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Nazwa projektu: „Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych oraz sprawdzenie zmian priorytetów rozwojowych

programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska”

Cele projektu (świadczenia cząstkowego 2): ocena rozwoju makroekonomicznego na obszarze programu, ocena potrzeb

rozwojowych obszaru programu na podstawie badań jakościowych i oceny relewantności priorytetów i celów programu ze względu na

analizowany rozwój i zidentyfikowane potrzeby obszaru programu.

Procedura metodyczna opracowania ewaluacji:

Punkty wyjścia

Pytania ewaluacyjne

Analiza 

socjoekonomiczna

Desk Research, analiza

Badanie 

jakościowe

Wyniki badania 

ankietowego w zadaniu 

nr 1

Badanie 

jakościowe

F2F, CATI 

Wywiady pół-

ustrukturyzowane)

Ewaluacja

Synteza

Uzyskane informacje zostały zanalizowane za pomocą odpowiednich metod. Na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem

zaktualizowanej analizy socjoekonomicznej obszaru programu oraz ich syntezy z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem

jakościowych metod badania zdobyto informacje istotne do udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.

Pytanie nr 1: Jakie są główne wspólne problemy obszaru programu, które można rozwiązać za pośrednictwem interwencji finansowej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwiązać te problemy?

Ocena: Główne problemy obszaru programu uporządkowane według znaczenia to migracja, przede wszystkim wykształconych i wykwalifi-

kowanych mieszkańców z obszaru programu, wysoka stopa bezrobocia przede wszystkim w regionach obszaru programu słabej rozwiniętych

strukturalnie, pogłębiająca się nierównowaga między strukturą dziedzin nauczania a potrzebami rynku pracy, wysokie bezrobocie w grupach

wiekowych 15-24 lat i powyżej 55 lat, niewielkie zainteresowanie uczniów technicznymi kierunkami nauczania, długotrwale większy udział w

sektorze drugim po stronie czeskiej i w sektorze pierwszym po stronie polskiej w porównaniu ze średnią ogólnokrajową danego kraju,

ograniczenie transgranicznej zdolności do działania przy likwidacji skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na

obszarze programu, zły stan techniczny infrastruktury transportowej, gorsza struktura wykształcenia mieszkańców obszaru programu w

porównaniu ze średnią krajową (wskazane jest rozwiązywać za pośrednictwem PO Zatrudnienie po czeskie stronie obszaru programu i Programu

wiedza, edukacja, rozwój po polskiej stronie obszaru programu) i niewystarczająca infrastruktura turystyczna w regionach pogranicza.

Pytanie nr 2: Które ze stwierdzonych głównych problemów obszaru programu są rozwiązywane poprzez stworzoną logikę

interwencji? Czy program rozwiązuje je w poprawny sposób?

Ocena: Logika interwencji programu – wybrane cele, priorytety i wspierane działania przyczyniają się potencjalnie do rozwiązania wszystkich

zdefiniowanych głównych problemów obszaru. Ustawienie działań i celów można uważać za adekwatne do problemów i potrzeb obszaru. Logikę

interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do zdefiniowanych problemów i potrzeb, ich znaczenia i potencjału instrumentów

EFSI.

Pytanie nr 3: Jakie są główne wspólne możliwości (szanse) obszaru programu, które można rozwijać za pośrednictwem interwencji

finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwijać te

możliwości?

Ocena: Główny wspólne możliwości obszaru programu uporządkowane według znaczenia to potencjał obszaru programu pod względem

turystyki (uzdrowiska, turystyka, zwiedzanie zabytków historycznych, przyrodniczych i kulturalnych), potencjał współpracy transgranicznej

mieszkańców lub przedsiębiorstw na obszarze programu (rynek pracy, nawiązywanie kontaktów, turystyka, urlopy), studium dziedzin

technicznych z perspektywą możliwości zatrudnienia na obszarze programu, znajomość języków obcych wśród absolwentów umożliwiająca

zatrudnienie po drugiej stronie granicy obszaru programu oraz zwiększenie regionalnej mobilności dzięki zbudowaniu podstawowej infrastruktury.

Pytanie nr 4: Które ze stwierdzonych głównych możliwości obszaru programu są rozwiązywane poprzez stworzoną logikę

interwencji? Czy program rozwija je w poprawny sposób?

Ocena: Logika interwencji programu – wybrane cele, priorytety i wspierane działanie rozwijają potencjalnie wszystkie głównie

możliwości obszaru. Ustawienie działań i celów można uważać za adekwatne do głównych możliwości rozwojowych obszaru. Logikę

interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do zdefiniowanego potencjału obszaru.

Pytanie nr 5: Czy zgodnie z wnioskami z pytań 1-4 określone cele szczegółowe programu są właściwe i aktualne?

Ocena: Program i jego cele można uważać za relewantne narzędzie zaspokajania potrzeb i zapewniania rozwoju potencjału obszaru

programu.

Pytanie nr 6: Czy stworzone synergiczne i komplementarne powiązania z innymi narzędziami finansowania są cały czas aktualne?

Jeśli nie, jakie synergiczne i komplementarne powiązania program powinien kreować?

Ocena: Ani Program Operacyjny Interreg V-A RCz-PL, ani dokumenty JMP (jednolite środowisko metodyczne) nie definiują

synergicznego powiązania z innymi instrumentami rozwojowymi. Jednocześnie definiują niejednoznacznie zakres powiązań

komplementarnych programu. Za adekwatnie wyznaczone można uważać powiązania ze Zintegrowanym RPO RCz (w OP 1, 2, 3) i PO

Ochrona Środowiska RCz (w OP 1 i OP 2). W danej fazie ewaluacji oceniający nie uważa za celowe formalnego definiowania innych

powiązań komplementarnych ani synergicznych.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Na podstawie ocen i ustaleń wynikających z odpowiedzi udzielonych na dane pytania ewaluacyjne zostały opracowane następujące

zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Maksymalne wykorzystanie potencjału ruchu turystycznego na obszarze programu dzięki wsparciu wprowadzenia zasad

zarządzania destynacjami i marketingu destynacji.

Zalecenie nr 1:

Ze względu na to, że na podstawie wielokryteriowej analizy za największą szansę obszaru programu został uznany „Potencjał obszaru programu

pod względem ruchu turystycznego”, konieczne jest sprecyzowanie ukierunkowania programu, aby potencjał ten mógł być w pełni wykorzystany.

Do faktycznego wykorzystania dostępnego potencjału turystyki konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków. Główny waruneki

maksymalnego wykorzystania potencjału ruchu turystycznego stanowi wsparcie wprowadzania zasad zarządzania destynacjami i marketingu

destynacji, czego wynikiem będzie nie tylko określenie sposobu zarządzania destynacją, ale także atrakcyjna oferta produktów turystycznych.

Kluczowym czynnikiem będzie dostrzeganie atrakcyjności danej destynacji, aby potencjalny odwiedzający wybrał na spędzenie swojego urlopu

właśnie jedną z destynacji, które obejmuje obszar programu. Impuls do rozwoju turystyki stanowi ponadto poprawa dostępności obszaru i

poszczególnych atrakcji turystycznych, w tym dziedzictwa i bogactwa kulturalnego i przyrodniczego.

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania:

• Przygotowanie i ogłoszenie naboru w ramach OP 2 w zakresie wsparcia wprowadzenia zasad zarządzania i marketingu destynacji

na obszarze programu w celu wsparcia organizacji zajmujących się zarządzaniem destynacjami i ich projektów, ukierunkowanych

na realizację działań marketingowych na obszarze programu (promocja dziedzictwa i bogactwa historycznego, przyrodniczego i

kulturowego). Przygotowanie powinno być koordynowane z działaniami wspieranymi w ramach Narodowego Programu Wsparcia

Ruchu Turystycznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiky Czeskiej i z przygotowywaną kategoryzacją organizacji

zarządzania destynacjami, które określają reguły.

Następny okres programowania:

• W nawiązaniu do oceny aktualnego programu i ze względu na warunki EFSI w następnym okresie programowania bardziej efektywne

wykorzystanie potencjału ruchu turystycznego dla rozwoju obszaru programu, przede wszystkim poprzez rozszerzenie wspieranych działań i

zwiększenie alokacji finansowych, np. wykorzystywanie instrumentów finansowych (podmioty gospodarcze w ruchu turystycznym – projekty

infrastrukturalne ruchu turystycznego/budowa nowych atrakcji turystycznych), systematyczne wsparcie zarządzania destynacjami itd.

3K jako podstawowa zasada zarządzania destynacjami 

 Komunikacja – systematyczna wzajemna wymiana informacji między podmiotami ruchu turystycznego w destynacji

 Koordynacja – zapewnienie merytorycznej, finansowej, czasowego i przestrzennej zgodności działań realizowanych w 

destynacji przez poszczególne podmioty ruchu turystycznego

 Kooperacja – współpraca między podmiotami ruchu turystycznego w destynacji, na bazie której powstają efekty synergiczne w 

formie wartości dodanej dla współpracujących podmiotów.

Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Co to jest Zarządzanie destynacją i jak je zastosować 

Zestaw technik, narzędzi i działań stosowanych przy koordynacji planowania, organizacji, komunikacji, w procesach decyzyjnych i

regulacji ruchu turystycznego w danej destynacji. Rezultatem takiego procesu są trwałe i konkurencyjne produkty ruchu

turystycznego, wspólne logo, znak jakości, wspólny system –informacyjny – rezerwacyjny, tworzenie polityki cenowej, prowadzenie

badań i zbierania danych statystycznych w dziedzinie ruchu turystycznego, inicjowanie partnerstw sektora prywatnego i

publicznego w turystyce oraz wsparcie stowarzyszeń zawodowych, zrzeszeń i organizacji. Platformą do zastosowania zarządzania

destynacją są konkretne podmioty o różnej podmiotowości prawnej, które działają na wyznaczonym obszarze.

W ramach programu powinny być wspierane przede wszystkim miejscowe i rejonowe organizacje zarządzania destynacją w RCz i

w Polsce. Przedmiotem wsparcia powinny być przede wszystkim projekty ukierunkowane na działania strategiczne i marketingowe

powiązane z obszarem.

Wsparcie działań strategicznych i marketingowych, adresowane przede wszystkim do organizacji zarządzania destynacjami,

prowadzi do większej efektywności marketingu w ramach danego obszaru.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Stworzenie warunków do intensywnej współpracy szkół i przedsiębiorstw, przede wszystkim z podkreśleniem znaczenia

koncepcji Przemysł 4.0, a następnie zwiększenie atrakcyjności technicznych kierunków nauczania.

Zalecenie nr 2:

Uzasadnienie zalecenia:

Ze względu na to, że wśród najwyraźniejszych problemów obszaru programu na podstawie wielokryteriowej analizy zostały zidentyfikowane

pogłębiająca się nierównowaga między strukturą kierunków nauczania a potrzebami rynku pracy, małe zainteresowanie uczniów technicznymi

kierunkami nauczania i wysokie bezrobocie w kategorii wiekowej 15-24 lata, konieczne jest w dziedzinie osi priorytetowej „Edukacja i kwalifikacje”

doprecyzowanie ukierunkowania programu. Zalecane jest stworzenie warunków współpracy szkół i przedsiębiorstw, aby absolwenci mogli

łatwo znaleźć pracę i byli konkurencyjni na rynku pracy (sprofilowanie kierunków nauczania w taki sposób, aby realnie odzwierciedlały rozwój i

trendy na rynku pracy, regularne wykłady specjalistów z firm, praktyki zawodowe uczniów w firmach, system stypendiów itd.). Aby współpraca

szkół i przedsiębiorstw mogła być jak najbardziej intensywna i efektywna, niezbędne jest nawiązanie kontaktu firm ze szkołami w taki sposób,

by potencjalni wnioskodawcy o dofinansowanie otrzymali jak najdokładniejsze informacje. Naturalnymi inicjatorami działań powinny być zatem

firmy, które jednak nie znajdują się wśród dopuszczalnych beneficjentów dofinansowania. Jeśli promocja programu zostanie ukierunkowana na

firmy, będą one mogły następnie wywołać popyt wśród potencjalnych wnioskodawców, co zwiększyłoby liczbę wniosków projektowych i podniosło

jakość zatwierdzanych projektów. Niezbędne jest także zorientowanie się na ogólnoświatową koncepcję Przemysł 4.0 (uwzględnienie

dynamicznego rozwoju w tej dziedzinie, dostosowanie kierunków nauczania w sposób, który uwzględni pełną lub częściową automatyzację

określonych miejsc pracy), a także zwiększenie atrakcyjności technicznych kierunków nauczania dla uczniów tych kierunków. Podstawą

współpracy w dziedzinie Przemysłu 4.0 powinny być szkoły wyższe i firmy, które we wzajemnej współpracy będą przedstawiać innowacyjne

rozwiązania i następnie wdrażać je w praktyce. Zaleceniem związanym z dziedziną edukacji jest także możliwa zmiana możliwości absorpcyjnych

programu, czyli zoptymalizowanie często trwającego bardzo długo procesu zatwierdzania wniosków projektowych. Na następny okres

programowania należałoby rozważyć przesunięcie północnej granicy obszaru programowania, aby mogły być nim objęte także miasta Katowice i

Wrocław, które dysponują wyraźnym potencjałem partnerskim do realizacji projektów, a właśnie nieobjęcie tych miast obszarem programu

wyraźnie obniża ich potencjał.

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania

• Bardziej efektywne wsparcie współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy za pośrednictwem konkretnych działań, 

np. (seminaria dla firm z obszaru programu, prezentacja przykładów dobrej współpracy – studia przypadków na różne tematy (Przemysł 4.0. 

kształcenie techniczne), działalność wspólnego sekretariatu bardziej ukierunkowana na sektor firm i organizacje edukacyjne itd.)

Następny okres programowania:

• Rozważyć rozszerzenie obszaru programu na polskie miasta Katowice i Wrocław, w których jest wyraźny i obecnie bardzo mało 

wykorzystywany potencjał współpracy partnerskiej przy realizacji projektów w ramach tego programu. 

• W nawiązaniu do oceny obecnego programu i ze względu na warunki EFSI w następnym okresie programowania akcentować 

potrzeby obszaru programu w ramach koncepcji Przemysłu 4.0 i przewidywanej wysokości popytu na kierunki techniczne, poprzez 

ukierunkowanie programu bezpośrednio na sektor firm (rozważenie prywatnych podmiotów jako beneficjentów dofinansowania, np. 

w synergii z przyszłymi programami operacyjnymi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zalecenie nr 3:

Stworzyć warunki do zwiększenia zatrudnienia w sektorze usług (w sektorze trzecim).

Uzasadnienie zalecenia:

Ze względu na to, że wśród najwyraźniejszych problemów obszaru programu na podstawie wielokryteriowej analizy zostały zidentyfikowane

migracja z obszaru programu przede wszystkim wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców, wysoka stopa długotrwałego bezrobocia

głównie w regionach obszaru programu słabo rozwiniętych strukturalnie oraz długotrwale wyższego udziału bezrobotnych w sektorze drugim po

stronie czeskiej i w sektorze pierwszym po stronie polskiej w porównaniu z ogólnokrajową średnią danego kraju, konieczne jest doprecyzowanie

ukierunkowania programu, aby zostały stworzone warunki do wsparcia powstawania miejsc pracy w tym sektorze gospodarki narodowej, który ma

największe perspektywy rozwoju. Udział zatrudnienia w sektorze trzecim (sektorze usług) długotrwale rośnie, przy czym zatrudnienie w tym

sektorze na obszarze programu po czeskiej i polskiej stronie obszaru programu jest wciąż o wyraźnych 5 punktów procentowych niższe w

porównaniu z ogólnokrajową średnią danego kraju.

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania

• Przygotowanie i ogłoszenie naboru na przekwalifikowanie osób znajdujących się na rynku pracy (bezrobotni, zatrudnieni w 

nieperspektywicznych branżach z oczekiwaniem przyszłego zmniejszenia liczby pracowników) na branże perspektywiczne i umożliwienie 

znalezienia pracy w sektorze usług na obszarze programu (pracownicy w branży turystycznej i powiązanych usługach, branże kreatywnych 

dziedzin przemysłu itd.)

• W ramach OP 3 przygotowanie i ogłoszenie naboru na zapewnienie praktyk zawodowych dla uczniów kierunków przygotowujących do 

zatrudnienia w sektorze usług, w tym wsparcie indywidualnej pracy z osobami utalentowanymi.

Następny okres programowania:

• W nawiązaniu do oceny obecnego programu i ze względu na warunki EFSI w następnym okresie programowania akcentować potrzeby 

obszaru programu, silniej powiązać przyszłe działania programu z programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(wysoki poziom wzajemnej koordynacji działań, symbioza przy ogłaszaniu naborów) tak, aby doszło do wzmocnienia wpływu tych działań na 

rynek pracy.

• .
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Zalecenie nr 4:

Zwiększenie efektywności przygotowania naboru i składania wniosków w ramach osi priorytetowej 3

Uzasadnienie zalecenia:

Ze względu na stosunkowo wysoki udział projektów wykluczonych z powodu kryteriów formalnej akceptowalności w ramach OP 3 (57%

wniosków) oceniający proponuje uzupełniające zalecenie o charakterze cząstkowym, procesowym.

Ogólnie, celem procesu przygotowania naboru i jego warunków jest wywołanie adekwatnego popytu na ofertę programu, który umożliwi

wsparcie wystarczającej ilości dobrych projektów, jakie będą realizować cele programu. Popyt w danym naborze powinien przewyższać

podaż, aby zapewnić wytworzenie potencjału do związania alokacji z dobrymi projektami i aby potencjalnie było możliwe zastąpienie

zakończonych projektów / wniosków. Jednak wnioski wykluczone z administracji z powodu formalnej akceptowalności niepotrzebnie

obciążają system administracji, nie wnoszą żadnego wkładu w cele programu, po stronie beneficjentów stanowią zbędne koszty

związane z przygotowaniem wniosku (i potencjalnie negatywną reputację programu).

Z punktu widzenia obciążenia administracji przez strukturę implementacji i wnioskodawców wydaje się celowe, aby staranniej zająć się

informowaniem o celowości projektów i kryteriach wyboru w ramach OP 3 w grupie docelowej potencjalnych wnioskodawców i jeśli to

możliwe, zapobiec wysokiej liczbie projektów odrzuconych z powodu kryteriów formalnych (zwłaszcza w sytuacji, gdy wiązany jest tylko

niski procent alokacji).

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania:

• Pod względem obciążenia administracji przez strukturę implementacji i wnioskodawców wydaje się celowe, aby staranniej zająć się

informowaniem o celowości projektów i kryteriach wyboru w ramach OP 3 w grupie docelowej potencjalnych wnioskodawców i jeśli

to możliwe, zapobiec wysokiej liczbie projektów odrzuconych z powodu kryteriów formalnych (zwłaszcza w sytuacji, gdy jest

wiązany tylko niski procent alokacji). Jeśli przyczyną wysokiego stopnia niespełnienia kryteriów formalnych jest niewystarczający

zapas wniosków projektowych odpowiadających określonym celom programu i celu szczegółowego, oceniający zaleca rozważenie

wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacji do wsparcia tworzenia wniosków projektowych – na przykład w formie lepiej

ukierunkowanej współpracy z sektorem firm jako interesariuszy w sposób naturalny zainteresowanych jakością oferty siły roboczej

na rynku pracy.

Następny okres programowania:

• Zalecane kroki na następny okres programowania w tej dziedzinie powinny być ściśle związane z krokami w ramach zalecenia nr 2.

Oznacza to przede wszystkim rozważenie włączenie prywatnych podmiotów jako beneficjentów dofinansowania. Ten krok powinien

być potem wsparty poprzez realizację działań komunikacyjnych adresowanych do grup docelowych w ramach OP 3.
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