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Punkty wyjścia

Ocena: Głównymi wspólnymi problemami obszaru programu, w kolejności wg ich znaczenia, są przede wszystkim migracja młodych i

wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru programu, wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia przede wszystkim w regionach

dotkniętych problemami strukturalnymi na obszarze programu, pogłębiający się brak równowagi między strukturą kierunków kształcenia

a potrzebami rynku pracy, wysoki poziom bezrobocia w grupach wiekowych 15-24 lata i powyżej 55 lat, małe zainteresowanie uczniów

nauką na kierunkach technicznych, długotrwale wyższy wskaźnik zatrudnionych w II sektorze po stronie czeskiej i sektorze I po stronie

polskiej w stosunku do średnich w danym kraju, ograniczona transgraniczna gotowość do działania przy rozwiązywania zdarzeń

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych na obszarze programu, zły stan techniczny infrastruktury transportowej, niższa struktura

wykształcenia mieszkańców obszaru programu w stosunku do średnich obu krajów i niedostateczna infrastruktura transportowa na

pograniczu.

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.

Ocena: Główne wspólne szanse obszaru programu w kolejności wg znaczenia to potencjał obszaru programu z punktu widzenia

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

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

kształcenie na kierunkach technicznych z perspektywą znalezienia pracy na obszarze programu, znajomość języków przez

absolwentów jako potencjał do znalezienia pracy po drugiej stronie granicy na obszarze programu i zwiększenie regionalnej mobilności

poprzez budowę sieci dróg głównych (podstawowych).

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

wszystkich głównych szans obszaru programu. Wybrane działania i cele można uważać za adekwatnie dobrane do głównych szans

rozwojowych. Logikę interwencji można uważać z odpowiednio dobraną w stosunku do zdefiniowanego potencjału obszaru.

Ocena: Program i jego cele można uważać za właściwe narzędzia do rozwiązywania potrzeb i potencjału rozwojowego obszaru.

Ocena: Program operacyjny Interreg V-A RCz-PL ani dokumenty JPM nie definiują powiązań synergicznych z pozostałymi

instrumentami rozwojowymi. Jednocześnie niejednoznacznie definiują zakres programowych powiązań komplementarnych. Za

odpowiednio wyznaczone należy uważać powiązanie z Zintegrowanym Regionalnym Programem Operacyjnym (w PO 1, 2, 3) i

Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska (w OP 1 i OP 2). W danej fazie ewaluacji oceniający nie uważa za celowe definiować

formalnie kolejnych komplementarnych lub synergicznych powiązań.

Ewaluator pozytywnie ocenia koncepcję komplementarności w przypadku indywidualnych projektów w ramach PO 1 i ich powiązania z

projektami flagowymi
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Ewaluacja 

Synteza

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

programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska”

Cele ewaluacje (zadania cząstkowego 4): ocena rozwoju makroekonomicznego na obszarze programu, ocena potrzeb rozwojowych

obszaru programu na podstawie badań jakościowych i oceny aktualnosci priorytetów i celów programu ze względu na analizowany

rozwój i zidentyfikowane potrzeby obszaru programu.

Procedura metodyczna opracowania ewaluacji:

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.

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?

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

interwencji? Czy program rozwiązuje je w poprawny sposób?

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?

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

interwencji? Czy program rozwija je w poprawny sposób?

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

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?
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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:

Rozwój turystyki pozostaje skutecznym narzędziem obszaru objętego programem. Zalecenie określone w 2017 r. jest nadal aktualne.

Jego znaczenie zostało potwierdzone ogłoszeniem specjalnego wezwania do wsparcia zarządzania destynacjami, które osiągnęło

pożądany efekt.

Kluczowym warunkiem maksymalizacji potencjału turystyki jest popieranie zasad zarządzani destynacjami i marketingiem, które

przyczyni sie nie tylko do nastawienia zarządzania destynacjami, ale także do zaoferowania atrakcyjnych produktów turystycznych.

Kluczowym czynnikiem będzie postrzeganie atrakcyjności danego regionu, aby potencjalny gość mógł wybrać na swe wakacje jedno z

miejsc docelowych obszaru programu. Bodźcem rozwoju turystyki jest również poprawa dostępności terytorialnej i poszczególnych

atrakcji turystycznych, w tym dziedzictwa kulturowego i bogactwa naturalnego.

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecane kroki :

Aktualny okres programowania:

• W bieżacym okresie z uwagi na poziom wyczerpania alokacji a pozostały czas do końca programu, należy utrzymać obecną formę i

zmierzyć wsparcie dla programu.

Następny okres programowania:

• Kontynuuować wspieranie projektów infrastrukturalnych (udostępnienie przyrodniczych i kulturowych założeń ruchu turystycznego);

skupić sie na projektach inwestycyjnych, które mogą być zrealizowane do końca okresu programowania.

• Aktualny stań przygotowań do nowego okresu programowania (propozycja rozporządzenia EFRR) sugeruje pewną zmianę w opinii 

Komisji Europejskiej na temat promowania turystyki i możliwości jej wsparcia. Utrzymanie wsparcia turystyki w obszarze objętym 

programem ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia jej problemów.

 Zrównoważone wsparcia dla kulturowych i przyrodniczych założeń (modernizacja podstawowej i wspierającej infrastruktury 

turystycznej)

 Udostępnienie potencjału turystycznego

 Wsparcie zarządzania destynacjami i marketignu

 Strategiczne zarządzanie turystyką i badania marketingowe

 Rozwój technologii i gospodarki cyforwej – pojawienie się rozwiązań SMART takich jak systemy nawigacyjne i telematyczne.

 Łagodzenie wpływów efektów zmiany klimatu na przemysł turystyczny – niedopowiednie warunki śniegowe, zmniejszenie 

wykorzystania zasobów naturalnych

 Zmiana popytu ruchu turystycznego (dostępność turystki)

 Obszary tematyczne nadal powinny odpowiadać szczególnym potrzebom obszaru

 Wziąć pod uwagę różne poziomy potencjału turystycznego na danym obszarze oraz zakres, w jakim jest on wykorzystywany 

(nieużywanie x nadużywanie, PLA, NP, Natura 2000, itd.)

 Wykorzystanie turystyki jako narzędzia zmniejszania wyludnienia – wsparcie projektu koncentrującego się na wzmocnieniu 

tożsamości ludności na danym obszarze

 Turystyka jako narzędzie dobrobytu gospodarczego obszaru – wsparcie dla projektów infrastrukturálních opartych wyłacznie 

na ocenie efektywności ekonomicznej (Return of Investments – ROI), podobnie jak praktykowano u dużych prjektów 

infrastrukturálních.

 Zaleca się dalsze bezpośrednie wspieranie organizacji zarządania destynacjami w postaci specialistycznych wyzwań, które mogą 

zapewnić skuteczność wydawania pieniędzy na działania marketingowe. Po czeskiej stronie obszaru programu kryteria wymagań 

powinny być ustanowione na podstawie Kategoryzacji DMO. Po polskiej stronie należy ustalić minimalne kryteria dla DMO jako 

końcowego beneficjenta programu. Po zakończeniu projektu „Marki turystyczne“ wskazane jest przyjęcia certyfikowanych 

organizacji jako końcowych beneficjentów.  Akceptacja certyfikatów do wyzwań zależy od poziomu wsparcia i rozwoju projektu po

polskiej stronie obszaru programu

 Wyzwania dla DMO powinny być lepiej przygotowane technicznie. Większy nacisk należy położyć na proces oceny projektu, a nie 

na ustalanie stałych wymagań (kryteriów) w wyzwaniu. Szczegółowe wymagania ograniczają możliwości ukierunkowania projektów, 

które realizują różne cele z uwagi na zróżnicowany potencjał turystyki, także w dziedzinie marketingu. Skuteczność i znaczenie 

projektów należy oceniać przede wszystkim  w procesie oceny projektu. Ocena i doradztwo przy takich projektach powinny być 

przeprowadzone przez ekspertów zajmujących się marketingiem turystycznym.
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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 (profilowanie 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 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 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 nieobjęcie tych miast obszarem programu wyraźnie ten

potencjał obniża.

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 (prywatne podmioty jako beneficjenci dofinansowania, np. w synergii z 

przyszłymi programami operacyjnymi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zalecenie nr 3:

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecane kroki:

Promowanie innowacji, wdrożenie nowych technologii oraz badań stosowanych

Jest to zalecenie kluczowe w przygotowaniu nowego okresu programowania.

W aktualnym i poprzednim okresie programowania interwencje programowe koncentrowały się przede wszystkim na rozwiązywaniu

problemów strukturalnych obszaru programu. Pomogło to częściowo ustabilizować gospodarkę i rynek pracy na poziomie lokalnym.

W wielu miejscach interwencje programowe ułatwiły kompletną transformację terytorium i przyczyniły się do rozwoju zupełnie nowej

działalności gospodarczej. Niektóre problemy obszaru programu w dalszym ciągu się utrzymują, czego przyczyną jest m.in.

ukierunkowanie gospodarki na produkcję o niskiej wartości dodanej.

Konkurencyjność gospodarcza zależy głównie od możliwości wprowadzania nowych innowacji i nowoczesnych technologii, które

opierają się również na wynikach badań stosowanych. W nowym okresie programowania warto oprócz „tradycyjnej strategii” skupić się

na wspieraniu wdrażania innowacji, nowych technologii i promocji badań stosowanych, co pomoże lepiej ocenić istniejące interwencje

programu. Kluczową wartością dodaną proponowanego programu jest większa dywersifikacja gospodarki obszaru programu, która

zatrzyma wysoko wykwalifikowanych pracowników w tym obszarze oraz przyczyni się do stworzenia miejsc pracy z wyższą wartością

dodaną.

Następny okres programowania

• Przeprowadzenie analizy celów programu – określenie podstawowych tematów w każdej dziedzinie. 

• Definicja beneficjentów końcowych:

 sektor publiczny: miasta, gminy, stowarzyszenia gmin i inne organizacje publiczne (szkoły, uniwersytety)

 sektor niezyskowy: spółki, spółdzielnie, akcjonariusze spółek publicznych

 sektor prywatny: jako partner z udziałem finansowym w celu wdrożenia wyników badań 

• Rodzaje interwencji: innowacje w zarządzaniu miastami i gminami (technologia SMART), innowacje w rozwoju firm produkcyjnych i

technologicznych na obszarze programu.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Zalecenie nr 4:

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

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecenia dotyczące przygotowania i realizacji w ramach 3 osi priorytetowej nadal obowiązują.

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.
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