenê.
Kryterium K5£ w ogóle nie ró¿nicowa³o zadañ, poniewa¿ wszystkie oceniane projekty by³y zgodne z któr¹ ze
strategii (lokaln¹, regionaln¹, ...).
W przypadku kryterium K13  Obiekty znajduj¹ce
siê na licie dziedzictwa narodowego przystosowane
do celów kultury i turystyki z regu³y nie by³o ocen porednich tzn. przyznawano albo minimaln¹ (1) albo maksymaln¹ (4) liczbê punktów. Taka sytuacja jest konsekwencj¹ sprzecznoci istniej¹cej pomiêdzy nominalnym
charakterem kryterium (obiekt znajduje siê lub nie znajduje siê na licie), a przyjêt¹ formu³¹ jego oceny w skali punktów od 1 do 4.
Ogólnie kartê oceny merytoryczno-technicznej Dzia³ania 1.4 mo¿na oceniæ nastêpuj¹co: nie dawa³a ona szans
standardowym inwestycjom kulturalnym i sportowym,
preferowa³a za inwestycje zwi¹zane z ochron¹ dziedzictwa
kulturowego, ale nakierowanego na turystê. By³o to zgodne z zamierzeniami programu, tak wiêc pod tym wzglêdem
karta sprawdzi³a siê. Nie dawa³a ona natomiast mo¿liwoci
ró¿nicowania projektów w obrêbie szczegó³owych dziedzin
(dziedzictwo, infrastruktura kultury, turystyka).
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e gdyby kryteria by³y szczegó³owo zdefiniowane pod k¹tem metodologii ich stosowania, to karta, jako narzêdzie oceny, funkcjonowa³by bardziej
efektywnie.
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Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.5
 Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego
ZPORR

W przypadku projektów z zakresu infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego w ramach Dzia³ania 1.5 (schemat 4.8)
wiêkszoæ kryteriów (z wyj¹tkiem jednego) okaza³a siê byæ
bardzo istotna dla ró¿nicowania oceny i porównywania projektów.
Najmniej istotne dla weryfikacji jakociowej wniosków
by³o kryterium Polityki horyzontalne. Wynika³o to z faktu, ¿e wszystkie projekty z zakresu spo³eczeñstwa informacyjnego w podobny sposób wype³nia³y wymogi unijnych
polityk horyzontalnych. W przypadku polityki spo³eczeñstwa informacyjnego wszystkie projekty w tym dzia³aniu
mia³y z definicji wp³yw pozytywny. Natomiast na polityki
ochrony rodowiska oraz równych szans projekty informatyczne maj¹ najczêciej wp³yw neutralny lub rzadziej 
pozytywny. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e eksperci nie oceniali jedynie deklaracji beneficjentów w tej kwestii, które by³y czêsto
zbyt optymistyczne, ale równie¿ merytoryczne uzasadnienie tych deklaracji.
Wysoki stopieñ przydatnoci pozosta³ych kryteriów
w procesie oceny oznacza, ¿e eksperci dokonywali bardzo
wnikliwej analizy wszystkich elementów wniosku oraz za³¹czników. Du¿y stopieñ ró¿nicowania oceny wynika te¿
z faktu, ¿e sk³adane wnioski by³y bardzo ró¿norodne, zarówno pod k¹tem typów projektów, jaki i typów beneficjentów.
G³ówny cel Dzia³ania 1.5  rozwój infrastruktury
spo³eczeñstwa informacyjnego  umo¿liwia³ sk³adanie
projektów dotycz¹cych wielu dziedzin. Mog³y to byæ projekty m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury liniowej (sieci
szkieletowe), wyposa¿enia inwestycyjnego, budowy elektronicznych systemów zarz¹dzania czy budowy publicznych
punktów dostêpu do Internetu. W zale¿noci wiêc od typu
projektu wniosek móg³ otrzymaæ wy¿sz¹ punktacjê przyk³adowo za wp³yw na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu lub za podniesienie bezpieczeñstwa przechowywania
lub przesy³u danych.
W porównaniu do innych dzia³añ ZPORR w ramach
Dzia³ania 1.5 o rodki ubiega³o siê bardzo szerokie spektrum beneficjentów. By³y wród nich jednostki samorz¹du
terytorialnego, uczelnie wy¿sze, organizacje pozarz¹dowe,
szpitale regionalne oraz komenda wojewódzka policji.
W zwi¹zku z powy¿szym du¿ego znaczenia nabra³o kryterium trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna,
w ramach którego eksperci oceniali zarówno przygotowanie infrastrukturalne beneficjentów do realizacji projektu,
ich sytuacjê finansow¹, jak równie¿ (bardzo istotne w przypadku projektów informatycznych) zasoby ludzkie.
Projekty charakteryzowa³a równie¿ ró¿norodna lokalizacja (obszary miejskie i/lub wiejskie), co pozwala³o ekspertom na efektywne wykorzystanie kryteriów  ponadlokalny zasiêg oddzia³ywania projektu czy zapewnienie
dostêpu do Internetu w ma³ych miastach i/lub na obszarach wiejskich. Kryteria te by³y bardzo istotne tak¿e ze
wzglêdu na specyfikê Dzia³ania 1.5. Zasad¹ by³o bowiem,
aby projekty dofinansowywane w tym dzia³aniu mia³y charakter regionalny oraz wp³ywa³y na minimalizowanie ró¿nic
w poziomie rozwoju infrastruktury informatycznej, w szczególnoci pomiêdzy du¿ymi miastami a obszarami wiejski73
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Schemat 4.8. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 1.5  Infrastruktura spo³eczeñstwa
informacyjnego ZPORR

mi. Ponadlokalny i kompleksowy charakter projektów oceniany by³ równie¿ poprzez kryteria: zgodnoæ z regionaln¹ e-strategi¹ oraz komplementarnoæ z innymi projektami. Wysoka ocena projektów w tych kryteriach mia³a
gwarantowaæ, ¿e proponowane inwestycje s¹ dobrze zaplanowane i odpowiadaj¹ na potrzeby regionu.
Najwiêksz¹ wagê eksperci przywi¹zywali do technologicznych za³o¿eñ projektów. Projekty zosta³y poddane
wyj¹tkowo wnikliwej analizie pod k¹tem kryteriów: wykonalnoæ techniczna (K3), poprawnoæ wskaników (K2)
oraz skalowalnoæ (mo¿liwoæ rozwijania) projektu
(K36). W przypadku projektów z zakresu spo³eczeñstwa informacyjnego kryteria te nabieraj¹ szczególnego znaczenia.
Projekty informatyczne charakteryzuj¹ siê bowiem wysokim
stopniem specyfiki, kompleksowoci, ró¿norodnoci zastosowanych technologii, urz¹dzeñ i oprogramowania. Najczêciej s¹ to nowe i innowacyjne rozwi¹zania, które wymagaj¹ bardzo dobrego przygotowania i wykonania inwestycji.
Ze wzglêdu na szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) projekty informatyczne musz¹ byæ otwarte zarówno na przy³¹czenie nowych u¿ytkowników, jak i na nowe technologie. Projekty informatyczne
powinno charakteryzowaæ wiêc nie tylko doskona³e przygotowanie i wykonanie inwestycji, ale równie¿ bardzo jasno okrelona wizja rozwoju inwestycji w przysz³oci.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania mo¿na
stwierdziæ, ¿e kryteria merytoryczne w ramach Dzia³ania 1.5
zosta³y dobrane poprawnie oraz pozostawi³y ekspertom
du¿e pole manewru w kwestii ró¿nicowania ocen podczas
jakociowej weryfikacji projektów.
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Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³añ 3.1
 Obszary wiejskie oraz 3.2  Obszary podlegaj¹ce
restrukturyzacji ZPORR z zakresu infrastruktury drogowej

Z uwagi na fakt, i¿ w Dzia³aniach 3.1 oraz 3.2 w zakresie
infrastruktury drogowej do merytoryczno-technicznej oceny u¿ywane by³y identyczne kryteria, a zakres wnioskowanych projektów by³ podobny, charakterystyki statystyczne
s¹ porównywalne. Zasadnym jest wiêc ³¹czne omówienie
powy¿szych dzia³añ.
Projekty z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, to domena jednostek samorz¹du terytorialnego. Jak wynika z analizy przeprowadzonej na podstawie
231 obserwacji (Dzia³anie 3.1) oraz 30 obserwacji (Dzia³anie 3.2) mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ kryteria oceny merytorycznej, podobnie jak w przypadku Poddzia³ania 1.1.1,
nie zosta³y w³aciwie dobrane do przeprowadzenia pe³nej
oceny projektów z zakresu infrastruktury drogowej na poziomie lokalnym. Kryteria zawarte w karcie nie ró¿nicowa³y
wniosków, poniewa¿ cztery z omiu kryteriów okaza³y siê
byæ ma³o przydatne. Mo¿na wysun¹æ tezê, ¿e bez tych czterech kryteriów ranking projektów wed³ug przyznanych punktów nie uleg³by istotnej modyfikacji.
Warto przyjrzeæ siê przyczynom takiej, a nie innej
oceny tej karty:
 Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna (K1)  zapewniona przez beneficjenta (samorz¹d
gminy lub powiatu) w³aciwie w 100%;
 Ekonomiczny wp³yw na rozwój lokalny (K4) 
ocena dokonywana by³a przy u¿yciu podkryteriów
(wymienianych przy opisie karty Poddzia³ania 1.1.1).
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Schemat 4.9. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³añ 3.1  Obszary wiejskie oraz 3.2  Obszary
podlegaj¹ce restrukturyzacji ZPORR z zakresu infrastruktury drogowej

Jednak¿e, w zwi¹zku z tym, ¿e ca³kowita wartoæ projektu najczêciej nie przekracza³a 1 mln euro, nie by³a
konieczna ocena ilociowa, a wy³¹cznie jakociowa
wskaników zawartych w studium wykonalnoci 7.
Jak wykaza³a praktyka, analiza wielokryterialna, to
nieweryfikowalny opis pewnych wskaników, które
przez ekspertów mog³y byæ ocenione miêkko. St¹d
w znakomitej wiêkszoci dla tego kryterium przyznawana by³a ocena 3 (st¹d niski wspó³czynnik zmiennoci i lewostronna asymetria wskazuj¹ca na wysok¹ ocenê);
 Wykonalnoæ techniczna  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i normami oraz bior¹c pod uwagê koniecznoæ sporz¹dzenia dokumentacji przetargowej, w zasadzie ka¿dy projekt musia³ byæ tak
przygotowany, aby móg³ byæ zrealizowany, a wiêc wykonalny;
 Spójnoæ z istniej¹cym, realizowanym i/lub przewidywanym do r ealizacji uk³adem komunikacyjnym (...)  jest to cecha charakteryzuj¹ca
poniek¹d beneficjenta w uk³adzie ekonomiczno-przestrzennym. Mo¿na stwierdziæ, ¿e spójnoæ ta zawsze wystêpuje, poniewa¿ ka¿da droga (nowa, czy
modernizowana) wpisuje siê w jaki uk³ad, system
powi¹zañ komunikacyjnych. Natomiast spójnoæ z innymi projektami nie by³a praktycznie mo¿liwa do oceny, gdy¿ jednostki samorz¹du terytorialnego po raz
pierwszy w okresie 2004-2006 mog³y skorzystaæ ze
rodków strukturalnych. Dlatego te¿ we wnioskach
7

oraz studiach wykonalnoci opisywano spójnoæ innymi projektami realizowanymi ze rodków w³asnych
dotycz¹cymi generalnie modernizacji sieci drogowej.
Natomiast najefektywniejszymi kryteriami oceny okaza³y siê  podobnie jak dla Poddzia³ania 1.1.1  kryteria,
które nie odpowiadaj¹ merytorycznie za ocenê jakoci przygotowania inwestycji. S¹ to mianowicie: wp³yw na politykê ochrony rodowiska (K8) oraz wp³yw na politykê
spo³eczeñstwa informacyjnego.
Równie¿ do elementów ró¿nicuj¹cych wnioski nale¿a³o kryterium poprawnoæ wskaników. Jednak w tym
miejscu nale¿y zapytaæ, czy jego ocena we wszystkich przypadkach by³a w³aciwa. Kryterium okrelone zosta³o enigmatycznie, niejednoznacznie. Dlatego te¿ eksperci na ró¿nych posiedzeniach paneli w ró¿ny sposób je interpretowali,
a co za tym idzie tak¿e ró¿nie oceniali. A zatem zró¿nicowanie ocen nie wynika³o z diagnostycznoci kryterium, ale
z ró¿nej jego interpretacji.
Poprawa bezpieczeñstwa ruchu wyra¿ona przez
redukcjê liczby wypadków (K7£) to jedyne z ca³ej karty
oceny kryterium, które jest ocenne w stosunku do projektów drogowych i zarazem dobrze diagnozuje jakoæ przygotowania projektu oraz jego oddzia³ywanie po realizacji.

Zgodnie z wymogami programu dla projektów, których koszt ca³kowity przekracza³ 5 mln euro powinna byæ przeprowadzona
analiza kosztów i korzyci (CBA). Projekty, których koszt ca³kowity mieci siê miêdzy 1 mln euro a 5 mln euro powinny byæ oceniane
metod¹ wielokryterialn¹ (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalnoci skwantyfikowanych korzyci
generowanych przez projekt). Projekty poni¿ej 1 mln euro powinny byæ oceniane uproszczon¹ metod¹ wielokryterialn¹ (kryteria
opisowe bez koniecznoci podawania skwantyfikowanych korzyci generowanych przez projekt)
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Tak jak w przypadku Dzia³ania 1.4  Turystyka i kultura,
karta oceny merytoryczno-technicznej nie stanowi³a efektywnego narzêdzia ró¿nicuj¹cego ocenê projektów. Przyczyn¹ takiej sytuacji by³ w g³ównej mierze brak szczegó³owej definicji kryteriów, jak równie¿ stosunkowo niewielka
ró¿norodnoæ sk³adanych projektów. Ponownie, tak jak
w Dzia³aniu 1.4, karta preferowa³a projekty, które stymulowa³y rozwój ekonomiczny danej miejscowoci poprzez kompleksowe i komplementarne z innymi lokalnymi inicjatywami dzia³ania skupione wokó³ posiadanych obiektów
dziedzictwa kulturowego. Te elementy maj¹ widoczne prze³o¿enie na kartê oceny i wagi poszczególnych kryteriów,
a tak¿e maj¹ swoje odzwierciedlenie w ocenie ekspertów 
K4, K2.
Analogicznie do Dzia³ania 1.4, kryterium K1  Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna nie stanowi³o elementu faktycznie ró¿nicuj¹cego projekty. Oceny przyznawane w oparciu o to kryterium by³y z regu³y wysokie lub
te¿ bardzo wysokie. Wydaje siê, i¿ sytuacja ta by³a wynikiem nie tylko braku metodologii stosowania kryterium, ale
przede wszystkim charakteru podmiotów bêd¹cych beneficjentami projektów, które, poza jednym wyj¹tkiem, by³y jednostkami samorz¹du terytorialnego, a wiêc ich trwa³oæ
musia³a byæ zapewniona. Nale¿y podkreliæ, i¿ nie mo¿na
wyci¹gaæ jednoznacznych wniosków co do przydatnoci tego
istotnego kryterium na podstawie tak niewielu obserwacji
i przy uwzglêdnieniu identycznego charakteru beneficjentów.
W przypadku kryterium K15  Dotychczasowa aktywnoæ projektodawcy w sferze turystyki i kultury nale¿y podkreliæ, i¿ ma³a ró¿nicuj¹ca si³a tego kryterium by³a

Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu

równie¿ konsekwencj¹ jednorodnoci beneficjentów.
Wszystkie JST prowadz¹ dzia³alnoæ w sferze kultury i turystyki, tak wiêc, w efekcie, ich ocena by³a stosunkowo
wysoka.
Tak jak w przypadku Dzia³ania 1.4 standardowe przedsiêwziêcia w zakresie podstawowej infrastruktury kultury
oraz podstawowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
równie¿ nakierowanej na turystów, nie mia³y szans na uzyskanie wysokiej oceny punktowej. Nale¿y podkreliæ, i¿ kryterium dotycz¹ce zgodnoci z regionalnymi i lokalnymi dokumentami programowymi nie wp³ywa³o w ¿aden sposób
na ró¿nicowanie projektów, co zwi¹zane jest z niezwykle
ogólnym charakterem tych dokumentów, co skutkuje faktem, i¿ praktycznie ka¿dy projekt siê w nie wpisuje  dotyczy to zarówno Dzia³ania 3.1 jak i 3.2
W przypadku tej karty wszelkie za³o¿enia nale¿y przyjmowaæ bardzo ostro¿nie, gdy¿ faktycznie opieraj¹ siê one
jedynie na ocenie dokonanej na 4 projektach, co nie uprawnia do tworzenia jakichkolwiek pewnych uogólnieñ. Projekty rozpatrywane w ramach tego dzia³ania mia³y stosunkowo
ró¿norodny charakter i w ogromnej wiêkszoci nastawione
by³y na rozwój turystyki i generowa³y poprawê warunków
ekonomicznych na danym obszarze, st¹d kryterium K4 nie
da³o efektu ró¿nicuj¹cego, mimo, i¿ mia³o ono konstytutywne znaczenie dla procesu oceny.
Podobnie jak w przypadku poprzednich dzia³añ, kryteria zwi¹zane z kompleksowoci¹ oraz komplementarnoci¹ projektów dawa³y znacz¹cy efekt w procesie oceny i pozwala³y okreliæ szerszy kontekst realizowanych dzia³añ,
a tak¿e przysz³ociowe zamiary beneficjentów w zakresie
rozwoju projektów.

Schemat 4.10. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 3.1  Obszary wiejskie z zakresu kultury
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Schemat 4.11. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji
z zakresu kultury

Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 3.1
 Obszary wiejskie ZPORR Zakres: inkubatory przedsiêbiorczoci

Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Dzia³ania 3.3
 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe
i powojskowe ZPORR

W ramach tego dzia³ania i typu projektu ocenie merytoryczno-technicznej poddany zosta³ tylko jeden wniosek
(3 obserwacje). Nie mo¿na zatem na podstawie charakterystyki statystycznej wnioskowaæ o diagnostycznoci kryteriów oceny, ze wzglêdu na brak porównywalnoci jej wyników. Na temat przydatnoci kryteriów do obiektywnej
weryfikacji jakoci mogliby wypowiedzieæ siê wy³¹cznie oceniaj¹cy projekt i odpowiedzieæ na pytanie czy i w jaki sposób s¹ one czynnikami pozwalaj¹cymi na w³aciwe umieszczenie projektu na licie rankingowej.

W ramach Dzia³ania 3.3 wyodrêbnione by³y, ze wzglêdu na
rodzaj przestrzeni, dwa kierunki interwencji:
 Rewitalizacja obszarów miejskich (Poddzia³anie 3.3.1)
 Rewitalizacja obszarów poprzemys³owcyh i powojskowych (Poddzia³ania 3.3.2).
Przystêpuj¹c do omówienia wyników oceny projektów z zakresu rewitalizacji (schematy 4.12 i 4.13), nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e przedmiotowe dzia³anie cieszy³o siê ma³¹
popularnoci¹ wród wnioskodawców, co wynika³o bezporednio z postawionego w tym dzia³aniu wymogu, aby obszar na którym mia³by byæ realizowany projekt objêty by³
miejscowym planem rewitalizacji (i co oczywiste, aby realizowa³ wyznaczone w planie cele). Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych, w oparciu o plany rewitalizacji, jest stosunkowo now¹ metod¹ kszta³towania przestrzeni publicznej. Na moment realizacji programu tylko niewielka czêæ
gmin posiada³a lub tworzy³a plany rewitalizacji, st¹d niewielka liczba zg³oszonych projektów. Ostatecznie wiêc, analiza oceny merytorycznej bazuje na niewielkiej  bo wynosz¹cej zaledwie 48  liczbie obserwacji, z czego 32
obserwacje zwi¹zane s¹ z rewitalizacj¹ obszarów miejskich
(Poddzia³anie 3.3.1), pozosta³e 16 dotyczy obszarów poprzemys³owych i powojskowych (Poddzia³anie 3.3.2).
Próbuj¹c odczytaæ sposób podejcia ekspertów do
oceny projektów, w oparciu o przyznane w ramach poszczególnych kryteriów noty, nale¿y powiedzieæ, ¿e najlepszymi
narzêdziami weryfikacji projektów okaza³y siê kryteria dotycz¹ce wykonalnoci technicznej (K3), komplementarnoci

Kryteria te, to:
K2£ Komplementarnoæ z innymi projektami, zw³aszcza preferowane bêd¹ projekty komplementarne
z projektami finansowanymi w ramach ZPORR,
innych programów finansowanych ze rodków
UE oraz z innych róde³;
K1  Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna;
K4  Znacz¹cy wp³yw ekonomiczny na rozwój lokalny;
K2  Poprawnoæ wskaników;
K3  Wykonalnoæ techniczna;
K1£ Wp³yw na polityki horyzontalne.
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Schemat 4.12. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 3.3.1  Rewitalizacja obszarów miejskich

Schemat 4.13. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Poddzia³ania 3.3.2  Rewitalizacja obszarów
poprzemys³owcyh i powojskowych ZPORR

z innymi projektami (K2£) oraz, co zaskakuj¹ce, trwa³oci
projektu i wykonalnoci instytucjonalnej (K1). W tym ostatnim przypadku zdziwienie budzi fakt, ¿e na przekór wczeniej stawianym tezom o jednolitym podejciu ekspertów
do oceny jednorodnej grupy wnioskodawców, w tym dzia³aniu nie potwierdzi³o siê, mimo ¿e obserwowalimy tu niemal¿e 100% reprezentacjê JST. Zbyt ma³a jednak liczba obserwacji nie pozwala na postawienie wiarygodnej antytezy.
Nie jest natomiast zaskoczeniem zaobserwowana s³aba diagnostycznoæ kryterium K2  Poprawnoæ wskaników, które, o czym ju¿ wczeniej wspominano, interpretowane by³o przez wiêkszoæ ekspertów w kategoriach
nominalnych (wskaniki s¹ lub nie s¹ poprawne).
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Podobnie staæ siê mog³o w przypadku kryterium K42
 Lokalizacja w pobli¿u osi komunikacyjnych (w ramach Poddzia³ania 3.3.2), które nie wykaza³o ¿adnych oznak
diagnostycznoci. Sta³o siê tak zapewne dlatego, ¿e wszystkie  a by³o ich zaledwie 4  projekty znajdowa³y siê w pobli¿u (jakkolwiek by tê bliskoæ interpretowaæ) osi komunikacyjnych.
Swego rodzaju zagadk¹ pozostaj¹ wyniki ocen dla
kryterium K3£  Kompleksowe projekty oddzia³ywuj¹ce zarówno na sferê gospodarcz¹, jak i spo³eczn¹, które
okaza³o siê byæ ma³o istotne dla projektów rewitalizuj¹cych
przestrzeñ miejsk¹, by z kolei dla projektów dotycz¹cych
obszarów poprzemys³owych i powojskowych staæ siê kry-

Analiza wyników oceny merytorycznej

terium ró¿nicuj¹cym ocenê. Nale¿y tu jednak pamiêtaæ, ¿e
w przypadku tak ma³ej liczby projektów, odmienna ocena
choæby jednego z nich (np. bardzo niska ocena) automatycznie podnosi poziom diagnostycznoci wszystkich kryteriów, st¹d te¿ ewentualne wnioski p³yn¹ce z analizy niniejszego dzia³ania nale¿y traktowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹.
Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Podzia³ania 3.5.1
 Lokalna infrastruktura edukacyjna ZPORR

Analiza karty oceny dla Poddzia³ania 3.5.1 (schemat 4.14)
wydaje siê byæ najbardziej wiarygodna, poniewa¿ przeprowadzona jest na podstawie 406 obserwacji, a zatem wyniki
mo¿na uznaæ za reprezentatywne. Ogólne wra¿enie, jakie
odnosi siê dokonuj¹c przegl¹du kryteriów oceny mo¿e jednoznacznie wskazywaæ na fakt, i¿ w zasadzie jakoæ projektów oceniana by³a przez pryzmat jednego tylko kryterium
Komplementarnoæ z innymi projektami, zw³aszcza
realizowanymi w ramach SPO: Rozwój zasobów
ludzkich oraz Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw (K12). Pozosta³e wykaza³y siê bardzo s³ab¹ diagnostycznoci¹, a zatem nie mia³y istotnego wp³ywu na
miejsce projektu na licie rankingowej.
Poprawa jakoci nauczania (K44), U³atwienie
dostêpu do edukacji mieszkañcom obszarów wiejskich
(K43), to oczywiste cele wnioskodawcy zamierzaj¹cego realizowaæ projekt zwi¹zany z budow¹ lub modernizacj¹ infrastruktury edukacyjnej na obszarach wiejskich. Bez wiarygodnych wskaników demograficznych oraz statystyk
z zakresu zapotrzebowania na ww. inwestycje nie jest mo¿liwa ekspercka ocena, czy faktycznie budowa/modernizacja
jest niezbêdna, czy te¿ mo¿e inne rozwi¹zania (w tym systemowe) nie by³yby bardziej efektywne.
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Poprawnoæ wskaników (K2) to kryterium opisywane w poprzednich dzia³aniach o ró¿nym wp³ywie na
diagnostycznoæ. W tym przypadku wp³yw ten równie¿ nie
nale¿a³ do istotnych elementów oceny, co wynika z niejasnoci w interpretacji tego kryterium oraz zastosowaniu go
do oceny.
Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna (gwarantuje stabilnoæ finansow¹ projektu oraz
trwa³oæ struktury instytucjonalnej) (K1) oraz Wykonalnoæ techniczna (K3) to kryteria cile zwi¹zane z rodzajem podmiotu wnioskuj¹cego o wsparcie. Dla projektów dotycz¹cych infrastruktury edukacyjnej podmiotami
takimi by³y jednostki prowadz¹ce szko³y, czyli w ca³oci jednostki samorz¹du terytorialnego. Wnioski w zakresie infrastruktury sportowej sk³adaæ mog³y tak¿e inne podmioty (np.
kluby sportowe), jednak by³o ich bardzo ma³o. St¹d te¿ niewielkie zró¿nicowanie ocen, jakie mo¿na zaobserwowaæ
w analizie charakterystyk rozk³adów statystycznych.
Konkluduj¹c, podmiot ubiegaj¹cy siê o dofinansowanie gwarantowa³ z za³o¿enia, ¿e projekt bêdzie trwa³y, a instytucja wnioskuj¹ca posiada odpowiednie zdolnoci aby
nim zarz¹dzaæ, natomiast wykonalnoæ techniczna, ze wzglêdu na przepisy prawa (w szczególnoci budowlanego), gwarantuj¹ wykonalnoæ techniczn¹.
Kryterium Wp³yw na polityki horyzontalne (K1£)
³¹cz¹ce w sobie wp³yw na politykê ochrony rodowiska,
równoæ szans oraz spo³eczeñstwo informacyjne tak¿e nie
wnosi³o do oceny istotnych wartoci ocennych ze wzglêdu
na specyfikê projektów edukacyjnych i sportowych. Równoæ szans postrzegana by³a jako równoæ dostêpu do
obiektów infrastruktury edukacyjnej i sportowej m³odzie¿y
z terenów miejskich i wiejskich, ch³opców i dziewcz¹t, u³atwienie dla osób niepe³nosprawnych itd. W zasadzie wszystkie projekty zawiera³y odpowiednie zapisy w tym zakresie.

Schemat 4.14. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Podzia³ania 3.5.1  Lokalna infrastruktura
edukacyjna ZPORR
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Polityka ochrony rodowiska  jej wp³yw by³ w znakomitej
wiêkszoci neutralny, poniewa¿ zarówno realizacja, jak i eksploatacja projektu nie wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem na rodowisko naturalne. Zatem obydwa ww. komponenty nie
mia³y ¿adnego wp³ywu na ocenê. Jedynie wp³yw na politykê spo³eczeñstwa informacyjnego mog³o ró¿nicowaæ projekty, jednak¿e pod warunkiem jego prawid³owego wykorzystania. Na jednym bowiem posiedzeniu panelu ekspertów
mog³y byæ oceniane zarówno projekty dotycz¹ce budowy
szko³y wraz z sal¹ komputerow¹ (zdecydowany wp³yw na
realizacjê tej polityki), jak i budowy sali gimnastycznej (gdzie
nie mo¿na przedstawiæ wiarygodnego uzasadnienia dla realizacji tego komponentu). St¹d te¿ globalnie niska ocena
diagnostycznoci dla ca³ego kryterium.
W karcie oceny wystêpuj¹ jeszcze 2 kryteria:
K12 Komplementarnoæ z innymi projektami, zw³aszcza realizowanymi w ramach SPO: Rozwój zasobów ludzkich oraz Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw,
K2£ Komplementarnoæ z innymi projektami, zw³aszcza preferowane bêd¹ projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach
ZPORR, innych programów finansowanych ze
rodków UE oraz z innych róde³.
£atwo zauwa¿yæ, ¿e s¹ to kryteria pokrywaj¹ce siê,
a co za tym idzie trudne do wykorzystania przy ocenie przez
ekspertów. To, ¿e kryterium K12 wykazuje pewn¹ diagnostycznoæ, a kryterium K2£ wykazuje j¹ w niewielkim stopniu, nie wynika ze sposobu oceny i nadawania odpowiednich punktów, ale z pewnego efektu statystycznego. Trzeba
bowiem zauwa¿yæ, ¿e ocena praktycznie tego samego kryterium w ró¿ny sposób jest do podwa¿enia i mo¿e krzywdziæ wnioskodawców sugeruj¹c przy tym brak obiektywizmu przy przeprowadzeniu oceny.
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Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Podzia³ania 3.5.2
 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia ZPORR

W przypadku Poddzia³ania 3.5.2 (schemat 4.15), a¿ 6 kryteriów mia³o charakter ró¿nicuj¹cy w procesie oceny projektów z zakresu ochrony zdrowia. Nale¿y podkreliæ, i¿ czynnikiem wp³ywaj¹cym na znaczne zró¿nicowanie oceny
w odniesieniu do poszczególnych projektów by³ status i typ
beneficjenta. Inaczej oceniano trwa³oæ i komplementarnoæ
projektu w przypadku, jeli by³ realizowany przez JST czy
te¿ szpital, a inaczej, jeli beneficjentem by³ Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej (NZOZ). Beneficjenci publiczni,
w odró¿nieniu od NZOZ, niejednokrotnie mieli wiêksz¹ mo¿liwoæ wykazania powi¹zania z innymi projektami oraz komplementarnoci z dzia³aniami finansowanymi w ramach funduszy UE, byli oni postrzegani równie¿ jako podmioty
bardziej trwa³e.
Ze wzglêdu na dopuszczalne typy projektów wspó³finansowane w ramach ZPORR, w praktyce wszystkie kwalifikowalne projekty wp³ywa³y pozytywnie na poprawê jakoci wiadczeñ zdrowotnych, co by³o g³ównym celem
interwencji funduszy w ramach programu, tak wiêc w praktyce kryterium K16 nie ró¿nicowa³o projektów z zakresu
ochrony zdrowia.
W przypadku kryterium badaj¹cego zwiêkszenie
dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych mieszkañców wsi
(K47), to nie wp³ynê³o ono na ró¿nicowanie oceny globalnej projektów, gdy¿ zarówno w przypadku projektów lokalnych, jak i w przypadku projektów szpitali powiatowych
projektodawcy nie mieli problemów z udowodnieniem, i¿
z wspó³finansowanych us³ug bêd¹ kor zystaæ równie¿
mieszkañcy wsi.

Schemat 4.15. Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Podzia³ania 3.5.2  Lokalna infrastruktura
ochrony zdrowia ZPORR
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W przypadku kryterium badaj¹cego zgodnoæ za³o¿eñ projektu z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
(NPOZ) oraz strategi¹ rozwoju województwa, a tak¿e wojewódzkim programem ochrony zdrowia (K5£), nale¿y wskazaæ, i¿ projekty ocenianie by³y tu przewa¿nie wysoko, jednak ocena ekspertów w zakresie zgodnoci z NPOZ oraz
wojewódzkim programem ochrony zdrowia by³a czêsto
ocen¹ mocno zindywidualizowan¹.
Podsumowuj¹c powy¿sz¹ analizê kart oceny, stwierdziæ nale¿y ogólnie, ¿e wnioski co do istotnoci kryteriów
dla oceny poszczególnych dzia³añ i poddzia³añ nie s¹ w pe³ni
uzale¿nione od wyników przeprowadzonych badañ, ale od
indywidualnego podejcia ekspertów do oceny poszczególnych kryteriów. Istniej¹ce rozbie¿noci w ocenie podobnych
kryteriów, uzasadniæ nale¿y brakiem wi¹¿¹cych interpretacji co do zakresu stosowania kryteriów (np. poprawnoæ
wskaników), a tak¿e brakiem jednoznacznego wskazania
elementów dokumentacji aplikacyjnej stanowi¹cych podstawê oceny poszczególnych kryteriów.
W zwi¹zku z tym prawid³owoci statystyczne jakie
poddane zosta³y interpretacji nale¿y traktowaæ jako pewien
obraz, który powi¹zaæ nale¿y ze sposobem dokonywania
indywidualnej oceny przez ekspertów, a nie prawid³owoæ
wystêpuj¹c¹ obligatoryjnie.
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Dodaæ nale¿y, i¿ w ramach Dzia³añ 3.1 Obszary wiejskie oraz 3.2 Zdegradowane obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji, konkurowa³y ze sob¹ projekty z ró¿nych
dziedzin (np. infrastruktura drogowa, infrastruktura ochrony rodowiska, kultura), co wynika³o z za³o¿eñ programowych przyjêtych dla ww. dzia³añ. Projekty z poszczególnych
dziedzin oceniane by³y w oparciu o ró¿ne karty, natomiast
wyniki oceny szeregowane by³y na wspólnej licie rankingowej. W efekcie konstrukcja karty oceny oraz dobór kryteriów mia³y wp³yw nie tylko na ró¿nicowanie projektów w ramach danej dziedziny, ale równie¿ w ramach ca³ego
dzia³ania.
4.2.3. Pozosta³e charakterystyki przekrojowe
Niezale¿nie od wyników analizy poszczególnych kryteriów,
poni¿ej przedstawiono tabele (4.23-4.30) prezentuj¹ce wyniki analizy rozk³adów liczby finalnych punktów w przekroju ze wzglêdu na typ beneficjenta. Wyró¿niono cztery klasy beneficjentów: Jednostka Samorz¹du Terytorialnego,
któr¹ jest województwo; JST bêd¹ca powiatem; JST bêd¹ca gmin¹ i czwarta grupa  wszystkie inne podmioty. Podejcie do analizy tych rozk³adów jest identyczne z prezentowanym wczeniej.

Tabela 4.23. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.24. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3 i 4 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.25. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1£ i 2£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.26. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 3£ i 8 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.27. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 9 i 7£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.28. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 4£ i 12 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.29. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 13 i 15 oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.30. Rozk³ady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 16 i 5£ oceny merytorycznej etapu drugiego [%]
w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne
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Przyk³adowo, w przypadku kryterium 1 mo¿na zauwa¿yæ istotne ró¿nice w kszta³towaniu siê analizowanych
rozk³adów, co nie jest ju¿ tak wyrane dla kryterium 2.
Dane w tabelach 4.23-4.30 potwierdzaj¹ tendencje
zaobserwowane ju¿ we wczeniejszych tabelach przekrojowych o zalecanych  tj. wykazuj¹cych cechy asymetrii prawostronnej  wynikach oceny dla kryteriów K8 Wp³yw na
politykê ochrony rodowiska, K9  Wp³yw na politykê
spo³eczeñstwa informacyjnego oraz 7£  Poprawa bezpieczeñstwa ruchu.
Ciekawe wyniki mo¿na natomiast zaobserwowaæ
w przypadku kryterium 2£  Komplementarnoæ (spójnoæ) z innymi projektami, gdzie beneficjenci inni ni¿
JST otrzymali zaskakuj¹co niskie oceny (ocenê najni¿sz¹
przyznano w ponad 40% przypadków). Oznaczaæ to mo¿e
jedno, ¿e beneficjenci inni ni¿ JST nie mogli wykazaæ siê tak
szerokim wachlarzem realizowanych b¹d zrealizowanych
inwestycji komplementarnych. Z kolei, w przypadku JST 
patrz¹c na ich stosunkowo dobre oceny w tym zakresie 
mo¿na z jednej strony wyraziæ zadowolenie, ¿e aplikuj¹ce
o rodki projekty stanowi³y element pewnych szerszych,
realizowanych przez samorz¹dy dzia³añ rozwojowych, z drugiej jednak strony, opis komplementarnoci by³ bardzo czêsto rozbudowany w sposób sztuczny. Komplementarnoæ
projektów, to wzajemne uzupe³nianie siê dla osi¹gniêcia
lepszych efektów  efektu synergii w osi¹gniêciu zak³adanych celów. Natomiast w opisie spotkaæ mo¿na by³o odniesienie projektów np. z zakresu infrastruktury edukacyjnej do budowy kanalizacji w zgo³a innym obszarze gminy.
Zatem do tej oceny nale¿y równie¿ podejæ z pewn¹ ostro¿noci¹.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, ³atwiej jest analizowaæ charakterystyki liczbowe rozk³adu ni¿ bezporednio
same rozk³ady. W zwi¹zku z tym w tabeli 4.31 pokazano
redni¹ liczbê finalnych punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów. Wyniki te koresponduj¹ z rozk³adami zawartymi w tabelach 4.23-4.30.
Zwróæmy uwagê, ¿e wartoci w wierszu ogó³em s¹
zgodne z wyliczeniami zawartymi w tabeli 4.13 (ostatnia
kolumna) i tabelach 4.15-4.21 (wiersze ogó³em). Nale¿y
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e najczêciej JST  województwo charakteryzuje siê najwiêksz¹ redni¹ liczb¹ punktów dla badanych kryteriów.
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W przypadku pozosta³ych typów beneficjenta nie
mo¿na zaobserwowaæ podobnej prawid³owoci.
Tabela 4.32 rozszerza nasz¹ wiedzê o rednim poziomie przyznawanych finalnych punktów w odniesieniu do
ich maksymalnej wartoci w podziale ze wzglêdu na powiaty jako miejsce lokalizacji beneficjenta oraz wybrane kryteria oceny merytorycznej drugiego etapu. Obok wartoci rednich pokazano liczbê obserwacji, na podstawie
których policzono te rednie. Ma to nam uwiadomiæ, ¿e
w niektórych przypadkach (por. kryterium 13 poni¿ej) rednie te s¹ liczone na podstawie kilku obserwacji, co nie pozwala uogólniaæ wyników.
Przedstawione dane, dotycz¹ce redniej oceny projektów w podziale ze wzglêdu na powiat jako miejsce lokalizacji beneficjenta, nie wykazuj¹ istotnych zale¿noci miedzy po³o¿eniem geograficznym a wynikiem oceny.
Koñcz¹c rozwa¿ania nad rozk³adami liczby punktów
przyznawanych projektom na drugim etapie oceny merytorycznej przyjrzyjmy siê charakterystykom rozk³adów ostatecznej liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów mo¿liwych do uzyskania w ramach
danego dzia³ania lub poddzia³ania. Liczba ta  jako ca³ociowe kryterium  pozwala³a odrzuciæ dany projekt na drugim etapie oceny merytorycznej lub przes³aæ go pod obrady RKS. Uzyskiwa³o siê j¹ jako redni¹ wartoæ z punktów
przyznawanych przez poszczególnych ekspertów.
W tabeli 4.33 przedstawiono rednie wartoci tych
ocen oraz wartoci wspó³czynnika zmiennoci w podziale
ze wzglêdu na dzia³anie lub poddzia³anie w dwóch podejciach: dla wszystkich wniosków poddanych drugiemu etapowi oceny merytorycznej oraz dla wniosków przes³anych
do RKS. Podkrelmy wyranie, ¿e pe³ny zbiór danych teraz obejmuje 1047 wniosków z czego 605 zosta³o dopuszczonych do punktowej oceny merytorycznej (II etap).
£atwo zauwa¿yæ, ¿e najlepiej oceniane by³y wnioski
w ramach Dzia³añ: 1.4  Rozwój kultury i turystyki, 3.2 
Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji z zakresu infrastruktury ochrony rodowiska, 3.5.1  Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa (pomijamy Dzia³anie
3.2  Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji, typ projektu: inkubatory przedsiêbiorczoci z racji tylko jednej
obserwacji), natomiast najni¿ej 1.5  Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego, 1.3.2  Regionalna infra-

Tabela 4.31. Przeciêtna liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów dla wybranych kryteriów oceny
merytorycznej drugiego etapu w podziale ze wzglêdu na typ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.32. Przeciêtna liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów dla wybranych kryteriów oceny
merytorycznej drugiego etapu w podziale ze wzglêdu na powiat jako miejsce lokalizacji beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.32. cd.
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Tabela 4.32. cd.

Tabela 4.32. cd.
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Tabela 4.33. Charakterystyki rozk³adu ostatecznej liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów
w podziale ze wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.34. Charakterystyki rozk³adu ostatecznej liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów
w podziale ze wzglêdu na formê prawn¹ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne
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struktura ochrony zdrowia, 3.5.2  Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Zmiennoæ ocen jest raczej niewielka i tym bardziej siê obni¿a im dalszy etap oceny. Jest
to naturalne, poniewa¿ ka¿dy kolejny etap oceny selekcjonuje te projekty, które spe³niaj¹ odpowiednie wymagania,
czyli s¹ w du¿ej mierze jednorodne.
W tabeli 4.34 zawarto analogiczne wyniki jak wy¿ej
w podziale ze wzglêdu na formê prawn¹ beneficjenta. Ogólne
wnioski s¹ podobne do tych uzyskanych dla dzia³añ.
W tabeli 4.35 przedstawiono natomiast charakterystyki ostatecznej oceny w podziale ze wzglêdu na powiat
jako lokalizacjê siedziby beneficjenta. Zauwa¿my, ¿e nie
obserwuje siê zasadniczych ró¿nic miêdzy rednimi wartociami dla poszczególnych powiatów. Tym bardziej jest to
widoczne dla wniosków pozytywnie ocenionych na drugim
etapie oceny merytorycznej. Wyniki te pokazuj¹, ¿e nie ma
jaki obszarów województwa ma³opolskiego, w których
w szczególny sposób jednostki nie mog³yby sprostaæ przygotowaniu odpowiednio dobrze ocenionego wniosku na
etapie oceny merytorycznej.
W tabeli 4.36 pokazano, czy dowiadczenie beneficjenta w realizacji projektów ze rodków UE wp³ywa na los
projektu w ramach jego oceny.
We wniosku beneficjent odpowiada³ na 5 pytañ o nastêpuj¹cej treci:
D8.1  czy beneficjent korzysta³ ze wsparcia w ramach
kontraktów wojewódzkich?
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D8.2  czy beneficjent korzysta³ ze rodków przedakcesyjnych UE?
D8.3  czy beneficjent korzysta³ ze rodków miêdzynarodowych instytucji finansowych?
D8.4  czy beneficjent korzysta³ ze rodków funduszy
strukturalnych?
D8.5  czy beneficjent korzysta³ ze rodków z innych róde³ zewnêtrznych?
Na ka¿de z tych pytañ mo¿na by³o udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej lub przecz¹cej. Spójrzmy wiêc, czy istnieje
zró¿nicowanie struktury fazy odrzucenia projektu w zale¿noci od odpowiedzi beneficjenta na poszczególne pytania.
Poszczególne struktury nale¿y odczytywaæ w wierszach dla
kolejnych pytañ i kolejnych odpowiedzi. W zwi¹zku z tym
wartoci liczbowe i procentowe sumuj¹ siê w wierszach do
wartoci zamieszczonej w ostatniej kolumnie. Suma liczebnoci ogó³em nie wynosi jednak 1047. Wynika to z braku
odpowiedzi na pytania dotycz¹ce kryteriów D8.1-D8.5
w przypadku kilku wniosków.
W przypadku prawie ka¿dego pytania odpowied tak
(potwierdzaj¹ca jakie dowiadczenie beneficjenta) zwiêksza³a szansê zaproponowanego przez beneficjenta projektu na przejcie pomylnie przez wszystkie etapy oceny. Brak
dowiadczenia skutkowa³ czêstszym odrzuceniem projektu ju¿ na pierwszym etapie oceny formalnej, a tak¿e na drugim etapie oceny merytorycznej.

Tabela 4.35. Charakterystyki rozk³adu ostatecznej liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów
w podziale ze wzglêdu na formê prawn¹ beneficjenta. ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.36. Struktura fazy odrzucenia projektu ze wzglêdu na dowiadczenie beneficjenta w realizacji projektów ze rodków UE
wed³ug kryteriów D8.1-D8.5. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.37. Struktura fazy odrzucenia projektu ze wzglêdu na dowiadczenie beneficjenta w realizacji projektów ze rodków UE
wed³ug kryteriów D8.1-D8.5 ujêtych ca³ociowo. ród³o: obliczenia w³asne
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W ca³ociowy sposób sytuacja ta zosta³a ukazana
w tabeli 4.37. Dowiadczenie beneficjenta w realizacji projektów UE zosta³o zmierzone za pomoc¹ liczby odpowiedzi
tak na 5 postawionych pytañ. Wartoæ zero sugeruje brak
dowiadczenia respondenta w badanej materii, a kolejne wartoci a¿ do 5 mówi¹ o coraz wiêkszym jego dowiadczeniu.
Wczeniejsze uwagi znajduj¹ potwierdzenie w wynikach tabeli 4.37. Znowu zauwa¿amy, ¿e najbardziej selektywnym etapem oceny dla respondentów ze wzglêdu na ich
dowiadczenie by³a pierwsza ocena formalna oraz drugi etap
oceny merytorycznej. W przypadku drugiej oceny formalnej oraz pierwszej merytorycznej trudno doszukaæ siê tutaj
prawid³owoci.
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4.2.4. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich
Poddajmy teraz analizie zró¿nicowanie ocen przyznawanych
danym projektom miêdzy ekspertami w ramach poszczególnych kryteriów. Maj¹c trzy oceny eksperckie (niekiedy
cztery) dla danego projektu mo¿na wyznaczyæ wartoci u¿ywanego wczeniej wspó³czynnika zmiennoci tych ocen dla
poszczególnych projektów w ramach kolejnych kryteriów.
Zerowa wartoæ wspó³czynnika zmiennoci mówi w takim
wypadku o jednakowej ocenie danego projektu przez wszystkich ekspertów. Im wy¿sz¹ przyjmuje on wartoæ, tym obserwowano wiêksze zró¿nicowanie ocen w obrêbie danego
projektu.

Tabela 4.38. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla wszystkich kryteriów oceny merytorycznej etapu drugiego.
ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.38. cd.

Dla ca³ociowego obrazu urednimy wartoci tak obliczonych wspó³czynników zmiennoci dla poszczególnych
kryteriów. Jako dodatkow¹ informacjê zamieszczono w tabeli 4.38 maksymaln¹ wartoæ wspó³czynnika zmiennoci
uzyskan¹ w przypadku jednego z analizowanych projektów;
liczbê projektów, które zosta³y ocenione w drugim etapie
oceny merytorycznej; liczbê projektów, dla których zaobserwowano zerow¹ wartoæ wspó³czynnika zmiennoci
(brak ró¿nic w ocenie projektów miêdzy ekspertami) oraz
procentowy udzia³ tych projektów w ogólnej liczbie projektów poddanych ocenie dla danego kryterium.
Generalnie, rednia wartoæ wspó³czynnika zmiennoci jest na niskim lub bardzo niskim poziomie. Relatywnie
wysokie zró¿nicowanie ocen miêdzy ekspertami obserwujemy dla kryteriów: 12  Komplementarnoæ z innymi
projektami zw³aszcza realizowanymi w ramach SPO,
28  Zwiêkszenie zaanga¿owania uczelni w realizacjê miêdzynarodowych projektów badawczych,
29  Wykorzystanie dorobku naukowego w gospodarce, 35  Wp³yw na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, 38  Podniesienie bezpieczeñstwa przechowywania i przesy³u danych w/pomiêdzy organizacji/
instytucji. W wiêkszoci przypadków wskazania wspó³czynnika zmiennoci pokrywaj¹ siê z tym, co obserwujemy
w ostatniej kolumnie tabeli 4.38. Zamieszczono tam procentowy udzia³ projektów ocenionych w jednakowy sposób przez wszystkich ekspertów w liczbie wszystkich ocenianych projektów dla danego kryterium. Jednak¿e
pe³niejsz¹ informacjê o zró¿nicowaniu ocen eksperckich
niesie wspó³czynnik zmiennoci. Bierze on bowiem pod
uwagê nie tylko to czy zaistnia³o zró¿nicowanie, czy te¿ nie,
ale równie¿ jak du¿e by³o to zró¿nicowanie. Przyk³adowo,

w przypadku kryteriów 29 i 35 obserwujemy pewn¹ odmiennoæ we wnioskowaniu co do zró¿nicowania ocen eksperckich. Okazuje siê, ¿e wspó³czynnik zmiennoci jest na
jednakowym poziomie (20,5 oraz 20,45), natomiast procent jednakowo ocenionych projektów jest zasadniczo ró¿ny (53,33 oraz 34,78). Pomimo ¿e w przypadku kryterium
29 obserwujemy 53% zgodnoæ w ocenie (53% projektów
zosta³o ocenionych dok³adnie w taki sam sposób przez
wszystkich ekspertów), to pozosta³e projekty by³y ocenione w du¿ej mierze w ró¿ny sposób, co znalaz³o swój wyraz
w stosunkowo du¿ych wartociach wspó³czynnika zmiennoci i ich redniej wartoci. Zazwyczaj jednak nie powinnimy obserwowaæ wielu takich przypadków. Nie nale¿y
tak¿e uznawaæ, ¿e która z zastosowanych miar jest nieodpowiednia. W statystyce korzysta siê z wielu mierników opisuj¹cych dane zjawisko. Miary te czêsto uzupe³niaj¹ siê daj¹c
ca³ociowy obraz tego zjawiska.
W podobny sposób przeprowadzono analizê zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów po³¹czonych. £atwo siê przekonaæ, ¿e w tym wypadku wnioski s¹ analogiczne z powy¿szymi. Wyniki prezentuje tabela 4.39.
Tabele 4.40 do 4.47 mówi¹ o zró¿nicowaniu w ocenianiu poszczególnych projektów w podziale na dzia³anie
lub poddzia³anie. Znowu wziêto pod uwagê wybrane kryteria, podobnie, jak to by³o w przypadku analizy rozk³adów.
Zauwa¿my, ¿e ostatni wiersz we wspomnianych tabelach
zawiera te same wartoci, co odpowiednie wiersze w tabeli
4.38 lub 4.39 (dla poszczególnych kryteriów).
W dalszej czêci nie prezentujemy analizy zró¿nicowania ocen miedzy ekspertami w podziale na powiaty czy
formê prawn¹ beneficjenta. Wydaje siê, ¿e czynnikiem generuj¹cym zró¿nicowanie ocen nie jest podzia³ ze wzglêdu

Tabela 4.39. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów po³¹czonych oceny merytorycznej etapu drugiego.
ród³o: obliczenia w³asne
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na cechy beneficjenta, tylko ze wzglêdu na cechy projektów. Dlatego zasadnym by³o spojrzenie na to zró¿nicowanie w podziale na dzia³anie lub poddzia³anie, w ramach którego projekt mia³ byæ realizowany, co zosta³o uczynione
powy¿ej. Ponadto teraz dysponujemy zbiorem obserwacji
licz¹cym co najwy¿ej 605 projektów. Rozdrabnianie tej sto-

Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu

sunkowo niewielkiej liczby na podgrupy 22 powiatów czy
17 grup formy prawnej beneficjenta (gdzie JST jest wiod¹ca) powodowa³oby ma³¹ liczebnoæ analizowanych projektów w poszczególnych podgrupach, a wiêc ma³¹ wiarygodnoæ wniosków.

Tabela 4.40. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.41. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 3 i 4 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.42. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 1£ i 2£ oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.43. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 3£ i 8 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.44. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 9 i 7£ oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne
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Tabela 4.45. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 4£ i 12 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.46. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 13 i 15 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

Tabela 4.47. Analiza zró¿nicowania ocen eksperckich dla kryteriów 16 i 5£ oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze
wzglêdu na dzia³anie. ród³o: obliczenia w³asne

4.2.5. Analiza korelacji ocen eksperckich
ze wzglêdu na poszczególne kryteria
Badanie wspó³zale¿noci miêdzy poszczególnymi cechami
najczêciej realizuje siê na drodze obliczenia wspó³czynnika korelacji liniowej. Przyjmuje on wartoci z przedzia³u
[1; 1]. Zero oznacza brak korelacji (istnienia zwi¹zków liniowych), natomiast 1 lub 1 dok³adny zwi¹zek liniowy. Innymi s³owy im wspó³czynnik korelacji przyjmie wartoæ
bardziej oddalon¹ od zera, tym istnieje wiêksza si³a badanego zwi¹zku. Znak (+) lub () oznacza kierunek zwi¹zku.
Dodatnia wartoæ wspó³czynnika korelacji mówi, ¿e wraz
ze wzrostem wartoci jednej cechy rosn¹ wartoci drugiej,
natomiast ujemna wartoæ pokazuje kierunek przeciwny, tzn.
jeli wartoci jednej cechy wzrastaj¹, to nale¿y siê spodziewaæ spadku wartoci drugiej cechy. W naszym przypadku
dodatnia wartoæ wspó³czynnika korelacji miêdzy ocenami
dla dwóch kryteriów oznacza, ¿e im wy¿sza ocena danego

projektu wed³ug pierwszego kryterium, tym spodziewamy
siê wy¿szej oceny tego projektu wed³ug drugiego kryterium
w stosunku do innych projektów. Wspó³czynniki korelacji
liczy siê miêdzy parami cech (u nas miêdzy kryteriami oceny). W konsekwencji powstaje macierz (tablica) wspó³czynników korelacji. Macierz tê prezentuje tabela 4.48. Na g³ównej przek¹tnej obserwujemy wartoæ 1  poniewa¿ jest to
korelacja miêdzy tym samym kryterium. Ponadto, macierz
ta jest symetryczna wzglêdem g³ównej przek¹tnej, poniewa¿ korelacja miêdzy np. pierwszym i drugim kryterium jest
taka sama, jak korelacja miêdzy drugim i pierwszym kryterium. W konsekwencji wspó³czynniki korelacji powy¿ej
g³ównej przek¹tnej s¹ odpowiednio takie same jak poni¿ej
tej przek¹tnej. Innymi s³owy np. w pierwszym wierszu znajdziemy takie same wartoci jakie obserwujemy w pierwszej
kolumnie. Podobnie jest dla kolejnych wierszy oraz kolumn.
Niektóre wartoci wspó³czynnika korelacji w tabeli 4.48
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zosta³y zapisane kursyw¹. Oznacza to, ¿e wartoci te zosta³y policzone na podstawie niewielkiej liczby obserwacji albo
otrzymano nisk¹ wartoæ wspó³czynnika korelacji, co od
strony statystycznej oznacza, ¿e s¹ nieistotnie ró¿ne od zera.
Innymi s³owy nie ma podstaw, aby wyci¹gn¹æ ogólny wniosek o istnieniu zwi¹zku miêdzy danymi kryteriami pomimo
tego, ¿e wspó³czynnik korelacji przyj¹³ wartoæ ró¿n¹ od
zera. Puste pola w tabeli oznaczaj¹, ¿e dane kryteria nie
wyst¹pi³y wspólnie, wiêc nie mo¿na mówiæ o ich zwi¹zku.
Tabelê 4.48 nale¿y czytaæ tak, jakby kolejne jej czêci po³¹czono tak, aby uzyskaæ w g³ówce tabeli ci¹g kryteriów analogiczny do tego z boku tabeli.
Zamieszczone oznaczenia kryteriów s¹ analogiczne
do wczeniej stosowanych i opisanych w zagadnieniach
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wstêpnych niniejszego opracowania. Zdecydowano siê u¿yæ
kryteriów ³¹czonych oznaczonych 1£-7£, przez co pominiêto te pojedyncze kryteria, które wchodzi³y w sk³ad kryteriów ³¹cznych.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e w wiêkszoci wypadków obserwujemy niskie lub nieistotne wspó³zale¿noci. Te,
które maj¹ ju¿ znaczenie, s¹ zazwyczaj dodatnie. Takiego
wyniku nale¿a³o siê spodziewaæ, poniewa¿ im lepiej projekt
oceniony wed³ug jednego z kryteriów, tym powinien byæ
wy¿ej oceniony ze wzglêdu na inne kryteria. Szczególnie
wysokie zale¿noci obserwujemy miêdzy kryterium 1 a kryteriami 21, 22, 24 (wspó³czynnik korelacji wynosi 0,94).
Dok³adn¹ korelacjê zauwa¿my miêdzy kryteriami 21, 22 i 24.
Jak porównamy ten wynik z charakterystykami rozk³adów

Tabela 4.48. Tablica korelacji kryteriów oceny merytorycznej drugiego etapu. ród³o: obliczenia w³asne
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dla tych kryteriów zamieszczonymi w tabeli 4.48 zauwa¿my wysok¹ zbie¿noæ rozk³adów. Potwierdza to analogiczny sposób oceniania projektów w ramach tych kryteriów.
Uogólniaj¹c, wysokie korelacje pomiêdzy ocenami w ramach
poszczególnych kryteriów sugeruj¹ zbêdnoæ jednego
z nich. Mo¿e to wynikaæ z mechanicznego przyznawania
punktów przez ekspertów lub po prostu zbie¿noci treci
(istoty) kryterium. Wysokie korelacje pokazuj¹ powielanie
informacji o projekcie, która generowana jest w procesie
oceny projektu.
Zaobserwowane wysokie wspó³czynniki korelacji
(0,94) pomiêdzy kryterium 1  Trwa³oæ projektu i wykonalnoæ instytucjonalna a kryteriami: 21  Spójnoæ z innymi projektami finansowanymi z ZPORR lub SPO,
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nr 22  Zmniejszenie natê¿enia ruchu w miecie i nr
24  Zwiêkszenie liczby pasa¿erów transportu publicznego mo¿na logicznie wyt³umaczyæ jedynie w odniesieniu
do pierwszego z wymienionych zwi¹zków tj. korelacji pomiêdzy kryterium 1 a 21.
Jednym z elementów branych pod uwagê przy ocenie kryterium 1 jest dowiadczenie beneficjenta zwi¹zane z realizacj¹ projektów i programów. Jeli projektodawca realizuje
lub realizowa³ inne  spójne z tym ocenianym  zadania
(kryterium 21), to wp³ywa to pozytywnie na wiarygodnoæ
beneficjenta i jego ocenê w kontekcie zdolnoci do realizacji przedmiotowego zadania.

Tabela 4.48. cd.
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Tabela 4.48. cd.

Jeli chodzi o wysok¹ korelacjê wystêpuj¹c¹ pomiêdzy kryteriami 21, 22 oraz 24, to wyrany zwi¹zek przyczynowo-skutkowy mo¿na dostrzec jedynie w przypadku korelacji pomiêdzy kryteriami 22  Zmniejszenie natê¿enia
ruchu w miecie a nr 24  Zwiêkszenie liczby pasa¿erów transportu publicznego. Nie budzi tutaj ¿adnych w¹tpliwoci fakt, ¿e w wyniku realizacji projektu z zakresu transportu publicznego, zwiêkszy siê liczba osób korzystaj¹cych
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z tego rodka transportu. Oznaczaæ to bêdzie, ¿e nowi u¿ytkownicy zrezygnuj¹ z dotychczasowych rodków komunikacji  prywatnych aut, co z kolei wp³ynie na zmniejszenie
natê¿enia ruchu samochodowego w miecie. W tym przypadku konieczne by³oby przeprowadzenie weryfikacji kryteriów o wysokim wspó³czynniku korelacji, w celu unikniêcia powielania informacji o projekcie w trakcie jego oceny.

Podsumowanie

5. Podsumowanie
Zaprezentowana analiza statystyczna mia³a na celu opisanie zbiorowoci projektów zg³oszonych do oceny w celu ich dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr 1 i 3 ZPORR (z wy³¹czeniem
dzia³añ 1.6 i 3.4). Szczególn¹ uwagê zwrócono na proces oceny wniosków, próbuj¹c okreliæ jego s³abe strony oraz zasadnicze trudnoci, na które napotykaj¹ beneficjenci w procesie przygotowania wniosków.
Publikacja dostarcza wiêc informacji na temat:
1) procesu naboru projektów (Rozdzia³y I i II),
2) etapu oceny formalnej projektów (Rozdzia³ III),
3) etapu oceny merytoryczno-technicznej projektów (Rozdzia³ IV).
W czêci dotycz¹cej naboru projektów, zaprezentowano dane dotycz¹ce liczby i wartoci z³o¿onych wniosków, tak
w ujêciu ogólnym, jak i w podziale na: rodzaj beneficjenta i jego siedzibê, miejsce realizacji projektu (obszar miejski, wiejski,
miejsko-wiejski), typ prac realizowanych w ramach projektu (dostawy, us³ugi, roboty budowlane) itp.
W tej czêci znajduj¹ siê równie¿ przekrojowe dane dotycz¹ce wyników procesu selekcji (liczba i struktura odrzuconych
wniosków).
Kolejnym obszarem zainteresowania by³ etap oceny formalnej, gdzie wskazywano najczêciej pope³niane przez wnioskodawców b³êdy i analizowano przyczyny takiego a nie innego przebiegu oceny. Na te potrzeby zagregowano kryteria oceny
formalnej wystêpuj¹ce w toku prowadzonej weryfikacji, otrzymuj¹c ³¹cznie 22 kryteria, w odniesieniu do których analizowano
wyniki oceny.
Zdecydowanie najwiêcej uwagi w ramach niniejszego raportu powiêcono zagadnieniom dotycz¹cym oceny merytoryczno-technicznej. Tu, podobnie jak w przypadku analizy etapu oceny formalnej, zidentyfikowano wszystkie kryteria oceny 
³¹cznie 47, prezentuj¹c wyliczone dla nich miary statystyczne (rednia, modalna, wskanik zmiennoci, wskanik asymetrii)
w podziale na dzia³ania, poddzia³ania i typy projektów. Sprawdzono równie¿, za pomoc¹ pewnych miar statystycznych (wskaniki
zmiennoci i asymetrii), prawid³owoæ doboru kryteriów oceny merytorycznej, tj. zweryfikowano ich wp³yw na ró¿nicowanie
oceny poszczególnych projektów. Rozdzia³ powiêcony wynikom oceny merytoryczno-technicznej koñczy siê analiz¹ korelacji ocen eksperckich ze wzglêdu na poszczególne kryteria, daj¹c¹ odpowied na pytanie o to, czy wród stosowanych kryteriów oceny, istnia³y podobne co do istoty kryteria, skutkuj¹ce w efekcie jednakowymi wynikami, co z kolei mog³oby wiadczyæ
o tym, ¿e jedno z nich jest zbêdne w toku oceny.
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Przyk³ad:
Kryterium zawarte w formularzu pierwszej oceny formalnej dla Poddzia³ania 1.3.2 na pozycji 9 zosta³o umieszczone w zmiennej F 1/12

Schemat tworzenia nazw nowych zmiennych:
F (oznaczenie pokazuj¹ce, ¿e zmienna dotyczy oceny formalnej) (numer oceny formalnej  pierwsza 1 lub druga 2) / (numer zmiennej  liczba z przedzia³u od 1 do 22 zgodnie z tym, co
zapisano w g³ówce tabeli 1)

Liczba w tabeli oznacza pozycjê kryterium w formularzu dla danego dzia³ania/poddzia³ania.
Symbol () oznacza brak danego kryterium w formularzu dla danego dzia³ania/poddzia³ania.

ród³o: opracowanie w³asne

Schemat po³¹czenia zmiennych w przypadku oceny formalnej. ród³o: opracowanie w³asne

Aneks 2. Schemat po³¹czenia zmiennych oceny formalnej
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Aneks 4. Przyk³adowa karta oceny formalnej
OCENA WNIOSKU  KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJ¥CA WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU
ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Priorytet 1:

Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury S³u¿¹cej Wzmacnianiu Konkurencyjnoci Regionów

Dzia³anie 1.1

Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego

Poddzia³anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa
Nr ewidencyjny (wed³ug SIMIK) ...........................................................................................................................................
Tytu³ projektu ........................................................................................................................................................................
Wnioskodawca .....................................................................................................................................................................
Wnioskowana kwota z EFRR .................................................................................................................................................
Data wp³yniêcia wniosku ......................................................................................................................................................

Lista sprawdzaj¹ca zgodnie z Uzupe³nieniem ZPORR

Decyzja ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Imiê i nazwisko

.............................................................

Data

.............................................................

Podpis

.............................................................
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Aneks 5. Przyk³adowa karta oceny merytoryczno-technicznej
OCENA WNIOSKU  KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ
o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach ZPORR

Priorytet 1:

Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury S³u¿¹cej Wzmacnianiu Konkurencyjnoci Regionów

Dzia³anie 1.1

Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk³adu transportowego

Poddzia³anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa
Nr ewidencyjny (wed³ug SIMIK) ...........................................................................................................................................
Tytu³ projektu ........................................................................................................................................................................
Wnioskodawca .....................................................................................................................................................................
Wnioskowana kwota z EFRR .................................................................................................................................................
Data wp³yniêcia wniosku ......................................................................................................................................................

I. W przypadku stwierdzenia niepoprawnoci przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów ¿¹da
od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych.
II. W przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej  Panel Ekspertów odrzuca
wniosek
III. W przypadku stwierdzenia niepoprawnoci przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów ¿¹da od
beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych, w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub
dostarczenia niepoprawnej  Panel Ekspertów odrzuca wniosek.
IV. W przypadku stwierdzenia braku zasadnoci zaproponowanych w danym projekcie rozwi¹zañ technologicznych, Panel Ekspertów odrzuca projekt.
V. W przypadku stwierdzenia zani¿enia, zawy¿enia lub braku zasadnoci dla przedstawionych w projekcie
kosztów kwalifikowalnych  Panel Ekspertów odrzuca projekt.
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Kryteria pomocnicze dla kryterium II Ekonomiczny wp³yw projektu na rozwój regionu
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