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Istotne ostrzeżenie 

Prace związane z oceną rozpoczęliśmy 23 stycznia 2017 r. i zakończyliśmy 30 marca 2017 r. Od tego dnia nie
dokonaliśmy żadnych uaktualnień niniejszego raportu, poprzez wprowadzenia jakichkolwiek innych zdarzeń lub
okoliczności.

Podczas procesu przygotowania raportu wstępnego do podzadania nr 1, oparliśmy się na informacjach zawartych
w dokumentach przetargowych otrzymanych od zespołu wdrożeniowego i doświadczeniu klientów w określaniu
wymagań dla realizacji badań terenowych.

Musimy podkreślić, że nasze zalecenia i wnioski na podstawie przedłożonej dokumentacji metodologicznej są aktualne
na dzień zakończenia analizy. W przypadku zmian, zaleca się rozważenie aktualizacji wniosków przedstawionych w
niniejszym dokumencie. KPMG polega na prawidłowości, kompletności, prawdziwości i dokładności otrzymanych
informacji. Informacje handlowe ani jakiekolwiek inne przekazane nam informacje nie zostały poddane niezależnej
weryfikacji.

Niniejszy dokument odnosi się do „Analizy KPMG"; chodzi o przypadki, w których przeprowadzono procedury
analityczne na podstawie dostępnych informacji, abyśmy byli w stanie dostarczyć dane końcowe. Jednak nie można
wykluczyć jakichkolwiek nieprawidłowości lub zniekształceń informacji spowodowanych przez celowe przekazanie nam
fałszywych danych źródłowych.

Prace te nie zostały zweryfikowane i nie były przedmiotem kontroli niezależnego biegłego rewidenta.
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Przedmiot realizacji zadania 1

Przedmiotem realizacji zadania nr 1 było określenie bieżących wartości dwóch wskaźników rezultatu programu za
pośrednictwem badania ankietowane i jego oceny. W ramach osi priorytetowej 4 programu są określone następujące
dwa wskaźniki rezultatu:
• poziom współpracy instytucji na czesko-polskim pograniczu,
• poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych w regionie przygranicznym

W 2015 roku dla stanu obu wskaźników została ustalona początkowa skala liczbowa. Aktualny stan obu wskaźników na
koniec 2016 roku i na początku 2017 roku został oceniony na podstawie zbioru danych zgodnie ze zleceniem.
Zamawiający wyszczególnił wiążące wymogi dotyczące metodyki badania ankietowego i sposobu jego oceny.

Zbieranie danych

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone po czeskiej i polskiej stronie obszaru programu, wyznaczone w następujący
sposób: W Republice Czeskiej są to kraje: liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski.

W Polsce są to części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz całe województwo opolskie. Zbieranie danych
odbywało się równomiernie na całym wyznaczonym obszarze.

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 w obu krajach następująco:
• 1000 ankiet od mieszkańców obszaru programu,
• 500 ankiet od samorządów na obszarze programu,
• 300 ankiet od odwiedzających obszar programu,
• 300 ankiet od organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub związków, działających na obszarze programu.
Jednocześnie przeprowadzono około połowy badań w pasie przygranicznym i około połowy w zewnętrznym pasie
obszaru programu.

Ocena danych

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 rezultatu.

W trakcie prac zamawiający na bieżąco informował dostawcę o postępie prac i bieżących wynikach e-mailem,
telefoniczne, w zależności od potrzeb także osobiście podczas spotkań i konsultacji roboczych.

Wymogi dotyczące danych

Z przeprowadzonych badań zamawiającemu zostaną dostarczone pełne dające się odczytać maszynowo
zanonimizowane dane (w formacie . xls) z wypełnionych ankiet, zebranych w ramach badania ankietowego. Do danych z
każdej ankiety zostaną podane – data wypełnienia ankiety, przynależność miejscowa ankietowanej osoby lub podmiotu
(miejscowość, okres/powiat), przynależność do kategorii (samorządy, mieszkańcy wspólnego regionu).

Wymogi dot. metodyki  badań ankietowych 
Wyjściowe wymagania dot. 
przeprowadzenia badań

Ostrzeżenie:
Ze względu na czas realizacji badania (1Q 2017) mogło dojść do zniekształcenie przy badaniu typowej populacji
odwiedzających obszar, ponieważ badanie objęło tylko zimowy sezon turystyczny. Celem dostawcy było jednak
zminimalizowanie możliwego zniekształcenie próbki, które miałoby wpływ na reprezentatywność badania oraz
przeprowadzenie badania zgodnie z określonymi wymogami – czyli z dostateczną liczbą prawidłowych ankiet, aby
zapewnić reprezentatywność badania.

Dostawca konsultował się również i wnioskował o zatwierdzenie zaproponowanej procedury w przypadku stwierdzenia
niezgodności między ustaloną metodyką a praktycznym sposobem jej realizacji tak, aby zostały dotrzymane wymogi
zamawiającego.
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Metodyka badań ankietowych 
Zastosowane metody zebrania 
danych – podstawowy przegląd

Badanie
na obszarze programu 

Docelowa liczba
respondentów

Wybór próbki do zbierania
danych

Zastosowane 
metody zbioru 

danych

Komentarz 

Mieszkańcy 1000 Panel respondentów 
CAWI
(CATI)

Zrealizowano na podstawie 
współpracy z prowadzącym 

panel respondentów 

Samorządy 500
Reprezentatywna próbka 
populacji z bazy danych 

Albertina CZ
CAWI (CATI)

Bezpośredni zbiór danych 
przez firmę KPMG ČR

Odwiedzający 300

Przypadkowy wybór z 
populacji odwiedzających w 
CIT RCz na wyznaczonym 

obszarze

CAWI (CAPI)

Zrealizowano we współpracy z 
Asociace turistických

informačních center ČR
(Stowarzyszenie centrów 

informacji turystycznej RCz)

Organizacje 
pozarządowe 300

Reprezentatywna próbka 
populacji z bazy danych 

Albertina CZ
CAWI (CATI)

Bezpośredni zbiór danych 
przez firmę KPMG ČR

Źródło: KPMG ČR

Badanie 
na obszarze programu 

Docelowa liczba 
respondentów

Wybór próbki do zbierania 
danych

Zastosowane 
metody zbioru 

danych

Komentarz 

Mieszkańcy 1000
Panel respondentów 

(Polski panel narodowy)
CAWI
(CATI)

Zrealizowano na podstawie 
współpracy z prowadzącym 

panel respondentów 

Samorządy 500

Reprezentatywna próbka 
populacji z bazy danych BIP 

(Biuletyn Informacji 
Publicznej) i Amadeus

CAWI (CATI)
Bezpośredni zbiór danych 

przez firmę KPMG ČR

Odwiedzający 300

Przypadkowy wybór 
z populacji odwiedzających w 

CIT na wyznaczonym 
obszarze 

CAWI (CAPI)

Zrealizowano we współpracy z 
Asociace turistických 

informačních center ČR 
(Stowarzyszenie centrów 

informacji turystycznej RCz)

Organizacje 
pozarządowe 300

Reprezentatywna próbka 
populacji z bazy dnaych NGO 

w Polsce 
CAWI (CATI)

Bezpośredni zbiór danych 
przez firmę KPMG ČR

Obszar programu Polska – metody zbierania danych

Gwarancja reprezentatywności badania
Do realizacji badania na obszarze programu zostały wybrane odpowiednie metody zbierania danych. Dla wyboru tych metod
decydujące były wymogi dotyczące ankietowanej grupy docelowej po czeskiej i polskiej stronie obszaru oraz aspekt
czasowy możliwości zbioru danych. Ważnym parametrem do ich wyboru były wymogi dotyczące dotrzymania
reprezentatywności badania, ewentualnie dopuszczalnych błędów próby przy realizacji badania w ramach określonej
metodyki. W celu zapewnienia reprezentatywności badania w odniesieniu do całego obszaru programu minimalne wartości
zostały obliczone (zob. załącznik) według następującego wzoru:

s = ( c2 . ( ( p . (1-p) ) : m2 ) ) : ( 1 + ( (c2 . p . (1-p) ) : (m2 . pop) ) ) 
Wyjaśnienia: s – reprezentatywna próbka; pop – podstawowy zbiór / populacja; c – przedział ufności; p – proporcje podziału zjawisk; m – błąd próby

W celu zapewnienia reprezentatywności wzięto pod uwagę także inne kryteria, np. demograficzne, strukturalne i terytorialne,
aby zagwarantować, że uzyskany wynik badania będzie reprezentatywny dla całego obszaru programu w ramach ustalonej
minimalnej liczby respondentów.

Obszar programu Republika Czeska – metody zbierania danych

Źródło: KPMG ČR
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Obliczanie próbki reprezentatywnej
Błąd wyboru próby przy 
wymaganej minimalnej 

liczbie odpowiedzi

Minimalna liczba odpowiedzi 
przy dozwolonym błędzie 

doboru próby
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 Mieszkańcy obszaru programu 
Wymagana baza danych respondentów została utworzona poprzez połączenie czeskiego Panelu respondentów
on-line z telefonicznym ankietowaniem wybranych grup docelowych, które zostało wykorzystane w
kategorii 70+. Panel respondentów on-line stanowi reprezentatywną ogólną próbkę, tzn. panel pod względem
swojej struktury odpowiada czeskiej populacji. Podstawą do ustalenia struktury aktywnych użytkowników
internetowych były badania reprezentatywne offline. Głównymi analizowanymi atrybutami są płeć, wiek, region,
wielkość miejsca zamieszkania i wykształcenie. Próbka została także uzupełniona o telefoniczny zbiór danych w
celu zapewnienia wyższego stopnia reprezentatywności badania. Do realizacji badania populacja została
zawężona tylko do osób mieszkających na terenie obszaru programu ponad 6 miesięcy.

 Samorządy na obszarze programu
Wymagana baza danych do wyboru respondentów została utworzona na podstawie wielokryteriowego wyboru z
bazy danych Albertina CZ Gold. Niniejsza baza danych zawiera informacje o podmiotach gospodarczych w
Republice Czeskiej, obejmując również dane o podmiotach sektora publicznego i pozarządowego. Z tej bazy
danych zostanie wygenerowana lista podmiotów obejmująca przede wszystkim odpowiednich beneficjentów
programu z wymaganymi danymi kontaktowymi do przeprowadzenia badania (adres, e-mail i telefon):

o organizacje administracji publicznej, ich związki i stowarzyszenia – np. miasta, gminy, związki i 
stowarzyszenia zgodnie z ustawą nr 128/200 Sb., Ustawa o gminach, publiczne szkoły wyższe;

o organizacje powoływane i zakładane przez organy administracji publicznej – np. organizacje budżetowe, 
podmioty gospodarcze będące własnością podmiotów sektora publicznego;

o izby gospodarcze i zawodowe, związki i stowarzyszenia.
Przewidywana odpowiedź w przypadku tej metody zbioru danych została uzyskana. Jednocześnie udało się zebrać
więcej ważnych odpowiedzi niż wynosiła kwota określona przez zamawiającego. Tylko w kategorii izb
gospodarczych i zawodowych, związków i stowarzyszeń liczba respondentów jest niższa. Ze względu na znaczne
pokrycie tej kategorii z bazy danych dla NGO, można zakładać, że respondenci ci odpowiedzieli na ankietę dla
NGO.

 Odwiedzający obszar programu
Próbka do wyboru respondentów została utworzona na podstawie przypadkowego wyboru z populacji
odwiedzających wyznaczony obszar. Zbiór danych będzie się odbywać we wcześniej określnych Centrach
Informacji Turystycznej (CIT) we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrów Informacji Turystycznej (Asociace
turistických informačních center, ATIC ČR) na obszarze programu. Do zbierania danych posłużyły oficjalnie
certyfikowane CIT zgodnie z metodyką Oficjalnej Jednolitej Klasyfikacji CIT, które w większości przypadków były
przygotowane do elektronicznego zbioru danych (tablety, kioski informacyjne, PC itd.). Tylko w odosobnionych
przypadkach zostały wykorzystane papierowe wersje ankiet, które zostały następnie przeniesione do systemu.

Zbiór danych odbywał się z udziałem ankietera, którym był pracownik CIT. Był on do dyspozycji odwiedzającego na
potrzeby wypełnienia ankiety, ewentualnie wypełniał ankietę razem z odwiedzającym. Pracownik CIT zapewniał
również prawidłowy wybór respondentów z populacji odwiedzających tak, aby ten wybór odzwierciedlał typowy
profil odwiedzającego.

 Organizacje pozarządowe na obszarze programu 
Wymagana baza danych do wyboru respondentów została utworzona na podstawie wielokryteriowego wyboru z
bazy danych Albertina CZ Gold. Niniejsza baza danych zawiera informacje o podmiotach gospodarczych w
Republice Czeskiej, obejmując również dane o podmiotach sektora publicznego i pozarządowego. Z tej bazy
danych zostanie wygenerowana lista podmiotów obejmująca przede wszystkim odpowiednich beneficjentów
programu z wymaganymi danymi kontaktowymi do przeprowadzenia badania (adres, e-mail i telefon):

o organizacje pozarządowe – przeważnie organizacje powołane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
kodeksu cywilnego, towarzystwo pożytku publicznego, związek, instytut, fundacja, fundusz, kościół,
spółdzielnia społeczna.

Przy konstruowaniu bazy danych uwzględniono charakter non profit i ukierunkowanie danego podmiotu tak, aby
zminimalizować pokrywanie się z bazą danych utworzoną do zbioru danych dla Samorządów.
Przewidywana odpowiedź w przypadku tej metody zbioru danych została uzyskana. Jednocześnie udało się zebrać 
więcej ważnych odpowiedzi niż wynosiła kwota określona przez zamawiającego. 

Metodyka badań ankietowych
Sposób skonstruowania reprezentatywnej
próby i przeprowadzenie badania RCz

Obszar programu Republika Czeska
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Metodyka badań ankietowych
Sposób skonstruowania reprezentatywnej
próby i przeprowadzenie badania Polska 

Obszar programu Polska

 Mieszkańcy obszaru programu 
Wymagana baza danych respondentów została utworzona poprzez połączenie polskiego Panelu
respondentów on-line z telefonicznym ankietowaniem wybranych grup docelowych, które zostało
wykorzystane we wszystkich kategoriach, przeważnie jednak w kategorii 70+. Panel respondentów
on-line stanowi reprezentatywną ogólną próbkę, tzn. panel pod względem swojej struktury odpowiada
polskiej populacji. Podstawą do ustalenia struktury aktywnych użytkowników internetowych były badania
reprezentatywne offline. Głównymi analizowanymi atrybutami są płeć, wiek, region, wielkość miejsca
zamieszkania i wykształcenie. Próbka została także uzupełniona o telefoniczny zbiór danych w celu
zapewnienia wyższego stopnia reprezentatywności badania. Do realizacji badania populacja została
zawężona tylko do osób mieszkających na terenie obszaru programu ponad 6 miesięcy.

 Samorządy na obszarze programu
Wymagana baza danych do wyboru respondentów została utworzona na podstawie wielokryteriowego
wyboru z bazy danych podmiotów publicznych w Polsce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) i bazy
danych Amadeus, która obejmuje ponad 11 milionów podmiotów gospodarczych w Europie. Z tej bazy
danych została wygenerowana lista podmiotów obejmująca przede wszystkim odpowiednich beneficjentów
programu z wymaganymi danymi kontaktowymi do przeprowadzenia badania (adres, e-mail i telefon):

o organizacje administracji publicznej, ich związki i stowarzyszenia – np. miasta, gminy, 
związki i stowarzyszenia, publiczne szkoły wyższe

o organizacje powoływane i zakładane przez organy administracji publicznej – np. 
organizacje budżetowe, podmioty gospodarcze będące własnością podmiotów sektora 
publicznego

 Odwiedzający obszar programu
Próbka do wyboru respondentów została utworzona na podstawie przypadkowego wyboru z populacji
odwiedzających wyznaczony obszar. Zbiór danych będzie się odbywać we wcześniej określnych Centrach
Informacji Turystycznej (CIT) we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrów Informacji Turystycznej i ich
polskimi partnerami na obszarze programu. Zbieranie danych było prowadzone w polskich centrach
informacyjnych. Nie wszystkie CIT były przygotowane do elektronicznego zbierania danych (tablety, kioski
informacyjne, PC itd.), dlatego ok. 30% odpowiedzi zebrano w formie papierowej i przeniesiono do
systemu.

Zbiór danych odbywał się z udziałem ankietera, którym był pracownik CIT. Był on do dyspozycji
odwiedzającego na potrzeby wypełnienia ankiety, ewentualnie wypełniał ankietę razem z odwiedzającym.
Pracownik CIT zapewniał również prawidłowy wybór respondentów z populacji odwiedzających tak, aby ten
wybór odzwierciedlał typowy profil odwiedzającego.

 Organizacje pozarządowe na obszarze programu
Wymagana baza danych do wyboru respondentów zostanie utworzona na podstawie wielokryteriowego
wyboru z Bazy danych organizacji pozarządowych (http://bazy.ngo.pl). Z tej bazy danych została
wygenerowana lista podmiotów obejmująca przede wszystkim odpowiednich beneficjentów programu z
wymaganymi danymi kontaktowymi do przeprowadzenia badania (adres, e-mail i telefon):

o organizacje pozarządowe (NGO), stowarzyszenia, związki, organizacje branżowe, instytuty
itd., które mogą wykazać charakter non profit swojej działalności (na podstawie wypisu z
odpowiedniego rejestru).
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Metodyka badań ankietowych 
Możliwe zniekształcenia, 
odchylenia próbek 

 Mieszkańcy obszaru programu 
Prowadzenie badań za pośrednictwem panelu respondentów on-line obejmowało przede wszystkim aktywną
populację internetową. Konstruuje się ją w taki sposób, aby pod względem swoich charakterystyk była zbliżona do
całościowej populacji na obszarze, dzięki czemu wystąpienie ewentualnych zafałszowań i odchyleń jest
ograniczone do minimum
Poprzez przeprowadzenie badania za pośrednictwem panelu respondentów zostały rozwiązane typowe problemy
elektronicznego zbierania danych, jakimi są pomijanie (przeskakiwanie) pytań, zbiorowe i wielokrotne wypełnienie,
ewentualne wypełnienie przez inny podmiot. Przed włączeniem danego respondenta do panelu respondentów
każdy respondent zostaje zidentyfikowany pod kątem podstawowych charakterystyk.
Uzupełnienie próbki poprzez telefoniczne ankietowanie w ramach zbierania danych nie jest zagrożone
zafałszowaniem, ponieważ próbka była wybierana jako reprezentatywna z punktu widzenia tej części populacji.
 Odwiedzający obszar programu 
Zafałszowania i odchylenia od opinii populacji odwiedzających wynikają przede wszystkim z okoliczności
zewnętrznych prowadzonego badania. Badanie odbywało się w stosunkowo krótkim okresie w sezonie zimowym.
Jest bardzo prawdopodobne, że te okoliczności wpłynęły na ostateczną próbkę do wyboru respondentów. W
niektórych regionach, które są ukierunkowane raczej na turystykę letnią, nie udało się znaleźć dostatecznej liczby
respondentów do przeprowadzenia badania. Dlatego badanie odbywało się tylko w miejscach, gdzie można
spodziewać się odwiedzających (ośrodki górskie, miasta, atrakcje otwarte przez cały rok itd.) i są tam czynne przez
cały rok CIT. Z powodu realizacji badania tylko w okresie zimowym jego wyniki mogą wykazywać określony stopień
odrębności w porównaniu z opiniami populacji.
 Samorządy na obszarze programu/organizacje pozarządowe na obszarze programu
Zafałszowanie spowodowane przewidywanym niskim poziomem zwrotu ankiet zostało wyeliminowane poprzez
porównanie danych z bazy danych respondentów i wymaganej populacji. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone
zafałszowania i odchylenia powyżej dopuszczalnego odchylenia próby, zostaną przeprowadzone kontrolne
rozmowy telefoniczne. W odniesieniu do typowych problemów elektronicznego zbierania danych ankietowych, jaki
są przeskakiwanie pytań, zbiorowe lub wielokrotne wypełnienie, ewentualne wypełnienie przez inny podmiot,
zostały wykorzystane mechanizmy kontrolne, które są częścią elektronicznego narzędzia do zbioru danych firmy
KPMG ČR.

Obszar programu Czechy
i Polska 

Rzeczywisty harmonogram badania ankietowego

Wykonawca przekaże zleceniodawcy czytelne zanonimizowane dane w zakładanym terminie  31.03.2017 r.

!

Grupa docelowa Metoda Rozpoczęcie 
zbierania danych

Zakończenie 
zbierania danych

Mieszkańcy
Republika Czeska CAWI 12.02.2017 17.02.2017

Polska CAWI 15.02.2017 27.02.2017

Samorządy
Republika Czeska CAWI 14.02.2017 20.02.2017

Polska CAWI / CATI 13.02.2017 15.03.2017

Odwiedzający
Republika Czeska CAWI / CAPI 11.02.2017 27.02.2017

Polska CAWI / CAPI 14.02.2017 26.02.2017

Organizacje 
pozarządowe

Republika Czeska CAWI 13.02.2017 21.02.2017

Polska CAWI / CATI 13.02.2017 10.03.2017
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Przegląd liczby rzeczywiście zebranych ankiet na poziomie 
okres/powiat, NUTS 3 i Czechy/Polska dla poszczególnych kategorii 

Kraj NUTS 3 20 – 29
lat

30 – 39
lat

40 – 49
lat

50 – 59
lat

60 – 69
lat

70 lat i
więcej W sumie

Czechy

kraj liberecki 32 33 33 32 32 32 194

kraj kralowohradecki 33 34 33 33 33 33 199

kraj pardubicki 33 34 33 33 33 33 199

kraj ołomuniecki 34 34 34 34 34 34 204

kraj morawskośląski 34 34 34 34 34 34 204

= 1000

Polska

podregion bielski 26 27 26 26 26 26 157

podregion rybnicki 26 27 26 26 26 26 157

podregion jeleniogórski 24 25 24 24 24 24 145

podregion wałbrzyski 26 27 26 26 26 26 157

podregion nyski 22 22 22 22 22 22 132

podregion opolski 22 22 22 22 22 22 132

powiat strzeliński
(podregion wrocławski) 10 10 10 10 10 10 60

powiat pszczyński
(podregion tyski) 10 10 10 10 10 10 60

=1000

Mieszkańcy wspólnego regionu

Odwiedzający wspólny region
Kraj NUTS 3 Odwiedzający wspólny region

Czechy

kraj liberecki 47

kraj kralowohradecki 66

kraj pardubicki 55

kraj ołomuniecki 78

kraj morawskośląski 78
= 324

Polska

podregion bielski 53

podregion rybnicki 52

podregion jeleniogórski 39

podregion wałbrzyski 55

podregion nyski 41

podregion opolski 38

powiat strzeliński (podregion wrocławski) 19

powiat pszczyński (podregion tyski) 19
= 316
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Kraj NUTS 3
Izby gospodarcze i
zawodowe, związki
i stowarzyszenia

Organizacje
powołane i
zakładane przez
władze publiczne

Władze publiczne,
ich związki i
stowarzyszenia

W
sumie

Czechy

kraj liberecki 4 81 48 133

kraj kralowohradecki 3 91 90 184

kraj pardubicki 1 54 60 115

kraj ołomuniecki 3 46 95 144

kraj morawskośląski 5 190 121 316

= 892

Polska

podregion bielski 0 22 65 87

podregion rybnicki 0 32 78 110

podregion
jeleniogórski 0 28 71 99

podregion wałbrzyski 0 30 76 106

podregion nyski 0 13 56 69

podregion opolski 0 34 66 100

powiat strzeliński
(podregion
wrocławski)

0 6 30 36

powiat pszczyński
(podregion tyski) 0 5 29 34

= 641

Samorządy

Przegląd liczby rzeczywiście zebranych ankiet na poziomie 
okres/powiat, NUTS 3 i Czechy/Polska dla poszczególnych kategorii 

Uwaga do liczby respondentów w grupie docelowej „Samorządy RCz”

Odpowiedzi dla grupy docelowej Samorządy RCz, izby gospodarcze i zawodowe, związki i stowarzyszenia są
również zawarte w grupie docelowej NGO, związki i stowarzyszenia. Ze względu na formę prawną takich
organizacji nie można jednoznacznie rozdzielić je do wyżej wspomnianych grup. W grupie docelowej NGO,
związki i stowarzyszenia zebrani w porównaniu z oczekiwaną / wymaganą liczbą o 551 więcej odpowiedzi (o
184% więc niż było wymagane).
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Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub zrzeszenia

Kraj NUTS 3
Organizacje pozarządowe,

Stowarzyszenia lub zrzeszenia

Czechy

kraj liberecki 122

kraj kralowohradecki 156

kraj pardubicki 109

kraj ołomuniecki 148

kraj morawskośląski 316

= 851

Polska

podregion bielski 54

podregion rybnicki 58

podregion jeleniogórski 42

podregion wałbrzyski 77

podregion nyski 43

podregion opolski 66

powiat strzeliński (podregion wrocławski) 19

powiat pszczyński (podregion tyski) 20

= 379

Przegląd liczby rzeczywiście zebranych ankiet na poziomie 
okres/powiat, NUTS 3 i Czechy/Polska dla poszczególnych kategorii 
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wskaźników rezultatu 
OP4
(realizacje 2016 - 2017)
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Metodyka oceny wskaźnika rezultatu
Tabela 5: Sposób przeliczania oceny pytań na skalę (0-10)
Kod pytania Treść pytania Sposób oceny pytania w kwestionariuszu Sposób przeliczania oceny pytań na skalę (0-10)

SO1

Czy w wyniku realizacji 
programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 
poprawiło się wzajemne 
postrzeganie 
Polaków/Czechów?

Respondenci odpowiadali na pytania, wybierając 
spośród odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej 
tak, zdecydowanie nie, raczej nie oraz nie mam 
zdania.

Odpowiedź zdecydowanie tak w procesie oceny 
przeliczona zostanie na wartość 4,
Analogicznie przeliczone zostaną wszystkie 
kolejne odpowiedzi, aż do odpowiedzi
zdecydowanie nie, z przeliczeniem na
wartość 1. Odpowiedź nie mam zdania nie będzie 
przeliczana.

Wartość docelowa pytania zostanie
przeliczona na skali 1-4, suma poszczególnych 
wartości 1-4 zostanie
pomnożona przez wagę odpowiadającą
Reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby.

Respondenci będą odpowiadać na zadane
pytania, wybierając z różnych opcji. Dla
niektórych pytań skala liczbowa zostanie
uprzednio zdefiniowana i przypisana do danej
odpowiedzi na pytanie w kwestionariuszu; w
przypadku pozostałych pytaniach respondenci
mogli wybrać odpowiedź, którą oceniający będą
następnie przeliczać według odpowiedniej skali
(1-4) lub (1-5).

Kolejny krok jest identyczny dla wszystkich
typów skali, przeliczenie na skalę (0-10)
odbędzie się według ogólnego wzoru

Wyjaśnienia odnośnie wzoru: NWS = nowa 
wartość na skali (czyli wartość, którą będzie trzeba 
przeliczyć na nową skalę 0-10), PWS = pierwotna 
wartość na skali (czyli wartość na pierwotnie 
stosowanej skali, np. 1-4), Min.P = pierwotne 
minimum (przy zastosowaniu skali 1-4 równa się 
1), Max.P = pierwotne maksimum (przy 
zastosowaniu skali 1-4 równa się 4), Max.N = 
nowe maksimum (przy zastosowaniu skali 0-10 
równa się 10), Min.N = nowe minimum (przy 
zastosowaniu skali 0-10 równa się 0).

SO9, NO8

Czy Pana/i zdaniem pojawiają 
się czynniki utrudniające
w sposób istotny współpracę z
partnerami z drugiej strony 
granicy?

OO8 Czy podejmowane kontakty były
częste?

OO9
Czy efekty tej współpracy były
zgodne z Pana/i
oczekiwaniami?

TO1

Czy przed rozpoczęciem pobytu
Turystycznego interesował/a się
Pan/i lokálními atrakcjami
Turystycznymi zarówno po 
polskiej, jak i po czeskiej stronie 
granicy?

SO7, NO6
Proszę ogólnie ocenić 
współpracę Pana/i organizacji z
partnerem z drugiej strony 
granicy

Respondenci odpowiadali na pytania, wybierając 
spośród odpowiedzi: współpraca się rozwija, 
współpraca utrzymuje się na tym
samym poziomie, współpraca zanika, takiej 
współpracy nie realizujemy oraz nie
współpracujemy w ogóle.

Odpowiedź współpraca się rozwija w procesie
oceny przeliczona zostanie na wartość
5, analogicznie przeliczone zostaną
wszystkie kolejne odpowiedzi, aż do
odpowiedzi nie współpracujemy w ogóle, z
przeliczeniem na wartość 1.

Wartość docelowa pytania zostanie przeliczona 
na skali 1-5, a suma
Poszczególnych wartości 1-5 zostanie
pomnożona przez wagę odpowiadającą
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby.

SO8, NO7
Jak długo rozwija się
Współpraca transgraniczna w
Pana/i instytucji/organizacji?

Respondenci odpowiadali na pytania, wybierając 
spośród odpowiedzi: od niedawna, 3-4 lata, 5-10 
lat, dłużej niż 10 lat oraz nie mam zdania.

Odpowiedź dłużej niż 10 lat w procesie
oceny przeliczona zostanie na wartość
5, analogicznie przeliczone zostaną
wszystkie kolejne odpowiedzi, aż do
odpowiedzi od niedawna, z przeliczeniem na
wartość 1. Odpowiedź nie mam zdania nie będzie 
przeliczana.

Wartość docelowa pytania zostanie przeliczona 
na skali 1-4, suma poszczególnych wartości 1-4 
zostanie
pomnożona przez wagę odpowiadającą
reprezentacji procentowej danej odpowiedzi w 
ramach badanej próby.

OO10
Jak na podstawie tych 
kontaktów postrzega Pan/i
mieszkańców z drugiej strony
granicy?

Respondenci oceniali pytania na 5- stopniowej 
skali, gdzie wartość 5 oznaczała bardzo 
pozytywnie a wartość 1 bardzo negatywnie. 
Opcje Nie mam zdania i Nie wiem nie będą
przeliczane. Wartość docelowa pytania zostanie 
przeliczona na skali 1-5, suma poszczególnych 
wartości 1-5 zostanie pomnożona przez wagę 
odpowiadającą reprezentacji procentowej danej 
odpowiedzi w ramach badanej próby.

TO4 Jak Pan/i osobiście postrzega 
osoby z drugiej strony granicy?

TO5
Jak traktowani są przyjezdni, 
goście w miejscu Pana/i
pobytu?
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Kod pytania Treść pytania Sposób oceny pytania w kwestionariuszu Sposób przeliczania oceny pytań na skalę (0-10)

SO2, NO1

Czy Pana/i organizacja
uczestniczyła w takich 
projektach (np. Jako 
beneficjent)?

W przypadku wszystkich uwzględnionych tu
pytań w kwestionariuszach wykorzystano opcje
odpowiedzi tak / nie (ew. tak / nie / nie mam 
zdania, przy czym odpowiedź nie mam zdania 
nie będzie przeliczana na skali).

Przeliczenie na skali (0-10) zostanie przeprowadzone
jako średnia ważona: odpowiedzi pozytywnej (tak) 
przydzielona zostanie wartość 10, odpowiedzi 
negatywnej (nie) – wartość 0, natomiast liczba
respondentów, którzy wybrali jedną lub drugą 
odpowiedź stanowić będzie wagę. Przeliczenie
należy przeprowadzić zgodnie ze wzorem obliczania 
średniej ważonej:

Wyjaśnienie wzoru: 𝑥𝑥 ̅ = nowa wartość na skali (czyli 
wartość, którą chcemy obliczyć na nowej skali 0-10), 
W1 = liczba odpowiedzi pozytywnych (TAK), X1= 
wartość punktowa odpowiedzi pozytywnej (10), W2= 
liczba odpowiedzi negatywnych (NIE), X2= wartość 
punktowa odpowiedzi negatywnej (0).

SO4, NO3
Czy Pana/i organizacja
współpracuje z partnerami z 
drugiej strony granicy?

OO3

Czy ma Pan/i świadomość, że 
na obszarze polskiego i
Czeskiego pogranicza rozwija
się współpraca transgraniczna
partnerów z obu tych krajów?

OO4
Czy efekty tej współpracy
transgranicznej są rzez Pana/ią
odczuwalne?

OO5

Czy Pan/i brał/a udział w 
projekcie czesko-polskim lub
korzystał/a z jego wyników (np.
Wydarzenie kulturalne,
edukacyjne, szkolenie,
Infrastruktura wybudowana z
projektu polskoczeskiego)?

SO3, NO2
Które czynniki w największym 
stopniu kształtują rozwój
Współpracy transgranicznej?

Były to pytania, na które respondenci 
odpowiadali, wybierając z kilku opcji, w ramach
każdego pytania można było wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź. Pytania oceniano w taki 
sposób, że im więcej odpowiedzi zaznaczył
respondent, tym pozytywniej ocenione zostało 
pytanie.

Wartością docelową pytania będzie 
reprezentacja procentowa wybranych 
odpowiedzi spośród wszystkich opcji, które 
mogły zostać zaznaczone przez respondentów
(pytania zostały sformułowane jako pytania
Wielokrotnego wyboru).

Przeliczenie na skali (0-10) przeprowadzone
zostanie jako obliczenie stosunku liczby odpowiedzi 
wybranych w ramach jednego pytania do liczby 
wszystkich odpowiedzi we wszystkich  
westionariuszach.

Np. 100 respondentów w pytaniu, w którym można 
było zaznaczyć większą liczbę odpowiedzi, a które 
posiadało 10 opcji odpowiedzi, wybrało w sumie 300 
odpowiedzi – zatem 1 respondent wybrał średnio 3 
opcje z 10. Ocena na skali 0-10 będzie zatem 
wynosić 3,0.

SO5, NO4

Z jakimi partnerami z drugiej 
strony granicy Pana/i 
organizacja współpracuje
najczęściej?

OO7 Jaki był powód tych kontaktów?

TO2

Czy w trakcie pobytu 
turystycznego zidentyfikował/a
Pan/i jakieś przykłady 
współpracy transgranicznej?

OO1
Kto powinien rozwijać 
polskoczeską współpracę
transgraniczną?

Były to pytania, na które respondenci 
odpowiadali, wybierając z kilku opcji, w ramach
każdego pytania można było wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź. Pytania oceniano w taki
sposób, że im więcej odpowiedzi zaznaczył
respondent, tym bardziej negatywnie ocenione 
zostało pytanie (np. Im więcej barier 
utrudniających kontakty transgraniczne, tym
gorsza jest sytuacja).

Wartością docelową pytania będzie 
reprezentacja procentowa wybranych 
odpowiedzi spośród wszystkich opcji, które 
mogły zostać zaznaczone przez respondentów
(pytania zostały sformułowane jako pytania
Wielokrotnego wyboru).

Przeliczenie na skalę (0-10) przeprowadzone 
zostanie jako obliczenie stosunku liczby odpowiedzi 
wybranych w ramach jednego pytania do liczby 
wszystkich odpowiedzi we wszystkich
kwestionariuszach. Ocena będzie odwrotnością –
konieczne będzie obliczenie różnicy od wartości 1,0.

Np. 100 respondentów w pytaniu, w którym można 
było zaznaczyć większą liczbę odpowiedzi, a które 
posiadało 10 opcji odpowiedzi, wybrało w sumie 300 
odpowiedzi – zatem 1 respondent wybrał średnio 3
odpowiedzi z 10. Ocena na skali 0-10 będzie zatem 
wynosić różnicę od wartości 1,0 – czyli 7,0.

OO2

Jakie bariery utrudniają kontakty 
z mieszkańcami terenów
przygranicznych z sąsiedniego 
kraju?

SO6, NO5
Proszę opisać formę współpracy 
z partnerami transgranicznymi

Były to pytania, w ramach których nie można 
było zastosować żadnej ze wskazanych 
powyżej metod. Sytuacja wymagała 
opracowania specyficznego sposobu analizy i
oceny pytań:

• Pytania SO6, NO5 – wybór sposobu 
współpracy podmiotów z partnerem 
transgranicznym 

• Pytania TO3, TO6 – pytania oceniające 
pobyt turystyczny na pograniczu

Wartość docelowa pytań określona zostanie w 
sposób następujący:

• Pytania SO6 i NO5 – stosunek procentowy
Wyboru odpowiedzi a, b do wszystkich
odpowiedzi

• Pytanie TO3 – stosunek Procentowy wyboru 
opcji a-e do wszystkich odpowiedzi

• Pytanie TO6 – stosunek procentowy wyboru
opcji a, b, c i e do wszystkich odpowiedzi

Przeliczenie na skali (0-10) zostanie przeprowadzone
analogicznie do przeliczenia odpowiedzi typu tak / 
nie. W każdym pytaniu zdefiniowano odpowiedzi, 
które spełniają konkretny warunek (odpowiedź typu 
tak) i które nie spełniają danego warunku (odpowiedź 
typu nie). Przeliczenie przeprowadzone zostanie
następnie zgodnie z metodą wskazaną powyżej
(średnia ważona):

Przy czym:
• Pytania SO6, NO5 – odpowiedzi typu TAK to opcje 

współpraca stała i współpraca okresowa
• Pytanie TO3 – odpowiedź typu TAK to opcje a-e (czyli 

wszystkie odpowiedzi TAK z informacją dodatkową)
• Pytanie TO6 – odpowiedź typu TAK to opcje a, b, c i e 

(czyli wszystkie pozytywne odpowiedzi)

Wyjaśnienie wzoru: 𝑥𝑥 ̅ = nowa wartość na skali (czyli 
wartość, którą chcemy obliczyć na nowej skali 0-10), 
W1 = liczba odpowiedzi pozytywnych (TAK), X1= 
wartość punktowa odpowiedzi pozytywnej (10), W2= 
liczba odpowiedzi negatywnych (NIE), X2= wartość 
punktowa odpowiedzi negatywnej (0).

TO3

Czy podczas pobytu 
turystycznego miał/a Pan/i 
okazję do nawiązania
kontaktów polskoczeskich?

TO6

Proszę ocenić swój pobyt 
turystyczny używając 
poniższych sformułowań:
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Ocena wskaźników „Poziom współpracy instytucji 
na pograniczu czesko-polskim“

Tabela nr 6: Procedura określania skali wskaźnika rezultatu: 
„Poziom współpracy instytucji na pograniczu czesko-polskim“

Kod
pytania Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena

Waga
Ocena ważona Skala wskaźnika

rezultatu0,480

SO2 Stopień uczestnictwa organizacji we 
współpracy transgranicznej 4,36 0,200 0,87

(= 3,9 * 0,200)

4,54

SO3 Obecność czynników wpływających na 
rozwój współpracy transgranicznej 2,73 0,040 0,11

SO4
Stopień współpracy organizacji z 
konkretnymi podmiotami po drugiej 
stronie Granicy

5,78 0,040 0,23

SO5 Ilość współprac 2,63 0,040 0,11
SO6 Stabilność współpracy 8,35 0,040 0,33
SO7 Stabilność i rozwój Współpracy 8,7 0,040 0,35
SO8 Długofalowość współpracy 6,58 0,040 0,26

SO9 Obecność barier we współpracy 
transgranicznej 4,72 0,040 0,19

Kód otázky Ocena ważona Ocena Waga Ocena ważona0,280

NO1 Stopień uczestnictwa organizacji we 
współpracy Transgranicznej 2,5 0,110 0,28

NO2 Obecność czynników wpływających na 
rozwój współpracy transgranicznej 2,54 0,030 0,08

NO3
Stopień współpracy organizacji z 
konkretnymi podmiotami po drugiej 
stronie Granicy

3,64 0,030 0,11

NO4 Ilość współprac 2,24 0,020 0,04
NO5 Stabilność współpracy 5,09 0,020 0,10
NO6 Stabilność i rozwój Współpracy 8,31 0,020 0,17
NO7 Długofalowość współpracy 5,97 0,020 0,12

NO8 Obecność barier we współpracy 
transgranicznej 4,83 0,030 0,14

Kód otázky Ocena ważona Ocena Waga Ocena ważona0,155
OO1 Znaczenie współpracy Transgranicznej 6,6 0,022 0,15

OO2 Obecność barier we współpracy 
transgranicznej 7,69 0,022 0,17

OO3 Świadomość istnienia współpracy 
transgranicznej 6,68 0,022 0,15

OO5 Poziom zaangażowania w działania 
współpracy Transgranicznej 2,74 0,022 0,06

OO7
Celowość kontaktów transgranicznych 
(jeden konkretny cel / większa liczba
celów)

3,16 0,022 0,07

OO8 Częstotliwość kontaktów 5,55 0,022 0,12

OO9 Poziom spełnienia oczekiwań
z kontaktów 7,92 0,022 0,17

Kód otázky Ocena ważona Ocena Waga Ocena ważona
0,085

TO2 Świadomość istnienia współpracy 
transgranicznej 1,97 0,085 0,17
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Ocena wskaźników „Poziom postrzegania współegzystencji i 
współpracy społeczności w regionie przygranicznym“

Tabela nr 7: Procedura określania skali wskaźnika rezultatu „Poziom postrzegania 
współegzystencji i współpracy społeczności w regionie przygranicznym“

Kod
pytania

Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena
Waga

Ocena ważona Skala wskaźnika
rezultatu0,260

SO1 Poziom wzajemnego
postrzegania Czechów i
Polaków w związku z PO

6,84 0,260 1,78

5,99

Kód
otázky

Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga Ocena ważona
0,250

NO1 Stopień uczestnictwa
organizacji we współpracy
Transgranicznej

2,5 0,100 0,25

NO2 Obecność czynników
wpływających na rozwój
współpracy transgranicznej

2,54 0,020 0,05

NO3 Stopień współpracy organizacji 
z konkretnymi podmiotami po 
drugiej stronie Granicy

3,64 0,020 0,07

NO4 Ilość współprac 2,24 0,020 0,04
NO5 Stabilność współpracy 5,09 0,020 0,10
NO6 Stabilność i rozwój Współpracy 8,31 0,020 0,17
NO7 Długofalowość współpracy 5,97 0,020 0,12
NO8 Obecność barier we 

współpracy transgranicznej
4,83 0,030 0,14

Kód
otázky

Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga Ocena ważona
0,315

OO4 Widoczność efektów 
współpracy transgranicznej

4,01 0,120 0,48

OO10 Poziom postrzegania 
mieszkańców z drugiej strony
granicy

7,82 0,195 1,52

Kód
otázky

Zjawisko monitorowane przez pytanie Ocena Waga Ocena ważona
0,175

TO1 Zainteresowanie atrakcjami
turystycznymi i rekreacyjnymi
po obu stronach

6,1 0,050 0,31

TO3 Inicjowanie kontaktów 
polskoczeskich

5,19 0,015 0,08

TO4 Poziom postrzegania
mieszkańców z drugiej strony
Granicy

7,07 0,020 0,14

TO5 Postrzeganie gości w miejscu
Pobytu

7,43 0,040 0,30

TO6 Ocena pobytu turystycznego 8,72 0,050 0,44
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Analiza specyfiki pasa przygranicznego 
w ramach obszaru programowania

Pas przygraniczny 
obszaru:

• okres Liberec, 

• okres Jablonec 
nad Nisou, 

• okres Semily, 

• okres Trutnov, 

• okres Náchod, 

• okres Rychnov 
nad Kněžnou, 

• okres Ústí nad Orlicí,

• okres Šumperk, 

• okres Jeseník, 

• okres Bruntál, 

• okres Opava, 

• okres Karviná, 

• okres Frýdek-Místek

Pas wewnętrzny 
obszaru: 

• okres Česká Lípa, 

• okres Jičín, 

• okres Hradec Králové,

• okres Pardubice, 

• okres Chrudim, 

• okres Svitavy, 

• okres Olomouc, 

• okres Prostějov, 

• okres Přerov, 

• okres Ostrava-město,

• okres Nový Jičín

Pas przygraniczny 
obszaru:

• powiat zgorzelecki, 

• powiat lubański, 

• powiat lwówecki,

• Jelenia Góra, 

• powiat jeleniogórski, 

• powiat kamiennogórski,

• powiat walbrzyski, 

• powiat kłodzki, 

• powiat zabkowicki, 

• powiat nyski, 

• powiat prudnicki, 

• powiat głubczycki, 

• powiat raciborski, 

• powiat wodzisławski,

• Jastrzębie-Zdrój, 

• powiat cieszyński.

Pas wewnętrzny 
obszaru:

• powiat bolesławiecki,

• powiat złotoryjski, 

• powiat jaworski, 

• powiat świdnicki, 

• powiat dzierżoniowski,

• powiat strzeliński, 

• powiat brzeski, 

• powiat namysłowski, 

• powiat kluczborski, 

• powiat opolski, 

• Opole,

• powiat oleski, 

• powiat strzelecki, 

• powiat krapkowicki, 

• powiat kędzierzyńsko-
kozielski, 

• powiat rybnicki, 

• Rybnik, 

• Żory, 

• powiat pszczyński, 

• powiat bielski, 

• Bielsko-Biała, 

• powiat żywiecki.
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Ankieta dla odwiedzających wspólny region 
TO0a: Czy to miejsce, które 
pan/pani właśnie odwiedził/a, 
różni się od obecnego 
pana/pani miejsca 
zamieszkania (dom, praca, 
dacza itp.)?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak X % X % 100 % 100 % X % 100 % X %
Nie X % X % 0,0 % 0,0 % X % 0,0 % X %

TO1: Czy przed rozpoczęciem 
pobytu turystycznego 
interesował/a się Pan/i
lokalnymi atrakcjami 
turystycznymi zarówno po 
polskiej, jak i po czeskiej 
stronie granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Zdecydowanie nie 34,4 % 20,3 % 20,8 % 27,3 % 29,6 % 24,4 % 27,0 %
Raczej nie 34,0 % 38,5 % 40,3 % 40,7 % 35,5 % 40,5 % 38,0 %
Raczej tak 26,0 % 33,9 % 24,3 % 22,1 % 28,7 % 23,1 % 25,9 %
Zdecydowanie tak 5,6 % 7,3 % 14,6 % 9,9 % 6,2 % 12,0 % 9,1 %

Jeśli respondent wybrał odpowiedź NIE badanie zostało zakończone.

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

TO2: Czy w trakcie pobytu 
turystycznego zidentyfikował/a 
Pan/i jakieś przykłady 
współpracy transgranicznej?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Obecność turystów z drugiej 
strony granicy

48,8 % 20,2 % 47,9 % 41,9% 39,2 % 44,6 % 41,9 %

Nie zidentyfikowałem/am 26,5 % 45,9 % 12,5 % 22,1 % 33,0 % 17,7 % 25,3 %
Wspólna polsko-czeska 
promocja atrakcji 
turystycznych (punkty 
informacji turystycznej, 
informatory w obu językach, 
opisy atrakcji, tablice 
informacyjne projektów, itp.)

27,9 % 13,8 % 38,9 % 19,8 % 23,1 % 28,5 % 25,8 %

Nie mam zdania 15,3 % 19,3 % 22,2 % 18,0 % 16,7% 19,9 % 18,3 %
Wydarzenia czesko-polskie (np. 
koncerty, festiwale, zawody 
sportowe)

4,7 % 2,8 % 16,7% 15,7 % 4,0 % 16,1 % 10,0 %

Dostępność 
produktów/wyrobów z drugiej 
strony granicy

10,2 % 7,3 % 23,6 % 23,3 % 9,3 % 23,4 % 16,3 %

Informacje o polskich i 
czeskich gminach partnerskich

5,6 % 24,8 % 34,0 % 23,8 % 12,0 % 28,5 % 20,2 %

Inne, proszę podać jakie 0,5 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,3 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

Wartości zaznaczone na czerwono dobrej dysproporcji w którym dane porównanie różni się o 10 procent lub więcej
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TO3: Czy podczas pobytu 
turystycznego miał/a Pan/i okazję 
do nawiązania kontaktów polsko-
czeskich?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Nie nawiązałem/am żadnych 
polsko-czeskich kontaktów

11,6 % 1,8 % 21,5 % 19,2 % 8,3 % 20,2 % 14,2 %

Tak i oceniam je pozytywnie 14,4 % 11,9 % 26,3 % 22,7 % 13,6 % 24,4 % 18,9 %
Tak i oceniam je jako 
przeciętne (ani dobre, ani złe, 
standardowe, bez 
szczególnego odniesienia do 
współpracy transgranicznej)

14,4 % 7,3 % 18,8 % 20,9 % 12,0 % 19,9 % 15,9 %

Tak i oceniam je bardzo 
pozytywnie

0,9 % 0,0 % 1,4 % 5,8 % 0,6 % 3,8 % 2,2 %

Tak i oceniam je negatywnie 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 1,3 % 0,6 %
Tak i oceniam je bardzo 
negatywnie

58,7 % 78,9 % 30,6 % 30,2 % 65,5 % 30,4 % 48,1 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

TO4: Jak Pan/i osobiście 
postrzega osoby z drugiej
strony granicy?

Pas
przygraniczn
y RCz

Pas
wewnęt
rzny
RCz

Pas
przygraniczn
y PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Bardzo negatywnie 14,9 % 12,8 % 28,5 % 21,5 % 14,2 % 24,7 % 20,6 %
Negatywnie 40,9 % 36,8 % 47,2 % 44,7 % 39,5 % 45,9 % 45,3 %
Neutralnie 38,1 % 39,4 % 20,1 % 19,2 % 38,6 % 19,6 % 31,0 %
Pozytywnie 1,4 % 1,8 % 2,1 % 4,7 % 1,5 % 3,5 % 2,7 %
Bardzo pozytywnie 0,0 % 0,9 % 0,0 % 1,2 % 0,3 % 0,6 % 0,5 %
Nie mam zdania 4,7 % 8,3 % 2,1 % 8,7 % 5,9 % 5,7 % 5,8 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

TO5: Jak traktowani są 
przyjezdni, goście w miejscu 
Pana/i pobytu?

Pas
przygraniczn
y RCz

Pas
wewnęt
rzny
RCz

Pas
przygraniczn
y PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Bardzo źle 20,9 % 23,9 % 27,1 % 18,6 % 22,0 % 22,5 % 23,3 %
Źle 58,6 % 47,7 % 45,8 % 47,1 % 54,9 % 46,6 % 53,4 %
Przeciętnie 13,5 % 22,9 % 23,6 % 22,7 % 16,7 % 23,1 % 20,9 %
Pozytywnie 2,3 % 0,0 % 1,4 % 2,9 % 1,5 % 2,2 % 2,0 %
Bardzo pozytywnie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,9 % 0,5 %
Nie mam zdania 4,7 % 5,5 % 2,1 % 7,0 % 4,9 % 4,7 % 4,8 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

.

Ankieta dla odwiedzających wspólny region 
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TO6: Proszę ocenić swój pobyt 
turystyczny, używając poniższych 
sformułowań:

Pas
przygranic
zny RCz

Pas
wewnętrz
ny RCz

Pas
przygranic
zny PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Region jest gościnny 55,4 % 55,0 % 82,6 % 46,5 % 55,2 % 63,0 % 59,1 %
Zauważalne jest elastyczne i 
życzliwe podejście do turystów ze 
strony pracowników sektora
turystycznego

47,0 % 58,7 % 40,3 % 41,3 % 50,9 % 40,8 % 45,9 %

Zauważalne jest życzliwe 
podejście ze strony mieszkańców 
regionu

33,5 % 35,8 % 36,8 % 34,9 % 34,3 % 35,8 % 35,0 %

Nie mam zdania 11,6 % 7,3 % 11,8 % 14,0 % 10,2 % 13,0 % 11,6 %
Zauważalne są obustronne wpływy 
kulturowe i społeczne Polski oraz 
Czech (np. gastronomia, produkty 
regionalne, biznes, itp.)

0,5 % 3,7 % 5,6 % 11,6 % 1,5 % 8,9 % 5,2 %

Zauważalne jest chłodne lub 
nieżyczliwe podejście do turystów 
ze strony pracowników sektora
turystycznego

2,3 % 4,6 % 2,8 % 11,6 % 3,1 % 7,6 % 5,3 %

Zauważalne jest chłodne podejście 
ze strony mieszkańców regionu

9,3 10,1 % 13,9 % 14 % 9,6 % 13,9 % 11,7 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

Ankieta dla odwiedzających wspólny region 
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Było można wybrać więcej odpowiedzi.

.

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

OO3: Czy ma Pan/i 
świadomość, że na obszarze 
polskiego i czeskiego 
pogranicza rozwija się
współpraca transgraniczna 
partnerów z obu tych krajów?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 63,2 % 43,2 % 84,5 % 78,4 % 52,9 % 80,7 % 66,8 %
Nie 36,8 % 56,8 % 15,5 % 21,6 % 47,1 % 19,3 % 33,2 %

OO4: Czy efekty tej współpracy 
transgranicznej są przez 
Pana/ią
odczuwalne?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 54,8 % 23,1 % 48,4 % 37,7 % 38,4 % 41,7 % 40,1 %

Nie 45,2 % 76,9 % 51,6 % 62,3 % 61,6 % 58,3 % 59,9 %

OO1: Kto powinien rozwijać 
polsko-czeską współpracę 
transgraniczną?

Pas
przygraniczn
y RCz

Pas
wewnęt
rzny
RCz

Pas
przygraniczn
y PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Upoważnione do tego instytucje 
rządowe i samorządowe (np. 
gminy, powiaty, województwa lub 
szkoły, policja, straż pożarna, itd.)

68,2 % 62,0 % 69,3 % 66,0 % 65,0 % 67,2 % 66,1 %

Bezpośrednio mieszkańcy 
pogranicza

45,5 % 45,3 % 52,7 % 45,2 % 45,4 % 48,0 % 46,7 %

Organizacje pozarządowe (np. 
stowarzyszenia kulturalne i 
towarzystwa, kluby sportowe)

43,6 % 39,1 % 51,9 % 48,4 % 41,3 % 49,7 % 45,5 %

Przedsiębiorstwa, izby 
gospodarcze i zawodowe oraz 
związki

38,8 % 37,0 % 42,8 % 43,9 % 37,9 % 43,5 % 40,7 %

Szkoły i uczelnie wyższe 26,2 % 21,3 % 43,9 % 37,4 % 23,7 % 39,8 % 31,8 %
Instytucje/służby niewymienione 
powyżej (np. służba zdrowia, 
usługi socjalne).

17,8 % 14,7 % 17,1 % 17,3 % 16,2 % 17,2 % 16,7 %

Kościoły i związki wyznaniowe 15,5 % 14,7 % 12,8 % 11,0 % 15,1 % 11,7 % 13,4 %

Nie mam zdania 12,2 % 17,4 % 5,6 % 8,9 % 14,9 % 7,7 % 11,3 %

OO2: Jakie bariery utrudniają 
kontakty z mieszkańcami 
terenów przygranicznych z
sąsiedniego kraju?

Pas
przygraniczn
y RCz

Pas
wewnęt
rzny
RCz

Pas
przygraniczn
y PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Językowe 41,3 % 35,7 % 44,4 % 37,2 % 38,4 % 39,9 % 39,2 %
Administracyjne (np. 
skomplikowane procedury 
urzędowe w urzędach w kraju 
sąsiednim)

42,8 % 48,4 % 30,7 % 29,9 % 45,7 % 30,2 % 38,0 %

Prawne 16,3 % 24,0 % 26,5 % 28,4 % 20,3 % 27,7 % 24,0 %
Cenowe 11,1 % 13,8 % 16,8 % 15,8 % 12,5 % 16,2 % 14,4 %
Nie mam zdania 21,9 % 17,4 % 21,1 % 20,0 % 19,6 % 20,4 % 20,0 %
Odmienność interesów (np. 
nacisk kładziony na ochronę 
środowiska naturalnego lub na
rozwój produkcji przemysłowej w 
odróżnieniu od drugiego kraju)

26,2 % 32,8 % 20,3 % 25,2 % 29,6 % 23,4 % 26,5 %

Inny system wartości (np. 
podejście do obchodzenia 
różnych świąt)

24,0 % 23,6 % 20,6 % 20,9 % 23,8 % 20,8 % 22,3 %

Kulturowe 14,7 % 16,7 % 23,0 % 22,5 % 15,7 % 22,7 % 19,2 %
Inne 2,1 % 3,7 % 4,3 % 7,5 % 2,9 % 6,3 % 4,6 %

Ankieta dla mieszkańców obszaru programu
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OO5: Czy brał/a Pan/i udział w 
projekcie czesko-polskim lub 
korzystał/a z jego
wyników (np. wydarzenie 
kulturalne, edukacyjne, 
szkolenie, infrastruktura
wybudowana z projektu polsko-
czeskiego)?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 31,2 % 17,4 % 38,2 % 26,2 % 24,1 % 30,7 % 27,4 %
Nie 68,8 % 82,6 % 61,8 % 73,8 % 75,9 % 69,3 % 72,6 %

OO6: Czy nawiązał/a Pan/i 
osobiście kontakty z 
mieszkańcami po drugiej 
stronie granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 38,4 % 26,0 % 54,0 % 49,4 % 32,0 % 51,1 % 41,5 %
Nie 61,6 % 74,0 % 46,0 % 50,6 % 68,0 % 48,9 % 58,5 %

OO7: Jaki był powód tych 
kontaktów?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

kontakty towarzyskie, spotkania 44,1 % 52,2 % 52,5 % 58,6 % 47,5 % 56,2 % 52,8 %
turystyka 39,2 % 51,5 % 55,9 % 57,9 % 44,4 % 57,1 % 52,2 %
sprawy społeczne 30,1 % 23,9 % 14,9 % 9,4 % 27,5 % 11,5 % 17,7 %
kontakty zawodowe 28,5 % 20,1 % 29,7 % 24,6 % 25,0 % 26,6 % 25,9 %
Inne 12,9 % 14,2 % 6,4 % 8,4 % 13,4 % 7,0 % 9,5 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

OO8: Czy podejmowane 
kontakty były częste?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Raczej tak 11,8 % 6,0 % 39,1 % 32,4 % 9,4 % 35,0 % 25,2 %
Zdecydowanie tak 31,2 % 38,8 % 13,4 % 12,9 % 34,4 % 13,1 % 21,3 %
Raczej nie 50,5 % 40,3 % 46,5 % 52,1 % 46,2 % 49,9 % 48,5 %
Zdecydowanie nie 6,5 % 14,9 % 1,0 % 2,6 % 10,0 % 2,0 % 5,0 %

OO9: Czy efekty tej współpracy 
były zgodne z Pana/i 
oczekiwaniami?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Raczej tak 22,6 % 13,4 % 68,3 % 61,5 % 18,8 % 64,2 % 46,7 %
Zdecydowanie tak 66,7 % 74,6 % 24,3 % 33,0 % 70,0 % 29,5 % 45,1 %
Raczej nie 9,1 % 9,8 % 6,4 % 5,5 % 9,4 % 5,9 % 7,2 %
Zdecydowanie nie 1,6 % 2,2 % 1,0 % 0,0 % 1,8 % 0,4 % 1,0 %

OO10: Jak na podstawie tych 
kontaktów postrzega Pan/i 
mieszkańców z drugiej
strony granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Bardzo pozytywnie 18,3 % 14,2 % 33,7 % 43,4 % 16,6 % 39,5 % 30,7 %
Pozytywnie 54,8 % 60,4 % 49,5 % 49,8 % 57,2 % 49,7 % 52,6 %
Przeciętnie 23,1 % 25,4 % 16,8 % 6,8 % 24,1 % 10,8 % 15,9 %
Negatywnie 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,6 %
Bardzo negatywnie 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,2 %

Ankieta dla mieszkańców obszaru programu
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OO11: Prosimy zaznaczyć
pana/pani grupę wiekowá

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

20 – 29 lat 17,6 % 15,7 % 15,2 % 17,4 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %
30 – 39 lat 15,3 % 18,4 % 16,8 % 17,1 % 16,9 % 17,0 % 16,9 %
40 – 49 lat 17,7 % 15,7 % 17,9 % 15,8 % 16,7 % 16,6 % 16,6 %
50 – 59 lat 18,0 % 15,3 % 15,8 % 17,1 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %
60 – 69 lat 17,4 % 15,9 % 16,8 % 16,5 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %
70 i więcej 14,0 % 19,0 % 17,4 % 16,1 % 16,6 % 16,6 % 16,6 %

Ankieta dla mieszkańców obszaru programu
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NO1: Czy Pana/i organizacja 
uczestniczyła w polsko-
czeskiej współpracy
transgranicznej (np. jako 
beneficjent w Programie 
Współpracy Transgranicznej)?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 27,0 % 11,9 % 40,7 % 28,4 % 20,8 % 34,6 % 25,0 %
Nie 73,0 % 88,1 % 59,3 % 71,6 % 79,2 % 65,4 % 75,0 %

NO2: Które czynniki w 
największym stopniu kształtują 
rozwój współpracy
transgranicznej?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnętr
zny RCz

Pas 
przygranicz
ny PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Jakość relacji międzyludzkich, 
obopólna chęć lepszego poznania 
się

60,5 % 53,1 % 62,4 % 62,1 % 57,5 % 62,3 % 58,9 %

Pokrewieństwo historyczne i 
bliskość geograficzna

47,5 % 37,8 % 38,1 % 44,7 % 43,5 % 41,4 % 42,8 %

Możliwość wspólnego pozyskania 
środków unijnych

36,5 % 29,3 % 48,7 % 50,5 % 33,5 % 49,6 % 38,5 %

Problemy systemowe (np. transport, 
ochrona środowiska naturalnego, 
rynek pracy)

36,3 % 37,8 % 38,6 % 38,4 % 36,9 % 38,5 % 37,4 %

Wsparcie systemowe na poziomie 
regionalnym i lokalnym (np. umowy 
międzynarodowe współpracy na 
poziomie samorządów 
wspierających rozwój współpracy)

23,3 % 19,9 % 27,5 % 30,0 % 21,9 % 28,8 % 24,0 %

Interesy gospodarcze 10,6 % 9,4 % 23,3 % 31,6 % 10,1 % 27,4 % 15,4 %
Wsparcie systemowe na poziomie 
krajowym (umowy międzynarodowe 
i współpraca na poziomie rządowym 
obu krajów w celu ułatwienia 
czesko-polskiej współpracy
transgranicznej)

8,0 % 4,8 % 11,6 % 13,2 % 6,7 % 12,4 % 8,5%

Profesjonalizm i kompetencja
urzędników

8,8 % 6,3 % 4,8 % 4,2 % 7,8 % 4,5 % 6,7 %

Nie mam zdania 18,8 % 27,3 % 5,3 % 6,8 % 22,3 % 6,1 % 17,3 %
Inne 4,0 % 3,4 % 7,4 % 3,7 % 3,8 % 5,5 % 4,3 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

NO3: Czy Pana/i organizacja 
współpracuje z partnerami z 
drugiej strony granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 39,2 % 26,4 % 50,3 % 33,7 % 34,0 % 42,0 % 36,4 %
Nie 60,1 % 73,6 % 49,7 % 66,3 % 66,0 % 58,0 % 63,6 %

NO4: Z jakimi partnerami z 
drugiej strony granicy Pana/i 
organizacja współpracuje
najczęściej?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Z samorządowymi i 
państwowymi jednostkami 
organizacyjnymi (np. szkoły, 
domy kultury...)

29,6 % 22,6 % 27,4 % 35,9 % 27,3 % 30,8 % 28,6 %

Z władzami publicznymi 17,9 % 10,8 % 36,8 % 31,3 % 15,6 % 34,6 % 22,3 %
Z organizacjami 
pozarządowymi, 
stowarzyszeniami lub 
zrzeszeniami

75,5 % 84,9 % 64,2 % 67,2 % 78,6 % 65,4 % 73,9 %

Z podmiotami prowadzącymi 
działalność turystyczną

5,1 % 2,2 % 14,7 % 18,8 % 4,2 % 16,4 % 8,5 %

Z przedsiębiorstwami 8,7 % 4,3 % 33,7 % 26,6 % 7,3 % 30,8 % 15,6 %
Z mediami 4,6 % 1,1 % 11,6 % 7,8 % 3,5 % 10,1 % 5,8 %
Nie wiem 0,0 % 0,0 % 7,4 % 4,7 % 0,0 % 6,3 % 2,2 %

Było można wybrać więcej odpowiedzi.

Ankieta dla NGO, stowarzyszeń i związków
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NO6: Proszę ogólnie ocenić 
współpracę Pana/i organizacji z 
partnerem z drugiej strony
granicy

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnętr
zny RCz

Pas 
przygranicz
ny PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Współpraca się rozwija 54,6 % 37,6 % 51,6 % 53,1 % 49,1 % 52,2 % 50,2 %
Współpraca utrzymuje się na tym 
samym poziomie

33,7 % 36,6 % 38,9 % 35,9 % 34,6 % 37,7 % 35,7 %

Współpraca zanika 9,2 % 21,5 % 4,2 % 9,4 % 13,2 % 6,3 % 10,7 %
Takiej współpracy nie podejmujemy, 
mamy kontakt z drugą stroną 
jedynie podczas wydarzeń, imprez, 
spotkań organizowanych przez inne 
podmioty

2,0 % 4,3 % 5,3 % 1,6 % 2,8 % 3,8 % 3,1 %

Nie współpracujemy w ogóle 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,2 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

NO7: Jak długo rozwijają 
Państwo polsko-czeską 
współpracę transgraniczną?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnętr
zny RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Powyżej 10 lat 39,8 % 35,5 % 28,4 % 18,7 % 38,4 % 24,5 % 33,5 %
5 – 10 lat 29,6 % 37,6 % 23,2 % 26,6 % 32,2 % 24,5 % 29,4 %
3 – 4 lata 18,9 % 11,9 % 24,2 % 28,1 % 16,6 % 25,8 % 19,9 %
Od niedawna (1 – 2 lata) 11,7 % 15,0 % 24,2 % 26,6 % 12,8 % 25,2 % 17,2 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

.

NO8: Czy Pana/i zdaniem 
pojawiają się czynniki 
utrudniające w sposób istotny
współpracę z partnerami z 
drugiej strony granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Raczej nie 19,4 % 17,2 % 7,4 % 3,1 % 18,7 % 5,6 % 14,0 %
Raczej tak 26,0 % 28,0 % 26,3 % 29,7 % 26,6 % 27,7 % 27,0 %
Zdecydowanie tak 43,9 % 46,2 % 57,9 % 53,1 % 44,7 % 56,0 % 48,7 %
Zdecydowanie nie 10,7 % 8,6 % 8,4 % 14,1 % 10,0 % 10,7 % 10,3 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

NO5: Proszę opisać formę 
współpracy z partnerami 
transgranicznymi

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnętr
zny RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Stała współpraca, w projektach 
i poza projektami (np. w 
oparciu o umowy współpracy)

33,2 % 18,3 % 34,7 % 20,3 % 28,4 % 28,9 % 28,6 %

Realizacja projektów 
indywidualnych i innych 
inicjatyw z własnych i innych 
środków (nie z funduszy UE)

37,2 % 52,7 % 28,4 % 31,3 % 42,2 % 29,6 % 37,7 %

Jedynie powiatowa 
współpraca, wynikająca 
głównie ze wspólnej realizacji 
projektów
wspartych ze środków 
funduszy europejskich

14,8 % 13,9 % 34,7 % 39,1 % 14,5 % 36,5 % 22,3 %

Inne 14,8 % 15,1 % 2,1 % 9,4 % 14,9 % 5,0 % 11,4 %

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

Ankieta dla NGO, stowarzyszeń i związków
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Ankieta dla samorządów na obszarze programu

Było można wybrać więcej odpowiedzi

SO1: Czy w wyniku realizacji 
programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska poprawiło się 
wzajemne postrzeganie 
Polaków/Czechów?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Raczej tak 17,0 % 16,1 % 40,2 % 33,4 % 16,7 % 36,8 % 25,1 %
Zdecydowanie tak 58,4 % 56,0 % 52,0 % 61,6 % 57,4 % 56,8 % 57,1 %
Raczej nie 21,1 % 23,9 % 7,2 % 5,0 % 22,2 % 6,1 % 15,5 %
Zdecydowanie nie 3,5 % 4,0 % 0,6 % 0,0 % 3,7 % 0,3 % 2,3 %

SO2: Czy Pana/i organizacja 
uczestniczyła w takich 
projektach (np. jako 
beneficjent)?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 35,0 % 24,1 % 67,6 % 55,3 % 30,7 % 61,5 % 43,6 %
Nie 65,0 % 75,9 % 32,4 % 44,7 % 69,3 % 38,5 % 56,4 %

SO3: Które czynniki w 
największym stopniu kształtują 
rozwój współpracy
transgranicznej?

Pas
przygraniczn
y RCz

Pas
wewnęt
rzny
RCz

Pas
przygraniczn
y PL

Pas
wewnę
trzny
PL

RCz w
sumie

PL w
sumie

Za całe
terytoriu
m

Jakość relacji międzyludzkich, 
obopólna chęć lepszego poznania 
się

61,1 % 59,7 % 62,6 % 62,8 % 60,5 % 62,7 % 61,4 %

Możliwość wspólnego pozyskania 
środków unijnych

50,2 % 38,6 % 59,8 % 50,9 % 45,6 % 55,4 % 49,7 %

Pokrewieństwo historyczne i 
bliskość geograficzna

50,6 % 43,8 % 39,6 % 36,3 % 47,9 % 37,9 % 43,7 %

Problemy systemowe (np. transport, 
ochrona środowiska naturalnego, 
rynek pracy)

45,0 % 40,3 % 38,6 % 33,8 % 43,2 % 36,2 % 40,2 %

Wsparcie systemowe na poziomie 
regionalnym i lokalnym (np. umowy 
międzynarodowe współpracy na 
poziomie samorządów 
wspierających rozwój współpracy)

27,4 % 21,3 % 35,2 % 35,9 % 25,0 % 35,6 % 29,4 %

Profesjonalizm i kompetencja
urzędników

5,6 % 5,7 % 11,2 % 12,5 % 5,6 % 11,9 % 8,2 %

Interesy gospodarcze 12,4 % 14,2 % 21,2 % 25,9 % 13,1 % 23,6 % 17,5 %

Wsparcie systemowe na poziomie 
krajowym (umowy międzynarodowe 
i współpraca na poziomie rządowym 
obu krajów w celu ułatwienia 
czesko-polskiej współpracy
transgranicznej)

6,3 % 7,4 % 11,5 % 12,2 % 6,7 % 11,9 % 8,9 %

Nie mam zdania 16,3 % 22,2% 2,5 % 4,4 % 18,6 % 3,4 % 12,3 %
nne 0,7 % 0,9 % 1,6 % 3,1 % 0,8 % 2,3 % 1,4 %

SO4: Czy Pana/i organizacja 
współpracuje z partnerami
z drugiej strony granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Tak 47,4 % 34,1 % 82,9 % 76,3 % 42,2 % 79,6 % 57,8 %
Nie 52,6 % 65,9 % 17,1 % 23,8 % 57,8 % 20,4 % 42,2 %
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Było można wybrać więcej odpowiedzi.

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

SO5: Z jakimi partnerami z 
drugiej strony granicy Pana/i 
organizacja współpracuje
najczęściej?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Z samorządem lokalnym 57,0 % 46,7 % 56,4 % 51,2 % 53,7 % 53,9 % 53,8 %
Z samorządowymi i państwowymi 
jednostkami organizacyjnymi (np. 
szkoły, domy kultury...)

69,5 % 71,7 % 48,9 % 45,1 % 70,2 % 47,1 % 56,9 %

Z organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami lub zrzeszeniami

22,7 % 16,7 % 36,8 % 41,4 % 20,7 % 39,0 % 31,3 %

Z podmiotami prowadzącymi 
działalność turystyczną

4,3 % 0,8 % 25,6 % 22,5 % 3,2 % 24,1 % 15,2 %

Z przedsiębiorstwami 0,4 % 6,7 % 19,2 % 28,3 % 2,4 % 23,5 % 14,6 %
Z mediami 1,2 % 0,0 % 13,2 % 16,0 % 0,8 % 14,5 % 8,7 %
Inne 3,1 % 2,5 % 4,9 % 3,7 % 2,9 % 4,3 % 3,7 %

SO6: Proszę opisać formę 
współpracy z partnerami 
transgranicznymi

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Stała współpraca, w projektach i 
poza projektami (np. w oparciu o 
umowy współpracy)

47,3 % 36,7 % 66,9 % 57,0 % 43,9 % 62,2 % 54,4 %

Jedynie powiatowa współpraca, 
wynikająca głównie ze wspólnej 
realizacji projektów
wspieranych ze środków 
funduszy europejskich

27,7 % 37,5 % 25,2 % 30,7 % 30,8 % 27,8 % 29,1 %

Realizacja projektów 
indywidualnych i innych inicjatyw 
z własnych i innych środków (nie 
z funduszy UE)

25,0 % 25,8 % 7,9 % 12,3 % 25,3 % 10,0 % 16,5 %

SO7: Proszę ogólnie ocenić 
współpracę Pana/i organizacji z 
partnerem z drugiej strony
granicy

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Współpraca się rozwija 52,7 % 51,7 % 64,7 % 63,5 % 52,4 % 64,1 % 59,1 %
Współpraca utrzymuje się na tym 
samym poziomie

32,0 % 30,8 % 30,1 % 32,0 % 31,6 % 31,0 % 31,3 %

Współpraca zanika 14,1 % 15,0 % 4,1 % 2,5 % 14,4 % 3,3 % 8,0 %
Takiej współpracy nie 
podejmujemy, mamy kontakt z 
drugą stroną jedynie podczas
wydarzeń, imprez, spotkań 
organizowanych przez inne 
podmioty

1,2 % 1,7 % 1,1 % 2,0 % 1,3 % 1,6 % 1,5 %

Nie współpracujemy w ogóle 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 %

SO8: Jak długo rozwija się 
współpraca transgraniczna w 
Pana/i instytucji/organizacji?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

5 – 10 lat 13,3 % 17,5 % 11,7 % 17,6 % 14,6 % 14,5% 14,6 %
Powyżej 10 lat 13,3 % 20,8 % 9,4 % 11,1 % 15,7 % 10,2 % 12,5 %
3 – 4 lata 37,9 % 35,0 % 33,8 % 29,1 % 37,0 % 31,6 % 33,9 %
Od niedawna (1 – 2 lata) 35,5 % 26,7 % 45,1 % 42,2 % 32,7 % 43,7 % 39,1 %

Ankieta dla samorządów na obszarze programu
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Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

Było można wybrać tylko 1 odpowiedź.

NO10: Prosimy zaznaczyć typ 
pana/pani organizacji

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Izby gospodarcze i zawodowe, 
związki i stowarzyszenia

1,3 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,0 %

Organizacje ustanowione i 
zakładane przez władze 
publiczne

55,0 % 46,9 % 24,3 % 28,8 % 51,8 % 26,5 % 41,2 %

Władze publiczne, ich związki i 
stowarzyszenia

43,7 % 50,6 % 75,7 % 71,3 % 46,4 % 73,5 % 57,7 %

SO9: Czy Pana/i zdaniem 
pojawiają się czynniki 
utrudniające w sposób istotny
współpracę z partnerami z 
drugiej strony granicy?

Pas 
przygraniczn
y RCz

Pas 
wewnęt
rzny
RCz

Pas 
przygraniczn
y PL

Pas 
wewnę
trzny
PL

RCz w 
sumie

PL w 
sumie

Za całe
terytoriu
m

Raczej nie 14,1 % 12,5 % 6,4 % 4,5 % 13,6 % 2,5 % 8,9 %
Raczej tak 30,5 % 31,7 % 25,9 % 24,2 % 30,8 % 25,1 % 27,5 %
Zdecydowanie nie 52,3 % 50,0 % 64,3 % 67,6 % 51,6 % 65,9 % 59,8 %
Zdecydowanie tak 3,1 % 5,8 % 3,4 % 3,7 % 4,0 % 3,5 % 3,7 %

Ankieta dla samorządów na obszarze programu
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Ocena jakościowa znaczących dysproporcji
Odwiedzający wspólny region

Pytanie z ankiety Zidentyfikowana 
dysproporcja 

Ocena jakościowa łącznie z wyjaśnieniem 
możliwych przyczyn

Źródła

TO1 – Czy przed 
rozpoczęciem 
pobytu 
turystycznego 
interesował/a się 
Pan/i lokalnymi 
atrakcjami 
turystycznymi 
zarówno po 
polskiej, jak i po 
czeskiej stronie
granicy?

odpowiedź

„Zdecydowanie tak“

Pas graniczny obszaru 34,4 %

Pas wewnętrzny obszaru 20,3 %

• Geograficzna bliskość polskiego terytorium 
dla odwiedzjących z czeskiego pasa 
przygranicznego w stosunku do 
odwiedzających z czeskiego pasa 
zewnętrznego i odwrotnie

• Bliskość geograficzna atrakcji 
turystycznych i rekreacyjnych znajdujących 
się w RCz poza obszarem programu dla 
odwiedzających z zewnętrznego pasa 
czeskiego obszaru programu

• Położenie geograficzne 
poszczególnych regionów 
w RCz i w Polsce

• Analiza socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
osoby odwiedzające dany 
region 

TO2 – Czy w 
trakcie pobytu 
turystycznego 
zidentyfikował/a 
Pan/i jakieś 
przykłady 
współpracy
transgranicznej?

Możliwe było wybranie 
większej liczby 
odpowiedzi, dysproporcje 
zostały zidentyfikowane 
w przypadku 4 z 8 
możliwych wariantów 
odpowiedzi, z tego w 
przypadku 2 odpowiedzi 
po czeskiej i polskiej 
stronie obszaru

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

• Podobne problemy socjoekonomiczne w 
regionach przygranicznych wzdłuż całego 
pasa granicy na obszarze programu

• Położenie geograficzne 
poszczególnych regionów 
w RCz i w Polsce

• Analiza socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
osoby odwiedzające dane 
regiony 

TO3 – Czy 
podczas pobytu 
turystycznego 
miał/a Pan/i 
okazję do 
nawiązania
kontaktów polsko-
czeskich?

odpowiedź
„Nie nawiązałem/am 
żadnych polsko-
czeskich kontaktów“

Pas graniczny obszaru 58,7 %

Pas wewnętrzny obszaru 78,9 %

• Geograficzna bliskość polskiego terytorium 
dla odwiedzjących z czeskiego pasa 
przygranicznego w stosunku do 
odwiedzających z czeskiego pasa 
zewnętrznego i odwrotnie

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

• Dostępność transportowa i czasowa drugiej 
strony granicy z pasa przygranicznego

• Położenie geograficzne 
poszczególnych regionów 
w RCz i w Polsce

• Analiza socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
osoby odwiedzające dane 
regiony 

TO5 – Jak 
traktowani są 
przyjezdni, goście 
w miejscu Pana/i 
pobytu?

Odpowiedź 
„Pozytywnie“

Pas graniczny obszaru 58,6 %

Pas wewnętrzny obszaru 47,7 %

• Wyraźnie większa liczba odwiedzających 
ze strony polskiej w czeskim pasie 
przygranicznym i odwrotnie, wynikające z 
tego większe zaufanie i lepsze 
postrzeganie gości w danym regionie

• Negatywne doświadczenia z wizyt polskich 
kibiców sportowych, które są podkreślane 
w czeskim pasie zewnętrznym z powodu 
niewielkiej liczby dobrze zachowujących się 
polskich odwiedzających

• Położenie geograficzne 
poszczególnych regionów 
w RCz i w Polsce

• Analiza socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Negatywne doświadczenia 
z częścią polskich kibiców 
sportowych 

• Ankiety oddane przez 
osoby odwiedzające dane 
regiony 

TO6 – Proszę 
ocenić swój pobyt 
turystyczny, 
używając 
poniższych 
sformułowań

odpowiedź
„Region jest gościnny“

Pas graniczny obszaru 82,6 %
Pas wewnętrzny obszaru 46,5 %

odpowiedź
„Zauważalne jest 

życzliwe podejście ze 
strony mieszkańców 
regionu“

Pas graniczny obszaru 47,0 %
Pas wewnętrzny obszaru 58,7 %

• Ze względu na to, że chodziło o pytanie z 7 
możliwościami odpowiedzi, odwiedzający 
polski pas przygraniczny mogli się czuć 
niewystarczająco kompetentni do oceny 
gościnności tego regionu, tzn. nie byli w 
stanie ocenić, która z 7 możliwości 
odpowiedzi jest najodpowiedniejsza.

• Podobnie w przypadku odwiedzających 
czeskie pogranicze i pas zewnętrzny, gdzie 
w błąd mógł wprowadzać sposób 
sformułowania odpowiedzi, gdy 
odwiedzający musieli ocenić, co należy 
rozumieć przez „zaobserwowanie 
elastyczności" 

• Położenie geograficzne 
poszczególnych regionów 
w RCz i w Polsce

• Analiza socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
osoby odwiedzające dane 
regiony 
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Ocena jakościowa znaczących dysproporcji
Mieszkańcy wspólnego regionu

Pytanie z ankiety Zidentyfikowana 
dysproporcja 

Ocena jakościowa łącznie z 
wyjaśnieniem możliwych przyczyn

Źródła

OO3 – Czy ma Pan/i 
świadomość, że na 
obszarze polskiego i 
czeskiego pogranicza 
rozwija się współpraca 
transgraniczna 
partnerów z obu tych 
krajów?

Zidentyfikowano 
dysproporcje na czeskim 
i polskim pograniczu i w 
pasie zewnętrznym, co 
wynika z tego, jak bliska 
była tematyka, której 
dotyczyły pytania w 
ankiecie, gdy np. osoby, 
które nie mają wiedzy o 
współpracy 
transgranicznej w swoim 
regionie, nie mogą 
oceniać efektów oraz 
produktów współpracy 
polsko-czeskiej, 
ponieważ nie mogą ich 
prawidłowo 
zaklasyfikować. 

Co potwierdza już 
odpowiedź na pytanie 
„Czy wiedzą Państwo, że 
na terenie pogranicza 
czeskiego i polskiego 
rozwijana jest współpraca 
transgraniczna partnerów 
z tych dwóch krajów”, w 
przypadku którego w 
czeskim pasie 
przygranicznym 
odpowiedzi pozytywne 
(63%) znacząco 
przewyższały liczbę 
odpowiedzi pozytywnych 
(43%) w pasie 
zewnętrznym.

• Intensywniejszy poziom 
współpracy w rejonach 
przygranicznych obszaru 
programu ze względu na bliskość 
geograficzną, małe odległości i 
krótki czas dojazdu oraz lepsze 
przygotowanie językowe

• Podobne problemy 
socjoekonomiczne w regionach 
przygranicznych wzdłuż całego 
pasa granicy na obszarze 
programu

• Pozytywne postrzeganie Polaków 
na czeskim pograniczu jest 
związane z częstszymi wizytami 
Polaków w tych regionach, z 
czego wynika większe zaufanie i 
zainteresowanie rozwijaniem 
stosunków polsko-czeskich oraz 
wzajemnej współpracy, 
nawiązane kontakty z czasem są 
coraz częstsze

• Wynika z tego także większe 
zainteresowanie nawiązywaniem 
nowych kontaktów z osobami z 
drugiej strony granicy na 
obszarze programu 

• Imprezy sportowe, towarzyskie 
czy partnerskie są 
intensywniejsze w 
przygranicznym pasie obszaru 
programu, większe odległości dla 
zainteresowanych z 
zewnętrznego pasa tego obszaru

• Możliwe niezrozumienie pytania 
dotyczącego efektów polsko-
czeskiej współpracy 
transgranicznej przez 
mieszkańców obszaru programu

• Położenie 
geograficzne 
poszczególnych 
regionów w RCz i 
w Polsce

• Analiza 
socjoekonomiczna 
(do podzadania 
nr2)

• Ankiety oddane 
przez 
mieszkańców 
danych regionów 

OO4 – Czy efekty tej 
współpracy 
transgranicznej są 
przez Pana/ią
odczuwalne?

OO5 – Czy brał/a Pan/i 
udział w projekcie 
czesko-polskim lub 
korzystał/a z jego
wyników (np. 
wydarzenie kulturalne, 
edukacyjne, szkolenie, 
infrastruktura 
wybudowana z projektu 
polsko-czeskiego)?

OO6 – Czy nawiązał/a 
Pan/i osobiście 
kontakty z 
mieszkańcami po 
drugiej stronie granicy?

OO7 – Jaki był powód 
tych kontaktów?

OO8 – Czy 
podejmowane kontakty 
były częste?

OO10 – Jak na 
podstawie tych 
kontaktów postrzega 
Pan/i mieszkańców z 
drugiej strony granicy?
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Ocena jakościowa znaczących dysproporcji
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub zrzeszenia

Pytanie z ankiety Zidentyfikowana 
dysproporcja 

Ocena jakościowa łącznie z wyjaśnieniem 
możliwych przyczyn

Źródła

NO1 – Czy Pana/i 
organizacja 
uczestniczyła w 
polsko-czeskiej 
współpracy
transgranicznej 
(np. jako 
beneficjent w 
Programie 
Współpracy 
Transgranicznej)?

Po stronie polskiej jest 
wyraźnie większa 
liczba NGO, 
stowarzyszeń i 
związków, które już 
uczestniczyły w jakichś 
formach współpracy 
polsko-czeskiej (pas 
przygraniczny: Polska 
40,7%, a Czechy 
27,0%; pas 
zewnętrzny: Polska 
28,4%, a Czechy 
11,9%;), co miało też 
wpływ na odpowiedzi 
na kolejne pytania 
ankiety.

Dysproporcja ta mogła 
zostać spowodowana 
przez wysoką 
różnorodność 
organizacji 
pozarządowych po 
czeskiej stronie, gdzie 
zwrócono się też do 
małych organizacji, 
których zaangażowanie 
we współpracę 
transgraniczną jest 
mniejsze. 

• Intensywniejszy poziom współpracy w 
rejonach przygranicznych obszaru 
programu ze względu na bliskość 
geograficzną, małe odległości i krótki 
czas dojazdu oraz lepsze 
przygotowanie językowe

• Wyższy poziom współpracy po polskiej 
stronie obszaru, również w paśmie 
zewnętrznym, może być spowodowany 
tym, że Polska jest większym krajem i 
zewnętrzny pas obszaru programu z 
polskiej  strony może być postrzegany 
jako leżący blisko granicy

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

• Stała forma współpracy między 
partnerami jest wyraźniej widoczna w 
pasie przygranicznym, co wynika z 
faktu, że na obszarach tych współpraca 
transgraniczna jest częstsza, nawiązuje 
się więcej kontaktów i kontakty te mają 
bardziej trwałe podstawy

• W pasie zewnętrznym obszaru 
programu są realizowane projekty 
finansowe z innych źródeł niż z tego 
programu, na co wpływ mają podane 
wyżej przyczyny.

• Położenie geograficzne 
poszczególnych 
regionów w RCz i w 
Polsce

• Analiza 
socjoekonomiczna (do 
podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
organizacja 
pozarządowe, 
stowarzyszenia i związki 
z danych regionów

NO3 – Czy Pana/i 
organizacja 
współpracuje z 
partnerami z 
drugiej strony
granicy?

NO5 – Proszę 
opisać formę 
współpracy z 
partnerami 
transgranicznymi

NO6 – Proszę 
ogólnie ocenić 
współpracę 
Pana/i organizacji 
z partnerem z 
drugiej strony 
granicy
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Ocena jakościowa znaczących dysproporcji
Samorządy

Pytanie z ankiety Zidentyfikowana 
dysproporcja 

Ocena jakościowa łącznie z wyjaśnieniem 
możliwych przyczyn

Źródła

SO2 – Czy Pana/i 
organizacja 
uczestniczyła w 
takich projektach
(np. jako 
beneficjent)?

Po stronie polskiej jest 
wyraźnie większa 
liczba samorządów, 
które już uczestniczyły 
w jakichś formach 
współpracy polsko-
czeskiej w ramach 
programu Interreg V-A 
Republika Czeska-
Polska (pas 
przygraniczny: Polska 
67,6% ,a Czechy 
35,0%; pas 
zewnętrzny: Polska 
55,3%, a Czechy 
24,1%;), co miało też 
wpływ na odpowiedzi 
na kolejne pytania 
ankiety.

Dysproporcja ta może 
być spowodowana 
większą 
decentralizacją władzy 
na terenie RCz, gdzie z 
zapytaniem zwrócono 
się do mniejszych 
jednostek 
administracyjnych i 
terytorialnych, których 
zaangażowanie we 
współpracę 
transgraniczną jest 
mniejsze.

• Intensywniejszy poziom współpracy w 
rejonach przygranicznych obszaru 
programu ze względu na bliskość 
geograficzną, małe odległości i krótki 
czas dojazdu oraz lepsze 
przygotowanie językowe

• Wyższy poziom współpracy po polskiej 
stronie obszaru, również w paśmie 
zewnętrznym, może być spowodowany 
tym, że Polska jest większym krajem i 
zewnętrzny pas obszaru programu z 
polskiej  strony może być postrzegany 
jako leżący blisko granicy

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

• Stała forma współpracy między 
partnerami jest wyraźniej widoczna w 
pasie przygranicznym, co wynika z 
faktu, że na obszarach tych współpraca 
transgraniczna jest częstsza, nawiązuje 
się więcej kontaktów i kontakty te mają 
bardziej trwałe podstawy

• W pasie zewnętrznym obszaru 
programu są realizowane projekty 
finansowane z innych źródeł niż z tego 
programu, na co wpływ mają podane 
wyżej przyczyny.

• Mała wiedza o tym programie w czeskim 
pasie zewnętrznym powoduje, że jest 
mniejsze zainteresowanie wzajemną 
współpracą z polskimi partnerami w 
ramach tego programu.

• Położenie 
geograficzne 
poszczególnych 
regionów w RCz i w 
Polsce

• Analiza 
socjoekonomiczna 
(do podzadania nr2)

• Ankiety oddane przez 
samorządy z danych 
regionów 

SO3 – Które 
czynniki w 
największym 
stopniu kształtują 
rozwój 
współpracy
transgranicznej?

SO4 – Czy Pana/i 
organizacja 
współpracuje z 
partnerami
z drugiej strony 
granicy?

SO5 – Z jakimi 
partnerami z 
drugiej strony 
granicy Pana/i 
organizacja
współpracuje
najczęściej?

SO6 – Proszę 
opisać formę 
współpracy z 
partnerami 
transgranicznymi
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Kluczowe zalecenia
Na podstawie badań ankietowych można określić przyczyny stagnacji wskaźnika „Poziom współpracy instytucji na
czesko-polskim pograniczu” oraz spadek wartości wskaźnika „Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy
społeczności lokalnych w regionie przygranicznym”. W niniejszych badaniach ankietowych respondenci oceniali w
skali 0-10 różne obserwowane zjawiska, przy czym niezwykle niskie wartości punktowe (w zakresie od 1,97 do 2,4
punktu) osiągnęły: świadomość istnienia współpracy transgranicznej, formy współpracy, poziom zaangażowania instytucji
we współpracę przygraniczną, istnienie czynników wpływających na rozwój współpracy transgranicznej i poziom
zaangażowania w działania w ramach współpracy transgranicznej.

Do możliwych przyczyn niezwykle niskiej oceny punktowej tych badanych zjawisk można realnie zaliczyć:

 ogólnie małą znajomość programu Interreg V-A PL-CZ, czyli niewielką promocję i słabe poinformowanie o tym
programie

 przeprowadzenie badań wśród osób odwiedzających obszar programu poza sezonem

 mało nawiązanych pozytywnych czesko-polskich stosunków w czasie odwiedzin obszaru programu

 skomplikowanie administracyjne programu, bariery językowe na obszarze programu

 niski lub zerowy poziom współpracy transgranicznej instytucji wynikający z nieukierunkowanej promocji
programu, żadnych lub negatywnych doświadczeń ze współpracy polsko-czeskiej, co nie motywuje instytucji do
aktywnego włączenia się w realizację programu

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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