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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej ogłosiło przetarg na składanie ofert na realizację

zamówienia publicznego na usługi zleconego w ramach owatrtego przetargu z przekroczeniem wartości

progowej. Celem realizacji zamówienia publicznego na usługi jest dokonania oceny programu Interreg V-A

Republika Czeska – Polska, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 o

wspólnych postanowieniach oraz Zlecenia metodycznego Narodowego Organu ds. Koordynacji (NOK), w celu

ewaluacji okresu programowania 2014-2020.

Celem ewaluacji jest sprawdzenie realizacji priorytetów i celów szczegółowych oraz sprawdzenie zmian

priorytetów rozwojowych programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska

Na wykonawcę została wybrana firma KPMG Česká republika, s.r.o. na podstawie zwycięskiej oferty złożonej w

przetargu „Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych oraz sprawdzenie zmian priorytetów

rozwojowych programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska” (dalej tylko „programu”). Umowa o dzieło

została podpisana przez obie strony w dniu 23.01.2017 r. a data ta została oznaczona jako data rozpoczęcia

projektu.

Głównym celem ewaluacji jest:

• jakościowa i ilościowa ocena, w jakim stopniu są realizowane cele programu;

• zidentyfikowanie pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na realizację tych celów;

• sformułowanie propozycji działań prowadzących do usunięcia tych negatywnych czynników;

Jej celem jest przede wszystkim zidentyfikowanie bezpośrednich efektów społeczno-ekonomicznych interwencji

programu i ich wpływu na stan obszaru programu w związku z realizacją celów szczegółowych programu.

Wstęp – kontekst i cele raportu 
końcowego

Kontekst raportu końcowego

Cel raportu końcowego

Cele Raportu końcowego zostały określone w następujący sposób:

• podać odpowiedzi na określone pytania ewaluacyjne na podstawie zrealizowanych badań ewaluacyjnych

• przedstawić sposób postępowania, na podstawie którego zostały ustalone odpowiedzi na pytania

ewaluacyjne

• na podstawie oceny efektywności realizacji celów programu przedstawić ustrukturyzowane wnioski i

zalecenia, dotyczące lepszego ukierunkowania i ewentualnych korekt programu w pozostałej części

trwającego okresu lub w kolejnym okresie programowania; wnioski te zostaną uzasadnione z wykorzystaniem

jasnej argumentacji
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Wstęp – kontekst i cele raportu 
końcowego

Zespół realizacyjny

Firma KPMG ČR ponadto do celu realizacji zadania nr 3 wykorzysta dalsze osoby (pracowników

zleceniodawcy, ankieterów, współpracujące podmioty itp.). Powodem jest przede wszystkim zakres

zleconego badania oraz ramy czasowe wskazane na jego ralizację. Osoby te zapewnią dotrzymanie

wymogów określonych w zleceniu, tak aby nie wpłynęło to negatywnie na jakość zadania.

Martin Kavka 

kierownik zespołu (KPMG ČR) 

Zdeněk Tůma

Ondřej Špaček 

Radek Chaloupka

Denisa Rybářova

Iga Stolcman

Jarosław Radiměřský

Ondřej Štefek

Lukáš Bumbálek

Jan Podestát

Jana Garay
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Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji zostały określone następujące zalecenia do dalszego wdrażania

programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zalecenia

ID Oś priorytetowa Opis zalecenia Uzasadnienie zalecenia

1 OP 1 Kontynuowanie obecnego wsparcia współpracy

transgranicznej jednostek zintegrowanego

systemu ratownictwa. Późniejsze działania

sformułować z uwzględnieniem końcowych

rezultatów projektu Bezpieczne pogranicze

(rezultaty projektu w zakresie kluczowego

działania „Analiza i ocena obecnego stanu

współpracy jednostek i instytucji odpowiadających

za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza”, w

ramach którego na zakończenie projektu powinien

być oceniony osiągnięty stan współpracy

transgranicznej i wspólnie zdefiniowane możliwe

kierunki dalszego rozwoju).

Interwencje w sposób

udokumentowany przyczyniają

się do poprawy współpracy

transgranicznej zintegrowanego

systemu ratownictwa (ZSR),

zwłaszcza w dziedzinie

systemowych, kadrowych i

organizacyjnych warunków do

wspólnych interwencji jednostek

ZSR. Z analizy wynika, że

przestrzeń do wsparcia rozwoju

współpracy transgranicznej

jednostek ZSR wciąż występuje

we wszystkich trzech

podstawowych dziedzinach

(warunki systemowe, warunki

materialne i techniczne oraz

warunki organizacyjne i

kadrowe).

2 OP 2 (projekty 

infrastrukturalne)

Kontynuować wsparcie budowania, remontów lub

odnowy publicznej infrastruktury transportowej lub

turystycznej.

Zostało dowiedzione, że

interwencje, jeśli są dobrze

zaplanowane, przyczyniają się

do wykorzystania potencjału

ruchu turystycznego lub

rozszerzenia oferty programowej.

3 OP 2 (projekty 

infrastrukturalne)

W przypadku dużych projektów, przede wszystkim

dotyczących infrastruktury transportowej, zawsze

oceniać efektywność ekonomiczną ich realizacji

za pośrednictwem metody analizy kosztów i

korzyści CBA

Wykorzystanie metody CBA

sprawdziło się już w obecnym

okresie.

4 OP 2 (projekty 

infrastrukturalne)

Projekty infrastrukturalne dotyczące budowy i

odnowienia publicznej infrastruktury turystycznej

oceniać przede wszystkim z uwzględnieniem

całkowitego potencjału ruchu turystycznego

(zrównoważone potrzeby destynacji) i dopiero

później pod kątem liczby odwiedzin i przychodów

z turystyki – projekty muszą mieć jednoznaczne

powiązanie z obszarem, tzn. muszą odpowiednio

uzupełniać ofertę danej destynacji turystycznej i

rozwijać ją. W przeciwnym wypadku może grozić

ryzyko przeciążenia obszaru pod względem jego

chłonności turystycznej lub wybór

nieodpowiednich projektów, które nie spełniają

kryteriów zrównoważonego rozwoju destynacji.

Uzasadnienie potrzeby uzupełnienia infrastruktury

powinno być udokumentowane na podstawie

strategii danej destynacji.

Powodem jest prawidłowe

oszacowanie limitu chłonności

turystycznej obszaru. Położenie

nacisku tylko na liczbę odwiedzin

jako parametr może mieć

destrukcyjne następstwa.

Interwencje muszą być

systematycznie planowane

długookresowo i odpowiadać

potrzebom destynacji.
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Zalecenia

ID Oś priorytetowa Opis zalecenia Uzasadnienie zalecenia

5 OP 2 (projekty 

infrastrukturalne)

Częścią projektów dotyczących uzupełniania

infrastruktury turystycznej musi być także

jednoznaczny plan (strategia) jej dalszego

wykorzystania w ramach oferty destynacji

(szczegółowe uzasadnienie, dlaczego projekt jest

kluczowy dla uzupełnienia oferty destynacji, jaką

zmianę ilościową i jakościową będzie oznaczać dla

destynacji). Odpowiednim rozwiązaniem jest

wsparcie projektów, które są długookresowo

strategicznie planowane w danej destynacji, np. są

częścią strategii rozwoju, rezerwuarów projektów,

Przy ocenie projektów ważne jest dokonanie oceny

wartości dodanej na obszarze.

Interwencje powinny być

długookresowo i systematycznie

planowane.

6 OP 2

(projekty 

infrastrukturalne)

W ramach oceny projektów powinny być brane pod

uwagę inne kluczowe czynniki, np. możliwości

turystyczne obszaru (połączenie liczby odwiedzin x

liczby mieszkańców x sezonowości), stopa zwrotu

wsparcia, wartość potencjału turystycznego i jego

wykorzystanie, przychody z turystyki, atrakcyjność

obszaru, poziom znajomości regionu, poprawa

dostępności obszaru itd.

Interwencja musi odpowiadać

chłonności turystycznej obszaru i

odpowiednio je rozwijać (rozwój

potencjału), ewentualnie musi

być ukierunkowana na usuwanie

negatywnych skutków

związanych z turystyką.

7 OP 2

(projekty 

infrastrukturalne)

Dokładnie oceniać (w ramach oceny jakości)

wartość dodaną drobnych projektów

infrastrukturalnych, np. ścieżki dydaktyczne, domy

w otoczeniu przyrody, które mają wysokie

wymagania w zakresie późniejszego utrzymania w

fazie eksploatacyjnej projektu. W ramach oceny

powinna być analizowana zgodność ze strategią

rozwojową destynacji.

Te typy interwencji mogą w fazie

eksploatacyjnej stanowić

niewspółmierne obciążenie dla

ich użytkowników.

8 OP 2

(projekty 

marketingowe)

Wspierać projekty za pośrednictwem

profesjonalnych podmiotów – organizacji

zajmujących się zarządzaniem destynacjami (OZD),

które bazują na jednolitej strategii marketingowej

destynacji. W przypadku RCz można wykorzystać

oficjalnie certyfikowane OZD. W przypadku Polski

konieczne jest uwzględnienie poziomu

profesjonalizacji zarządzania destynacjami i

kontynuowanie końcowej certyfikacji w zakresie

odpowiednio wybranych kryteriów dla odbiorców

końcowych, ewentualnie w nawiązaniu do

rezultatów projektu „Marek turystycznych”.

To podejście oznacza większą

pewność w porównaniu z

niesystematycznym wydawaniem

środków finansowych programu.

9 OP 2

(projekty 

marketingowe)

Preferować projekty, które są ukierunkowane na

eliminację negatywnych wpływów sezonowości

turystyki, np. jesień, wiosna lub dni powszednie.

Rozszerzenie sezonu rozwiązuje

problemy związane z

przeciążeniem obszaru w

wybranych okresach i zwiększa

odporność turystyki jak źródła

przychodów oraz zatrudnienia na

obszarze.
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Zalecenia

ID Oś priorytetowa Opis zalecenia Uzasadnienie zalecenia

10 OP 2 (projekty

marketingowe)

Preferować projekty z dobrą segmentacją grup

docelowych i realizacją działań marketingowych

zgodnie ze strategią. W przypadku RCz zgodność

realizowanych działań marketingowych i strategii

jest sprawdzana w ramach warunków Kategoryzacji

OZD.

Powodem jest ograniczenie

niesystematycznego wydawania

środków finansowych.

11 OP 3 W przypadku wsparcia interwencji w ramach OP3

zalecamy (głównie w przypadku projektów

indywidualnych) ukierunkowanie w większym

stopniu na zwiększenie potencjału transgranicznej

mobilności pracowników. Zalecamy rozważenie

pozytywnej bonifikacji w ramach oceny wniosków

projektowych w przypadku projektów, które

obejmują działania projektowe, ukierunkowane na

zwiększenie transgranicznej mobilności

pracowników (różne formy staży lub wymian

zagranicznych, kursy językowe).

Działania projektowe

bezpośrednio ukierunkowane na

wsparcie mobilności pracowników

(staże transgraniczne, kursy

językowe) okazują się efektywne

pod kątem realizacji celów OP3/

12 OP 4 Rozważyć zwiększenie promocji programu w

zakresie możliwości współpracy transgranicznej i

dostępnego wsparcia w dziedzinach o niższym

poziomie współpracy instytucji.

Na niektórych obszarach

odnotowano w przypadku

wybranych grup podmiotów (np.

powiatowe izby gospodarcze)

niską świadomość możliwości

wsparcia współpracy

transgranicznej za pośrednictwem

programu Interreg RCz – Polska.
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Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Przedmiotem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności interwencji programu w ramach Osi Priorytetowej 1. W

celu przeprowadzenia ewaluacji został wybrany projekt flagowy Bezpieczne pogranicze, którego celem jest

poprawa transgranicznej gotowości do realizacji działań przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Projekt ten

ze względu na swój charakter powinien mieć znaczący wpływ na całkowitą transgraniczną zdolność do

działania wybranych służb ZSR (przede wszystkim straży pożarnej).

Przedmiotem niniejszego raportu są wyniki badania ukierunkowanego na weryfikację przesłanek i warunków

umożliwiających wyższy poziom transgranicznej zdolności do działania (warunki systemowe, warunki

materialne i techniczne, warunki organizacyjne i kadrowe). Dalej są prezentowane aktualne dane w

odniesieniu do wskaźników kontekstowych.

Pytania ewaluacyjne – ustalenia końcowe

1. Czy pod wpływem programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zwiększyła się transgraniczna 

zdolność do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji 

kryzysowych?

Dostawca stwierdzi, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel szczegółowy: „Zwiększenie transgranicznej

zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”. Wykorzysta do tego

kontrfaktyczną ewaluację wpływu, za pomocą której zidentyfikuje tzw. atrybucję, czyli efekt programu netto, jaki nie wystąpiłby bez jego

oddziaływania na obszarze programu. Ponieważ interwencje programu w Osi Priorytetowej 1 są stosunkowo heterogeniczne, może być

trudne skonstruowanie trafnej grupy kontrolnej dla całego obszaru programu, który jest przedmiotem badania. W takim przypadku

dostawca zastosuje metody kontrfaktyczne do któregoś z cząstkowych aspektów interwencji, na przykład w formie studium przypadku

wybranych projektów, w taki sposób, że spróbuje uzyskać jak największą zewnętrzną trafność badania. Dostawca wykorzysta do

badania metody podane w EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

1a. Jeśli tak, o ile?

Dostawca stwierdzi, jak duży wkład netto interwencji programu można zaobserwować na obszarze programu dla danego celu

szczegółowego.

Oś priorytetowa 1

Ustalenia końcowe

Działaniami wspieranymi w ramach Osi priorytetowej 1 pod względem swojego zamysłu i sposobu ich realizacji

odpowiadają zdefiniowanym potrzebom w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Kluczowi aktorzy, do których się zwrócono,

oceniają aktualne ukierunkowanie interwencji w tej dziedzinie bez zasadniczych zastrzeżeń. Współpraca

transgraniczna jednostek ZSR, zwłaszcza jednostek straży pożarnej, jest na obszarze programu na wysokim poziomie,

osiągniętym już na podstawie poprzednich wspólnych projektów. Interwencje wsparte w ramach transgranicznego

programu Interreg V-A RCz-Polska mają, według pytanych przedstawicieli straży pożarnej, wyraźny udział w

całkowitym rozwoju współpracy transgranicznej jednostek ZSR.

Ustalenia końcowe

Interwencje realizowane w ramach osi priorytetowej przyczyniają się do zwiększenia transgranicznej zdolności do

działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Poprawa

transgranicznej zdolności do działania została odnotowana w dziedzinie komunikacji, zarówno na poziomie dowództwa

lub ośrodków operacyjnych, jak i w ramach komunikacji w trakcie poszczególnych interwencji. Pozytywne efekty są

również widoczne w dziedzinie przygotowania kadr do wspólnej interwencji (poziom znajomości przepisów prawnych,

znajomość języka czy znajomość procedur w trakcie realizacji wspólnych interwencji). Zwiększenie transgranicznej

zdolności do działania potwierdza również całkowita liczba interwencji transgranicznych na obszarze programu w

porównaniu z okolicznymi regionami transgranicznymi.

Ustalenia końcowe

Poziom transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych wzrósł pod wpływem programu o 14%, czego wyrazem jest zmiana wartości wskaźnika „Poziom 

transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych” 

(całkowita wartość wskaźnika (1/2017) = 2,92; całkowita wartość wskaźnika (12/2018) = 3,32).



9

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne
1b. Jeśli tak, w jaki sposób?

Dostawca ustali, jakie są charakterystyki wkładu interwencji programu w zwiększenie transgranicznej zdolności do działania przy

usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na przykład, o jaką formę poprawy chodzi, czy

wkład można obserwować na całym obszarze programu czy tylko lokalnie albo czy wkład jest podobny po obu stronach granicy. Do

tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

1c. Jeśli tak, dzięki czemu?

Dostawca stwierdzi, jaki przede wszystkim rodzaj działań projektowych spowodował korzyść dla danego celu szczegółowego i o jaki typ

beneficjentów projektu chodziło. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

1d. Jeśli tak, czy jest to korzyść długookresowo trwała?

Dostawca analizuje, do jakiego stopnia zidentyfikowany wkład programu do danego celu szczegółowego jest trwały i ewentualnie

zaproponuje działania w celu jego utrzymania lub dalszego rozwoju.

1e. Jeśli tak, czy wkład jest adekwatny do wydanych środków?

Dostawca analizuje, czy zidentyfikowany wkład jest adekwatny do wydanych środków.

1f. Jeśli nie, dlaczego?

Dostawca analizuje, z jakich powodów nie udało się w ramach realizowanych interwencji spełnić celu: „Zwiększenie transgranicznej

zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”. Do tego typu badania

odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

1g. Jeśli nie, jak poprawić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie Osi Priorytetowej 1 programu?

Dostawca na podstawie stwierdzonych przyczyn niepowodzenia zaproponuje działania programu, prowadzące do bardziej efektywnego

zwiększenia transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji

kryzysowych. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

Oś priorytetowa 1

Ustalenia końcowe

Poprawa w wybranych dziedzinach transgranicznej zdolności do działania jest podobna zarówno w przypadku

czeskich, jak i polskich podmiotów. Częściowo można odróżnić wpływ niektórych typów interwencji. Poprawa

transgranicznego funkcjonowania ośrodków operacyjnych ma wpływ na cały obszar programu. W porównaniu z tym

uzupełnienie wyposażenia technicznego ma wpływ o raczej lokalnym charakterze. Liczby interwencji transgranicznych

wzrosły we wszystkich regionach (krajach/województwach). Na niektórych obszarach korzyści ze współpracy

transgranicznej jednostek straży pożarnej są bardziej znaczące. Chodzi właśnie o rejony, gdzie ze względu na warunki

fizyczno-geograficzne obszaru, dostępność transportowa i umiejscowienie poszczególnych stacji jednostek straży

pożarnej bardziej efektywne jest interweniowanie z drugiej strony granicy. Takim obszarem jest na przykład Cypel

Jawornicki (czes. Javornický výběžek) w powiecie Jeseník lub przygraniczna część autostrady A1.

Ustalenia końcowe

W przypadku badanego projektu flagowego za nośniki deklarowanych efektów dla danego celu specyficznego są

uważane przede wszystkim szkolenia, wspólne ćwiczenia i działania prowadzące do poprawy komunikacji (staże

pracowników ośrodków operacyjnych, nabycie wyposażenia technicznego w dziedzinie ICT /technologii informacyjno-

komunikacyjnych/). Na poziomie lokalnym w przypadku mniejszych jednostek ochrony pożarowej większy wpływ ma

natomiast poziom wyposażenia technicznego (działania dotyczące nabycia wyposażenia technicznego), który jest tutaj

niższy.

Ustalenia końcowe

Trwałość różni się w zależności od typu poszczególnych działań projektowych. W przypadku działań miękkich

(szkolenia specjalistyczne, wspólne ćwiczenia, kursy językowe itp.) okres trwałości korzyści ma charakter krótkotrwały.

Przygotowanie personalne (kadr) trzeba utrzymywać na bieżąco. Z kolei w przypadku wyposażenia technicznego

trwałość korzyści, wynikająca z jego nabycia, ma bardziej długotrwały charakter (w ramach 10 – 16 lat), w zależności

od typu nabytego sprzętu.

Ustalenia końcowe

Wspierane działania pod względem funkcjonowania logiki interwencji spełniają kryterium skuteczności. Wydatkowanie 

środków można w ten sposób ocenić jako gospodarne.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Logikę interwencji można uważać za funkcjonalną.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE OSI PRIORYTETOWEJ 1

Główne korzyści

• Znacząca poprawa w dziedzinie systemu komunikacyjnego dzięki uzupełnieniu środków komunikacyjnych

i dzięki stażom wymiennym pracowników ośrodków operacyjnych.

• Obserwowalne korzyści ze szkoleń specjalistycznych i wspólnych ćwiczeń w dziedzinie przygotowania

kadrowego.

Ryzyka

• Potrzeba zachowania ciągłości wspólnego przygotowanie, w przeciwnym wypadku grozi ponowny spadek

transgranicznej zdolności do działania, szczególnie w dziedzinie przygotowania personalnego.

Zalecenia

• Kontynuować obecne wsparcie i na podstawie końcowych produktów projektu Bezpieczne pogranicze

(produkty projektu w zakresie kluczowego działania „Analiza i ocena obecnego stanu współpracy jednostek

i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza”, w ramach którego na

zakończenie projektu powinien być oceniony osiągnięty stan współpracy transgranicznej i wspólnie

zdefiniowane możliwe kierunki dalszego rozwoju) sformułować późniejsze działania. Z rezultatów badań

wśród kluczowych aktorów z obszaru programu wynika, że przestrzeń do wsparcia rozwoju współpracy

transgranicznej jednostek ZSR wciąż występuje we wszystkich trzech podstawowych dziedzinach (warunki

systemowe, warunki materialne i techniczne oraz warunki organizacyjne i personalne). Według odpowiedzi

poszczególnych aktorów przede wszystkim powinna być preferowana dziedzina wspólnego przygotowania

specjalistycznego, na drugim miejscu jest wskazywana dziedzina wyposażenia technicznego. W przypadku

wyposażenia technicznego konieczne jest przeprowadzenie ponownej analizy pod kątem celu i

przydatności poszczególnych typów wyposażenia (sprzęt interwencyjny, środki komunikacji, sprzęt

wspomagający i oprogramowanie na poziomie ośrodków operacyjnych itd.).

Oś priorytetowa 1

Zalecenia
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Przedmiotem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności interwencji programu w ramach Osi Priorytetowej 2.

Do przeprowadzenia ewaluacji zostały wybrane w sumie 4 dofinansowane projekty i 1 niedofinansowany,

które są typowymi interwencjami programu. Większość projektów została już zakończona, jednak

niedostępność wszystkich potrzebnych danych powoduje ograniczoną możliwość oceny ich efektów

końcowych. Przedmiotem niniejszego raportu są rezultaty mapowania stanu obszaru i analizy oddziaływania

poszczególnych projektów przed wejściem i po wejściu w życie interwencji. Do przeprowadzenia mapowania

zostały wykorzystane metody podane w raporcie wstępnym, które obejmowały analizę dostępnych danych

administracyjnych i badania terenowe. Badanie terenowe miało charakter badania jakościowego i

ilościowego, którego celem było rozpoznanie oczekiwań zainteresowanych podmiotów na danym obszarze,

związanych z realizacją projektów. Ocena efektów interwencji jest przeprowadzona na podstawie analizy

GAP.

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 2

Ustalenia końcowe

Obszar programu w sposób udokumentowany dysponuje wysokim potencjałem ruchu turystycznego, który wynika z

warunków związanych z lokalizacją, w postaci dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrodniczego. Ze względu na

znaczną wielkość obszaru potencjał ten jest w dużym stopniu zróżnicowany. W niektórych lokalizacjach obszaru

programu turystyka jest jedynym sensownym działaniem gospodarczym (np. obszary górskie i wiejskie). Potrzeby

rozwojowe wynikające z turystyki znacząco różnią się w ramach obszaru programu. W niektórych lokalizacjach

potencjał ten jest dotychczas niewykorzystany, dlatego właściwe jest wsparcie jego rozwoju poprzez odpowiednie

interwencje. Natomiast w innych lokalizacjach obszar przekroczył już granice swoich możliwości, dlatego konieczne

jest zajęcie się skutkami jego intensywnego wykorzystania. Systematyczne i koncepcyjne wsparcie turystyki ze strony

sektora publicznego przyczynia się w ten sposób do rozwoju obszaru programu i do rozwiązania problemów,

zwłaszcza na poziomie lokalnym. Zgodnie z ustaleniami w ramach ewaluacji program jest w stanie reagować na

kluczowe potrzeby obszaru, jego rozwój i rozwiązywanie aktualnych problemów. Interwencje programu uwzględniają w

ten sposób podstawowe potrzeby obszaru w dziedzinie rozwoju turystyki.

Z finalnych ustaleń wynika, że aktorzy ruchu turystycznego pozytywnie oceniają ukierunkowanie interwencji programu

w dziedzinie turystyki. Na podstawie realizowanych projektów widać, że pomioty potrafią identyfikować wiele różnych

korzyści dla rozwoju obszaru. Realizowane projekty wspierają wzajemną współpracę podmiotów ruchu turystycznego,

nie tylko na poziomie poszczególnych krajów, ale przede wszystkim transgranicznie. Poszczególne interwencje stają

się tym samym ważnym narzędziem współpracy między destynacjami.

2. Czy dzięki wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pod wpływem

programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zwiększyła się liczba odwiedzin regionu?
Dostawca stwierdzi, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel szczegółowy: „Zwiększanie liczby odwiedzin

regionu dzięki większemu wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych.” Wykorzysta do tego kontrfaktyczną

ewaluację wpływu, za pomocą której zidentyfikuje tzw. atrybucję, czyli efekt programu netto, jaki nie wystąpiłby bez jego oddziaływania

na obszarze programu. Ponieważ interwencje programu w Osi Priorytetowej 2 są stosunkowo heterogeniczne, może być trudne

skonstruowanie trafnej grupy kontrolnej dla całego obszaru programu, który jest przedmiotem badania. W takim przypadku dostawca

zastosuje metody kontrfaktyczne do któregoś z cząstkowych aspektów interwencji, na przykład w formie studium przypadku wybranych

projektów, w taki sposób, że spróbuje uzyskać jak największą zewnętrzną trafność badania. Dostawca wykorzysta do badania metody

podane w EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

Pytania ewaluacyjne – ustalenia końcowe

Ustalenia końcowe

Realizowane interwencje w ramach osi priorytetowej przyczyniają się do zwiększenia liczby odwiedzin obszaru

poprzez wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Wpływ na liczbę odwiedzin różni się jednak

według typu interwencji. Wsparcie projektów infrastrukturalnych pozytywnie wpływa na odwiedzalność w perspektywie

średniookresowej lub długookresowej. Wsparcie projektów marketingowych ma wpływ przede wszystkim w okresie ich

realizacji, ewentualnie według typu interwencji w perspektywie krótkookresowej. Odpowiednie projekty infrastrukturalne

pod względem liczby odwiedzin odzwierciedlają strategiczne plany rozwoju obszaru, projekty marketingowe reagują

przede wszystkim na aktualne potrzeby. Wzajemne oddziaływanie obu typów interwencji ma jednak efekty synergiczne

i w ten sposób w ramach programu wzajemnie się uzupełniają.

Z ustaleń wynika ponadto, że istnieją wpływy interwencji o większym znaczeniu niż wpływ na liczbę odwiedzin.

Realizowane interwencje przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia dostępności obszaru, wiedzy o nim i

atrakcyjności, a także zasadniczo zwiększają wartość potencjału turystycznego. Mimo że wpływ interwencji na liczbę

odwiedzin jest głównym narzędziem do pomiaru efektywności programu, niezbędne jest, aby pozostałe wpływy

postrzegać jako równie ważne, ewentualnie na podobnym poziomie ważności.
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a. Jeśli tak, o ile?
Autor ewaluacji w obecnej fazie jej opracowania nie ma wystarczającej ilości informacji do oceny ilościowej wpływu interwencji na liczbę 

odwiedzin regionu.

Ustalenia końcowe

W okresie przetwarzania wniosków końcowych ewaluacji nie są dostępne żadne dane ze źródeł administracyjnych

dotyczące okresu przebiegu interwencji i po zakończeniu realizacji interwencji, Wkład netto zwiększenia liczby

odwiedzin można zatem określić przede wszystkim na podstawie wyników badania terenowego i prognoz rozwoju

turystyki na obszarze oddziaływania, z których wynika:

a) Projekty infrastrukturalne – wpływ netto na liczbę odwiedzin nie został zidentyfikowany. Ze studiów przypadków

wynika, że podmioty oczekują, że realizacja projektów zwiększy liczbę odwiedzin. W okresie zakończenia projektów i

rozpoczęcia fazy eksploatacyjnej oczekiwania te nie są zrealizowane. Projekty infrastrukturalne, które były

przedmiotem studiów przypadku mają wpływ na liczbę odwiedzin w perspektywie średniookresowej i długookresowej.

Spostrzeżenia respondentów potwierdzają tym samym charakter tych projektów.

b) Projekty marketingowe – na podstawie studium przypadku z uwzględnieniem natychmiastowego efektu jego

realizacji, można określić wkład netto zwiększenia liczby odwiedzin dla rejonu Pogranicza Kłodzkiego i powiatu

kłodzkiego. Wpływ na odwiedzalność w miejscu interwencji został zidentyfikowany na poziomie 0,8%, przy czym

większy udział na poziomie ok. 1% został odnotowany po czeskiej stronie obszaru. Po polskiej stronie było ok. 0,6%.

Różnica uzyskanych wartości wynika z bezwzględnej wielkości liczby odwiedzin obu obszarów. W przypadku

podobnych projektów (budżet, jakość działań komunikacyjnych) można zaobserwować podobny wpływ na poziomie

całego programu.

Pod względem określenia wkładu netto liczby odwiedzin dla obu typów interwencji zgodny jest wysoki stopień

oczekiwań przed realizacją projektów. Po zakończeniu projektów w okresie ich fazy eksploatacyjnej rzeczywiste

postrzeganie wpływów na liczbę odwiedzin jest mniejsze. Ze względu na te stwierdzenia, wskazane jest, aby przed

zatwierdzeniem projektów szczegółowo ocenić ich rzeczywiste możliwości pod względem wpływu na liczbę odwiedzin.

Ustalenia końcowe

Z ustaleń w ramach ewaluacji wynika, że wkład w zakresie liczby odwiedzin różni się w zależności od typu interwencji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych wpływy są przede wszystkim średniookresowe i długookresowe oraz w

zależności od zakresu interwencji mają różny wpływ na obszar. Powodem jest to, że typy interwencji przyczyniają się

do zwiększenia potencjału turystycznego, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie warunków obszaru

programu. Wiedzę o ich realizacji trzeba jednak dopiero zbudować. Podobny wkład można obserwować po obu

stronach granicy, bezpośredni wpływ jest raczej lokalny, tzn. w miejscu realizacji danego projektu.

W przypadku projektów marketingowych charakter zmiany liczby odwiedzin jest natychmiastowy lub krótkookresowy

oraz różni się według typu produktu turystycznego i zastosowanych narzędzi komunikacyjnych. Te typy interwencji

umożliwiają pracę nad rozkładem liczby odwiedzin na obszarze w czasie (sezonowość) i w miejscu (dystrybucja

odwiedzin do miejsc o niewykorzystanym potencjale). Projekty znacząco wspierają także współpracę między

destynacjami.

Ważny wkładem projektów marketingowych jest zwiększenie wiedzy o obszarze programu wśród potencjalnych

odwiedzających. Umożliwia to zwiększenie efektywności wykorzystania środków finansowych wydanych na projekty

infrastrukturalne w ramach programu, których wpływ może być widoczny dopiero w przypadku dostatecznej wiedzy

(poinformowania). Dofinansowanie marketingu turystycznego w ramach programu zwiększa w ten sposób efektywność

realizowanych interwencji w dziedzinie infrastruktury.

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 2

b. Jeśli tak, w jaki sposób?
Dostawca stwierdzi, jakie są charakterystyki wkładu interwencji programu w zwiększenie liczby odwiedzin regionu za pomocą

większego wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Na przykład, o jaki typ odwiedzin chodzi, czy wkład można

obserwować na całym obszarze programu czy tylko lokalnie albo czy korzyść jest podobna po obu stronach granicy. Do tego typu

badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.
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c. Jeśli tak, to dzięki czemu?
Dostawca stwierdzi, jaki przede wszystkim rodzaj działań projektowych spowodował korzyść dla danego celu szczegółowego i o jaki typ

beneficjentów projektu chodziło. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

Ustalenia końcowe
W przypadku projektów infrastrukturalnych nie można dokładnie określić, jakie działania przyczyniają się do zwiększenia

liczby odwiedzin, a jakie nie. Każde projektowane działanie należy koniecznie oceniać w kontekście danej lokalizacji, jej

warunków, poziomu potencjału i potrzeb rozwojowych (np. w lokalizacji, gdzie zbudowano dostateczną liczbę miejsc

parkingowych pod kątem przewidywanej liczby odwiedzin, budowanie kolejnych miejsc nie będzie efektywne; w lokalizacji,

gdzie brakuje ścieżki dydaktycznej, a taka ścieżka jest odpowiednim uzupełnieniem produktu destynacji, projekt ten może

mieć znaczący wpływ na liczbę odwiedzin). Odpowiednim rozwiązaniem jest wsparcie projektów, które są długookresowo

strategicznie planowane w danej destynacji, np. są częścią strategii rozwoju, rezerwuarów projektów. Dzięki temu można

zidentyfikować ryzykowne typy interwencji, które wymagają dokładnej oceny pod względem efektywności. Ocena

efektywności ekonomicznej jest w ramach programu stosowana tylko w odniesieniu do dużych projektów (remont dróg), w

przypadku których nieefektywne wydatkowanie środków jest dzięki temu minimalizowane. Z puntu widzenia pozostałych

typów interwencji infrastrukturalnych najbardziej ryzykowne są te, w przypadku których trudno jest wykazać rzeczywisty

wpływ (interwencje, przy których nie jest śledzona liczba odwiedzin, nie pobiera się opłat za wstęp itd.). Te projekty należy

przy ich dofinansowaniu oceniać starannie właśnie w odniesieniu do strategii konkretnej destynacji.

W przypadku interwencji marketingowych sytuacja jest podobna, z tą różnicą, że ryzykowne są wszystkie interwencje, które

nie są realizowane przez profesjonalną organizację zarządzania destynacją (OZD), działającą na danym obszarze. Dowodem

wyższego poziomu profesjonalizmu w RCz jest certyfikacja za pośrednictwem kategoryzacji OZD. W Polsce sytuacja jest

jednak trudniejsza, ponieważ poziom profesjonalizacji tych organizacji jest niższy niż w RCz. Profesjonalne OZD powinny

być gwarancją realizacji projektów zgodnie ze strategią marketingową i potrzebami obszaru. Z punktu widzenia konkretnych

interwencji największy wkład po obu stronach granicy mają projekty, których rezultatem jest wytworzenie lub rozwój produktu

turystycznego, w tym realizacja regularnie się powtarzających imprez (eventów).

Ustalenia końcowe
Wsparcie projektów infrastrukturalnych, które są przedmiotem wsparcia programu, jest kluczowe pod kątem utrzymania

potrzebnej wartości potencjału obszaru programu. Ich trwałość różni się w zależności od typu interwencji. Kluczowym

czynnikiem dla trwałości projektów infrastrukturalnych są koszty ponoszone w ich fazie eksploatacyjnej, które nie powinny być

wyższe niż zidentyfikowane korzyści. Dlatego ryzykowne są interwencje, które wykazują wysokie koszty w fazie eksploatacji,

a korzyści są stosunkowo niskie, np. ścieżki dydaktyczne/tematyczne, domy w otoczeniu przyrody, ośrodki informacji

turystycznej, niektóre typy ścieżek rowerowych itd. Powodem są często stosunkowo kosztowne lub nieodpowiednie

instalacje, które są często mało odporne na wpływy atmosferyczne. W ramach ewaluacji zostało potwierdzone, że projekty

marketingowe mają krótką trwałość. Jeśli ich rezultatem jest jednak wytworzenie produktu z potencjałem powtórzenia w

kolejnych latach (np. eventy), wtedy korzyści i trwałość dla danej lokalizacji są stosunkowo wysokie. Jeśli interwencje wesprą

współpracę między sektorem publicznym i prywatnych lub pomogą w usunięciu barier, konieczne jest uznanie takich

interwencji za trwałe z długookresowym pozytywnym wpływem na danym obszarze.

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 2

d.  Jeśli tak, czy jest to wkład długookresowo trwały?
Dostawca analizuje, do jakiego stopnia zidentyfikowany wkład programu do danego celu szczegółowego jest trwały i ewentualnie

zaproponuje działania w celu jego utrzymania lub dalszego rozwoju.

Ustalenia końcowe
Dla wybranych dużych projektów w ramach osi priorytetowej 2 została przeprowadzona analiza wpływu projektów

inwestycyjnych na potencjał rozwoju gospodarczego regionu, oparta na metodzie analizy cost-benefit (CBA). W przypadku

tych projektów przed ich zatwierdzeniem została wykazana efektywność wydatkowanych środków finansowych.

Zidentyfikowane korzyści w przypadku tych projektów są wyższe niż ich koszty. W odniesieniu do tych projektów można

zatem stwierdzić, że zidentyfikowane korzyści odpowiadają wydatkowanym środkom. Znaczenie przeprowadzenia tych

analiz w fazie projektowej zostało wykazane także w ramach tej ewaluacji, dlatego zaleca się, aby kontynuować ekonomiczną

oceną projektów. Nadal też jednak powinno się to przeprowadzać w przypadku projektów o większym zakresie finansowym z

powodu kosztów ich realizacji. W przypadku pozostałych interwencji zostało zidentyfikowanych wiele korzyści, nie tylko w

postaci wpływu na liczbę odwiedzin obszaru. Ramowe wyliczenie korzyści można przeprowadzić także dla projektów

marketingowych. Ze studium przypadku zrealizowanego w ramach niniejszej ewaluacji wynika, że jeśli Festiwal wrażeń

(Festival zážitků) odwiedzi w 2018 i 2019 roku łącznie ok. 12-13 tys. osób, to na podstawie metody kalkulacji korzyści

ekonomicznych można wnioskować, że wkład realizacji imprezy do budżetów publicznych będzie w przybliżeniu w takiej

samej wysokości jak całkowita kwota finansowa alokowana na projekt (12,5 mln CZK). Realizacja projektu ma jednak wiele

innych korzyści nieekonomicznych. W przypadku dobrze przygotowanych projektów marketingowych ich bilans jest

jednoznacznie pozytywny.

e. Jeśli tak, czy wkład jest adekwatny do wydanych środków?
Dostawca analizuje, czy zidentyfikowany wkład jest adekwatny do wydanych środków.
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Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 2

f. Jeśli tak, jaki wkład ma działalność Funduszu Mikroprojektów?
Dostawca analizuje, jaka część wkładu programu do danego celu szczegółowego jest bezpośrednio związana z działalnością

Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez sześć euroregionów za pośrednictwem projektów parasolowych.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby nie został spełniony główny cel osi priorytetowej. W przeciwieństwie do tego

została zidentyfikowana znacząca niezgodność między oczekiwaniami a rzeczywistością, wynikająca z realizacji

interwencji, w zakresie liczby odwiedzin obszaru. Wyższe oczekiwania związane ze wzrostem liczby odwiedzin są

identyfikowana w fazie przedprojektowej. Może to być spowodowane ustawieniem programu i staraniem

wnioskodawców, aby przed realizacją projektów zadeklarować wyższe korzyści niż projekt ma w rzeczywistości. W

ramach oceny projektów niezbędne jest z tego względu dokonanie dokładnej oceny wpływu projektu w zakresie

przewidywanych celów i ukierunkowanie na ocenę jakości projektów.

Ustalenia końcowe

Absolutna większość mikroprojektów podlegających tematycznie OP2 jest mocno powiązanych z realizacją celu OP 2.

Dofinansowywane są większościowe działania o większym wkładzie w realizację celu OP (marketing, dodatkowa

infrastruktura tematyczna lub odnowa dziedzictwa historycznego). Wkład działalności Funduszu Mikroprojektów można

ocenić jako zasadniczy dla realizacji celu szczegółowego OP 2, także ze względu na wysoką liczbę realizowanych

małych projektów.

Ustalenia końcowe

Logika interwencji programu w ramach osi priorytetowej 2 jest w zasadzie ustawiona w odpowiedni sposób. Pod

względem potrzeb obszaru programu obejmuje podstawowe interwencje, które przyczyniają się do wykorzystania

zasobów przyrodniczych i kulturalnych. W ramach ewaluacji zostały zidentyfikowane tylko częściowe niedociągnięcia.

Przy określaniu logiki interwencji nie powinno się kłaść nacisku tylko na jeden wskaźnik ruchu turystycznego, którym

jest wzrost liczby odwiedzin. Z punktu widzenia potrzeb obszaru odpowiednie jest reagowanie w ramach logiki

interwencji na inne kluczowe czynniki konkurencyjności turystyki w perspektywie długookresowej, na przykład

chłonności turystycznej obszaru (połączenie liczby odwiedzin x liczby mieszkańców x sezonowości), stopa zwrotu

wsparcia, wartość potencjału turystycznego i jego wykorzystanie, przychody z turystyki. W ramach oceny powinny być

brane pod uwagę inne czynniki, takie jak atrakcyjność obszaru, poziom wiedzy o regionie, poprawa dostępności

obszaru itd. W niektórych lokalizacjach dalsze zwiększanie liczby odwiedzin może być kontrproduktywne, przy czym

interwencje programu są na tym obszarze pożądane. Chodzi np. o rozwiązywanie problemu przeciążenia obszaru

turystyką, zmianę składu odwiedzających (mniej odwiedzających, którzy więcej wydają, większy odsetek

odwiedzających wielodniowych w porównaniu z odwiedzającymi jednodniowymi itd.) W odniesieniu do tych wyzwań

należy także dostosować logikę interwencji programu. Odpowiednim rozwiązaniem jest określenie takich warunków

ogłaszanych naborów, które umożliwią realizację interwencji uwzględniających wszystkie aktualne potrzeby obszaru.

Rozwiązaniem może być zarówno ogólny nabór z większym naciskiem na ocenę jakości przedłożonych projektów lub

nabór uwzględniający potrzeby obszaru.

h. Jeśli nie, jak poprawić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie Osi Priorytetowej 2 programu?
Dostawca na podstawie stwierdzonych przyczyn niepowodzenia zaproponuje zrealizowanie w ramach programu działań prowadzących

do bardziej efektywnego zwiększenia liczby odwiedzin regionu za pośrednictwem lepszego wykorzystania potencjału zasobów

przyrodniczych i kulturalnych. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

g. Jeśli nie, dlaczego?
Dostawca analizuje, z jakich powodów w ramach realizowanych interwencji nie udało się zrealizować celu: „Zwiększenie

transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”. Do tego

typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

W celu zweryfikowania efektywności wspieranych projektów infrastrukturalnych zostały wybrane typowe

interwencje programu – remonty dróg, budowanie ścieżek rowerowych i ścieżek dydaktycznych. Z

przeprowadzonej ewaluacji wynikają następujące kluczowe wnioski.

Główne korzyści

• Poprawa wykorzystania bogactwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturalnego oraz całościowe zwiększenie

potencjału turystycznego.

• Poprawa warunków życia ludności w miejscu realizacji i zwiększenie jego atrakcyjności pod względem

wykorzystania turystycznego.

• Znacząca poprawa dostępności oraz udostępnienia lokalizacji turystycznych i celów w miejscu realizacji

projektu.

Ryzyka

• Dofinansowanie drobnych projektów infrastrukturalnych, np. ścieżki dydaktyczne, domy w otoczeniu przyrody,

które mają wysokie wymagania w zakresie późniejszego utrzymania w fazie eksploatacyjnej projektu.

• Wsparcie projektów infrastrukturalnych, które są realizowane bez powiązania z rzeczywistymi potrzebami

danego obszaru.

• W przypadku projektów niejasna jest korzyść pod względem podniesienia jakości oferty turystycznej lub

brakuje jej strategicznego przyporządkowania w ramach całościowego rozwoju destynacji (zwykle chodzi o

odosobnione drobne projekty infrastrukturalne o minimalnej lub żadnej korzyści dla rozwoju obszaru jako

destynacji turystycznej).

• Wsparcie budowli liniowych (dróg, ścieżek rowerowych) bez powiązania z nadrzędną infrastrukturą

transportową lub turystyczną.

• Wsparcie planów infrastrukturalnych, które mają lub mogą mieć potencjał komercyjny (z powodu

niedozwolonego wsparcia publicznego, naruszenia środowiska konkurencyjnego).

Zalecenia

• Kontynuować wsparcie budowania, remontów lub odnowy publicznej infrastruktury transportowej lub

turystycznej.

• W przypadku dużych projektów, przede wszystkim dotyczących infrastruktury transportowej, zawsze oceniać

efektywność ekonomiczną ich realizacji za pośrednictwem zastosowania metody CBA.

• Projekty infrastrukturalne dotyczące budowy i odnowienia publicznej infrastruktury turystycznej oceniać przede

wszystkim z uwzględnieniem całkowitego potencjału ruchu turystycznego (zrównoważone potrzeby destynacji) i

dopiero później pod kątem liczby odwiedzin i przychodów z turystyki – projekty muszą mieć jednoznaczne

powiązanie z obszarem, tzn. muszą odpowiednio uzupełniać ofertę danej destynacji turystycznej i rozwijać ją. W

przeciwnym wypadku może grozić ryzyko przeciążenia obszaru pod względem jego chłonności turystycznej lub

wybór nieodpowiednich projektów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju destynacji.

Uzasadnienie potrzeby uzupełnienia infrastruktury powinno być udokumentowane na podstawie strategii danej

destynacji.

• Częścią projektów dotyczących uzupełniania infrastruktury turystycznej musi być także jednoznaczny plan

(strategia) jej dalszego wykorzystania w ramach oferty destynacji (szczegółowe uzasadnienie, dlaczego projekt

jest kluczowy dla uzupełnienia oferty destynacji, jaką zmianę ilościową i jakościową będzie oznaczać dla

destynacji). Odpowiednim rozwiązaniem jest wsparcie projektów, które są długookresowo strategicznie

planowane w danej destynacji, np. są częścią strategii rozwoju, rezerwuarów projektów, Przy ocenie projektów

ważne jest dokonanie oceny wartości dodanej na obszarze.

• W ramach oceny projektów powinny być brane pod uwagę inne kluczowe czynniki, np. możliwości turystyczne

obszaru (połączenie liczby odwiedzin x liczby mieszkańców x sezonowości), stopa zwrotu wsparcia, wartość

potencjału turystycznego i jego wykorzystanie, przychody z turystyki, atrakcyjność obszaru, poziom znajomości

regionu, poprawa dostępności obszaru itd.

• Dokładnie oceniać (w ramach oceny jakości) wartość dodaną drobnych projektów infrastrukturalnych, np.

ścieżki dydaktyczne, domy w otoczeniu przyrody, które mają wysokie wymagania w zakresie późniejszego

utrzymania w fazie eksploatacyjnej projektu. W ramach oceny powinna być analizowana zgodność ze strategią

rozwojową destynacji.

Oś priorytetowa 2

Zalecenia
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ZALECENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW MARKETINGOWYCH

W celu zweryfikowania efektywności wspieranych projektów marketingowych został wybrany projekt, który

jest typową interwencją programu. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikają następujące kluczowe wnioski.

Główne korzyści

• Zwiększenie wiedzy w miejscu wpływu projektu oraz poprawa wykorzystania bogactwa przyrodniczego i

dziedzictwa kulturowego.

• Wsparcie współpracy aktorów w dziedzinie turystyki – rozwój współpracy między destynacjami,

profesjonalizacja podmiotów działających w turystyce oraz świadczeniodawców powiązanych usług.

• Optymalizacja wykorzystania infrastruktury turystycznej i zmniejszenie negatywnego wpływu sezonowości.

• Długotrwałe zwiększenie liczby odwiedzin, zwłaszcza w przypadku realizacji imprez (eventów).

Ryzyka

• Realizacja projektów marketingowych w głównym sezonie, gdy destynacje są wystarczająco

wykorzystywane turystycznie.

• Wsparcie nieodpowiednich narzędzi marketingowych w stosunku do charakteru i celu projektu (realizacja

projektów bez strategii marketingowej, nieodpowiednio przeprowadzona segmentacja itd.).

• Realizacja projektów marketingowych przez podmioty bez dostatecznych kwalifikacji fachowych, przez

nieodpowiednich beneficjentów dofinansowania.

Zalecenia

• Wspierać projekty za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów – organizacji zajmujących się

zarządzaniem destynacjami (OZD), które bazują na jednolitej strategii marketingowej destynacji. W

przypadku RCz można wykorzystać oficjalnie certyfikowane OZD. W przypadku Polski konieczne jest

uwzględnienie poziomu profesjonalizacji zarządzania destynacjami i kontynuowanie końcowej certyfikacji w

zakresie odpowiednio wybranych kryteriów dla odbiorców końcowych, ewentualnie w nawiązaniu do

rezultatów projektu „Marek turystycznych”.

• Przy ocenie preferować projekty, które są ukierunkowane na eliminację negatywnych wpływów

sezonowości turystyki, np. jesień, wiosna lub dni powszednie.

• Skupić się na projektach, których wynikiem są eventy (imprezy), dysponujące potencjałem kontynuowania

także po zakończeniu wsparcia z programu finansowania - wsparcie imprez ma pozytywny wpływ

ekonomiczny.

• Preferować projekty z dobrą segmentacją grup docelowych i realizacją działań marketingowych zgodnie

ze strategią. W przypadku RCz zgodność realizowanych działań marketingowych i strategii jest sprawdzana

w ramach warunków Kategoryzacji OZD.

Oś priorytetowa 2
Zalecenia

Konstrukcja wskaźnika chłonności turystycznej obszaru

Wskaźnik jest oparty na danych dotyczących liczby odwiedzin w gminach o rozszerzonych kompetencjach

(czeski skrót ORP), ewentualnie danych innej odpowiedniej jednostki terytorialnej, np. certyfikowanej na

danym obszarze OZD, według sezonu (dane miesięczne można uzyskać na żądanie z Czeskiego Urzędu

Statystycznego, mają stosunkowo wysoką niezawodność). Obciążenie turystyczne można obliczyć jako

odsetek liczby odwiedzin według sezonu w stosunku do powierzchni (1 km2 powierzchni lub liczby stałych

mieszkańców danego obszaru). Wynikiem są wartości (wskaźniki) dla różnych części sezonu. Wyższa

wartość wskaźników oznacza wyższe obciążenie. Interpretacja wskaźników powinna być prowadzona z

uwzględnieniem specyfiki danego obszaru (wyposażenie w infrastrukturę turystyczną, charakter atrakcji

itd.), najlepiej jako część wniosku projektowego.
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Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Przedmiotem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności interwencji programu w ramach Osi Priorytetowej 3.

Do celów przeprowadzenia ewaluacji został wybrany projekt, który w znacznym stopniu jest typowy dla danej

dziedziny interwencji, a przewidywana data zakończenia realizacji projektu to termin do końca 2018 roku.

Przedmiotem niniejszego raportu są wyniki badania ukierunkowane na identyfikację efektów, wynikających z

udziału w stażach zagranicznych jako jedne z typowych działań dla Osi priorytetowej 3.

Pytania ewaluacyjne – ustalenia końcowe

Czy podniósł się poziom zatrudnienia absolwentów pod wpływem programu Interreg V-A Republika

Czeska-Polska?

Dostawca stwierdzi, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel szczegółowy: „Podniesienie poziomu zatrudnienia

absolwentów”. Wykorzysta do tego kontrfaktyczną ewaluację wpływu, za pomocą której zidentyfikuje tzw. atrybucję, czyli efekt

programu netto, jaki nie wystąpiłby bez jego oddziaływania na obszarze programu. Ponieważ interwencje programu w Osi Priorytetowej

3 są stosunkowo heterogeniczne, może być trudne skonstruowanie trafnej grupy kontrolnej dla całego obszaru programu, który jest

przedmiotem badania. W takim przypadku dostawca zastosuje metody kontrfaktyczne do któregoś z cząstkowych aspektów interwencji,

na przykład w formie studium przypadku wybranych projektów, w taki sposób, że spróbuje uzyskać jak największą zewnętrzną trafność

badania. Dostawca wykorzysta do badania metody podane w EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic

Development - Evaluation guide.

a. Jeśli tak, o ile?
Dodavatel zjistí, jak velký čistý přínos intervencí programu lze v programovém území pro daný specifický cíl pozorovat.

b. Jeśli tak, w jaki sposób?
Dostawca stwierdzi, jakie są charakterystyki wkładu interwencji programu dla podniesienia poziomu zatrudnienia absolwentów. Na

przykład, o jaką formę zatrudnienia chodzi, czy korzyść można obserwować na całym obszarze programu czy tylko lokalnie albo czy

korzyść jest podobna po obu stronach granicy. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji

wpływu.

Oś priorytetowa 3

Ustalenia końcowe

Pod względem poziomu zatrudnienia w zakresie badanej próbki nie wykazano bezpośredniego (netto) efektu w

odniesieniu do zatrudnienia absolwentów. Po zakończeniu swojej nauki absolutna większość ankietowanych

absolwentów badanych szkół znalazła pracę bez względu na udział w działaniach projektów. Główne identyfikowane

korzyści badanej interwencji osi priorytetowej - zdobycie praktyki i nowych umiejętności (68% uczestników stażu),

zmiana postaw w stosunku do pracy za granicą (41%) lub zmniejszenie obaw związanych ze środowiskiem

zagranicznym (58%), wytwarzają jednak dobre warunki dla wsparcia transgranicznej mobilności pracowników.

Ustalenia końcowe

Działania wspierane w ramach Osi priorytetowej 3 w widoczny sposób prowadzą do zwiększenia wiedzy i podniesienia

kwalifikacji uczestniczących osób za pośrednictwem działań edukacyjnych. Całkowity wkład programu do realizacji

celu „Poprawa poziomu zatrudnienia absolwentów” jest jednak obecnie limitowany niską liczbą realizowanych

interwencji oraz aktualną sytuacją na rynku pracy, na którym występuje ogólnie niskie bezrobocie (w poszczególnych

grupach wiekowych).

Ustalenia końcowe

Korzyści działań projektowych realizowanych w ramach interwencji mogą się różnić zarówno po obu stronach granicy, 

jak i w ramach poszczególnych mniejszych jednostek terytorialnych (województwa, kraje). I to w zależności od stopnia 

oddziaływania przede wszystkim następujących czynników na danym obszarze: stopa bezrobocia, oferta miejsc pracy 

(liczba i ich struktura), poziom płac, atrakcyjność pracodawców, dostępność transportowa. Ogólnie obowiązuje zasada, 

że wspierane projekty powinny mieć jak najbardziej bezpośrednie powiązanie z regionalnym rynkiem pracy.
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c. Jeśli tak, dzięki czemu?

Dostawca stwierdzi, jaki przede wszystkim rodzaj działań projektowych spowodował korzyść dla danego celu szczegółowego i o jaki typ

beneficjentów projektu chodziło. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

d. Jeśli tak, czy jest to korzyść długotrwale zrównoważona?

Dostawca analizuje, do jakiego stopnia zidentyfikowany wkład programu do danego celu szczegółowego jest trwały i ewentualnie

zaproponuje działania w celu jego utrzymania lub dalszego rozwoju.

e. Jeśli tak, czy wkład jest adekwatny do wydanych środków?

Dostawca analizuje, czy zidentyfikowany wkład jest adekwatny do wydanych środków.

f. Jeśli tak, jaki wkład ma działalność Funduszu Mikroprojektów?

Dostawca analizuje, jaka część wkładu programu do danego celu szczegółowego jest bezpośrednio związana z działalnością

Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez dwa euroregiony za pośrednictwem projektów parasolowych.

g. Jeśli nie, dlaczego?

Dostawca analizuje, z jakich powodów w ramach realizowanych interwencji nie udało się zrealizować celu: „Podniesienie poziomu

zatrudnienia absolwentów”. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

h.Jeśli nie, jak poprawić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie Osi Priorytetowej 3 programu?

Dostawca na podstawie stwierdzonych przyczyn niepowodzenia zaproponuje w ramach programu działania prowadzące do

podniesienia poziomu zatrudnienia absolwentów. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią

ewaluacji wpływu.

Ustalenia końcowe

W przypadku badanego projektu z poszczególnych zrealizowanych działań (staże transgraniczne, warsztaty, nauka

języków) nośnikiem efektów były przede wszystkim staże transgraniczne.

Ustalenia końcowe

Trwałość różni się w zależności od typu poszczególnych działań projektowych. W przypadku miękkich działań

(wspólne zajęcia edukacyjne (wykłady, kursy specjalistyczne, seminaria), konferencje, warsztaty, nauka języków)

trwałość korzyści ma charakter krótkookresowy. Z reguły dotyczy także różnorodnych materiałów studyjnych lub

podręczników metodycznych, które przeważnie wymagają częstej aktualizacji pod kątem ich sprofilowania. Częściowy

wyjątek stanowią staże studyjne i pracownicze, w przypadku których zdobyte doświadczenie a charakter bardziej

długookresowy.

Ustalenia końcowe

Wspierane działania pod względem funkcjonowania logiki interwencji spełniają kryterium skuteczności. Wydatkowanie

środków można w ten sposób ocenić jako gospodarne.

Ustalenia końcowe

Wkład działalności Funduszu Mikroprojektów pod względem realizacji celu OP 3 jest bardzo niski. Dofinansowanie

otrzymało tylko 7 mikroprojektów o ukierunkowaniu tematycznym, dotyczącym podniesienia poziomu zatrudnienia

absolwentów. Realizowane mikroprojekty nie zawsze zawierały działania o większej korzyści w stosunku do realizacji

celów.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Logikę interwencji można uważać za funkcjonalną.

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 3
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ZALECENIA DOTYCZĄCE OSI PRIORYTETOWEJ 3

Główne korzyści

• Wyraźna zmiana postaw dotyczących możliwości podjęcia pracy po drugiej stronie granicy (w przypadku

polskich uczniów szkół średnich).

• Zdobycie doświadczeń praktycznych.

• Zmniejszenie obaw związanych ze środowiskiem zagranicznym.

• Poznanie zagranicznego środowiska i możliwość zdobycia kontaktów związanych z pracą.

Ryzyka

-

Zalecenia

• W przypadku wsparcia interwencji w ramach OP 3 zalecamy (głównie w przypadku projektów

indywidualnych) ukierunkowanie w większym stopniu na zwiększenie potencjału transgranicznej mobilności

pracowników. Zalecamy rozważenie pozytywnej bonifikacji w ramach oceny wniosków projektowych w

przypadku projektów, które obejmują działania projektowe, ukierunkowane na zwiększenie transgranicznej

mobilności pracowników (różne formy staży lub wymian zagranicznych, kursy językowe).

Oś priorytetowa 3

Zalecenia
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Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne
Przedmiotem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności interwencji programu w ramach Osi Priorytetowej 4.

Do przeprowadzenia ewaluacji zostały wybrane w sumie 2 dofinansowane projekty, które są typowymi

interwencjami programu.

Pytania ewaluacyjne – ustalenia końcowe

Czy pod wpływem programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zwiększyła się intensywność

współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym?

Dostawca stwierdzi, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel szczegółowy: „Zwiększenie intensywności

współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym”. Wykorzysta do tego kontrfaktyczną ewaluację wpływu, za pomocą

której zidentyfikuje tzw. atrybucję, czyli efekt programu netto, jaki nie wystąpiłby bez jego oddziaływania na obszarze programu.

Ponieważ interwencje programu w Osi Priorytetowej 4 są stosunkowo heterogeniczne, może być trudne skonstruowanie trafnej grupy

kontrolnej dla całego obszaru programu, który jest przedmiotem badania. W takim przypadku dostawca zastosuje metody

kontrfaktyczne do któregoś z cząstkowych aspektów interwencji, na przykład w formie studium przypadku wybranych projektów, w taki

sposób, że spróbuje uzyskać jak największą zewnętrzną trafność badania. Dostawca wykorzysta do badania metody podane w

EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development - Evaluation guide.

a. Jeśli tak, o ile?
Dostawca stwierdzi, jak duży wkład netto interwencji programu można zaobserwować na obszarze programu dla danego celu

szczegółowego.

b. Jeśli tak, w jaki sposób?
Dostawca stwierdzi, jakie są charakterystyki wkładu interwencji programu w zwiększenie intensywności współpracy instytucji i

społeczności w regionie przygranicznym. Na przykład, o jaki typ współpracy chodzi, czy korzyść można obserwować na całym obszarze

programu czy tylko lokalnie albo czy korzyść jest podobna po obu stronach granicy. Do tego typu badania odpowiednie jest

zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

c. Jeśli tak, dzięki czemu?
Dostawca stwierdzi, jaki przede wszystkim rodzaj działań projektowych spowodował korzyść dla danego celu szczegółowego i o jaki typ

beneficjentów projektu chodziło. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

Oś priorytetowa 4

Ustalenia końcowe

W zakresie postrzegania wzajemnego współistnienia i współpracy zostały odnotowane pozytywne efekty w rozwoju

oceny wzajemnego współistnienia w ciągu ostatnich dwóch lat. Pozytywne jest również postrzeganie oddziaływania

samej interwencji pod kątem jej wpływu na kształtowanie poglądów na temat swoich sąsiadów. Ustalenia wynikające

ze studium przypadku zostały porównane z ustaleniami na podstawie wskaźnika rezultatu „Postrzeganie wzajemnego

współistnienia i współpracy społeczności w regionie przygranicznym” dla całego obszaru programu z 2017 roku. Z tego

porównania wynika, że poziom postrzegania wzajemnego współistnienia na badanym obszarze w ramach studium

przypadku jest wyższy niż wynosi średni poziom postrzegania wzajemnego współistnienia na obszarze programu.

W odniesieniu do współpracy instytucji to w przypadku wspieranych instytucji poziom współpracy jest zdecydowanie

wyższy, w związku z tym, że współpraca wynika z trwającej już dłużej współpracy z partnerami transgranicznymi.

Współpraca rozwija się w znacznym stopniu dzięki dofinansowaniu projektów z funduszy europejskich, ponieważ ci

instytucjonalni aktorzy często nie mają dostatecznej ilości wolnych środków finansowych lub kompetencji, aby nimi

dysponować.

Ustalenia końcowe

Korzyść netto w zakresie podniesienia poziomu postrzegania wzajemnego współistnienia można oszacować przede

wszystkim na podstawie wyników badania terenowego, chodzi o wielkość rzędu jednostek %.

Ustalenia końcowe

Korzyść interwencji można obserwować na całym obszarze programu, po obu stronach granicy.

Ustalenia końcowe

Nośnikiem efektów są przede wszystkim miękkie działania. W przypadku współpracy instytucji chodzi o różnorodne

wspólne spotkania (spotkania robocze, warsztaty lub konferencje), w przypadku społeczności chodzi głównie o

imprezy społeczne, kulturalne lub sportowe.
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d. Jeśli tak, czy wkład jest długotrwale zrównoważony?

Dostawca analizuje, do jakiego stopnia zidentyfikowany wkład programu do danego celu szczegółowego jest trwały i ewentualnie

zaproponuje działania w celu jego utrzymania lub dalszego rozwoju.

e. Jeśli tak, czy wkład jest adekwatny do wydanych środków?

Dostawca analizuje, czy zidentyfikowany wkład jest adekwatny do wydanych środków.

f. Jeśli tak, jaki wkład ma działalność Funduszu Mikroprojektów?

Dostawca analizuje, jaka część wkładu programu do danego celu szczegółowego jest bezpośrednio związana z działalnością

Funduszu Mikroprojektów, zarządzanego przez sześć euroregionów za pośrednictwem projektów parasolowych.

g. Jeśli nie, dlaczego?

Dostawca analizuje, z jakich powodów w ramach realizowanych interwencji nie udało się zrealizować celu: „Zwiększenie intensywności

współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym”. Do tego typu badania odpowiednie jest zastosowanie metod

kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

h. Jeśli nie, jak poprawić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie Osi Priorytetowej 4 programu?

Dostawca na podstawie stwierdzonych przyczyn niepowodzenia zaproponuje do programu działania prowadzące do efektywniejszego

zwiększenia intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Do tego typu badania odpowiednie jest

zastosowanie metod kierowanej teorią ewaluacji wpływu.

Ustalenia końcowe

Trwałość różni się w zależności od typu poszczególnych działań projektowych. W przypadku większości działań

projektowych w ramach OP 4 trwałość korzyści ma charakter krótkookresowy. Wyjątkiem są działania projektowe

(imprezy społeczne, kulturalne, sportowe, ale też specyficznie ukierunkowane, np. w dziedzinie wsparcia

przedsiębiorczości lub turystyki itp.), które są w danej lokalizacji tradycyjne, a ich realizacja np. co roku się powtarza.

Działania te stymulują ciągłą transgraniczną współpracę instytucji i społeczności.

Ustalenia końcowe

Wspierane działania pod względem funkcjonowania logiki interwencji spełniają kryterium skuteczności. Wydatkowanie

środków można w ten sposób ocenić jako gospodarne.

Ustalenia końcowe

Korzyść z działalności Funduszu Mikroprojektów jest w tym przypadku całkiem zasadnicza dla realizacji celu

specyficznego OP 4 i stanowi jądro programu. Ukierunkowanie dofinansowanych mikroprojektów ma pod względem

osiągania korzyści zasadnicze znaczenie (najliczniej są reprezentowane działania o większym wkładzie w realizację

celu OP (imprezy społeczne i kulturalne, grupy robocze i wspólne spotkania zainteresowanych instytucji i

społeczności).

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Ustalenia końcowe

W ramach ewaluacji nie stwierdzono, aby wspierane działania nie przyczyniały się do realizacji celu osi priorytetowej.

Logikę interwencji można uważać za funkcjonalną.

Ustalenia końcowe – odpowiedzi na 
pytania ewaluacyjne

Oś priorytetowa 4
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ZALECENIA DOTYCZĄCE OSI PRIORYTETOWEJ 4

Główne korzyści

• Podniesienie poziomu postrzegania wzajemnego współistnienia.

• Rozszerzenie zajęć czasu wolnego we wspieranych dziedzinach.

• Wyższy poziom współpracy instytucji w porównaniu z grupą kontrolną.

• Bezpośrednie efekty dla uczestników działań projektowych (nowe partnerstwa, wymiana doświadczeń,

przekazywanie informacji, rozwój wiedzy i kompetencji i in.).

Ryzyka

• Zmiany osób kierujących u poszczególnych współpracujących podmiotów.

• Dynamiczny rozwój w niektórych dziedzinach gospodarki zagraża zgodności działań z potrzebami grup

docelowych ze względu na ograniczone możliwości przeprowadzania zmian w już zrealizowanych

projektach.

Zalecenia

• Rozważyć zwiększenie promocji programu w zakresie możliwości współpracy transgranicznej i

dostępnego wsparcia w dziedzinach o niższym poziomie współpracy instytucji.

Oś priorytetowa 4

Zalecenia



23

Plan ewaluacji Oś priorytetowa 1

Celem interwencji w ramach osi priorytetowej 1 jest zwiększenie transgranicznej zdolności do działania

przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, poprzez

• Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i

usuwania skutków zagrożeń

• •Inwestycje w działania zmierzające do zwiększenia zdolności operacyjnych służb ratowniczych i

bezpieczeństwa do wspólnych interwencji obu stronach granicy

• Wspólne specjalistyczne przygotowanie funkcjonariuszy służb ratowniczych/bezpieczeństwa oraz

podmiotów zarządzania kryzysowego w celu zwiększenia transgranicznej zdolności do działania

Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem

Metodologia

Celem ewaluacji jest stwierdzenie, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel

szczegółowy: „Zwiększenie transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu skutków zdarzeń

nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”.

Ewaluacja jest przede wszystkim oparta na metodzie studiów przypadków. Plan badania jest ukierunkowany

na zweryfikowanie przesłanek i warunków umożliwiających wyższy poziom transgranicznej zdolności do

działania (warunki systemowe, warunki materialne i techniczne, warunki organizacyjne i kadrowe) oraz

porównanie rozwoju w tych dziedzinach ze stanem przed realizacją działań projektowych (na podstawie

wyników badania dotyczącego wskaźnika rezultatu „Poziom transgranicznej zdolności do działania przy

usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”). Podejście metodyczne,

wraz ze śledzonymi wskaźnikami i kryteriami oceniającymi jest bliżej opisane w ramach Raportu wstępnego.
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem

Opis projektu

Projekt Bezpieczne pogranicze jest adresowany do wszystkich służb ratownictwa i podmiotów działających

na pograniczu. Pod względem tematycznym projekt jest ukierunkowany na kilka wybranych dziedzin, które

są warunkiem zwiększenia transgranicznej zdolności do działania poszczególnych służb zintegrowanego

systemu ratownictwa (ZSR), zwłaszcza jednostek straży pożarnej (SP).

Celem tego projektu jest poprawa transgranicznej gotowości (przygotowania) do realizowania działań

mających na celu rozwiązywanie sytuacji kryzysowych za pomocą wzmocnienia współpracy wszystkich

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza. Kluczowymi działaniami projektu są

wspólne ćwiczenia jednostek SP, szkolenia specjalistyczne i językowe, panele ekspertów, warsztaty,

konferencje i zakup sprzętu technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP). Projekt jest

realizowany w okresie 1.1.2016 – 31.12.2019.

Partnerzy projektu:

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Studium przypadku: Projekt „Bezpieczne pogranicze”
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 1

Studium przypadku: Projekt „Bezpieczne pogranicze”

Korzyści projektu

Przedstawiciele partnerów projektu za zasadnicze działania projektu uważają szkolenia specjalistyczne,

wspólne ćwiczenia i działania prowadzące do poprawy komunikacji (staże pracowników ośrodków

operacyjnych). Działania te we wspomnianej kolejności uważają jednocześnie za najbardziej korzystne.

Poniżej podano ocenę poszczególnych warunków mających zasadnicze znaczenie dla transgranicznej

zdolności do działania jednostek pożarowych, wraz z porównaniem ze stanem przed realizacją działań

projektowych.

A) Warunki systemowe do wspólnej interwencji

Warunki systemowe do wspólnego działania tworzy kompleks regulacji i zasad, chodzi przede wszystkim o

regulację prawną, standardy i metodyki techniczne oraz systemy łączności i informacyjne. Znacząca

poprawa jest na podstawie przeprowadzonego badania identyfikowana w dziedzinie systemów łączności i

informacyjnych. Z kolei żaden postęp nie nastąpił w dziedzinie regulacji prawnych oraz organizacyjnych o

technicznych standardów i metodyk.

Ocena warunków systemowych do wspólnej interwencji

n = 8

Uwaga: Sposób oceny opiera się na konstrukcji wskaźnika rezultatu „Poziom transgranicznej zdolności do działania przy usuwaniu

skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych" (5 = bardzo wysoki poziom zabezpieczenia danej dziedziny

w stosunku do realizacji wspólnych interwencji; 1 = bardzo niski poziom zabezpieczenia danej dziedziny w stosunku do realizacji

wspólnych interwencji).

Regulacja prawna

Jednym z celów projektu jest zakończenie procesu zawierania regionalnych Umów o współpracy między

poszczególnymi krajami i województwami. Ten cel został z powodzeniem osiągnięty w ramach realizacji

projektu. Umowami objęta jest cała długość czesko-polskiej granicy.

Wkład projektu:

Realizacja projektu przyczyniła się do podpisania Umów o współpracy województwa dolnośląskiego z

krajem libereckim i krajem pardubickim. Trwająca współpraca spowodowała również wprowadzenie

częściowych zmian w niektórych umowach regionalnych. Nadal na bieżąco dochodzi tutaj do identyfikacji

dziedzin odpowiednich do przeprowadzenia regulacji przepisów prawnych lub zawarcia umów. Poziom

szczegółowości w dziedzinie regulacji prawnych lub umownych może się różnić zarówno w poszczególnych

krajach, jak i w wybranych lokalizacjach. W niektórych lokalizacjach działalność jednostek SP w przypadku

interwencji transgranicznych jest doprecyzowana także za pośrednictwem specyficznych umów (np.

współpraca HZS/straży poż./ Kraju Morawsko-Śląskiego ze Strażą Pożarną z województwa śląskiego przy

zdarzeniach po polskiej stronie transgranicznego odcinka autostrady A1). Przykładem zaawansowanego

poziomu współpracy transgranicznej jest również włączenie wybranych polskich JOP do

przeciwpożarowych planów alarmowych w czeskich krajach. Mimo częściowego postępu w niektórych

kwestiach przedstawiciele poszczególnych partnerów nadal dostrzegają w tej dziedzinie wiele możliwości

na poprawę aktualnego stanu.
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 1

Studium przypadku: Projekt „Bezpieczne pogranicze”

Organizacyjne i techniczne standardy i metodyki

Wkład projektu:

Wkładu projektu w tej dziedzinie można na postawie ustaleń z badania oczekiwać w związku z postępem

realizacji kluczowego działania (KD) 5. W ramach tego KD na zakończenie projektu powinny być

opracowane wspólne metodyki do realizacji interwencji transgranicznych.

Systemy łączności i informacyjne

Wkład projektu:

W przypadku systemów łączności i informacyjnych można zidentyfikować jednoznaczny wkład projektu w

stosunku do poziomu i zapewnienia łączności komunikacyjnej przy usuwaniu skutków zdarzeń.

Uzupełnienie wyposażenia wsparło oba poziomy komunikacji, zarówno na poziomie usuwania skutków

zdarzeń nadzwyczajnych (za pośrednictwem wyposażenia do wideokonferencji), jak i na miejscu

poszczególnych zdarzeń (wyposażenie interweniujących JOP w środki łączności). System do

wideokonferencji umożliwia lepszą wspólną komunikację między poszczególnymi partnerami i m.in. w ten

sposób ułatwia zarządzenie projektem. W ramach projektu został również uruchomiony wspólny portal

informacyjny projektu, który zapewnia adekwatną przestrzeń zwłaszcza do przekazywania informacji

między poszczególnymi partnerami.

B) Materialne i techniczne warunki wspólnych interwencji
Materialne i techniczne warunki to przede wszystkim wyposażenie techniczne JOP na badanym obszarze.

Wyposażenie techniczne ma znaczący wpływ na całkowitą zdolność do działania JOP i skuteczne usuwanie

skutków sytuacji nadzwyczajnych. Na podstawie ustaleń z badań nie doszło jednak w tej dziedzinie do

żadnej znaczącej zmiany.

Ocena materialnych i technicznych warunków wspólnej interwencji

n = 8

Poziom kompatybilności wyposażenia technicznego

Wkład projektu:

Większość przedstawicieli partnerów projektu ocenia poziom wzajemnej kompatybilności jako średnio

wysoki. Obecnie większość wyposażenia technicznego jest już produkowana jako kompatybilna. Zakupiony

sprzęt nie ma znaczącego wpływu na analizowany aspekt (ocena kompatybilności wyposażenia

technicznego) z powodu jego ilości w stosunku do całkowitej ilości wyposażenia technicznego JOP na

badanym obszarze.
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Poziom i zakres potrzebnego sprzętu i wyposażenia pod względem możliwości wspólnej interwencji

Wkład projektu:

Projekt pod tym kątem przyczynił się do podniesienia poziomu i zakresu wyposażenia technicznego, jednak

tylko w ograniczonym stopniu ze względu na całkowitą ilość nowo zakupionego sprzętu.

C) Organizacyjne i kadrowe warunki wspólnych interwencji

Organizacyjne i kadrowe warunki to przygotowanie pod względem organizacyjnym i kadrowym do wspólnej

interwencji. We wszystkich trzech dziedzinach kadrowego i organizacyjnego przygotowania do wspólnej

interwencji doszło na podstawie ustaleń do poprawy.

Ocena organizacyjnych i kadrowych warunków wspólnej interwencji

n = 7

Poziom znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących realizacji wspólnej interwencji

Wkład projektu:

Tematom dotyczącym przepisów i norm prawnych są poświęcone wybrane spotkania (np. panele

ekspertów, konferencje), szkolenia specjalistyczne i wspólne ćwiczenia. Przedstawiciele partnerów

podkreślają pod tym względem znaczenie ciągłości szkoleń i wspólnych ćwiczeń także z powodu

konieczności zdobycia osobistych doświadczeń przez poszczególnych funkcjonariuszy straży pożarnej, jak

również fluktuacji kadr w straży.

Poziom znajomości języków

Wkład projektu:

W ramach projektu odbywa się nauka języków (kursy językowe) dla poszczególnych funkcjonariuszy straży

pożarnej. Został stworzony na przykład także tematyczny słownik czesko-polski. Poziom zrozumienia

podnosi się jednak równocześnie w trakcie wspólnych szkoleń i staży wymiennych. Mimo postępu w ocenie

przygotowania językowego (od wartości bliskiej kategorii 2 = „niskie” w stronę kategorii 3 = „dostateczne”),

większość przedstawicieli zaangażowanych jednostek SP zauważa rezerwy w przygotowaniu językowym i

widzi wielką przestrzeń do dalszych prac.

Poziom znajomość procedur regulujących organizację wspólnej interwencji

Wkład projektu:

Podobnie jak w poprzednich dziedzinach, w ramach projektu odbywają się również szkolenia

specjalistyczne ukierunkowane na znajomość procedur przy realizacji wspólnych interwencji.

Przedstawiciele partnerów według swoich słów odnotowali w tej dziedzinie widoczną poprawę w zakresie

znajomości procedur.
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Zbiorcza ocena poszczególnych aspektów wpływających na transgraniczną zdolność do działania

(stan 01/2017 i 12/2018)

n = 8

Liczba zawartych regionalnych umów o współpracy

W czasie realizacji projektu zostały zawarte pozostałe regionalne umowy o współpracy między jednostkami

strażackimi poszczególnych krajów Republiki Czeskiej i polskich województw. W czerwcu 2017 roku została

podpisana umowa o współpracy między krajem libereckim a województwem dolnośląskim. W listopadzie

2017 roku została podpisana umowa o współpracy między krajem pardubickim a województwem

dolnośląskim. Proces zawierania umów o współpracy został w ten sposób zakończony z powodzeniem.

Obecny stan regionalnych umów o współpracy w ramach obszaru programu

Kraj Województwo
Regionalna umowa 

o współpracy

Zawarcie 

umowy

Liberecký kraj Województwo dolnośląskie tak czerwiec 2017

Královehradecký kraj Województwo dolnośląskie tak luty 2012

Pardubický kraj Województwo dolnośląskie tak listopad 2017

Olomoucký kraj Województwo dolnośląskie tak czerwiec 2008

Olomoucký kraj Województwo opolskie tak listopad 2014

Moravskoslezský kraj Województwo opolskie tak luty 2008

Moravskoslezský kraj Województwo śląskie tak czerwiec 2008
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Liczba interwencji transgranicznych

Liczba interwencji transgranicznych na obszarze programu w okresie realizacji projektu (2016 - 2018)

wyraźnie wzrosła w porównaniu z tej samej długości okresem przed realizacją projektu (2013 – 2015).

Natomiast w pozostałych sąsiednich krajach, oprócz Niemiec, liczba transgranicznych interwencji spadała.

Liczba interwencji transgranicznych w latach 2008 – 2018 (źródło: Dyrekcja Generalna Straży Pożarnej

RCz)

Uwaga: Chodzi o całkowitą liczbę interwencji JOP Straży Pożarnej RCz w przypadku zdarzeń w danym kraju, jak również JOP

danego kraju w Czechach. Dane za 2018 rok obejmują interwencje transgraniczne w pierwszych trzech kwartałach roku.

Trwające interwencje – grupa kontrolna:

Pozostałe transgraniczne Programy współpracy nie wspierają w obecnym okresie programowania 2014 –

2020 interwencji o podobnym ukierunkowaniu, jakie ma badany projekt „Bezpieczne pogranicze (OP 1 –

Wspólne zarządzenie ryzykiem). Wyjątkiem jest Program współpracy Wolne Państwo Saksonia - Republika

Czeska 2014-2020. Tutaj w latach 2015 i 2016 zostało dofinansowanych 7 projektów w dziedzinie

zapobiegania zagrożeniom, w ramach których uczestniczyły jednostki straży pożarnej. W tym przypadku

można przewidywać możliwy wpływ realizacji tych projektów na liczebność transgranicznych interwencji w

tym regionie.

Liczba interwencji transgranicznych w latach 2008 - 2018 na obszarze programu (źródło: Dyrekcja

Generalna Straży Pożarnej RCz)

Na obszarze programu przeważają przypadki pomocy transgranicznej poprzez interwencje JOP SP RCz w

związku ze zdarzeniami w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek interwencji poszczególnych

jednostek straży pożarnej po drugiej stronie granicy stał się bardziej wyrównany.
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W niektórych rejonach obszaru programu, ze względu na warunki fizyczno-geograficzne obszaru,

dostępność transportową i umiejscowienie poszczególnych stacji jednostek straży pożarnej bardziej

efektywne jest interweniowanie wspólne (z wykorzystanie jednostek straży pożarnej z drugiej strony

granicy). Takim obszarem jest na przykład Cypel Jawornicki (czes. Javornický výběžek) w powiecie Jeseník

lub przygraniczna część autostrady A1. Poniżej został na podstawie danych zilustrowany jeden z

przypadków ostatnich pożarów w ubiegłym roku o większym zakresie w kraju ołomunieckim.

Pożar paczek słomy w Javorníku

Opis zdarzenia:

We wtorek 16 października 2018 roku o godzinie 20:03 do ośrodka operacyjnego Straży Pożarnej Kraju

Ołomunieckiego został zgłoszony pożar słomy w Javorníku.

Na miejsce zdarzenia ośrodek operacyjny wysłał zawodowych strażaków z Jeseníka i strażaków

ochotników z Javorníka. Po dalszym uściśleniu, że chodzi o pożar o większym zakresie, na miejsce

zdarzenia wysłano kolejne jednostki jako posiłki, czyli ochotniczą straż pożarną z Bílego Potoku i Uhelnej

oraz polskich zawodowych strażaków z Paczkowa. Płomienie objęły paczki słomy i odpady, które leżały

blisko blaszanej hali. Pożar w niewielkim stopni przeniknął też rurą do wewnętrznych pomieszczeń hali,

silny dym wypełnił jednak całą halę. Strażacy rozgrabili słomę i odpady i dogasili ukryte ogniska,

przewietrzyli zadymioną halę. Podczas pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Wysokość szkody została wstępnie obliczona na 50 000 CZK, przyczyną pożaru była usterka techniczna.

Interweniujący strażacy mogli w czasie interwencji w praktyce wykorzystać doświadczenia ze wspólnych

ćwiczeń taktycznych, w których uczestniczyli (konkretnie jednostki SDH Javorník, PSP Paczków i HZS

Jeseník) w pobliskiej lokalizacji (w Javorníku na zamku Jánský Vrch) zaledwie kilka dni przed samym

pożarem (dnia 11.10.2018).

Wybrane dane dotyczące opisanego zdarzenia:

Z danych dotyczących opisu zdarzenia można odnotować, że czas dojazdu polskiej jednostki zawodowych

strażaków z Paczkowa jest podobny do czasu dojazdu miejscowych jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Zawodowa jednostka HZS ze stacji Jeseník ma znacznie dłuższy czas dojazdu do tej i pobliskich lokalizacji

Cypla Jawornickiego. Oprócz czasu dojazdu zasadnicze znaczenie w podobnych przypadkach ma

zwłaszcza dostateczna liczba sił przeciwpożarowych (także ten aspekt jest jedną z korzyści wynikających z

interwencji transgranicznych).

Interweniujące 

jednostki ochrony 

poż.

Data zdarzenia Zgłoszenie Wyjazd jednostki
Przyjazd na 

interwencję

Czas 

dojazdu

Ocalona 

wartość

Javorník 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:06 16.10.2018 20:11 16.10.2018 20:14 0:05:00

4 000 000 

Kč

Stanice Jeseník 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:06 16.10.2018 20:07 16.10.2018 20:32 0:25:00

Paczków (PL) 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:12 16.10.2018 20:24 16.10.2018 20:30 0:06:00

Bílý Potok 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:12 16.10.2018 20:22 16.10.2018 20:29 0:07:00

Uhelná 16.10.2018 19:30 16.10.2018 20:36 16.10.2018 20:44 16.10.2018 20:48 0:07:00
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projektów

Głównym celem projektu było zwiększenie liczby odwiedzin wspólnego regionu transgranicznego

Frýdlantska i południowej części Dolnego Śląska. Ten cel został wsparty dzięki poprawie jakości

infrastruktury transportowej (drogowej) i zwiększeniu dostępności dla turystów dziedzictwa przyrodniczego

i kulturalnego przygranicznego regionu. Kolejnym celem projektu było skrócenie czasu dojazdu do celów

turystycznych w rejonie przygranicznym, podniesienie jakości systemu informacyjnego i nawigacyjnego,

zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestycji w dziedzinie turystyki oraz zwiększenie wiedzy o

lokalnych zabytkach kulturalnych, historycznych i przyrodniczych.

Projekt „Z zamku Frýdlant do zamku Czocha”

Projekt „Ścieżka dydaktyczna po Mieście Europejskim Náchod – Kudowa-Zdroj“

Głównym celem projektu było zwiększenie liczby odwiedzin regionu za pośrednictwem

większego wykorzystania potencjału wartości przyrodniczych i kulturalnych. Rezultatem projektu

jest interaktywna ścieżka dydaktyczna, która połączyła czeską i polską część miast Náchod i

Kudowa-Zdrój w ich ośrodkach. Kolejnymi celami projektu była realizacja działań

infrastrukturalnych w celu udostępnienia oraz wspólne działania informacyjne, marketingowe i

promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Projekt w ten

sposób przede wszystkim odpowiadał na potrzebę ożywienia transgranicznego ruchu

turystycznego.

Projekt „Ścieżką dydaktyczną do zabytków przyrodniczych i historycznych”

Głównym celem projekt było zwiększenie liczby odwiedzających wykorzystujących Wambierzycką

Ścieżkę Dydaktyczną z jej przyrodniczymi i historycznymi atrakcjami lub zabytkami sakralnymi,

ukończoną w Wambierzycach. Ten cel powinien być osiągnięty dzięki usunięciu barier dotyczących

urządzenia infrastruktury turystycznej. Zbudowano parking, centra informacji i powiązaną

infrastrukturę. Projekt przede wszystkim reagował w ten sposób na skutki nadmiernego obciążenia

obszaru turystyką w czasie sezonu i niedostateczne możliwości gmin na tym obszarze, aby poradzić

sobie z wzrostem liczby odwiedzin.

Główny cel projektu dotyczy wsparcia wzrostu liczby odwiedzin i lepszego wykorzystania wspólnego potencjału bogactwa

przyrodniczego i kulturalnego przy czesko-polskiej granicy na terenie Gór Izerskich i zachodniej części Karkonoszy.

Aktualnym problemem jest niewykorzystany potencjał turystyczny poza sezonem zimowym. Problemem jest także niski

odsetek odwiedzających z drugiej strony granicy i wyraźnie większa liczba odwiedzin po polskiej stronie obszaru.

Projekt „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w górach pogranicza”

Projekt nie został dofinansowany, dlatego został wybrany jako jednostka kontrolna w ramach tej samej grupy projektów.

Jednostka kontrolna

Projekt nie został ukończony do momentu zakończenia zbierania danych. Do użytku została oddana większość

zaplanowanych budowli po stronie czeskiej i polskiej, po polskiej stronie na niektórych odcinkach oczekiwany

jest wybór dostawców budowy.

Projekt został zakończony na koniec sezonu 2018 r. (wrzesień), czyli do daty finalnej.

Projekt do finalnej daty zakończenia zbierania danych został zakończony, co stało się przed głównym sezonem

(maj) w 2018 roku.

Nazwa projektu Zwiększenie wartości potencjału turystycznego Liczba odwiedzających, 

konsumpcja i zatrudnienie

Projekt „Z zamku Frýdlant do 

zamku Czocha“

Pozytywny wpływ wykazany (zob. badanie) – zwiększenie 

atrakcyjności obszaru i dostępności, co ma bezpośredni 

wpływ na wartość potencjału turystycznego obszaru 

Badanie jakościowe nie wykazało 

zwiększenia liczby odwiedzających –

źródła administracyjne nie są dostępne 

Projekt „Ścieżka dydaktyczna 

po Mieście Europejskim 

Náchod – Kudowa-Zdroj“

Pozytywny wpływ wykazany (zob. badanie) – zwiększenie 

atrakcyjności obszaru i dostępności, co ma bezpośredni 

wpływ na wartość potencjału turystycznego obszaru 

Badanie jakościowe nie wykazało 

zwiększenia liczby odwiedzających –

źródła administracyjne nie są dostępne 

Projekt „Ścieżką dydaktyczną 

do zabytków przyrodniczych i 

historycznych”

Pozytywny wpływ wykazany (zob. badanie) – zwiększenie 

atrakcyjności obszaru i dostępności, co ma bezpośredni 

wpływ na wartość potencjału turystycznego obszaru 

Badanie jakościowe nie wykazało 

zwiększenia liczby odwiedzających –

źródła administracyjne nie są dostępne  

Ocena wybranych projektów pod względem określonych kryteriów
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Projekt „Festiwal wrażeń”

Projekt był ukierunkowany na wspólną powiązaną tematycznie kampanię marketingową na pograniczu

kraju hradeckiego i województwa dolnośląskiego jako całościowego obszaru, który oferuje niecodzienne

wrażenia w dotychczas często pomijanych obiektach dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy.

Chodzi o obszar o wspólnej historii i dziedzictwie, który jednak do tej pory nie był promowany jako całość

ani nie była na jego terenie realizowana wspólna oferta turystyczna.

W ramach projektu Festiwal wrażeń można było w ciągu lata odwiedzić wiele atrakcji w całym regionie

pogranicza. Szacowana przez beneficjenta liczba odwiedzin po czeskiej i polskiej strony wyniosła około

6000 odwiedzających, w tym około 3 960 odwiedzających przyjechało do regionu wyłącznie na Festiwal

wrażeń.

Na czeskim obszarze chodziło na przykład o Muzeum Boženy

Němcovej, gdzie można było zobaczyć tradycyjną naukę w szkole o

nazwie Barunčina škola, odwiedzić Muzeum braci Czapków, w

którym można było na wzór R.U.R. (Roboty Uniwersalne Rossuma)

złożyć własnego robota lub przeciwnie, odwiedzić pałac w

miejscowości Nové město nad Metují i wybrać się śladami Dušana

Jurkoviča.

Na polskim obszarze odwiedzający mogli zajrzeć do kłodzkich

podziemi, gdzie czekało na nich interaktywne zwiedzanie

całych podziemi, na wieżę ratuszową w Świdnicy, która w

ciągu lata zmieniła się w wesołą i rozrywkową strefę dla całej

rodziny lub na przykład do muzeum zabawek, gdzie dzieci

mogły wykonać własną zabawkę.

Projekt nie został ukończony do momentu zakończenia zbierania danych i obecnie jest w fazie 2/3 swojej

realizacji.
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Oś priorytetowa 2

Dane statystyczne dotyczące projektów infrastrukturalnych

Ustalenia – zmiany wybranych wskaźników

Na obszarze oddziaływania ewaluowanych projektów zostały w łącznym ujęciu porównane wybrane dane

statystyczne ze źródeł administracyjnych na poziomie powiatów i czeskich krajów w stosunku do całej

Republiki Czeskiej. Na podstawie tych danych można wykazać różnice w rozwoju turystyki między tymi

jednostkami terytorialnymi, czyli rozwoju w RCz w stosunku do obszaru oddziaływania interwencji programu.

Analiza danych ma przede wszystkim znaczenie kontekstowe i podkreśla wnioski i zalecenia w ewaluacji.
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Na obszarze powiatów Náchod i Frýdlant w 2013 i w

2015 roku doszło do spadku rok do roku liczby

obiektów zakwaterowania, który był w większym

stopniu odnotowany w regionie Náchodska. W 2013

roku nastąpił także spadek liczby obiektów

zakwaterowania na poziomie kraju libereckiego i

hradeckiego, gdzie rok do roku odnotowano spadek

z 2 133 do 2 105. W 2015 roku doszło wprawdzie do

wzrostu rok do roku, jednak w 2017 roku liczba

obiektów zakwaterowania na poziomie krajów

ponownie spadła. Obecnie w 2017 roku można na

tym obszarze znaleźć 1901 obiektów

zakwaterowania. Podobny rozwój wykazuje także

całościowa liczba obiektów zakwaterowania w

Republice Czeskiej, w 2013 roku na całym obszarze

było ich 9 970, w 2017 roku już tylko 9 007.
Jeśli chodzi o liczbę gości w 2013 roku doszło w

ramach Republiki Czeskiej do lekkiego wzrostu,

podczas gdy na poziomie analizowanych powiatów i

czeskich krajów do spadku. Z kolei w 2015 roku

nastąpił wzrost liczby gości na poziomie powiatów i

czeskich krajów aż o 20% w stosunku do

poprzedniego roku, a na poziomie RCz o 10%.

Także w kolejnych latach następował ciągły wzrost

liczby gości na wszystkich analizowanych

poziomach. W powiatach Frýdlant i Náchod w 2017

roku odnotowano 101 488 gości, na poziomie kraju

libereckiego i kraju hradeckiego 2 194 983 gości.
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W 2013 roku nie odnotowano rok do roku pod

względem liczby noclegów prawie żadnej zmiany.

Natomiast w 2015 roku wystąpił znaczny wzrost rok

ro roku pod względem liczby noclegów w regionie

Frýdlantska i Náchodska, o 19 %. Także na

poziomie czeskich krajów (17%) i całej Republiki

Czeskiej (10%) nastąpił wyraźny wzrost w

porównaniu z 2014 rokiem. Ten trend utrzymał się

również w kolejnych latach na wszystkich

poziomach, gdzie występował wzrost rok do roku

średnio o 10%. Ten trend najlepiej można

przedstawić na poziomie całej Republiki Czeskiej,

gdy w 2013 roku na całym obszarze odnotowano ok.

43 mln noclegów, a w 2017 roku o 10 mln więcej.
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Na obszarze oddziaływania ewaluowanych projektów zostały w ujęciu zagregowanym porównane wybrane

dane statystyczne ze źródeł administracyjnych na poziomie powiatów i województw w stosunku do całej

Polski. Na podstawie tych danych można wykazać różnice w rozwoju turystyki między tymi jednostkami

terytorialnymi, czyli rozwoju w Polsce w stosunku do obszaru oddziaływania interwencji programu.

Zmiana rok do roku w liczbie obiektów

zakwaterowania na obszarze powiatu lubańskiego i

kłodzkiego była w ciągu lat 2013 i 2015 prawie

zerowa, podczas gdy w 2017 roku nastąpił lekki

spadek, przede wszystkim dzięki spadkowi liczby

obiektów zakwaterowania w powiecie lubańskim.

Długookresowy spadek liczby obiektów

zakwaterowania w latach 2013-2015 odnotowano

także na poziomie województwa dolnośląskiego.

Lekki wzrost rok do roku nastąpił dopiero w 2017

roku. Natomiast na poziomie całej Polski dochodziło

do długookresowego wzrostu rok do roku, jeśli

chodzi o liczbę obiektów zakwaterowania. W 2013

roku na obszarze Polski zarejestrowano 9 483

obiektów zakwaterowania, podczas gdy w 2017 roku

liczbę obiektów zakwaterowania szacuje się na 10

882. Liczba gości na całym obszarze Polski rośnie we

wszystkich analizowanych latach. Ten trend

występuje także zarówno na poziomie powiatu

lubańskiego i kłodzkiego, jak i na poziomie

województwa dolnośląskiego. Na poziomie powiatu

w 2013 roku liczba gości rok do roku wzrosła o 4%,

w 2017 roku było to nawet 10%. Województwo

dolnośląskie w 2013 roku odwiedziło o 1% więcej

gości niż w poprzednim roku, jednak w 2017 roku w

porównaniu do poprzedniego roku gości było już o

ponad 9% więcej. Łącznie w 2013 roku województwo

odwiedziło 2,2 mln gości, w 2017 roku gości było ok.

3,4 mln.

Na wszystkich analizowanych poziomach

długookresowo liczba noclegów rok do roku rosła.

Ten wskaźnik rośnie rok do roku najwyraźniej na

poziomie powiatu lubańskiego i kłodzkiego. W 2013

roku nastąpił wzrost liczby noclegów rok do roku o

13%, a w 2017 roku o 14%. Na poziomie

województwa zmiana rok do roku była dużo

wyraźniejsza, mianowicie w 2013 roku nastąpił

wzrost tylko o 4%, podczas gdy w 2017 roku wzrost

wyniósł już 10%. Ten trend powtórzył się także na

poziomie Polski, gdzie w 2013 roku na całym

obszarze odnotowano ok. 34 mln noclegów, a w

2017 roku było już 48 mln noclegów.
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Projekty infrastrukturalne – badanie terenowe (CATI)

Oś priorytetowa 2

Ustalenia – badanie ankietowe

Rezultaty zagregowane (w ujęciu łącznym)

Wyniki stanowią zagregowane dane z badania terenowego po realizacji wszystkich trzech projektów po obu

stronach granicy. Oceniono potencjał turystyczny, dostępność transportową i infrastrukturę w regionie

pogranicza, a następnie także wpływ na liczbę odwiedzin po realizacji danych projektów. Dla porównania

badanie ankietowe przeprowadzono z udziałem tych samych respondentów jak przed samą realizacją

projektu. Łącznie w badaniu uczestniczyło 22 respondentów (14 respondentów było z RCz i 8

respondentów było z Polski). Wyniki te zostały porównane także z wynikami badania terenowego, które

odbyło się przed realizacją projektów.

Tę pozytywną zmianę spowodował projekt „Z zamku Frýdlant do zamku

Czocha“, którego celem było wyremontowanie i zmodernizowanie połączenia

drogowego między regionami przygranicznymi. Respondenci tego projektu

oceniali dostępność transportową po realizacji projektu o 17% lepiej niż przed

realizacją.Respondenci oceniali 

dostępność transportową po 

realizacji o 34% lepiej.

Wzrostu liczby odwiedzin oczekiwało 53% 

respondentów, podczas gdy 7% respondentów 

przewidywało, że realizacja nie będzie miała 

wpływu na liczbę odwiedzin.

W rzeczywistości tylko 41% respondentów 

potwierdziło wzrost liczby odwiedzin, ale aż 27% 

podało, że realizacja projektów nie miała 

żadnego wpływu na liczbę odwiedzin. 

Zwiększenie przychodów 

przewidywało 61% 

respondentów, w rzeczywistości 

oczekiwanie to potwierdziło o 34 

punkty procentowe 

respondentów mniej. 
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Po realizacji projektów bardziej pozytywnie oceniono parkingi, ścieżki do turystyki pieszej lub centra

informacji. Z kolei obiekty zakwaterowania lub placówki gastronomiczne zostały negatywnie ocenione

przede wszystkim na Frýdlantsku. W powiązaniu ze zwiększoną liczbą odwiedzin lokalni respondenci

uważają, że brakuje tych obiektów w dostępnej kategorii cenowej. Ocena sieci drogowej różniła się w

zależności od rejonu.

Na pograniczu w okolicy Frýdlantu i gminy Leśna ankietowani odpowiadali pozytywnie, dzięki projektowi „Z

zamku Frýdlant do zamku Czocha“, natomiast negatywnie w regionie Náchodska i w okolicy Kudowy-Zdrój.

Respondentom przeszkadza transport ciężarowy, który prowadzi przez oba wspomniane miasta i zniechęca

w ten sposób turystów do dłuższych pobytów w tych miastach.

Po realizacji projektów 

respondenci ocenili jakość sieci 

drogowych o 27% lepiej niż 

przed realizacją.

Porównanie oceny obiektów infrastrukturalnych przed i po realizacji projektów po obu stronach granicy.

Zwiększenie jakości parkingów po 

realizacji projektów odczuło o 10% 

respondentów więcej.

Jakość ścieżek 

rowerowych po realizacji 

projektów bardziej 

pozytywnie oceniło o 6% 

respondentów więcej.

Tę zmianę spowodował przede 

wszystkim projekt „Ścieżka 

dydaktyczna po Mieście Europejskim 

Náchod – Kudowa-Zdrój“. 

Projekty infrastrukturalne – badanie terenowe (CATI)

Oś priorytetowa 2

Ustalenia – badanie ankietowe
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Oś priorytetowa 2

Studium przypadku: Projekt „Festiwal wrażeń“ – analiza danych administracyjnych

Ustalenia – zmiany wybranych wskaźników

Na obszarze programu zostały porównane dane statystyczne dotyczące zmiany rok do roku w liczbie

obiektów zakwaterowania, liczbie gości i liczbie noclegów na poziomie powiatów i czeskich krajów w

stosunku do całej Republiki Czeskiej. Te dane statystyczne zostały porównane w celu stwierdzenia wpływu

Festiwalu wrażeń na liczbę odwiedzin w regionie.
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Na poziomie pogranicza kłodzkiego w latach 2013 i

2017 liczba obiektów zakwaterowania rok do roku

wzrosła, podczas gdy na poziomie całej Republiki

Czeskiej nastąpił w tych latach wyraźny spadek rok

do roku liczby obiektów zakwaterowania. Tylko w

2015 roku na obszarze Republiki Czeskiej liczba

obiektów zakwaterowania wzrosła z 9 013 do 9 163.

Na poziomie kraju hradeckiego w 2013 roku nastąpił

rok do roku spadek liczby obiektów zakwaterowania,

jednak w kolejnych analizowanych latach liczna

obiektów zakwaterowania rok do roku rosła.

W 2013 roku nie doszło rok do roku do znaczących

zmian w liczbie gości, jednak w latach 2015 i 2017

ten wskaźnik wzrósł rok do roku na wszystkich

analizowanych poziomach. W 2015 roku liczba gości

rok do roku wzrosła na pograniczu kłodzkim o prawie

26%, a w 2017 roku o kolejnych 7,5%. Także w kraju

hradeckim w 2015 roku nastąpił znaczny rok do roku

wzrost liczby gości, aż o 20%, na poziomie Republiki

Czeskiej wzrost rok do roku był o 10% większy. W

2017 roku na obu poziomach wzrost rok do roku był

o 9% większy.
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Na poziomie pogranicza kłodzkiego w 2013 roku

nastąpił spadek liczby noclegów, jednak w latach

2015 i 2017 odnotowano już pod tym względem

wyraźny wzrost. W 2015 roku na pograniczu

kłodzkim przenocowało 352 745 osób, w poprzednim

roku 257 711 osób. O dwa lata później nastąpił

wzrost rok do roku o kolejne 10%. Na poziomie kraju

hradeckiego zmiany tego wskaźnika w

analizowanych latach były podobne. Podczas gdy na

poziomie Republiki Czeskiej nastąpił pozytywny

rozwój we wszystkich trzech latach. W całej

Republice Czeskiej w 2017 roku przenocowały 53

mln gości, w 2016 roku było ich o 4 mln mniej.
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Oś priorytetowa 2

Studium przypadku: Projekt „Festiwal wrażeń“ – analiza danych administracyjnych

Ustalenia – zmiany wybranych wskaźników

Na obszarze programu zostały porównane dane statystyczne dotyczące zmiany rok do roku w liczbie

obiektów zakwaterowania, liczbie gości i liczbie noclegów na poziomie powiatów i województw w stosunku

do całej Polski. Te dane statystyczne zostały porównane w celu stwierdzenia wpływu Festiwalu wrażeń na

liczbę odwiedzin w regionie.

Zmiana rok do roku w liczbie obiektów

zakwaterowania na obszarze powiatu kłodzkiego była

w ciągu lat 2013 i 2015 prawie zerowa, podczas gdy

w 2017 roku nastąpił lekki wzrost liczby obiektów

zakwaterowania. Długookresowy spadek liczby

obiektów zakwaterowania w latach 2013-2015

odnotowano także na poziomie województwa

dolnośląskiego. Lekki wzrost rok do roku nastąpił

dopiero w 2017 roku. Natomiast na poziomie całej

Polski dochodzi do długookresowego wzrostu rok do

roku, jeśli chodzi o liczbę obiektów zakwaterowania.

W 2013 roku na obszarze Polski zarejestrowano 9

483 obiektów zakwaterowania, podczas gdy w 2017

roku liczbę obiektów zakwaterowania szacuje się na

10 882.
Liczba gości na całym obszarze Polski rośnie we

wszystkich analizowanych latach. Ten trend

występuje także zarówno na poziomie powiatu

kłodzkiego, jak i na poziomie województwa

dolnośląskiego. Na poziomie powiatu w 2015 roku

liczba gości rok do roku wzrosła o 4%, w 2017 roku

było to nawet 10%. Województwo dolnośląskie w

2013 roku odwiedziło o 1% więcej gości niż w

poprzednim roku, jednak w 2017 roku w porównaniu

do poprzedniego roku gości było już o ponad 9%

więcej. Łącznie w 2013 roku województwo

dolnoślądkie odwiedziło około 2,2 mln gości, a w

2017 roku gości było ok. 3,4 mln.

Na wszystkich analizowanych poziomach

długookresowo liczba noclegów rok do roku rosła.

Ten wskaźnik rośnie rok do roku najwyraźniej na

poziomie powiatu kłodzkiego, gdzie w 2013 roku

liczba noclegów wzrosła o 14%, a w 2017 roku o

15%. Na poziomie województwa zmiana rok do roku

była dużo wyraźniejsza, mianowicie w 2013 roku

nastąpił wzrost o 4%, podczas gdy w 2017 roku

wzrost wyniósł 10%. Ten trend powtórzył się także

na poziomie Polski, gdzie w 2013 roku na całym

obszarze odnotowano ok. 34 mln noclegów, a w

2017 roku było już 48 mln noclegów.
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 2

Jednostka kontrolna - Projekt „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w 

górach pogranicza” 

Ustalenia i informacje dotyczące projektów infrastrukturalnych

Projekt „Z zamku Frýdlant do zamku Czocha“ – sprawdzenie efektywności realizacji (CBA)

Celem projektu „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w górach pogranicza” było

zwiększenie liczby odwiedzin pogranicznych Gór Izerskich za pomocą budowy nowej i remont istniejącej

wieży widokowej po czeskiej stronie, a ponadto budowa wieży widokowej i czterech nowych tras

turystycznych po polskiej stronie granicy. Powodem niedofinansowania projektu było według informacji

partnerów niedostateczne przygotowanie projektu i brak zgodności przy jego przygotowaniu.

Z punktu widzenia typu interwencji, ten typ projektu może mieć pozytywny wpływ na liczbę odwiedzin.

Wieże widokowe stanowią odpowiednie cele turystyczne, które w przypadku ich wkomponowania w

odpowiednie projekty mogą przynieść pożądane korzyści.

W fazie projektowej została opracowana analiza wpływu projektów inwestycyjnych na potencjał rozwoju

gospodarczego regionu, oparta na metodzie analizy cost-benefit (CBA). Obecnie tuż po zakończeniu

interwencji nie są dostępne dane do celów sprawdzenia korzyści.

Ze studium przypadku, przede wszystkim badania jakościowego, wynika, że aktorzy pozytywnie ocenili

poprawę jakości dostępności transportowej - poprawa o 27%. Dotychczas nie wykazano tu natomiast

wpływu na wzrost liczby odwiedzin. Może to wynikać z długookresowego charakteru typu interwencji.

Średni wzrost liczby odwiedzin w lokalizacji budowy drogi (powiat Frýdlant, powiat lubański) w okresie

2013 - 2017 wynosi jednak 5,5% po czeskiej stronie granicy i ponad 11% po polskiej stronie granicy. Ten

rozwój tworzy w ten sposób warunki do realizacji przewidywanych korzyści.

Poniżej są podane dodatkowe informacje dotyczące wybranych projektów infrastrukturalnych:

Projekt „Ścieżka dydaktyczna po Mieście Europejskim Náchod – Kudowa-Zdroj“

Projekt „Ścieżką dydaktyczną do zabytków przyrodniczych i historycznych”

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że realizacja projektu miała minimalny wpływ na liczbę odwiedzin

regionu. Ankietowani respondenci zgodzili się wprawdzie, że budowa ścieżki dydaktycznej zwiększyła

atrakcyjność regionu (wzrost o 10%), ale nie zdołała przyciągnąć więcej odwiedzających. Został zatem

wykazany pozytywny wpływ na wartość potencjału.

Ten fakt wynika z charakteru projektu, w przypadku którego można określić wpływ na wartość potencjału

obszaru (ofertę destynacji), ale wpływ na zwiększenie liczby odwiedzin jest niejednoznaczny, Znaczenie

tego typu interwencji polega przede wszystkim na uzupełnieniu oferty destynacji, co potwierdziło się także w

przypadku tego projektu. Zasadnicze jest to, aby to uzupełnienie było realizowane w odpowiedni sposób,

tzn. rzeczywiście reagowało na potrzeby destynacji, tak jak to było w przypadku tego projektu. Zwiększenie

liczby odwiedzin w następstwie tej interwencji musi być zawsze powiązane z innymi działaniami w

destynacji, które są wynikiem współpracy w zakresie destynacji turystycznej (produkt turystyczny, działania

marketingowe i komunikacyjne).

Z ewaluacji wynika, że realizacja projektu nie miała wpływu na wzrost liczby odwiedzin i zwiększenie

przychodów. Ankietowane podmioty odnotowały budowę nowych parkingów, jednak ponieważ chodzi o

bardzo mały projekt, nie można ocenić jego wpływu w zakresie jednego roku.

Ten typ interwencji ma w większości przypadków ogólnie jeszcze niższy wpływ na liczbę odwiedzin niż

budowanie ścieżek rowerowych. Znaczenie tego typu interwencji polega przede wszystkim na

uzupełnieniu oferty destynacji i zwiększenie wartości potencjału. Zasadnicze jest to, aby to uzupełnienie

było realizowane w odpowiedni sposób, tzn. rzeczywiście reagowało na potrzeby destynacji. Zwiększenie

liczby odwiedzin w następstwie tej interwencji musi być zawsze powiązane z innymi działaniami w

destynacji, które są wynikiem współpracy w zakresie destynacji turystycznych (produkt turystyczny,

działania marketingowe i komunikacyjne).
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W celu oceny projektu przeprowadzono szczegółowe wywiady strukturyzowane metodą CATI. W ramach

telefonicznych wywiadów rozmawiano ze wszystkimi 10 partnerami projektu, zarówno ze strony czeskiej,

jak i polskiej. Celem było rozpoznanie oczekiwań poszczególnych partnerów przed i po realizacji projektu.

Oczekiwania zidentyfikowane przed realizacją projektu zostały szczegółowo przedstawione w raporcie z

oceny okresowej. Ta część koncentruje się tylko na zagregowanych wynikach i porównaniu oczekiwań z

osiągniętym stanem (rzeczywistością).

Ocena oczekiwań partnerów projektu

• Ogólnie można powiedzieć, że realizacja projektu spełniła oczekiwania wszystkich partnerów projektu.

Respondenci zgadzają się, że przede wszystkim w okresie realizacji działań doszło do zwiększenia

odwiedzalności regionu, ale stosunkowo wysokie oczekiwania w tym zakresie nie zostały osiągnięte.

Niektórzy respondenci zwracali uwagę na słabą promocję projektu. Ponadto podkreślali zainteresowanie

odwiedzających tylko w dni Festiwalu Wrażeń (bezpłatny wstęp w poniedziałek). W ostatnich dniach

liczba odwiedzających zabytki była średnia.

• Pozostałe wyniki są pokazane na poniższym wykresie, który został stworzony na podstawie analizy

GAP. Na podstawie wyników widać, że projekt spełnił oczekiwania partnerów w zakresie stworzenia

atrakcyjnej oferty turystycznej, poprawy wykorzystania możliwości zakwaterowania i poprawy

współpracy w zakresie destynacji turystycznych. Z drugiej strony nie spełnił oczekiwań w zakresie

poprawy wiedzy o regionie, zwiększenia odwiedzalności i przedłużenia czasu pobytu.

• Wyniki należy jednak postrzegać w kontekście ogólnego poziomu oczekiwań i rzeczywistych efektów.

Najwyższe oczekiwania związane były z poprawą wiedzy o regionie i wzrostem liczby odwiedzających.

Natomiast partnerzy w mniejszym stopniu oczekiwali, że dojdzie do zwiększenia wykorzystania obiektów

zakwaterowania.

• Jednak na obszarach, które były przedmiotem badania, wyniki się pokrywają. W związku z tym nie

nastąpiła znacząca zmiana w postrzeganiu korzyści projektu przed i po jego realizacji (wszystkie

wartości są poniżej 100% oczekiwanej zmiany).

Ustalenia – badanie ankietowe

Wyniki pogłębionych wywiadów strukturyzowanych - CATI

Metodologia analizy GAP

• Metoda zastosowana do porównania oczekiwań przed realizacją projektu z jego faktycznym stanem

(oddziaływaniem).

• Badanie ankietowe w poszczególnych dziedzinach było na skali zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie,

zdecydowanie nie, nie chcę oceniać. Skala ta została następnie przeliczona na Punkty (2, 1, -1, -2, 0).

• Dla poszczególnych odpowiedzi określono częstość ich udzielania, która została pomnożona przez Punkty. Zdobyte

Punkty zostały zsumowane dla każdego obszaru i wzajemnie porównane.
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Oddziaływanie terytorialne projektu:

• Przed rozpoczęciem projektu respondenci ze strony polskiej oczekiwali szerszego oddziaływania na całym

obszarze przygranicznym, a po stronie czeskiej wielu z nich spodziewało się lokalnego lub minimalnego

oddziaływania projektu.

Przeszkody / ryzyka związane z realizacją projektu

• Respondenci po stronie czeskiej oczekiwali przed realizacją projektu wielu potencjalnych zagrożeń/ryzyk

(pogoda, brak ludzi itp.), podczas gdy polscy respondenci nie spodziewali się żadnych przeszkód podczas

realizacji projektu.

• W ramach realizacji projektu partnerzy po stronie czeskiej najczęściej napotykali na przeszkody związane

z niedostatkiem czynnika ludzkiego. Polscy partnerzy natomiast jako największe zagrożenie postrzegali

pogodę, ponieważ niektóre inscenizacje były realizowane w plenerze. Marginalnie także ze strony

polskiego partnera zgłaszano jako problematyczną niewystarczającą promocję festiwalu.

Ustalenia – badanie ankietowe

• Z pogłębionych wywiadów przeprowadzonych po rozpoczęciu funkcjonowania projektu wynika, że po

stronie polskiej zanotowano nie tylko odwiedziny polskich turystów, ale przede wszystkim większą liczbę

odwiedzających z Czech. Z drugiej strony, po czeskiej stronie obszaru programu, respondenci odnotowali

wizyty głównie gości z czeskiej części pogranicza kłodzkiego i okolic.

Wyniki badania terenowego na podstawie kwestionariusza - CAWI, CAPI 

Podczas Festiwalu wrażeń udostępniono jego uczestnikom ankietę w formie elektronicznej i papierowej,

która była ukierunkowana na rozpoznanie powodu odwiedzin, jak dowiedzieli się o festiwalu, na długość

pobytu i z jakiej odległości przyjechali.

W badaniu ankietowym wzięło udział 298 respondentów z czeskiej i polskiej strony granicy, którzy

odpowiedzieli w następujący sposób.

17% odwiedzających 

dowiedziało się o projekcie 

za pośrednictwem oficjalnej 

strony internetowej 

projektu.
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Ustalenia – badanie ankietowe

Szacowana frekwencja na Festiwalu 

wrażeń wyniosła około 6000 osób, z 

czego 3 960 odwiedzających przyjechało 

do tego regionu wyłącznie na festiwal.

Wzrost netto całkowitej liczby 

odwiedzających Festiwal 

Wrażeń oszacowano na około 

0,8%.

Na podstawie całkowitej liczby osób na Festiwalu wrażeń i liczby gości na terenie Kotliny Kłodzkiej

oszacowano wzrost netto odwiedzalności.
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Plan ewaluacji Oś priorytetowa 3

Celem Osi Priorytetowej 3 jest podniesienie poziomu zatrudnienia absolwentów na obszarze programu za

pośrednictwem interwencji ukierunkowanych na:

• Przygotowanie i realizację wspólnego kształcenia

• Współpracę między instytucjami edukacyjnymi i instytucjami na rynku pracy

• Rozwój nauczania języków w ramach systemu szkolnego

Metodologia

Celem ewaluacji jest stwierdzenie, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel

szczegółowy „Podniesienie poziomu zatrudnienia absolwentów” oraz osiągnięcie oczekiwanych rezultatów

interwencji.

Dotychczas realizowane interwencje programu w Osi Priorytetowej 3 mają pod względem objęcia grup

docelowych stosunkowo małą skalę (znaczenie). Z tego względu trudno skonstruować kontrfaktyczny plan i

trafną grupę kontrolną dla całego obszaru programu, który jest przedmiotem badania.

Z tego powodu opisane niżej kontrfaktyczne metody będą stosowane w odniesieniu do wybranego,

cząstkowego aspektu interwencji, zatrudnienia absolwentów, ewent. grupy uczniów, co odbędzie się na

przykładzie studium przypadku. Podstawowa metodologia będzie się opierać na pomiarze spodziewanych

efektów w obu grupach, objętej interwencją i kontrolnej. Do oczekiwanych i analizowanych w ramach

ewaluacji efektów należą w szczególności: zwiększenie zawodowych i kluczowych kompetencji, usunięcie

barier i zwiększenie elastyczności siły roboczej oraz zatrudnienia absolwentów.

Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności rynku pracy dla czeskich i polskich absolwentów

kierunków medycznych po obu stronach granicy. Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie

kompetencji przyszłych absolwentów i poprawę ich umiejętności w zakresie opieki nad pacjentami i

klientami w regionie przygranicznym. Kluczowymi działaniami z punktu widzenia wyznaczonych celów są

zagraniczne staże studentów w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej oraz nauka języków. Oprócz tych

działań w ramach projektu przeprowadzono wspólne warsztaty i jednocześnie wyremontowano jedną z sal

lekcyjnych.

Projekt reaguje na długotrwałą niedostateczną liczbę personelu medycznego w placówkach pomocy

społecznej i służby zdrowia w kraju hradeckim i subregionie jeleniogórskim. W wyniku niekorzystnego

rozwoju demograficznego, który tak samo dotyczy obu państw, można oczekiwać stale rosnącego popytu

na usługi społeczne i zdrowotne.

Partnerzy projektu:

• Vyšší odborná škola zdravotnická i Střední zdravotnická škola Trutnov

• Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Studium przypadku: Projekt "Transgraniczna edukacja 

studentów kierunków medycznych”
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Studium przypadku: Projekt "Transgraniczna edukacja 

studentów kierunków medycznych”

Korzyści projektu (z punktu widzenia przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie)

Przedstawiciele głównego beneficjenta i partnera uważają, że głównymi korzyściami z realizacji projektu jest

możliwość zapoznania się przez studentów z innym środowiskiem kulturowym, zdobycia osobistych

doświadczeń i umiejętności. Jako niezbędny aspekt wymieniają możliwość poznania środowiska w

placówkach opieki zdrowotnej za granicą i zdobycia doświadczenia dotyczącego sposobu ich działalności.

W trakcie realizacji działań subiektywnie odczuwali rosnącą otwartość studentów i zmianę w postrzeganiu

przez nich obcego środowiska. Przedstawiciel głównego beneficjenta uznaje również za znaczący wkład

projektu podniesienie jakości nauczania w szkole dzięki wyremontowanej sali, która symuluje działanie

oddziału intensywnej opieki medycznej w placówce medycznej.

Ocena działania kluczowego 3 - Zagraniczne staże studentów w placówkach zdrowotnych

Poniżej są przedstawione wyniki badania ankietowego wśród studentów, którzy uczestniczyli w

zagranicznym stażu w placówkach medycznych po drugiej stronie granicy.

Do monitorowanych aspektów należą przede wszystkim:

• motywacja uczniów do udziału w stażu

• podnoszenie kompetencji zawodowych i kluczowych kompetencji

• zwiększenie gotowości do pracy za granicą

Chodzi o aspekty związane z oczekiwanym wynikiem interwencji w ramach celu szczegółowego „Poprawa

wskaźnika zatrudnienia absolwentów”, które zgodnie z dokumentacją programu jest zdefiniowany jako:

„poprawa możliwości osób z obszaru objętego wsparciem w zakresie znalezienia odpowiedniego

zatrudnienia po obu stronach granicy, które jest zgodne z ich kwalifikacjami”.

Motywacja studentów do wzięcia udziału w stażu

Najważniejszą motywacją, która skłoniła czeskich i polskich studentów do wzięcia udziału w stażu, była

możliwość poznania środowiska zagranicznej placówki medycznej, a także zdobycia większego

doświadczenia praktycznego i nauczenia się nowych rzeczy.

Z jakiego powodu zgłosiłeś/aś się na staż?
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Korzyści ze stażu

Największą korzyścią dla studentów była już wyżej wymieniona możliwość zapoznania się ze środowiskiem

zagranicznej placówki medycznej, zdobycie większego doświadczenia i nowej wiedzy. U większości

studentów dzięki osobistym doświadczeniom ze stażu doszło do zmniejszenia się obaw związanych z

zagranicznym środowiskiem, co było jednym z częściowych celów tego działania projektowego. Natomiast

staż niewiele przyniósł studentom pod względem kontaktów roboczych, ale nie był to główny planowany

efekt stażu.

W czym konkretnie staż był dla Ciebie korzystny?

Kompetencje zawodowe i kluczowe kompetencje

Wpływ na zmianę kompetencji studentów dzięki udziałowi w zagranicznym stażu był raczej minimalny.

Większość studentów nie uważa, że dzięki stażowi doszło do zwiększenia się ich wiedzy teoretycznej lub

umiejętności praktycznych.

Czy Twoim zdaniem staż poprawił Twoją wiedzę i umiejętności?
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Moje umiejętności praktyczne Moje miękkie kompetencje

(umiejętność komunikacji,

praca w grupie,

podejmowanie samodzielnych

decyzji)

Raczej się poprawiły

Pozostały takie same 

/ nie poprawiły się
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 3

Studium przypadku: Projekt "Transgraniczna edukacja 

studentów kierunków medycznych”

Korzyści ze stażu w związku z przyszłym zatrudnieniem

Jeśli chodzi o ocenę korzyści płynących z ukończenia stażu w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia,

istnieje znacząca różnica w odpowiedziach między czeskimi i polskimi studentami. W przypadku czeskich

studentów około połowa z nich uważa, że udział w stażu jest przydatny dla ich przyszłego zatrudnienia.

Natomiast polscy studenci oceniają pod tym względem swój udział w stażu dużo bardziej pozytywnie.

Czy uważasz, że udział w stażu jest przydatny dla twojego przyszłego zatrudnienia?

Chęć podejmowania pracy zagranicą

Po zakończeniu stażu u większości studentów nie doszło do wyraźnej zmiany, jeśli chodzi o nastawienia

wobec pracy za granicą. Podobnie jak w przypadku oceny korzyści płynących ze stażu w odniesieniu do

przyszłego zatrudnienia, tu też zauważalna jest różnica w ocenie przez czeskich i polskich studentów, przy

czym odpowiedzi polskich studentów są bliższe pozytywnemu doświadczeniu. Przeciwnie jest w przypadku

czeskich studentów.

Czy Twoje podejście do pracy za granicą zmieniło się po odbyciu stażu?

44%56%

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

vůbec ne

19%

50%

19%

12%

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

vůbec ne

7%

20%

33%

40%
25%

50%

25%

ano, nemám již takové obavy ze zahraničního prostředí

ano, práce v zahraničí mě již tolik neláká

ne, o práci v zahraničí v budoucnu jsem uvažoval/a již dříve a uvažuji i nadále

ne, o práce v zahraničí jsem nikdy neuvažoval/a a nadále neuvažuji

n = 34 

n = 34 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

tak, nie mam już żadnych obaw związanych z pracą w zagranicznym środowisku

tak, nie jestem juz zainteresowany/a pracą za granicą

nie, już wcześniej byłem/am zainteresowany/a możliwością pracy za granicą i w dalszym ciągu biorę to pod uwagę

nie, nigdy nie byłem/am zainteresowany/a pracą za granicą i nadal nie biorę tego pod uwagę
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 3

Studium przypadku: Projekt "Transgraniczna edukacja 

studentów kierunków medycznych”

Podejście do pracy w Polsce / Czechach

Zainteresowanie czeskich studentów, którzy wzięli udział w stażu, ewentualnym zatrudnieniem w Polsce,

jest bardzo niskie. Z drugiej strony, w przypadku polskich studentów większość z nich rozważałaby pracę w

Czechach, gdyby otrzymali taką ofertę pracy. Gorszą ocenę czeskich studentów tłumaczy mniejsza

atrakcyjność polskiej opieki zdrowotnej dla czeskich studentów.

Jakie jest Twoje stanowisko odnośnie możliwości pracy w Polsce / Czechach?

Zidentyfikowane przeszkody

Zarówno przedstawiciele beneficjentów, jak i sami studenci nie zauważyli żadnych poważnych przeszkód w

realizacji działań projektu. Częściowo wystąpiła bariera językowa i różne kategorie wiekowe studentów /

uczniów obu szkół. Polscy studenci spotykali się z młodszymi czeskimi uczniami, co stwarzało ryzyko przy

integracji i spowodowało nieco inne podejście (dostosowane do ich wieku) w przygotowywaniu publikacji

metodologicznych (w ramach DK 4). Polscy studenci dostrzegli częściowy problem w pokonywaniu bariery

językowej, ponieważ ich zdaniem nie mieli wystarczającej liczby tłumaczy.

n = 34 

5%

21%

74%

o práci v Polsku/Česku jsem dříve uvažoval/a a nadále uvažuji

o práci v Polsku/Česku jsem dříve uvažoval/a, po účasti na stáži již však možnost pracovat v Polsku/Česku
nezvažuji

o práci v Polsku/Česku jsem nikdy neuvažoval/a, po účasti na stáži bych však nabídku pracovat v
Polsku/Česku zvažoval

o práci v Polsku/Česku jsem nikdy neuvažoval/a a nadále neuvažuji

6%

69%

25%

pracą w Polsce/Czechach byłem/am zainteresowany/a już wcześniej i w dalszym ciągu biorę to pod uwagę

pracą w Polsce/Czechach byłem/am zainteresowany/a już wcześniej, jednak po udziale w stażu zmieniłem/am

zdanie

pracą w Polsce/Czechach nigdy nie byłem/am zainteresowany/a, jednak po udziale w stażu, gdybym dostał/a 

ofertę pracy, rozważał/a bym taką możliwość

pracą w Polsce/Czechach nigdy nie byłem/am zainteresowany/a i nadal nie biorę tego pod uwagę
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 3

Studium przypadku: Projekt "Transgraniczna edukacja 

studentów kierunków medycznych”

Wskaźniki kontekstowe

Poziom zatrudnienia absolwentów

Zdecydowana większość absolwentów (KPSW i SZŠ Trutnov) z sukcesem zdobywa zatrudnienie (patrz

statystyki bezrobocia absolwentów poniżej) lub kontynuuje naukę w wyższej szkole zawodowej lub na

uniwersytecie. Potwierdzają to również pytani przedstawiciele szkół. Biorąc pod uwagę brak personelu w

zakładach opieki społecznej i opieki zdrowotnej w regionie, przedstawiciele szkół nie oczekują żadnych

problemów z zatrudnieniem absolwentów nawet w najbliższej przyszłości.

Bezrobocie absolwentów KPSW i SZŠ Trutnova w latach 2007 - 2017 (źródło: Min. Pracy i Spraw Soc.)

Uwagi: Jest to liczba bezrobotnych absolwentów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Nazwa kierunku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dypl. pielęgniarka ogólna 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Liceum medyczne 0 0 0 3 2 0 0 1 1 1 1

Asystent medyczny 0 1 3 5 1 1 3 0 1 2 0

Łącznie 0 1 3 8 4 1 4 2 2 3 1

Zatrudnienie absolwentów szkół zaangażowanych w projekt

W ostatnim badaniu w ramach analizy zainteresowano się zatrudnieniem absolwentów obu szkół

uczestniczących w projekcie. Przeprowadzono wywiady z absolwentami ostatnich dwóch lat kierunków

medycznych. Badanie pokazuje, że zdecydowana większość absolwentów badanych szkół, którzy już

ukończyli naukę i nie kontynuują innych studiów, jest obecnie zatrudniona. W przypadku uczestników

działań projektowych jest to 100%, a w grupie kontrolnej 94% absolwentów (n = 38). Pod tym względem nie

można zauważyć ani ocenić żadnych różnic między absolwentami, którzy uczestniczyli w stażu lub innych

działaniach projektowych, a między pozostałymi absolwentami, którzy nie brali udziału w działaniach

związanych z projektem. Jeśli chodzi o transgraniczną mobilność siły roboczej, to za granicą pracują dwie

absolwentki spośród ankietowanych. Jeden czeski absolwent pracuje jako au pair w Anglii, a jedna polska

absolwentka pracuje w zakładzie opieki zdrowotnej w miejscowości Janské Lazně.

Jaki jest Twój obecny stan zawodowy?

Porównanie zatrudnienia uczestników projektu i grupy kontrolnej
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zaměstnanec OSVČ nezaměstnaný student jiný

n = 38 

100% 94%
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uczestnicy projektu grupa kontrolna
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Celem Osi Priorytetowej 4 jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w

regionie przygranicznym za pośrednictwem interwencji ukierunkowanych na:

• Wzmocnienie integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania

przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym

• Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

• Wytwarzanie i rozwój transgranicznych sieci kooperacji, w tym współpracy organizacji pozarządowych

oraz partnerów społecznych i gospodarczych

Plan ewaluacji Oś priorytetowa 4

Metodologia

Celem ewaluacji jest stwierdzenie, czy pod wpływem interwencji programu zostaje zrealizowany cel

szczegółowy: „Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie

przygranicznym”. Ewaluacja opiera się przede wszystkim na metodzie studiów przypadków. Podejście

metodologiczne, w tym monitorowane wskaźniki i kryteria oceny, opisano bardziej szczegółowo w Raporcie

wstępnym.

W przypadku współpracy społeczności sposób ewaluacji opiera się na badaniu terenowym, w którym

uwzględniono dwa główne obszary: a) opinie podmiotów instytucjonalnych na temat korzyści oraz b)

możliwości współpracy transgranicznej i postrzegania mieszkańców w stosunku do mieszkańców z drugiej

strony granicy. We współpracy z instytucjami zbadano również charakter współpracy wybranych instytucji z

partnerami z drugiej strony granicy.

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i wspólnot
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Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i wspólnot

Opis projektu

Projekt dotyczy wzajemnej współpracy mieszkańców miast Meziměstí i Mieroszów. Kluczowe działania to

wydarzenia sportowe, turystyczne, społeczne i kulturalne. Celem projektu jest poszerzenie oferty możliwości

spędzania wolnego casu, w ramach których spotykają się i nawiązują nowe osobiste kontakty mieszkańcy

regionu przygranicznego. Częściowym celem projektu jest utrzymanie i rozwój współpracy między gminami

partnerskimi.

Partnerzy projektu:

• Miasto Meziměstí

• Mieroszowskie Centrum Kultury

Studium przypadku: Projekt „Pod jednym dachem 2”

Studium przypadku: Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego czesko-

polskiego regionu przygranicznego”

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego czesko-polskiego pogranicza. W ramach projektu utworzono sieć współpracy w zakresie

rozwoju gospodarczego między czesko-polskim obszarem przygranicznym na bazie 5 tematycznych

transgranicznych grup roboczych. Istnienie tych grup roboczych powinno mieć pozytywny wpływ na

zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym w

dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Partnerzy projektu:

• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

• Izba Gospodarcza "Śląsk"

• Izba Gospodarcza Kraju Hradeckiego

• Karkonosze - związek miast i wsi

• Okręgowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou

• Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Grupę kontrolną tworzą inne izby handlowe i ich naturalni partnerzy z drugiej strony granicy, którzy w tym

okresie programowania (2014–2020) nie realizują żadnego projektu w ramach czesko-polskiego programu

współpracy transgranicznej. W przypadku tej grupy podmiotów monitorowano te same wskaźniki jak dla

dofinansowanego projektu.

Stwierdzenia
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 4

Studium przypadku: Projekt „Pod jednym dachem 2”

Poziom współpracy instytucji

Pewna forma współpracy między Meziměstí a Mieroszowem istnieje od lat 60. Oba miasta mają znaczące

możliwości i idealne warunki do współpracy ze względu na bliskość. Wzajemna współpraca jest oceniana

jako rozwijająca się w celu utrzymania nabytych kompetencji „umiejętności spotykania się i

dogadywania”. Według przedstawicieli samorządów miejskich współpraca odbywa się również poza

projektami unijnymi. Jednak działania takie są ograniczone czasowo i finansowo. Obie strony nie widzą

żadnych przeszkód ograniczających współpracę. Najważniejszym czynnikiem dla intensywności współpracy

jest osoba burmistrz i jego stosunek do wzajemnej współpracy.

Nie zostały założone żadne organizacje ani stowarzyszenia, których utworzenie można by uznać za efekt

wzajemnego spotykania się. Oprócz współpracy na poziomie samorządów miejskich rejestrowane są

również kontakty między szkołami.

Poziom postrzegania wzajemnego współżycia

Poniżej przedstawiono wyniki badania terenowego przeprowadzonego w dniu 9.09.2018 r. podczas biegu

ulicznego po Meziměstí. To tradycyjne wydarzenie sportowe, w którym biorą udział reprezentanci

wszystkich kategorii wiekowych.

Badanie terenowe:

Nazwa imprezy:Bieg uliczny po Meziměstí (9.09.2018)

Liczba respondentów: 25

Płeć: 13x mężczyzn, 12x kobiet

Narodowość: czeska

Wiek: 1 - 18 lat (1), 18 - 25 lat (1), 26 - 40 lat (8), 41 - 60 lat (12), 60 lat i więcej (3)

Częstotliwość kontaktów

Jak często kontaktujesz się z Polakami (polskimi sąsiadami)?

Większość odwiedzających spotyka się z polskimi sąsiadami prawie codziennie lub 2-3 razy w tygodniu.

Okazje do spotkań

Gdzie i przy jakiej okazji zazwyczaj spotykasz Polaków (polskich sąsiadów)?

Większość odwiedzających spotyka się z polskimi sąsiadami podczas zakupów towarów, wydarzeń

społecznych lub podróży.
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 4

Studium przypadku: Projekt „Pod jednym dachem 2”

Postrzegania wzajemnego współżycia

Jak postrzegasz Polaków (polskich sąsiadów)?

Polaków pozytywnie ocenia zdecydowaną większość osób, które odwiedziły imprezę. W przypadku bardzo

pozytywnej oceny jest to ponad dwukrotność średniej wartości, od wartości średniej na obszarze programu

(na podstawie konstrukcji wskaźnika rezultatu: Postrzeganie wzajemnego współistnienia i współpraca

społeczności w regionie przygranicznym). Ci, którzy wyrazili swoje negatywne nastawienie do polskich

sąsiadów, podali jako powód polskich kierowców lub śmieci.

Czy Twoje zdanie na temat Polaków (polskich sąsiadów) zmieniło się w ostatnich latach?

Czy uważasz, że spotykanie się podczas takich wydarzeń w jakiś sposób wpływa na Twoje postrzeganie

Polaków (polskich sąsiadów)?

Czy wiesz, że te i podobne wydarzenia są współfinansowane z programu rozwoju współpracy

transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu?

32% odwiedzających 

pozytywnie ocenia polskich 

sąsiadów

12% odwiedzających postrzega 

polskich sąsiadów raczej negatywnie, 

bardzo negatywnie - żaden respondent

6

19

ano ne

14

7

ano ne

tak nie

tak nie
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Stwierdzenia Oś priorytetowa 4

Studium przypadku: Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego 

czesko-polskiego regionu przygranicznego”

Poziom współpracy instytucji

Poniżej przedstawione są wyniki porównania poziomu współpracy instytucji partnerów badanego projektu i

grupy kontrolnej składającej się z innych przygranicznych izb handlowych.

Stała współpraca (długoterminowa) z instytucjami lub zainteresowanymi stronami (organizacjami

zawodowymi itp.) przeważa wśród partnerów projektu (grupa wspierana). po drugiej stronie granicy (100%

przypadków) w ciągu ostatnich dwóch lat ogólnie współpraca była oceniana pozytywniej. Tylko w przypadku

tworzenia nowych partnerstw podmioty z grupy kontrolnej częściej zawierały nowe partnerstwa zagraniczne.

Dwóch respondentów z grupy kontrolnej, niezależnie od pytań, podało region Hradec Kralove jako przykład

regionu, o którym wiedzą, że współpraca z polskimi partnerami działa dobrze i gdy czegoś potrzebują w tym

zakresie, wtedy się do nich zwracają.
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Wykonawca na podstawie stwierdzonych efektów oceni ich charakter i oszacuje potencjał w określonej

dłuższej perspektywie czasowej.

Punkty wyjścia

Skutki interwencji w dłuższym okresie mogą być rozumiane jako pozytywne lub negatywne w powiązaniu ze

zweryfikowanymi efektami oddziaływania interwencji na grupy docelowe projektu i zewnętrzne otoczenie

projektu (obszar, społeczności, instytucje itp.).

Ustalenia

Oś priorytetowa 1

W przypadku interwencji w ramach OP 1, w związku z zakończeniem realizacji licznych interwencji, można

oczekiwać zwiększenia ogólnej zdolności do transgranicznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych lub

kryzysowych, i to zarówno centralnie na poziomie zintegrowanego systemu ratownictwa, jak i we wspieranych

gminach (lub miejscowościach).

Podstawowym założeniem utrzymania osiągniętej zdolności do działania będzie wola współpracy i wsparcie

dalszego współdziałania przez przedstawicieli zaangażowanych podmiotów. Przede wszystkim oznacza to

zapewnienie i wspieranie stałej gotowości personelu (realizowanie na bieżąco wspólnych spotkań, szkolenia,

ćwiczenia, aktualizacja odpowiednich procedur, planów komunikacji itp.). W przeciwnym razie z czasem

może ponownie dojść do obniżenia się transgranicznej zdolności do działania w zakresie zarządzania

ryzykiem.

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 5. Jakich oddziaływań realizowanych interwencji można oczekiwać na obszarze programu w

dłuższej perspektywnie czasowej?

Rodzaj interwencji Oczekiwane oddziaływanie zrealizowanych interwencji w ciągu 5 lat

• Nabycie wyposażenia 

technicznego

• Utrzymanie standardów wyposażenia technicznego wspieranych jednostek ochrony

przeciwpożarowej w okresie i po zakończeniu projektu (wymiana wyposażenia

technicznego w zależności od rodzaju wyposażenia zwykle odbywa się co 10-15 lat).

Potencjalny wkład w podniesienie wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej

na niższym poziomie w przypadku przeniesienia do nich niektórych dotychczasowych

urządzeń w związku z zakupem nowego sprzętu technicznego.

• Wspólne ćwiczenia • Częściowy wkład w zakresie przygotowania personelu. Kluczowi aktorzy na obszarze

projektu wyrażają poparcie dla przyszłej wzajemnej współpracy, dlatego możemy

spodziewać się kontynuacji wspólnych ćwiczeń, choć w mniejszym stopniu niż w

okresie realizacji projektu. Może to wpłynąć na gotowość personelu jednostek ochrony

przeciwpożarowej.

• Przygotowanie 

specjalistyczne 

(szkolenia)

• Częściowy wkład w zakresie przygotowania personelu. Podobnie jak w przypadku

wspólnych ćwiczeń, można oczekiwać kontynuacji wspólnych szkoleń, choć również w

mniejszym stopniu niż w okresie realizacji projektu (mających wpływ na gotowość

personelu jednostek ochrony przeciwpożarowej).

• Tworzenie lub 

modyfikacja ICT

• Zabezpieczenie potrzeb łącznościowych w zakresie działania zintegrowanego

systemu ratownictwa. W przypadku jednostek straży pożarnej można oczekiwać

efektywniejszej komunikacji zarówno między poszczególnymi poziomami zarządzania

(regionalne centra operacyjne lub poszczególne województwa i poszczególne lokalne

jednostki ochrony przeciwpożarowej), jak i w miejscach interwencji.

• Studia, analizy • Potencjalny wkład w zapewnienie odpowiednich warunków systemowych dla działań

zintegrowanego systemu ratownictwa.

• Podniesienie jakości planowania strategicznego i podejmowania decyzji przez

aktorów.
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Ustalenia

Oś priorytetowa 2

W perspektywie średnio- i długoterminowej interwencje dotyczące turystyki mają pozytywny wpływ na ten

obszar. Interwencje infrastrukturalne przyczyniają się do wzrostu wartości potencjału turystycznego i jego

efektywniejszego wykrzystania. Jeżeli interwencje są dobrze dobrane, są sposobem na rozwiązywanie

negatywnym następstw związanych z wysoką intensywnością turystyki lub przeciwnie z nieodpowiednim

wykorzystaniem możliwości danego terytorium. Pomagają również pośrednio w rozwiązywaniu

podstawowych problemów strukturalnych obszaru, których efektem jest wzrost stopy bezrobocia lub proces

wyludniania. Ukierunkowane Interwencje marketingowe w dłuższej perspektywie wspierają profesjonalizację

podmiotów turystycznych i zwiększają ogólny poziom współpracy w ramach destynacji turystycznych.

Jednak ich warunkiem jest dotarcie do odpowiednich odbiorców - organizacji zarządzających destynacjami

turystycznymi. Wysokiej jakości projekty marketingowe, których efektem są atrakcyjne produkty turystyczne,

przyczyniają się do eliminowania negatywnych skutków sezonowości i zwiększają atrakcyjność

poszczególnych destynacji na rynku turystycznym.

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 5. Jakich oddziaływań realizowanych interwencji można oczekiwać na obszarze programu w

dłuższej perspektywnie czasowej?

Rodzaj interwencji Oczekiwane oddziaływanie zrealizowanych interwencji w ciągu 5 lat

• Ścieżki i trasy 

rowerowe

• Poprawa dostępności obszaru.

• Wzrost ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.

• Ciągi komunikacyjne / 

drogi

• Poprawa dostępności obszaru.

• Skutki socjalne i społeczne (bezpieczeństwo ruchu, migracja ludności, postrzeganie

regionu, komfort ludności itp.).

• Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej.

• Wpływ na środowisko (redukcja hałasu, zużycie paliw itp.).

• Muzea i obiekty 

kulturalne

• Poprawa dostępności obszaru.

• Wzrost ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.

• Obiekty sportowo-

rekreacyjne

• Wzrost ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.

• Poprawa jakości życia mieszkańców.

• Atrakcje przyrodnicze • Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

• Wzrost ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.

• Zabytki historyczne i 

kulturowe

• Przywrócenie historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu.

• Wzrost ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.

• Studia, analizy • Poprawa jakość planowania strategicznego i podejmowania decyzji przez podmioty

turystyczne na tym obszarze.

• Promocja, marketing • Poprawa znajomości regionu.

• Zmiany w postrzeganiu wartości marki obszaru dla mieszkańców i odwiedzających.
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Ustalenia

Oś priorytetowa 3

W przypadku interwencji mających na celu edukację i kwalifikacje absolwentów szkół będzie to uzależnione

od rozwoju sytuacji na rynku pracy na obszarze programu. Dlatego nie można obecnie oszacować stopnia

wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczeń uczestników działań projektowych w odniesieniu do ich szans na

rynku pracy. Można jednak założyć, że ogólny wpływ będzie raczej niewielki, ze względu na małą liczbę

wspieranych projektów. Jednak uwzględniając obecny stan na rynku pracy można oczekiwać wykorzystania

działań w zakresie edukacji, na które będzie popyt ze strony sektora prywatnego lub społeczeństwa (zmiany

programów nauczania, realizacja wspólnych programów nauczania, wyższa intensywność zajęć praktycznych

lub wizyty itp.).

Oś priorytetowa 4

W obszarze współpracy instytucji i społeczności nie oczekujemy jakichś zasadniczych efektów. Warunki

współpracy między instytucjami i społecznościami są obecnie zadowalające. W szczególności wyzwaniem

jest wykorzystanie tych warunków do rozwoju istniejących partnerstw, a także wspieranie tworzenia nowych

partnerstw (na przykład przez promowanie programu na obszarach o niższym poziomie współpracy), a tym

samym dalsze zwiększanie intensywności współpracy.

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 5. Jakich oddziaływań realizowanych interwencji można oczekiwać na obszarze programu w

dłuższej perspektywnie czasowej?

Rodzaj interwencji Oczekiwane oddziaływanie zrealizowanych interwencji w ciągu 5 lat

• Wspólne działania 

edukacyjne

• Rozwój kompetencji uczestników działań edukacyjnych.

• Konferencje, warsztaty • Potencjalny wkład w zakresie strategicznego planowanie rozwoju w specyficznych

obszarach zgodnie z ukierunkowaniem warsztatów i konferencji.

• Staże naukowe i 

robocze

• Rozwój kompetencji uczestników.

• Tworzenie warunków dla łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

• Materiały edukacyjne • Potencjalny wkład w dziedzinie działań edukacyjnych w formie materiałów do

wspólnej lub indywidualnej edukacji.

• Edukacja językowa • Rozwój kompetencji uczestników.

• Tworzenie warunków dla łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

• Nowe lub ulepszone 

programy edukacyjne

• Stworzenie warunków dla wyższego poziomu zatrudnienia absolwentów programów

edukacyjnych.

• Zwiększony poziom dopasowanie popytu i podaży na rynku pracy.

Rodzaj interwencji Oczekiwane oddziaływanie zrealizowanych interwencji w ciągu 5 lat

• Działania społeczne, 

kulturalne i edukacyjne

• Zwiększenie poziomu postrzegania wzajemnego współżycia.

• Grupy robocze, 

wspólne spotkania

• Wyższy poziom współpracy między instytucjami działającymi na obszarze programu

• Potencjalny wkład w zakresie strategicznego planowanie rozwoju w specyficznych

obszarach w zależności od tematyki grup roboczych.

• Konferencje, warsztaty • Potencjalny wkład w zakresie strategicznego planowanie rozwoju w specyficznych

obszarach zgodnie z ukierunkowaniem warsztatów i konferencji.

• Kampanie informacyjne • Wkład w zakresie informowania o specyficznych tematach zgodnie z tematyką

kampanii informacyjnych.

• Analizy, strategie • Podniesienie jakości planowania strategicznego i podejmowania decyzji przez

aktorów.

• Imprezy sportowe • Potencjalny wkład w poprawę jakości życia mieszkańców.
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Stwierdzenia Pytania przekrojowe

Wykonawca na podstawie istotności stwierdzonych efektów stwierdzi, czy interwencja nie przynosi również

nieoczekiwanych (pozytywnych i negatywnych) efektów na obszarze programu.

Punkty wyjścia

Niezamierzone efekty reprezentują istnienie pozytywnego lub negatywnego oddziaływania na grupę

docelową lub otoczenie projektu (oddziaływanie poza początkową teorią zmiany), tzn. poprawa sytuacji grupy

docelowej lub otoczenia projektu w wyniku realizacji interwencji.

Ustalenia

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2

EQ 6. Czy istnieją jakieś nieplanowane (pozytywne i negatywne) efekty interwencji?

Niezamierzone pozytywne efekty interwencji Niezamierzone negatywne efekty interwencji

Wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego do

celów zarządzania projektami - funkcjonalność

systemu umożliwia również wykorzystanie go do

zarządzania projektem Bezpieczne pogranicze lub

innymi działaniami partnerów projektu

Czasochłonność wspólnego przygotowania

specjalistycznego - ten aspekt nakłada zwiększone

wymagania na organizację personelu w przypadku

jednostek straży pożarnej.

Niezamierzone pozytywne efekty interwencji Niezamierzone negatywne efekty interwencji

Wartość potencjału turystycznego - interwencje

infrastrukturalne prowadzą do wzrostu wartości

potencjału turystycznego obszaru

Nadmierne wykorzystanie warunków

turystycznych - w niektórych lokalizacjach na

obszarze objętym programem interwencje mogą

prowadzić do wykorzystania warunków turystycznych

powyżej limitów terytorium, szczególnie w sezonie

Wzmacnianie tożsamości kulturowej i

utożsamiania się mieszkańców z obszarem - są to

przede wszystkim interwencje w przywracanie

dziedzictwa historycznego i marketing (promocja)

Utrata dochodów z działalności gospodarczej - w

przypadku interwencji prowadzących do bezpłatnego

świadczenia usług, interwencje te mogą prowadzić

do obniżenia dochodów usługodawców (np.

stworzenie parkingu publicznego może w okresie

trwałości oznaczać wzrost kosztów jego utrzymania i

prowadzenia).

Ograniczanie procesu wyludnienia regionu -

interwencje mają pozytywny wpływ na tworzenie

miejsc pracy i zmianę wizerunku obszaru, co

przyczynia się do utrzymania jego mieszkańców

Walka z bezrobociem - na obszarach o niskim

bezrobociu interwencje mające na celu walkę z nim

są bezcelowe (np. region Rychnova)

Wzmocnienie współpracy w ramach destynacji

turystycznych - właściwie ukierunkowane

interwencje programowe, zwłaszcza w zakresie

marketingu, wzmacniają współpracę w ramach

destynacji turystycznych i prowadzą do

profesjonalizacji podmiotów z branży turystycznej
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Stwierdzenia Pytania przekrojowe

Ustalenia

Oś priorytetowa 3

Nie odnotowano żądnych znaczących niezamierzonych efektów interwencji.

Oś priorytetowa 4

EQ 6. Czy istnieją jakieś nieplanowane (pozytywne i negatywne) efekty interwencji?

Niezamierzone pozytywne efekty interwencji Niezamierzone negatywne efekty interwencji

Powstanie nowych partnerstw, których

oddziaływanie wykracza poza zasięg działań

projektowych – w trakcie warsztatów, wycieczek i

innych działań dochodzi do nawiązywania partnerstw

między przedstawicielami sektora publicznego i

prywatnego wykraczających poza to co zostało

zaplanowane przez zespoły realizacyjne

-

Zwiększona częstotliwość odwiedzin obszaru na

którym realizowane są wspólne działania – chodzi

o różnorodne wydarzenia społeczne, kulturalne lub

sportowe, które często mają nie tylko lokalne, ale

także regionalne oddziaływania z punktu widzenia

odwiedzalności tych imprez

-

Oszczędności środków finansowych - przy

realizacji wspólnych działań promocyjnych i przy

użyciu tych samych materiałów po obu stronach

granicy

-
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Wykonawca oceni na podstawie analizy opisu synergicznych i komplementarnych powiązań programu,

dostarczonych przez zleceniodawcę i w porównaniu z przeprowadzoną analizą efektów, określi, czy

ustanowione synergiczne i komplementarne powiązania przyczyniają się do efektywniejszego osiągania

celów programu.

Punkty wyjścia

Wspólne ramy strategiczne (Załącznik 1 do rozporządzenia UE nr 1303/2013) definiują koordynację,

komplementarność i synergię między Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz innymi

politykami i instrumentami Unii jako jedną z zasad wdrażania w okresie programowania 2014–2020. Zgodnie

z tą zasadą Jednolite Środowisko Metodyczne definiuje synergie i komplementarność jako „związek między

działaniami w programach, które są w bezpośredniej interakcji funkcjonalnej między sobą i wzmacniają się

wzajemnie pod względem swoich efektów i oddziaływań”. Celem ustanowienia, monitorowania i zarządzania

synergiami i komplementarnościami jest zwiększenie skuteczności realizacji priorytetów finansowania Umowy

partnerskiej, celów tematycznych oraz uniknięcie duplikowania interwencji finansowych.

Ustalenia

Koncepcja Jednolitego środowiska metodycznego rozróżnia dwie zależności interwencji, których interakcja

zakłada pozytywny wpływ na efekty i wyniki poniesionych wydatków. Synergia jest definiowana jako rzeczowy

związek między projektami, których działania mogą potencjalnie przynieść większy efekt w porównaniu z

sumą efektów każdego z projektów realizowanych osobno. Komplementarność jest wówczas rozumiana jako

związek między instrumentami, które przewidują podobne interwencje, które się wzajemnie uzupełniają w

działaniach pod względem sektorowym, terytorialnym lub rodzajem beneficjenta. Połączenie uzupełniających

się instrumentów prowadzi do bardziej kompleksowego zaspokajania potrzeb/celów w ramach strategii,

terytorium lub grupy docelowej.

Dla interwencje Interreg VA RCz-PL obowiązuje, że opierają się na mobilizacji wyjątkowego potencjału i

wartości dodanej wynikających ze współpracy transgranicznej zaangażowanych partnerów. Dla

oczekiwanych efektów projektów realizujących przede wszystkim zasadę współpracy między partnerami oraz

uwzględniających oddziaływania transgraniczne na obszarze objętym programem mają raczej marginalne

odziaływanie synergiczne i uzupełniające. Program Operacyjny Interreg V-A RCz-PL, ani dokumenty

jednolitego środowiska metodycznego nie definiują powiązań synergicznych z dalszymi instrumentami

rozwojowymi ESIF ani strategiami poza strukturą interwencji funduszy ESI. Nie mniej zaprogramowano

powiązania komplementarne przede wszystkim w stosunku do Regionalnego Zintegrowanego Programu

Operacyjnego (ZPORR) i PO Środowisko 2014-2020 (POŚ). W związku z tym oczekiwane jest

współdziałanie interwencji w obszarach bezpieczeństwa (OP 1), wykorzystania potencjału czesko-polskiego

pogranicza w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (OP 2) oraz edukacji (OP 3).

Ocena ustanowionych komplementarnych połączeń

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem (CS: Zwiększenia poziomu transgranicznej gotowości

do działania przy rozwiązywaniu nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych.)

Powiązania o charakterze komplementarnym: ZRPO i POŚ

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 7. Czy ustanowione synergiczne i komplementarne powiązania programu przyczyniają się do 

efektywniejszego osiągania jego celów?

PO 

Interreg 

RCz-PL

PO Powiązanie
Realizowane 

projekty

Projekty 

realizowane 

na obszarze 

programu

Projekty 

realizowane na 

obszarze 

programu 

(obszary 

przygraniczne)

Zidentyfikowane 

powiązania 

komplementarne 

(liczba projektów)

OP 1 ZRPO CS 1.3. 296 71 38 4

OP 1 POŚ CS 1.4. 455 104 72 2
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Ustalenia

W przypadku ZRPO istnieje istotne powiązanie z punktu widzenia ukierunkowania rzeczowego realizowanych

interwencji (modernizacja wyposażenia technicznego jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa,

ośrodków szkoleniowych oraz remiz). Na przykład w ramach naboru nr 13 mającego na celu wzmocnienie

wyposażenia technicznego jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa wsparto 28 projektów z obszaru

programu PO Interreg RCz-PL, z tego 14 było na obszarze przygranicznym. W przypadku współdziałania w

realizacji interwencji transgranicznych zostały w ten sposób wzmocnione warunki wyjściowe do jeszcze

bardziej efektywnego włączenia jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa (w szczególności jednostek

ochrony przeciwpożarowej) do wspólnego rozwiązywaniu zdarzeń kryzysowych. W przypadku interwencji

zrealizowanych w ramach OPŚ (CS 1.4.) zrejestrowano jedynie niewielka liczbę projektów, które poprzez

realizację komplementarnych rozwiązań przyczyniałyby się do osiągnięcia celów OP 1 programu Interreg V-A

RCz-PL.

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

(CS: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów

przyrodniczych i kulturowych)

Powiązania o charakterze komplementarnym: ZRPO i POŚ

W przypadku ZRPO wdrożone interwencje mają duży potencjał, aby przyczynić się do osiągnięcia celów PO

Interreg V-A RCz-PL w ramach OP 2. Rejestruje się tu również największą liczbę stwierdzonych oddziaływań

komplementarnych na poziomie poszczególnych interwencji PO Interreg V-A RCz-PL i ZRPO. Realizowane

interwencje POŚ (CS 4.1.) mają natomiast niższe bezpośrednie powiązanie z osiąganiem celów programu.

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje (CS: Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów)

Powiązania o charakterze komplementarnym w stosunku do interwencji ZRPO.

Interwencje realizowane w ramach ZRPO (CS 2.4.) przyczyniają się do osiągnięcia celów programu. W

szczególności interwencje realizowane w ramach naborów ukierunkowanych na rozwój infrastruktury szkół

średnich i wyższych szkół zawodowych (np. nabór nr 32 i 33), w ramach których zidentyfikowano wzajemne

komplementarności.

Podsumowanie

Ustanowione powiązania komplementarne można na podstawie ich oceny uważać za istotne, realizowane

interwencje są komplementarne z osiąganymi celami programu.

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 7. Czy ustanowione synergiczne i komplementarne powiązania programu przyczyniają się do 

efektywniejszego osiągania jego celów?

PO 

Interreg 

RCz-PL

PO Powiązanie
Realizowane 

projekty

Projekty 

realizowane 

na obszarze 

programu

Projekty 

realizowane na 

obszarze 

programu 

(obszary 

przygraniczne)

Zidentyfikowane 

powiązania 

komplementarne 

(liczba projektów)

OP 2 ZRPO CS 3.1. 181 49 30 8

OP 2 POŚ CS 4.1. 79 27 21 0

PO 

Interreg 

RCz-PL

PO Powiązanie
Realizowane 

projekty

Projekty 

realizowane 

na obszarze 

programu

Projekty 

realizowane na 

obszarze 

programu 

(obszary 

przygraniczne)

Zidentyfikowane 

powiązania 

komplementarne 

(liczba projektów)

OP 3 ZRPO CS 2.4. 1231 438 255 4
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Punkty wyjścia

Podstawową kategoryzację proponuje się na poziomie osi priorytetowych.

Ustalenia

Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 8. Jaka jest najczęstsza (typowa) interwencja w każdej osi priorytetowej? (pod względem 

częstości występowania)

OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 

• Nabycie wyposażenia 

technicznego

• Wspólne ćwiczenia

• Przygotowanie 

specjalistyczne 

(szkolenia)

• Tworzenie lub 

modyfikacja ICT

• Studia, analizy

• Marketing

• Uzupełniająca 

infrastruktura 

turystyczna 

• Szlak edukacyjny 

• Przywrócenie 

dziedzictwa 

historycznego 

• Szlaki i trasy rowerowe 

• Drogi 

• Uzupełniająca 

infrastruktura 

transportowa  

• Analizy / studia 

• Trasy biegowe

• Wspólne działania 

edukacyjne

• Konferencje, warsztaty

• Staże naukowe i 

robocze

• Materiały edukacyjne

• Edukacja językowa

• Nowe lub ulepszone 

programy edukacyjne

• Działania społeczne, 

kulturalne i edukacyjne

• Grupy robocze, 

wspólne spotkania

• Konferencje, warsztaty

• Kampanie informacyjne

• Analizy, strategie

• Imprezy sportowe

Rodzaj interwencji Częstotliwość 

występowania

• Nabycie wyposażenia 

technicznego

8

• Wspólne ćwiczenia 8

• Przygotowanie specjalistyczne 

(szkolenia)

7

• Tworzenie lub modyfikacja ICT 6

• Studia, analizy 4

Rodzaj interwencji Częstotliwość 

występowania

• Marketing 15

• Uzupełniająca infrastruktura 

turystyczna 
13

• Szlak edukacyjny 11

• Przywrócenie dziedzictwa 

historycznego 
10

• Szlaki i trasy rowerowe 9

• Drogi 7

• Uzupełniająca infrastruktura 

transportowa  
3

• Analizy / studia 3

• Trasy biegowe 2
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Ustalenia

Oś priorytetowa 3 Oś priorytetowa 4

Stwierdzenia Pytania przekrojowe

EQ 8. Jaka jest najczęstsza (typowa) interwencja w każdej osi priorytetowej? (pod względem 

częstości występowania)

Rodzaj interwencji Częstotliwość 

występowania

• Wspólne działania 

edukacyjne

8

• Konferencje, warsztaty 7

• Staże naukowe i robocze 6

• Materiały edukacyjne 5

• Edukacja językowa 4

• Nowe lub ulepszone 

programy edukacyjne

3

Rodzaj interwencji Częstotliwość 

występowania

• Działania społeczne, 

kulturalne i edukacyjne

22

• Grupy robocze, wspólne 

spotkania

22

• Konferencje, warsztaty 21

• Kampanie informacyjne 13

• Analizy, strategie 10

• Imprezy sportowe 8



Załączniki
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Lista studiów przypadku

Studium przypadku (nazwa projektu): Bezpieczne pogranicze

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem

Cele projektu:

Poprawa transgranicznej gotowości do działań w zakresie

rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie

współpracy między wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za

bezpieczeństwo na pograniczu

Okres realizacji: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

Stan projektu: w realizacji

Partner wiodący: KW PSP w Opolu

Partnerzy projektu:

KW PSP w Katowicach

KW PSP we Wrocławiu

HZS Olomouckého kraje

HZS Pardubického kraje

HZS Moravskoslezského kraje

HZS Libereckého kraje

HZS Královéhradeckého kraje

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:
Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

3x IDI (6x CATI)

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Warunki systemowe dla wspólnej interwencji Partnerzy projektu 

Warunki materialne i techniczne wspólnej 

interwencji
Partnerzy projektu



Przygotowanie kadrowe i organizacyjne do 

wspólnych interwencji
Partnerzy projektu



Zawarcie regionalnej umowy o współpracy Partnerzy projektu, desk research 

Liczba transgranicznych interwencji
Komenda Główna Czeskiej Straży   

Pożarnej, partnerzy projektu


Produkty projektu:

Wspólne ćwiczenia straży pożarnej, szkolenia specjalistyczne i

językowe, panele ekspertów, konferencje, zakup wyposażenia

technicznego dla jednostek pożarniczych.

Korzyści projektu:

Projekt w sposób udokumentowany przyczynił się do poprawy

w wybranych obszarach transgranicznej zdolności do działania.

Do poprawy doszło przede wszystkim w zakresie komunikacji,

przygotowania organizacyjnego i kadrowego. Wynik ten został

osiągnięty głównie poprzez uzupełnienie środków

komunikacyjnych, wymienne staże pracowników stanowisk

operacyjnych oraz wspólne ćwiczenia. Poziom

transgranicznego reagowania przy rozwiązywaniu zdarzeń

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych wzrósł o 14%, co

wyraża zmianą wartości wskaźnika „Poziom transgranicznej

zdolności do działania w sytuacjach nadzwyczajnych i

kryzysowych”. Dzięki realizacji projektu sfinalizowano także

proces zawierania regionalnych porozumień o wzajemnej

współpracy straży pożarnych na pograniczu polsko-czeskim.

Lista studiów przypadków zawiera przegląd wszystkich badanych projektów, w tym opis poszczególnych

projektów, wykaz przeprowadzonych ankiet, monitorowanych wskaźników, źródła danych, produkty i efekty z

projektu.
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Studium przypadku (nazwa projektu): Festiwal wrażeń

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Cele projektu:

• Zwiększona odwszalność na pograniczu czesko-kłodzkim

• Zwiększenie liczby noclegów

• Udostępnianie dziedzictwa kulturowego regionu

• Tworzenie partnerstw w wewnątrz regionu między 

podmiotami turystycznymi

• Pogłębienie współpracy czesko-polskiej

Okres realizacji: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020

Stan projektu: w realizacji

Partner wiodący: Branka o.p.s

Partnerzy projektu/podmioty współpracujące:

Powiat Kłodzki

Urząd Miasta w Kłodzku

Muzeum Zabawek

Muzeum Filumenistyczne

Zamek Gorzanów

Muzeum B. Němcové

Obec Malé Svatoňovice

Nové město nad Metují

Muzeum bratří Čapků

Zámek - Nové město nad Metují

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:

Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2x10 wywiadów (przed i po realizacji)

Badanie ankietowe (CAWI, CAPI) - 298 respondentów

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Kampania marketingowa (narzędzia marketingowe) Wnioskodawca projektu: 

Działania B2B (działania związane z zarządzaniem 

destynacją turystyczną)

Podmioty współpracujące - wywiady 

strukturalne


Liczba odwiedzających, sezonowość, konsumpcja i 

zatrudnienie

Badanie ankietowe (CAWI, CAPI) –

Czeski Urząd Statystyczny


Produkty projektu:

Festiwal wrażeń - impreza, kampania marketingowa, strona

www, drukowane materiały promocyjne , szkolenia, instrukcja

wizualizacji, badania, konkurs itp.

Korzyści projektu:

Szacowana frekwencja na Festiwalu Wrażeń wyniosła około

6000 odwiedzających w 2/3 realizacji programu, z czego 3 960

odwiedzających przyjechało do regionu wyłącznie na festiwal.

Czysty wkład czeskich odwiedzających oszacowano na około

1%. Czysty wkład polskich odwiedzających oszacowano na

około 0,6%. Czysty wkład całkowitej liczby odwiedzających

Festiwal Wrażeń oszacowano na około 0,8%.

Lista studiów przypadku
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Studium przypadku (nazwa projektu): Od zamku Frýdlant do zamku Czocha

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie odwiedzalności 

wspólnego regionu przygranicznego Frýdlant i południowej 

części Dolnego Śląska. 

Okres realizacji: 1. 10. 2015 - 31. 12. 2018

Stan projektu: zakończony

Partner wiodący: Krajská správa silnic Libereckého kraje

Partnerzy projektu
Województwo Dolnośląskie/Dolnośląska 

Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:
Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2x22 wywiady (przed i po realizacji interwencji)

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Wskaźniki zgodnie ze zmodyfikowanym CBA 

(model KPMG)
Zgodnie z metodologią 

Dostępny w 

ograniczonej formie 

(zastąpione badaniami 

jakościowymi) 

Produkty projektu:

Rezultatem projektu była przebudowa pięciu dróg w regionie

Frýdlantu i trzech dróg po polskiej stronie regionu. Projekt

obejmuje także instalację systemu informacyjno-nawigacyjnego

do atrakcji turystycznych w miejscu realizacji projektu. Projekt

obejmował również stworzenie systemu informacji i nawigacji

za pomocą znaków drogowych i tablic informacyjnych z kodami

QR, które odsyłają do celów turystycznych w okolicy.

Korzyści projektu:

Z wyników studium przypadku, przede wszystkim badania

jakościowego, wynika, że aktorzy pozytywnie ocenili poprawę

dostępności transportowej - poprawa o 27%. Natomiast nie

wykazano jeszcze wpływu na wzrost liczby odwiedzin. Może to

wynikać z długoterminowego charakteru tego typu interwencji.

Średni wzrost ruchu w miejscu budowy dróg (powiat Frýdlant,

powiat lubański) w latach 2013-2017 wynosi 5,5% po czeskiej

stronie granicy i ponad 11% po polskiej stronie granicy, przy

kalkulacji średniego wzrost ruchu o 2% w ramach analizy

przeprowadzonej w wyniku interwencji. Rozwój ten wskazuje,

że istnieją warunki do osiągnięcia planowanych wyników.

Lista studiów przypadku
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Studium przypadku (nazwa projektu):
Ścieżka edukacyjna przez europejskie miasto Nachod - Kudowa-

Zdrój

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego

na rzecz wspierania zatrudnienia

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby odwiedzających

region poprzez większe wykorzystanie potencjału walorów

przyrodniczych i kulturowych oraz zasobów europejskiego miasta

Náchod - Kudowa-Zdrój. Innymi celami projektu były zrealizowane

infrastrukturalne inwestycje dla transgranicznego udostępnienia i

wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

przygranicznego oraz wspólne działania informacyjne, marketingowe

i promocyjne w zakresie wykorzystania zasobów przyrodniczych i

kulturowych.

Okres realizacji: 31. 5. 2016 - 31. 12. 2018

Stan projektu: zakończony

Partner wiodący: Město Náchod

Partnerzy projektu Gmina Kudowa-Zdrój

Wykaz przeprowadzonych badań 

terenowych:

Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2x22 wywiady (przed i po realizacji interwencji)

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Dalszy rozwój potencjału turystycznego
Dalszy rozwój potencjału 
turystycznego



Liczba odwiedzających, konsumpcja i 

zatrudnienie

Liczba odwiedzających, konsumpcja i 
zatrudnienie

Dostępny w ograniczonej 

formie (zastąpione 

badaniami jakościowymi)

Produkty projektu:
Ścieżka edukacyjna, wspólna strona internetowa projektu, gadżety 

promocyjne, aplikacja na smartfony.

Korzyści projektu:

Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że realizacja projektu miała

minimalny wpływ na odwiedzalność regionu. Respondenci zgodzili

się, że budowa ścieżki edukacyjnej zwiększyła atrakcyjność regionu

(wzrost o 10%), ale nie była w stanie przyciągnąć większej liczby

turystów. W ten sposób wykazano pozytywny wpływ na wartość

potencjału. Wynika to z charakteru projektu, w którym możliwe jest

mapowanie wpływu na wartość potencjału terytorium (oferta

destynacji turystycznej), ale nie jednoznaczny jest wpływ na wzrost

odwiedzalności. Znaczenie tego rodzaju interwencji przede

wszystkim polega na uzupełnieniu oferty destynacji turystycznej.

Konieczne jest, aby to uzupełnienie zostało zrealizowane w

odpowiedni sposób, tzn. naprawdę odpowiadało potrzebom

destynacji. W przypadku tego projektu jego realizacja została

oceniona jako odpowiednie uzupełnienie oferty danej destynacji.

Lista studiów przypadku
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Studium przypadku (nazwa projektu):
Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i 

historycznych

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Cele projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie liczby

odwiedzających korzystających z Wambierzyckiej trasy

edukacyjnej z jej atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi lub

religijnymi, która kończy się w Wambierzycach.

Okres realizacji: 1. 6. 2016 - 31. 8. 2018

Stan projektu: zakończony

Partner wiodący: Obec Suchý Důl

Partnerzy projektu/podmioty współpracujące:
Gmina Radków

Městys Machov

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:
Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2x22 wywiadów (przed i po realizacji interwencji)

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Dalszy rozwój potencjału turystycznego
Dalszy rozwój potencjału 

turystycznego


Liczba odwiedzających, konsumpcja i zatrudnienie
Liczba odwiedzających, konsumpcja i 

zatrudnienie

Dostępny w 

ograniczonej formie 

(zastąpione 

badaniami 

jakościowymi)

Produkty projektu:
Zbudowano parking, centra informacyjne i powiązaną 

infrastrukturę.

Korzyści projektu:

Wyniki ewaluacji pokazują, że realizacja projektu nie miała

wpływu na wzrost odwiedzalności i zwiększenie przychodów.

Ankietowane podmioty zauważyły budowę nowych parkingów,

ale ponieważ jest to bardzo mały projekt, jego oddziaływania

nie można ocenić w ciągu jednego roku. W większości

przypadków ten rodzaj interwencji ma zazwyczaj jeszcze

mniejszy wpływ na ruch niż budowanie ścieżek rowerowych.

Znaczenie tego rodzaju interwencji przede wszystkim polega

na uzupełnieniu oferty destynacji turystycznej i zwiększeniu

wartości jej potencjału. Konieczne jest, aby to uzupełnienie

zostało zrealizowane w odpowiedni sposób, tzn. naprawdę

odpowiadało potrzebom destynacji. W przypadku tego

projektu również udało się zrealizować ten cel, ponieważ

zrealizowane działania projektu w odpowiedni sposób

uzupełniły ofertę destynacji.

Lista studiów przypadku



70

Studium przypadku (nazwa projektu):
Transgraniczna edukacja studentów kierunków 

medycznych

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności rynku

pracy dla czeskich i polskich absolwentów kierunków

medycznych po obu stronach granicy. Działania w ramach

projektu mają na celu zwiększenie kompetencji przyszłych

absolwentów i poprawę ich umiejętności do opieki nad

pacjentami i klientami w regionie przygranicznym.

Okres realizacji: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Stan projektu: zakończony

Partner wiodący:
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Trutnov

Partnerzy projektu/podmioty współpracujące:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Trutnov

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:

Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2 wywiady

Badanie ankietowe wśród uczestników staży 3x

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów Partnerzy projektu, uczestnicy staży 

Odbiór pozytywów działań projektowych Partnerzy projektu, uczestnicy staży 

Produkty projektu:
Transgraniczne staże, warsztaty, kursy językowe, remont 

jednej z klas.

Korzyści projektu:

Znacząca zmiana nastawienia w zakresie gotowości do pracy 

po drugiej stronie granicy (w przypadku polskich studentów 

69% studentów, którzy uczestniczyli w stażu; w przypadku 

czeskich studentów 21% uczestników stażu).

Zdobycie praktycznych doświadczeń i nowej wiedzy.

Zmniejszenie obaw z zagranicznego środowiska (59% 

stażystów).

Poznanie zagranicznego środowiska z możliwością nawiązania 

kontaktów roboczych.

Lista studiów przypadku



71

Studium przypadku (nazwa projektu): Pod jednym dachem 2

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i wspólnot

Cele projektu:

Celem projektu jest poszerzenie oferty możliwości spędzania

wolnego casu, w ramach których spotykają się i nawiązują

nowe osobiste kontakty mieszkańcy regionu przygranicznego.

Częściowym celem projektu jest utrzymanie i rozwój

współpracy między gminami partnerskimi.

Okres realizacji: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2019

Stan projektu: w realizacji

Partner wiodący: Město Meziměstí

Partnerzy projektu/podmioty współpracujące:
Město Meziměstí

Mieroszowskie Centrum Kultury

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:

Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2 wywiady

Badanie ankietowe wśród uczestników imprezy sportowej

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Zwiększenie poziomu postrzegania wzajemnego 

współżycia i współpracy

Partnerzy projektu, uczestnicy 

imprezy sportowej


Liczba nowo powstałych sformalizowanych 

organizacji
Partnerzy projektu 

Liczba współpracy projektowej poza środki 

dotacyjne UE.
Partnerzy projektu 

Produkty projektu: Imprezy społeczne, kulturalne i sportowe.

Korzyści projektu:
Zwiększenie poziomu postrzegania wzajemnego współżycia

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej na wspieranych obszarach.

Lista studiów przypadku
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Studium przypadku (nazwa projektu):
Sieć rozwoju gospodarczego czesko-polskiego regionu 

przygranicznego

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i wspólnot

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego

czesko-polskiego pogranicza. W ramach projektu utworzono

sieć współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego między

czesko-polskim obszarem przygranicznym w oparciu o 5

tematycznych transgranicznych grup roboczych. Istnienie tych

grup roboczych powinno mieć pozytywny wpływ na

zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami i

społecznościami w regionie przygranicznym w dziedzinie

rozwoju społeczno-gospodarczego.

Okres realizacji: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Stan projektu: zakończony

Partner wiodący: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu/podmioty współpracujące:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Izba Gospodarcza "Śląsk"

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Krkonoše - svazek měst a obcí

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

SudeckaIzba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Wykaz przeprowadzonych badań terenowych:

Indywidualne wywiady z partnerami projektu:

2 wywiady

Badanie ankietowe wśród grupy kontrolnej pozostałych izb

gospodarczych

Monitorowane wskaźniki: Źródła danych: Dostępność danych:

Zwiększenie poziomu współpracy instytucji Partnerzy projektu, grupa kontrolna 

Liczba nowo powstałych sformalizowanych 

organizacji
Partnerzy projektu 

Liczba współpracy projektowej poza środki 

dotacyjne UE.
Partnerzy projektu, grupa kontrolna 

Produkty projektu: Grupy robocze, warsztaty, konferencje.

Korzyści projektu:

Wyższy poziom współpracy instytucjonalnej w porównaniu z

grupą kontrolną.

Bezpośrednie efekty dla uczestników działań w ramach

projektu (nowe partnerstwa, wymiana doświadczeń, wymiana

informacji, rozwój wiedzy i kompetencji itp.).

Lista studiów przypadku
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Ocena wkładu Funduszu Mikroprojektów, ocena pytań ewaluacyjnych 2f, 3f i 4f.

Metodologia procedury oceny

Kontekst

Fundusz mikroprojektów służy jako narzędzie rozwoju współpracy na poziomie lokalnym. W szczególności za

pośrednictwem tego systemu realizowane są projekty o mniejszym zakresie (nieinwestycyjne i inwestycyjne).

Głównym celem Funduszu jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach

granicy, a przede wszystkim poprawa stosunków kulturalnych, społecznych i ekonomicznych. Funduszem

mikroprojektów zarządzają poszczególne euroregiony (w sumie realizowanych jest 6 Funduszy

mikroprojektów). Dofinansowane są tylko mikroprojekty, których ukierunkowanie realizuje cele osie

priorytetowej 2, 3 lub 4.

Procedura oceny (przegląd poszczególnych kroków)

a) Kategoryzacja działań projektowych mikroprojektów

Odbyła się kategoryzacja wszystkich dofinansowanych mikroprojektów. Do kategoryzacji wykorzystano

wcześniej utworzone listy kategorii interwencji (patrz EQ 8), które zmodyfikowano tylko w pojedynczych

przypadkach na podstawie analizy dofinansowanych mikroprojektów.

b) Ocena wkładu skategoryzowanych działań projektowych

Drugim krokiem była ocena wkładu zdefiniowanych kategorii działań w odniesieniu do szczegółowych celów

OP na podstawie ustaleń ze studiów przypadków w ramach poszczególnych OP i syntezy ustaleń

poczynionych w trakcie ewaluacji. Rezultatem jest określenie, w jakim stopniu poszczególne działania

przyczyniają się do realizacji szczegółowych celów OP. Ocena wyraża eksperckie spojrzenie na

poszczególne rodzaje interwencji (działań) i ich wkład w realizację celu OP w skali 1-5 (1 - największy wkład,

5 - bardzo mały wkład). W celu uzyskania zaleceń w sensie ścisłego wsparcia wybranych rodzajów działań

konieczne jest aby zawsze postępować zgodnie z kontekstem danego obszaru (dotyczy to zwłaszcza OP 2).

c) Kwantyfikacja reprezentacji działań projektowych w ramach Funduszu Mikroprojektów

W ostatnim roku oceniono, w jakim stopniu w Funduszu Mikroprojektów są reprezentowane działania z

widocznym wkładem w realizację poszczególnych celów szczegółowych.

Wkład działań Funduszu mikroprojektów z punktu widzenia realizacji szczegółowych celów OP

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Uwagi: Reprezentacja działań w ramach FM wyraża udział obsługiwanych mikroprojektów, które zawierają dany rodzaj działań

projektowych. Łącznie sklasyfikowano 237 mikroprojektów.

OP Działanie
Wkład w realizację 

celu OP

Działania 

reprezentowane w 

ramach FM

Cel szczegółowy OP

OP 2

Marketing 2 48 %

Zwiększenie 

odwiedzalności 

regionu poprzez 

większe 

wykorzystanie 

potencjału zasobów 

przyrodniczych i 
kulturowych

Uzupełniająca 

infrastruktura turystyczna
2 32 %

Przywrócenie dziedzictwa 

historycznego
2 18 %

Ścieżka dydaktyczna 3 16 %

Uzupełniająca 

infrastruktura 

transportowa 

4 6 %

Szlaki i trasy rowerowe 2 5 %

Analizy / studia 1 3 %

Trasy biegowe 3 1 %

Drogi 5 1 %
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Ocena wkładu Funduszu Mikroprojektów, ocena pytań ewaluacyjnych 2f, 3f i 4f.

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje

Uwagi: Łącznie skategoryzowano 5 mikroprojektów.

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i wspólnot

Uwagi: Łącznie skategoryzowano 598 mikroprojektów.

OP Działanie
Wkład w realizację 

celu OP

Działania 

reprezentowane w 

ramach FM

Cel szczegółowy 

OP

OP 3

Wspólne działania edukacyjne 2 100 %

Zwiększenie

poziomu

zatrudnienia
absolwentów

Wycieczki 2 60 %

Materiały edukacyjne 4 60 %

Konferencje 3 40 %

Edukacja językowa 2 40 %

Staże naukowe i robocze 1 40 %

Nowe lub ulepszone programy 

edukacyjne
3 0 %

OP Działanie
Wkład w realizację 

celu OP

Działania 

reprezentowane w 

ramach FM

Cel szczegółowy 

OP

OP 4

Imprezy społeczne i kulturalne 1 39 %

Zwiększenie 

intensywności 

współpracy 

instytucji i 

społeczności w 

regionie 
przygranicznym

Grupy robocze, wspólne 

spotkania
1 29 %

Imprezy sportowe 2 27 %

Imprezy edukacyjne 3 17 %

Konferencje, wystawy, 

warsztaty
2 14 %

Kampanie informacyjne, 

działania promocyjne
4 7 %

Analizy, strategie 2 2 %
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Przegląd zidentyfikowanych komplementarnych projektów

Poniżej są przedstawione komplementarne projekty realizowane w ramach programów operacyjnych

Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny (ZRPO) i Program Operacyjny Środowisko (POŚ) w stosunku

do interwencji programu operacyjnego Interreg RCz-PL.

OP PO SC Nazwa projektu Nazwa naboru Komplementarne powiązania

OP 1 ZRPO 1.3.

Nabycie nowego 

samochodu 

transportowego do 

ewakuacji osób i 

awaryjnego 

zaopatrywania 

mieszkańców gminy dla 

OSP Orlické Záhoří

Sprzęt dla 

zintegrowanego 

systemu 

ratownictwa 

(nabór nr 19)

Modernizacja wyposażenia technicznego

lokalnej jednostki OSP Orlické Záhoří,

która również korzystała z powiązanego

projektu z programu transgranicznego

Interreg („Modernizacja wyposażenia i

wzajemna pomoc w sytuacjach

kryzysowych w Górach Orlickich i

Bystrzyckich”) w ramach którego, oprócz

nabycia sprzętu, odbyły się wspólne

ćwiczenia po obu stronach granicy.

OP 1 ZRPO 1.3.

Zwiększenie zdolności 

do działania i poprawa 

przygotowania do 

usuwania skutków 

sytuacji 

nadzwyczajnych i 

katastrof JOP II Deštnej 

v Orlických horách –

dobudowa garażu.

Stacja 

zintegrowanego 

systemu 

ratownictwa 

(nabór nr 36)

Modernizacja wyposażenia technicznego

lokalnej jednostki OSP Orlické Záhoří,

która również korzystała z powiązanego

projektu z programu transgranicznego

Interreg („Modernizacja wyposażenia i

wzajemna pomoc w sytuacjach

kryzysowych w Górach Orlickich i

Bystrzyckich”).

OP 1 ZRPO 1.3.

Ośrodek Szkoleniowy 

Pożarnictwa –

modernizacja 

istniejącego ośrodka 

szkoleniowego

Ośrodki 

szkoleniowe 

(nabór nr 27)

Modernizacja ośrodka szkoleniowego

umożliwiającego potencjalne

wykorzystanie w ramach wspólnych

szkoleń lub ćwiczeń ze względu na

lokalizację i specjalizację ośrodka.

OP 1 ZRPO 1.3.

Wielofunkcyjny ośrodek 

szkoleniowy Komenda 

Policji Kraju Morawsko-

Śląskiego

Ośrodki 

szkoleniowe 

(nabór nr 27)

Modernizacja ośrodka szkoleniowego

umożliwiającego potencjalne

wykorzystanie w ramach wspólnych

szkoleń lub ćwiczeń ze względu na

lokalizację i specjalizację ośrodka.

OP 1 POŚ 1.4.

Cyfrowy plan 

powodziowy miasta 

Karviná i Cyfrowy plan 

powodziowy Gminy 

Karviná

Systemy 

ostrzegawcze, 

plany 

powodziowe 

(nabór nr 4)

Opracowanie planu powodziowego,

będącego częścią kompleksowego

rozwiązania dotyczącego stanów

powodziowych, których niektóre aspekty

są przedmiotem programu

transgranicznego „Razem przeciw

powodziom” (zakup sprzętu

technicznego, spotkania robocze,

wspólne szkolenia).

OP 1 POŚ 1.4.

Opracowanie 

cyfrowego planu 

powodziowego oraz 

lokalnego systemu 

alarmowego dla miasta 

Meziměstí 

Systemy 

ostrzegawcze, 

plany 

powodziowe 

(nabór nr 35)

Chodzi o działania powiązane z innymi

przedsięwzięciami realizowanymi w tym

miejscu w ramach projektu

transgranicznego „Wspólnymi siłami

przeciw katastrofom naturalnym”

(szkolenia i wspólne ćwiczenia jednostek

p-poż., zakup sprzętu pożarniczego i

ratowniczego, zakup czujnika

przeciwpowodziowego i jego podłączenie

do istniejącego systemu).
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Przegląd zidentyfikowanych komplementarnych projektów

OP PO SC Nazwa projektu Nazwa naboru Komplementarne powiązania

OP 2 ZRPO 3.1.
Naprawa obiektu nr 92 

Dřevěnka

Rewitalizacja 

wybranych 

zabytków (nabór 

nr 13)

Remonty najważniejszych zabytków

kulturowych w miejscowości Úpice,

jednocześnie jest to jeden z przystanków na

historycznym szlaku dydaktycznym „Poprawa

dostępności dziedzictwa przyrodniczego i

kulturowego w partnerskich gminach

Piechowice i Úpice”, którego celem była

rozbudowa i promocja historycznego szlaku

dydaktycznego oraz szlaku turystycznego w

gminie.

OP 2 ZRPO 3.1.

Remont zabytkowego 

obiektu sortowni węgla, 

mostu łączącego z 

budynkami kopalnianymi i 

oświetlenia wieży szybu, 

kopalni Jan Šverma

Rewitalizacja 

wybranych 

zabytków (nabór 

nr 13)

Remont zabytków techniki, które są

promowane w ramach mikroprojektu

„Turystyczna promocja górniczych celów”.

OP 2 ZRPO 3.1.

Karnola – zrównoważona 

rewitalizacja i zwiększenie 

atrakcyjności narodowego 

zabytku kultury

Rewitalizacja 

wybranych 

zabytków (nabór 

nr 13)

Projekt ukierunkowany na rewitalizację dawnej

przędzalni wraz z warsztatem wzorcowni oraz

stworzenie zaplecza dla Muzeum Miejskiego w

Krnovie w miejscu wspólnie promowanym w

ramach mikroprojektu („Rozwój turystyki na

pograniczu polsko-czeskim przez wspólną

promocję”) ukierunkowaną na dziedzinę

marketingu turystycznego.

OP 2 ZRPO 3.1.
Ożywienie kościołów 

Regionu Broumovskiego

Rewitalizacja 

wybranych 

zabytków (nabór 

nr 13)

Remonty kościołów w Ruprechticach i

Verneřovicach, w miejscach, w których są

(ewent. były) realizowane liczne projekty

transgraniczne w dziedzinie wsparcia turystyki

(np. „Śladami św. Jakuba na pograniczu

polsko-czeskim”, „Cykloregion Noworudzko-

Radkowsko-Broumowski”).

OP 2 ZRPO 3.1.

Remont i zwiększenie 

atrakcyjności twierdzy 

Dobrošov

Rewitalizacja 

wybranych 

zabytków (nabór 

nr 13)

Remont twierdzy Dobrošov. W ramach

transgranicznego programu Interreg jest

realizowany projekt o podobnej tematyce

(„Tajemnice wojskowych podziemi”)

ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności

pozostałych zabytków wojskowych w regionie.

OP 2 ZRPO 3.1.

Rewitalizacja zamku we 

Frýdku, wraz z 

odnowieniem ekspozycji

Muzea (nabór nr 

21)

Projekt rewitalizacji zamku we Frýdku-Místku,

który jest jedną z licznych atrakcji

promowanych w ramach kampanii

marketingowej ("Kampania Visitfm")

prezentującej atrakcje miasta i okolic.

OP 2 ZRPO 3.1.

Śląskie Muzeum Ziemskie 

– Ekspozycja Szklarniowa 

Arboretum Nový Dvůr

Muzea (nabór nr 

21)

Zbudowanie nowej ekspozycji na terenie

Arboretum Nový Dvůr, które wraz z Arboretum

w Raciborzu jest wspólnie promowane w

ramach mikroprojektu „Poznajemy piękno

arboretów”.

OP 2 ZRPO 3.1.

Modernizacja Muzeum 

Północnych Czech w 

Libercu 2 etap

Muzea (nabór nr 

21)

Przedmiotem projektu jest remont budynku

muzeum, powiększenie pomieszczeń

wystawowych i ich modernizacja. W 2017 r. w

muzeum tym odbyła się wystawa starych map

w ramach mikroprojektu „Prezentacja starych

map Regionu Libereckiego i Gór Izerskich”,

jako przykład specyficznego typu bogactwa

kulturowego.
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Przegląd zidentyfikowanych komplementarnych projektów

OP PO SC Nazwa projektu Nazwa naboru Komplementarne powiązania

OP 3 ZRPO 2.4.

Podniesienie jakości 

kształcenia w Średniej 

Szkole Hotelarstwa, 

Gastronomii i Usług 

Šilheřovice

Infrastruktura 

średnich i 

wyższych szkół 

zawodowych 

(nabór nr 32)

Projekt o charakterze inwestycyjnym,

którego celem było stworzenie dwóch

specjalistycznych sal do nauki (Cukiernia

i Laboratorium Językowe), zapewnienie

połączenia szkół i stworzenie

bezbarierowego dostępu do budynku

szkoły i sal lekcyjnych. W podobnym

okresie w szkole był realizowany również

polsko-czeski mikroprojekt z polską

partnerską szkołą („Innowacje w

kształceniu na kierunku Turystyka na CZ-

PL pograniczu, uwzględniając potrzeby

rynku pracy”), w ramach którego odbyły

się pod kierownictwem specjalistów

wspólne warsztaty ukierunkowane na

naukę przedmiotów zawodowych.

OP 3 ZRPO 2.4.

Wsparcie rozwoju 

kompetencji 

językowych i w 

zakresie nauk 

przyrodniczych

Infrastruktura 

średnich i 

wyższych szkół 

zawodowych 

(nabór nr 33)

Modernizacja sal do nauki języka i

przedmiotów przyrodniczych. Po

zakończeniu tego projektu szkoła ta

rozpoczęła współpracę z polskimi

partnerami („Innowacje w kształceniu

zawodowym dla rynku pracy”), którego

częścią jest opracowanie wspólnych

programów nauczania i ich sprawdzenie

w praktyce, kursy oraz staże dla uczniów

z obu szkół.

OP 3 ZRPO 2.4.

Podniesienie jakości 

nauczania 

zawodowego WSZ i 

SSZ Jičín 

Infrastruktura 

średnich i 

wyższych szkół 

zawodowych 

(nabór nr 33)

Modernizacja i nabycie wyposażenia

warsztatów szkolnych. We współpracy z

partnerską szkołą z Polski w szkole tej

obecnie odbywa się tworzenie wspólnych

programów nauki, realizacja wspólnych

zajęć praktycznych i rozwój współpracy

między zaangażowanymi szkołami i

firmami z obu stron granicy

(„Transgraniczne kształcenie uczniów

szkół technicznych”).

OP 3 ZRPO 2.4.
Szkoła przyjazna 

digitalizacji

Infrastruktura 

edukacyjna dla 

zintegrowanego 

projektu ITI 

(nabór nr 66)

Modernizacja sal komputerowych

Akademii Handlowej w Czeskim

Cieszynie. W szkole również w ramach

partnerstwa z ekonomicznymi szkołami

średnimi zrealizowano wspólny projekt z

Funduszu Mikroprojektów („Aktywny

absolwent nowoczesnej szkoły

zawodowej”), którego częścią były

wspólne warsztaty tematyczne i nauka

języków.
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