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Celem projektu (podzadania nr 1) było określenie bieżących wartości dwóch wskaźników rezultatu programu za
pośrednictwem badania ankietowane i jego oceny.

Zbieranie danych: badania ankietowe po czeskiej i polskiej stronie obszaru programu. Do celów badania została
wybrana reprezentatywna próbka populacji obszaru programu z dopuszczalnym błędem próby 5%. Minimalnie jednak
dostawca miał obowiązek zgromadzić 2 300 ankiet po czeskiej stronie obszaru programu i 2 300 ankiet po polskiej
stronie obszaru programu, przy czym dostawca miał obowiązek dotrzymać proporcji między respondentami z obu
krajów. Jednocześnie przeprowadzono około połowy badań w pasie przygranicznym i około połowy w zewnętrznym
pasie obszaru programu.

Dane wyjściowe

Grupa docelowa Czechy Polska

Wymagana ilość Rzeczywista ilość Wymagana ilość Rzeczywista ilość

Mieszkańcy
wspólnego regionu

1000 1000 1000 1000

Samorządy 500 892 500 641

Odwiedzający
wspólny region

300 324 300 316

Organizacje 
pozarządowe, 
stowarzyszenia lub 
zrzeszenia

300 851 300 379 

Łącznie 2 100 3 067 2 100 2 336

Poziom współpracy instytucji na 
pograniczu czesko-polskim

4,54

Wskaźniki rezultatu – ocena 

Poziom postrzegania 
współegzystencji i współpracy 

społeczności lokalnych w regionie 
przygranicznym 

5,99
Analiza pasa wewnętrznego i zewnętrznego 

Po przeprowadzeniu badania ankietowego na obszarze programu zebrane dane ankietowe do każdego z pytań zostały
przeniesione na skalę liczbową zgodnie z dokumentacją zlecenia. Następnie za pomocą wcześniej określonych wag
poszczególnych pytań została określona wartość oceny ważonej każdego pytania, a potem poprzez proste
zsumowanie tych ocen ważonych została określona całkowita skala dla każdego z obu wskaźników wynikowych.

Przez porównanie odpowiedzi między pasem przygranicznym a zewnętrznym pasem po czeskiej i polskiej stronie
obszaru programu zostały zidentyfikowane dysproporcje w odpowiedziach na niektóre pytania zawarte w ankieterach,
tzn. różnice w porównywanych danych/odpowiedziach przekraczające 10%, i to we wszystkich grupach respondentów.
Ze względu na to, że pytania w ankietach dla każdej grupy respondentów różniły się, wyjaśnienie możliwych przyczyn
tych dysproporcji dla poszczególnych grup jest w niewielkim stopniu różne. W grupie odwiedzających i mieszkańców
obszaru programu poziom postrzegania współpracy polsko-czeskiej był znacznie intensywniejszy w pasie
przygranicznym, co wynika z bliskości geograficznej, szybkiej dostępności transportowej i częstszych kontaktów z
przedstawicielami narodu z drugiej strony granicy. W przypadku organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków,
ale również samorządów, dysproporcje były w większym stopniu spowodowane przez wyższy poziom współpracy
transgranicznej w pasie przygranicznym, która logicznie jest ukierunkowana na realizację wspólnych projektów,
tworzenie i pogłębianie wzajemnych kontaktów, które częściej prowadzą do nawiązania trwałej polsko-czeskiej
współpracy w pasie przygranicznym.

Nazwa projektu: Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych oraz weryfikacja zmian
w zakresie priorytetów rozwojowych programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYpKLUzNDRAhWCi7wKHZFWDeEQjRwIBw&url=http://www.aobp.cz/clenove/obchodni-a-ostatni/&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNFwEEjv8DifD1gsCXKFYrKFCG-CCg&ust=1484997427976631


3© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Zjawisko badane za pomocą pytania, z 
uzyskaną bardzo niską ocenę respondentów 

(mniej niż 3 punkty na 10 możliwych)

Analiza i możliwe przyczyny bardzo niskich wyników oceny danego zjawiska 
przez respondentów

Zalecane działania, które mogą usunąć 
przyczyny powodujące bardzo niską ocenę 

w przypadku określonych pytań

Świadomość istnienia współpracy 
transgranicznej (Odwiedzający
wspólny region)

1,97 z 10 punktów

• W przypadku wszystkich grup respondentów stwierdzono ogólnie 
niską wiedzę o programie Interreg V-A PL-CZ

• Tylko niewielu odwiedzających obszar programu nawiązywało w 
trakcie swojego pobytu pozytywne stosunki polsko-czeskie

• Jako największą przeszkodę utrudniającą kontakty mieszkańców po 
obu stronach granicy respondenci wskazali barierę językową i 
skomplikowane wymagania administracyjne.

• W przypadku organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków, 
na jakość i rozwój współpracy transgranicznej w największym 
stopniu wpływają stosunki międzyludzkie i chęć wzajemnego 
poznawania się.

• Współpraca z partnerami z drugiej strony granicy jest częstsza na 
obszarach, gdzie dane organizacje mają już doświadczenia z 
jakimiś formami współpracy polsko-czeskiej

• Ponad 60% respondentów z całego obszaru podało, że ich 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub związki nie 
współpracują z partnerami zagranicznymi. Można tu zaobserwować 
znaczny potencjał do poprawy współpracy.

• W przypadku jednostek samorządowych po czeskiej stronie granicy 
zarejestrowano znaczny procent respondentów, którzy nie brali 
udziału w żadnej współpracy transgranicznej 65, ewent. 75%.

• Zgodnie z wynikami badania, mieszkańcy obszaru programu nie 
potrafią efektywnie ocenić, kto powinien przede wszystkim 
zajmować się rozwojem polsko-czeskiej współpracy 
transgranicznej.

• Ponad 70% mieszkańców na całym obszarze podało, że w żaden 
sposób nie korzystało z efektów współpracy polsko-czeskiej.

• Intensywniejszy poziom współpracy na obszarach przygranicznych 
obszaru programu ze względu na bliskość geograficzną, małe 
odległości, lepsze przygotowanie językowe

• Rodzinne, przyjacielskie lub partnerskie stosunki między obydwoma 
stronami granicy są intensywniejsze w regionach przygranicznych

• Dokładniejsze ukierunkowanie 
promocji programu, aby wyraźnie 
zwiększyć ogólną wiedzę o tym 
programie

• Niezapominanie o promocji 
programu w zewnętrznym pasie 
obszaru programu

• Stworzenie warunków do 
zwiększenia zainteresowania NGO
uczestnictwem we wspólnych 
polsko-czeskich projektach (np. 
przykłady dobrych praktyk), 
zdobywanie doświadczeń z zakresu 
współpracy transgranicznej 
(działania, projekty), a następnie 
zwiększenie motywacji do częstszej 
lub bardziej trwałej współpracy 
transgranicznej

• Wzmocnienie czynników 
wpływających na rozwój współpracy 
transgranicznej (np. dobre 
połączenia transportowe między 
regionami na obszarze programu)

Ilość współprac (Organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia lub 
zrzeszenia)

2,24 z 10 punktów

Stopień uczestnictwa organizacji
we współpracy Transgranicznej 
(Organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia lub zrzeszenia)

2,50 z 10 punktów

Obecność czynników wpływających
na rozwój współpracy
transgranicznej (Organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia lub 
zrzeszenia)

2,54 z 10 punktów

Ilość współprac (Samorządy)

2,63 z 10 punktów

Obecność czynników wpływających 
na rozwój współpracy 
transgranicznej (Samorządy)

2,73 z 10 punktów

Poziom zaangażowania w działania 
współpracy Transgranicznej 
(Mieszkańcy wspólnego regionu)

2,74 z 10 punktów

Wskaźnik rezultatu: Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim

Wskaźnik rezultatu: Postrzeganie wzajemnego współistnienia i współpracy społeczności w regionie przygranicznym

Zjawisko badane za pomocą pytania, z 
uzyskaną bardzo niską ocenę respondentów 

(mniej niż 3 punkty na 10 możliwych)

Analiza i możliwe przyczyny bardzo niskich wyników oceny danego zjawiska 
przez respondentów

Zalecane działania, które mogą usunąć 
przyczyny powodujące bardzo niską ocenę 

w przypadku określonych pytań

Multiplikacja współpracy (NGO, 
stowarzyszenia, związki) 

2,24 z 10 punktów

• W przypadku wszystkich NGO, stowarzyszeń, związków 
stwierdzono niższą widzę o programie Interreg V-A PL-CZ w 
pasmach przygranicznych, szczególnie po czeskiej stronie obszaru 
programu.

• NGO, stowarzyszenia i związki negatywnie oceniły stopień 
skomplikowania administracji programu

• W przypadku organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków, 
na jakość i rozwój współpracy transgranicznej w największym 
stopniu wpływają stosunki międzyludzkie i chęć wzajemnego 
poznawania się.

• Ponad 60% respondentów z całego obszaru podało, że ich 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub związki nie 
współpracują z partnerami zagranicznymi. Można tu zaobserwować 
znaczny potencjał do poprawy współpracy.

• Intensywniejszy poziom współpracy na obszarach przygranicznych 
obszaru programu ze względu na bliskość geograficzną, małe 
odległości, lepsze przygotowanie językowe

• Rodzinne, przyjacielskie lub partnerskie stosunki między obydwoma 
stronami granicy są intensywniejsze w regionach przygranicznych

• Dokładniej ukierunkowana promocja 
programu, aby wyraźnie zwiększyć 
ogólną wiedzę o tym programie

• Niezapominanie o promocji programu 
w zewnętrznym paśmie obszaru 
programu

• Stworzenie warunków do 
zwiększenia zainteresowania NGO
uczestnictwem we wspólnych polsko-
czeskich projektach (np. przykłady 
dobrych praktyk), zdobywanie 
doświadczeń z zakresu współpracy 
transgranicznej (działania, projekty), 
a następnie zwiększenie motywacji 
do częstszej lub bardziej trwałej 
współpracy transgranicznej

• Wzmocnienie czynników 
wpływających na rozwój współpracy 
transgranicznej (np. dobre połączenia 
transportowe między regionami na 
obszarze programu)

Poziom zaangażowania instytucji 
współpracą transgraniczną (NGO, 
stowarzyszenia, związki)

2,50 z 10 punktów

Istnienie czynników wpływających 
na rozwój współpracy 
transgranicznej NGO, 
stowarzyszeń, związków

2,54 z 10 punktów

Zalecenia w celu zwiększania wartości podanych wskaźników rezultatu są następujące:

 zwiększenie promocji i lepsze informowanie o programie, czego efektem będzie znaczny wzrost ogólnej wiedzy o programie,
ewentualnie lepsze ukierunkowanie informowania o programie w stosunku do poszczególnych grup docelowych.

 gromadzenie danych w dłuższym okresie. W przypadku grupy docelowej odwiedzających przede wszystkim w sezonie.
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