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Metodyka przygotowania analizy socjoekonomicznej

Metodyka przygotowania ewaluacji

W celu zmapowania aktualnego stanu obszaru dostawca opracował analizę socjoekonomiczną. Analiza ta

została opracowana przy wykorzystaniu aktualnych źródeł administracyjnych i materiałów zleceniodawcy.

Analiza obejmuje rozwój regionu w poszczególnych dziedzinach tematycznych programu, łącznie z

zidentyfikowaniem trendów wpływających na obszar programu. Nacisk jest kładziony przede wszystkim na

identyfikację i opisanie zmian, szans i zagrożeń od czasu opracowania i zatwierdzenia dokumentu

programowego, do którego opracowania były dostępne dane z roku 2013, ew. starsze.

Uzyskane informacje zostały przeanalizowane przy wykorzystaniu odpowiednich modeli. Na podstawie

informacji uzyskanych z zaktualizowanej analizy socjoekonomicznej obszaru programu na podstawie syntezy

z informacjami zebranymi za pośrednictwem metod jakościowych, pozyskano odpowiednie dane

umożliwiające udzielenie odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.

Dziedziny analizy 

socjoekonomicznej:

 Specyfikacja geograficzna

 Mieszkańcy

 Rynek pracy

 Struktura gospodarki

 Produkt krajowy brutto

 Edukacja, szkolnictwo

 Środowisko

 Infrastruktura transportowa

 Współpraca międzynarodowa 

podmiotów

Wykorzystane metody:

 Desk research

 Analiza (analiza SWOT i analiza 

wielokryteriowa) i synteza

Źródła danych:

 Czeski Urząd Statystyczny 

(ČSÚ)

 Główny Urząd Statystyczny 

(GUS)

 Dokument programowy

 Materiały zleceniodawcy

 Pozostałe źródła 

administracyjne

Ramy logiczne ewaluacji

Analiza

socjoekonomiczna

Desk Research, analiza 

Badanie ilościowe 

Wyniki badania 

ankietowego  w 

zadaniach nr 1 i 3

Badanie 

jakościowe 

F2F, CATI 

wywiady 

pół-ustrukturyzowane)

Ewaluacja 

Synteza

Źródło KPMG ČR i NAVIGA 4

Badanie jakościowe -
Wywiady pół-ustrukturyzowane (F2F, CATI) 

Do przeprowadzenia ewaluacji zostały ponadto wykorzystane metody badań jakościowych oparte na

wywiadach pół-ustrukturyzowanych. Wywiady te były przeprowadzone z wybranymi zainteresowanymi

stronami programu, których wykaz dostawca zamieścił na stronie 44. Wywiady były realizowane zarówno z

przedstawicielami podmiotów, które są odpowiedzialne za strategię programu, jak i przedstawicielami grup

docelowych programu.

Dostawca preferuje przeprowadzanie wywiadów w formie F2F (twarzą w twarz). Ze względu na ograniczenia

czasowe, które wynikają z zewnętrznych okoliczności przygotowywania ewaluacji, wywiady zostały

zrealizowane metodą CATI.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania 
programu
Na podstawie ocen i ustaleń wynikających z odpowiedzi udzielonych na dane pytania ewaluacyjne zostały opracowane następujące

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

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

zarządzania destynacjami i marketingu destynacji.

Zalecenie nr 1:

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

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

pożądany efekt.

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

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

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

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

atrakcji turystycznych, w tym dziedzictwa kulturowego i bogactwa naturalnego.

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecane kroki :

Aktualny okres programowania:

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

zmierzyć wsparcie dla programu.

Następny okres programowania:

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

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

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

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

programem ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia jej problemów.

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

turystycznej)

 Udostępnienie potencjału turystycznego

 Wsparcie zarządzania destynacjami i marketignu

 Strategiczne zarządzanie turystyką i badania marketingowe

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

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

wykorzystania zasobów naturalnych

 Zmiana popytu ruchu turystycznego (dostępność turystki)

 Obszary tematyczne nadal powinny odpowiadać szczególnym potrzebom obszaru

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

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

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

tożsamości ludności na danym obszarze

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

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

infrastrukturálních.

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

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

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

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

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

polskiej stronie obszaru programu

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

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

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

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

przeprowadzone przez ekspertów zajmujących się marketingiem turystycznym.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

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

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

Zalecenie nr 2:

Uzasadnienie zalecenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potencjał obniża.

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania

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

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

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

Następny okres programowania:

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

wykorzystywany potencjał współpracy partnerskiej przy realizacji projektów w ramach tego programu

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

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

ukierunkowanie programu bezpośrednio na sektor firm (prywatne podmioty jako beneficjenci dofinansowania, np. w synergii z 

przyszłymi programami operacyjnymi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zalecenie nr 3:

Uzasadnienie zalecenia:

Zalecane kroki:

Promowanie innowacji, wdrożenie nowych technologii oraz badań stosowanych

Jest to zalecenie kluczowe w przygotowaniu nowego okresu programowania.

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

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

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

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

ukierunkowanie gospodarki na produkcję o niskiej wartości dodanej.

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

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

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

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

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

dodaną.

Następny okres programowania

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

• Definicja beneficjentów końcowych:

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

 sektor niezyskowy: spółki, spółdzielnie, akcjonariusze spółek publicznych

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

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

technologicznych na obszarze programu.
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Zalecenia dotyczące bardziej efektywnego ukierunkowania programu

Zalecenie nr 4:

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

Uzasadnienie zalecenia:

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

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

oceniający proponuje uzupełniające zalecenie o charakterze cząstkowym, procesowym. Ogólnie, celem procesu przygotowania naboru i jego warunków jest

wywołanie adekwatnego popytu na ofertę programu, który umożliwi wsparcie wystarczającej ilości dobrych projektów, jakie będą realizować cele programu.

Popyt w danym naborze powinien przewyższać podaż, aby zapewnić wytworzenie potencjału do związania alokacji z dobrymi projektami i aby potencjalnie

było możliwe zastąpienie zakończonych projektów / wniosków. Jednak wnioski wykluczone z administracji z powodu formalnej akceptowalności

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

przygotowaniem wniosku (i potencjalnie negatywną reputację programu).

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

celowości projektów i kryteriach wyboru w ramach OP 3 w grupie docelowej potencjalnych wnioskodawców i jeśli to możliwe, zapobiec wysokiej liczbie

projektów odrzuconych z powodu kryteriów formalnych (zwłaszcza w sytuacji, gdy wiązany jest tylko niski procent alokacji).

Zalecane kroki:

Aktualny okres programowania

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

celowości projektów i kryteriach wyboru w ramach OP 3 w grupie docelowej potencjalnych wnioskodawców i jeśli to możliwe, zapobiec wysokiej liczbie

projektów odrzuconych z powodu kryteriów formalnych (zwłaszcza w sytuacji, gdy jest wiązany tylko niski procent alokacji). Jeśli przyczyną wysokiego

stopnia niespełnienia kryteriów formalnych jest niewystarczający zapas wniosków projektowych odpowiadających określonym celom programu i celu

szczegółowego, oceniający zaleca rozważenie wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacji do wsparcia tworzenia wniosków projektowych – na

przykład w formie lepiej ukierunkowanej współpracy z sektorem firm jako interesariuszy w sposób naturalny zainteresowanych jakością oferty siły

roboczej na rynku pracy.
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Wykorzystane metody:

 Desk research – analiza socjoekonomiczna obszaru, analiza dokumentów programowych 

(krajowych, europejskich)

 Badania jakościowe - interpretacja badań ankietowych (podzadanie nr 1)

 Badanie jakościowe - CATI, F2F – kierowane wywiady pół-strukturyzowane

 Design (propozycja rozwiązania)

 Teoria zmiany – analiza potrzeb i potencjału obszaru 

Wykorzystane źródła

 Dane ČSÚ, GUS i inne źródła 

administracyjne

 Dane z podzadania nr 1 

 Ankieta (zapis wywiadu F2F i CATI) 

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

jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwiązać te problemy?

Ocena:

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

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

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

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

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

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

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

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

pograniczu.

Główne wspólne problemy obszaru 

programu

W której części obszaru programu problem 

występuje

Dlaczego problem występuje W jaki sposób można za pomocą 

interwencji finansowej rozwiązać 

te problemy?

1. Migracja przede wszystkim 

wykształconych i wykwalifikowanych 

mieszkańców obszaru programu

Strukturalnie poszkodowane regiony przemysłowe, 

wiejskie i górskie, regiony zorientowane głównie na 

produkcję przemysłową

Niedostatek miejsc pracy dla 

absolwentów szkół wyższych, 

niższe od średniej wynagrodzenia

Inwestycje w sektorze usług, dzięki 

czemu powstaną miejsca pracy z 

większą wartością dodaną i ograniczy 

się migrację mieszkańców z obszaru 

programu

2. Wysoka liczba osób długotrwale 

pozostających bez pracy przede 

wszystkim w tzw. strukturalnie 

poszkodowanych regionach obszaru 

programu

Regiony długotrwale zorientowane przede 

wszystkim na przemysł ciężki, wydobycie surowców 

lub hutnictwo (kraj morawsko-śląski, południowa 

część województwa śląskiego)

Wysokie zorientowanie tych 

regionów na produkcję rolną 

(Polska) lub przemysłową (RCz) 

Orientacja na sektor usług, 

wykorzystanie potencjału 

turystycznego na obszarze, 

kształcenie ustawiczne, rekwalifikacja 

3. Pogłębiającą się dysproporcja między 

strukturą edukacji (nauczane zawody) a 

potrzebami rynku pracy

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu

Niedostateczna współpraca szkół 

i przedsiębiorstw, małą liczba 

praktyk 

Współpraca szkół i przedsiębiorstw, 

inwestycja w kierunki, których 

absolwenci łatwiej  zajadą pracę 

4. Wysokie bezrobocie w grupach 

wiekowych 15-24 lata i powyżej 55 lat

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu, najwięcej jednak na terenach wiejskich 

lub górskich (np. północna część kraju 

ołomunieckiego)

Niezgodność struktury 

wykształcenia mieszańców z 

potrzebami rynku pracy, niechęć 

do dojazdów do pracy

Nacisk na wysokiej jakości edukację 

mieszkańców (studentów, osób już 

pracujących)

5. Małe zainteresowanie uczniów 

kierunkami technicznymi

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu, jednak na stronie polskiej ten problem 

jest większy. Duże zagrożenie na przyszłość

Niedostatek absolwentów 

kierunków technicznych, 

szczególnie rzemieślników   

Przedsiębiorstwa muszą 

odmawiać zobowiązań

Znaczące wsparcie kształcenia na 

kierunkach technicznych przez 

państwo, współpraca szkół i 

zakładów, praktyki zawodowe w 

trakcie nauki 

6. Długotrwale wyższy udział pracowników 

w II sektorze po czeskiej stronie i w I 

sektorze po polskiej stronie w stosunku do 

średniej ogólnokrajowej danego kraju.

Z różną intensywnością  na całym obszarze 

programu, problem występuje na terenach  

przemysłowych, wiejskich i górskich, częściowo też 

na terenach miejskich

Zmiana danych historycznych -

wydobycie węgla i hutnictwo w 

kraju morawsko-śląśkim i 

rolnictwo w Polsce 

Orientacja na sektor usług, nacisk na 

wysokiej jakości edukację, kształcenie 

ustawiczne, nauka języków obcych, 

mechanizacja i robotyzacja rolnictwa

7. Ograniczenie transgranicznej gotowości 

do działania przy rozwiązywaniu 

nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji 

kryzysowych na obszarze programu

Rejony przygraniczne, głównie górskie obszaru 

programu
Wzajemnie niekompatybilne 

urządzenia i wyposażenie, 

masywy górskie

Zakup wzajemnie kompatybilnych 

urządzeń technicznych i systemów, 

znajomość języków

8. Zły stan techniczny infrastruktury 

transportowej

Brakuje połączenia autostradowego z Hradca 

Kralove do Polski, brak autostrady S1 i drogi 

szybkiego ruchu S3.

Długi terminy przy zatwierdzaniu 

a następnie budowie odcinków 

infrastruktury drogowej

Inwestycja w infrastrukturę 

transportową, zakończenie głównej 

sieci drogowej, dostateczne 

finansowanie utrzymania i remontów 

infrastruktury

9. Niższy poziom wykształcenia 

mieszkańców obszaru programu w 

stosunku do średnich krajowych

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu, szczególnie w tradycyjnych rolniczych lub 

przemysłowych regionach 

Regiony te nie kładą nacisku na 

kształcenie wyższe

Nacisk na wysokiej jakości edukację 

mieszkańców (studentów, osób już 

pracujących), kształcenie ustawiczne

10. Nieodpowiednia infrastruktura 

turystyczna i transportowa w regionach 

przygranicznych 

Tereny przygraniczne i górskie mające szanse do 

wykorzystania potencjału turystycznego

Mały nacisk na wykorzystanie 

potencjału turystycznego Niskie 

inwestycje w te lokalizacje

Tworzenie nowych wysokiej jakości 

połączeń transportowych, budowanie 

zaplecza turystycznego 
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Pytania ewaluacyjne - ocena
Pytanie nr 2: Które ze stwierdzonych głównych problemów obszaru programu rozwiązuje ustalona logika interwencji programu? Czy

program rozwiązuje je we właściwy sposób?  

Ocena:

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

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

problemów i potrzeb obszaru. Logikę interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do zdefiniowanych

problemów i potrzeb, ich znaczenia i potencjału instrumentów EFSI.

Zjištění

Zastosowane metody:

• Desk research – analiza socjoekonomiczna obszaru, analiza dokumentów programowych (narodowe, 

europejskie)

• Badanie ilościowe – interpretacja badania ankietowego (zadanie cząstkowe 1)

• Badanie ilościowe – CATI, F2F – kierowane wywiady pół-ustrukturyzowane

• Design (projekt rozwiązania)

• Teoria zmiany – analiza potrzeb i potencjału obszaru 

Wykorzystane źródła:

• Dane ČSÚ, GUS i inne źródła administracyjne

• Dane uzyskane w ramach zadania cząstkowego 

nr 1, nr 2 i nr 3 

• Ankieta (zapis wywiadu F2F, CATI)

Populacja

Główny wspólny problem zidentyfikowany w dziedzinie populacji i sytuacji demograficznej, definiowany jako Migracja głównie

wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru programu, jest rozwiązywany poprzez logikę interwencji programu (raczej

drugorzędną) w ramach działań wszystkich celów szczegółowych, poprzez wspieranie powstawania warunków wstępnych dla

rozwiązania problemu.

Wybrane priorytety, cele i działania przyczyniają się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w dziedzinie populacji,

logikę interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w odniesieniu do zdefiniowanych problemów obszaru.

Rynek pracy

Główne wspólne problemy zidentyfikowane na obszarze programu - Wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia w rejonach obszaru

programu tzw. strukturalnie poszkodowanych, Pogłębiająca się dysproporcja między strukturą edukacji (nauczane zawody) a

potrzebami rynku pracy, Długotrwale wyższy udział pracowników w 1 sektorze po polskiej stronie w stosunku do średniej

ogólnokrajowej jest rozwiązany poprzez logikę interwencji programu, głównie poprzez działania w ramach celów szczegółowych 2, 3,

działania uzupełniające w ramach celu szczegółowego 4, np. poprzez promowanie współpracy instytucji aktywnych na rynku pracy.

Wybrane priorytety, cele i działania przyczyniają się potencjalnie do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w dziedzinie

zatrudnienia, logikę interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w odniesieniu do zdefiniowanych problemów

obszaru.
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Wykształcenie

Główne zidentyfikowane wspólne problemy obszaru programu dotyczące wykształćenia – Pogłębiająca się nierównowaga pomiędzy

strukturą edukacyjną a potrzebami rynku pracy, Niskie zainteresowanie technickimi kierunkami edukacji, Niekorzystna struktura

wkyształcenia mieszkańców obszaru programu w porównaniu ze średnią krajową – realizuje ustawiona polityka interwencyjna

programu, głównie w ramach celu specificznego nr 3, częsciowo również w ramach celu specificznego nr 4.

Wybrane priorytety, cele i działania przyczyniają się potencjalnie do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w zakresie

wykształcenia. Logikę interwencji można uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do zdefiniowanych problemów

obszaru

Transport

Główne zidentyfikowane wspólne problemy obszaru programu

dotyczące infrastruktury transportowej zdefiniowane jako Zły stan

techniczny infrastruktury drogowej realizuje ustawiona logika

interwencji programu raczej w sposób wtórny w ramach celu

specyficznego nr 2 (Działania infrastrukturalne w celu

transgranicznego udostępnienia i wykorzystania dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego regionu przygranicznego). Warunki do

rozwiązania problemu wtórnie wnosi oczekiwane działania celu

specyficznego 4 (wspólne planowanie rozwoju sieci transportowej i

koordynacja inwestycji w infrastrukturę transportową…).

Wybrane priorytety, cele i działania przyczyniają się

potencjalnie do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w

dziedzinie transportu, logikę interwencji można uważać za

ustawioną celowo i adekwatnie w odniesieniu do

zdefiniowanych problemów obszaru.

Stwierdzenia
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Ruch turystyczny

Główne zidentyfikowane wspólne problemu obszaru programu

dotyczące turystyki zdefiniowane jako Niedostateczna infrastruktura

turystyczna i transportowa w regionach przygranicznych - logika

interwencji programu uwzględnia przede wszystkim w ramach

specyficznego celu 2, konkretnie przez wsparcie Działań

infrastrukturalnych w celu transgranicznego udostępnienia i

wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

przygranicznego. Wtórne oddziaływanie obejmuje oczekiwane

działania celu specyficznego 4.

Wybrane priorytety, cele i działania przyczyniają się

potencjalnie do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w

zakresie ruchu turystycznego. Logikę interwencji można

uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do

zdefiniowanych problemów obszaru

Wybrane priorytety, cele i działania potencjalnie przyczyniające się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów dot.

współpracy aktorów. Logikę interwencji można uważać z odpowiednio dobraną w stosunku do zdefiniowanych problemów

obszaru.

Stwierdzenia

Współpraca aktorów

Główny zdefiniowany wspólny problem obszaru programu w zakresie współpracy aktorów zdefiniowany jako Ograniczenie

transgranicznej zdolności do działania przy rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych na obszarze programu w ramach

logiki interwencji obejmuje cel 1, wtórnie również specyficzny cel 4.
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Wykorzystane metody:

 Desk research – analiza socjoekonomiczna obszaru, analiza dokumentów programowych 

(krajowych, europejskich)

 Badania jakościowe - interpretacja badań ankietowych (podzadanie nr 1)

 Badanie jakościowe - CATI, F2F – kierowane wywiady pół-strukturyzowane

 Design (propozycja rozwiązania)

 Teoria zmiany – analiza potrzeb i potencjału obszaru 

Wykorzystane źródła

 Dane ČSÚ, GUS i inne źródła 

administracyjne

 Dane z podzadania nr 1

 Ankieta (zapis wywiadu F2F i CATI) 

Pytanie nr 3: Jakie są główne wspólne szanse obszaru programu, które można rozwiązać za pośrednictwem interwencji EFRR?  W 

jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwiązać te problemy?

Ocena:

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

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

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

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

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

regionalnej mobilności poprzez budowę sieci dróg głównych (podstawowych).

Główne szanse obszaru programu W której części obszaru programu 

występuje szansa

Dlaczego szansa 

występuje

W jaki sposób można za 

pomocą interwencji 

finansowej rozwijać te 

szanse?

1. Potencjał obszaru programu z 

punktu widzenia turystyki 

(uzdrowiska, turystyka, odwiedziny 

zabytków historycznych, 

przyrodniczych oraz kulturowych,…) 

Na całym obszarze programu wg konkretnych 

atrakcji z punktu widzenia turystyki

Dziedzictwo historyczne i 

kulturowe, 20% obszaru jest 

tworzone przez góry i 

pogórza, uzdrowiskowa 

charakterystyka danych 

lokalizacji 

Opracowanie odpowiednich 

planów rozwoju obszaru, 

finansowanie utrzymania i 

remontów zabytków, budowania 

infrastruktury turystycznej 

2. Potencjał transgranicznej 

współpracy mieszkańców i firm na 

obszarze programu (rynek pracy, 

nawiązywanie kontaktów, turystyka, 

urlopy)

Przede wszystkim na terenach 

przygranicznych, terenach podobnie 

zorientowanych gospodarczo, lub na terenach 

turystycznych lub rekreacyjnych 

Kulturowa bliskość obu 

narodów, bliskie 

socjoekonomiczne problemy 

RCz i Polski 

Ukierunkowanie na inwestycje w 

edukację łącznie z nauką 

języków, realizacja wspólnych 

projektów, inwestycje w 

destynacje truistyczne.

3. Kształcenie na kierunkach 

technicznych dających perspektywy 

pracy na rynku pracy na obszarze 

programu

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu, najwięcej jednak na stronie 

polskiej.

Małe zainteresowanie 

uczniów kierunkami 

technicznymi, zakładane 

niskie wynagrodzenie

Ukierunkowanie na inwestycje w 

edukację szczególnie na 

kierunkach technicznych 

współpracy szkół technicznych i 

przedsiębiorstw 

4. Znajomość języków przez 

absolwentów jako potencjał do 

znalezienia pracy po drugiej stronie 

granicy na obszarze programu.

Z różną intensywnością na całym obszarze 

programu, najwięcej jednak w regionach 

przygranicznych obszaru programu.

Niedocenianie znajomości i 

nauki języków, mała 

motywacja uczniów do nauki 

języków obcych

Ukierunkowanie na inwestycje w 

edukację łącznie z nauką 

języków, kursy językowe dla 

dorosłych, wsparcie wspólnych 

imprez (kulturowych, 

społecznych, sportowych) 

5. Zwiększenie  mobilności 

regionalnej poprzez budowę dróg 

głównych

W lokalizacjach, w których są planowane trasy 

kluczowych tras, kierunek z Hradca Kralove 

do Polski oraz dróg S1 i S3 w Polsce.

Opóźnienia przy planowaniu, 

zatwierdzaniu, ew. budowie 

kluczowych ciągów 

komunikacyjnych 

Inwestycje w budowę głównej 

infrastruktury, która połączy 

czeską i polską stronę obszaru 

programu

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


12© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Pytania ewaluacyjne - ocena
Pytanie nr 4: Które stwierdzone główne szanse obszaru programu są rozwijane przez logikę interwencji programu? Czy 

program rozwija je w prawidłowy sposób?  

Ocena:

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

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

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

obszaru.

Stwierdzenia

Edukacja

Główna szansa rozwojowa obszaru programu w dziedzinie

edukacji zdefiniowana jako Studiowanie kierunków technicznych

z perspektywą znalezienia pracy na obszarze programu,

Znajomość języków wśród mieszkańców jako szansa na

znalezienie pracy po drugiej stronie granicy obszaru programu,

jest w ramach ustawionej logiki interwencji bezpośrednio

rozwijana za pomocą działań celu szczegółowego 3.

Wybrane priorytety, cele i działania potencjalnie

przyczyniają się do rozwoju szans w dziedzinie znajomości

języków wśród ludności oraz kształcenia zgodnie z

wymogami miejscowego rynku pracy. Logikę interwencji

można uważać za ustawioną adekwatnie w stosunku do

zdefiniowanego potencjału obszaru.

Turystyka

Główne szanse rozwojowe obszaru programu w dziedzinie  ruchu turystycznego zdefiniowane jako Potencjał obszaru programu ze 

względu na turystykę  (lecznictwo uzdrowiskoweh, turystyka,  zwiedzanie zabytków  historycznych, przyrodniczych czy kulturalnych…), 

są w ramach ustawionej logiki interwencji bezpośrednio rozwijane za pomocą działań celu szczegółowego nr 2. 

Wybrane priorytety, cele i działania potencjalnie bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju szans w dziedzinie ruchu

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

obszaru.

Wykorzystane źródła:

• Dane ČSÚ, GUS i inne źródła 

administracyjne

• Dane uzyskane w ramach podzadania  

nr 1, 2 i 3

• Ankieta (zapis wywiadu F2F)

Zastosowame metody:

• Desk research – analiza socjoekonomiczna, analiza dokumentów programowych (narodowe, 

europejskie)

• Badanie ilościowe – interpretacja badania ankietowego (podzadanie 1, 2 i 3)

• Badanie ilościowe – CATI, F2F – kierowane wywiady pół-ustrukturyzowane

• Design (projekt rozwiązania)

• Teoria zmiany – analiza potrzeb i potencjału obszaru 
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Stwierdzenia

Transport

Główne szanse rozwojowe obszaru programu w dziedzinie

transportu są zdefiniowane jako Zwiększenie regionalnej

mobilności poprzez budowę głównej infrastruktury w ramach

stworzonej logiki interwencji są rozwijane pośrednio poprzez

działania podejmowane w celach specyficznych 2 i 4.

Wybrane priorytety, cele i działania potencjalnie

przyczyniające się do rozwiązania zidentyfikowanych

problemów w dziedzinie transportu. Logikę interwencji

można uważać z odpowiednio ustawioną w stosunku do

zdefiniowanych problemów obszaru.

Współpraca

Główne szanse rozwojowe obszaru programu w zakresie współpracy są zdefiniowane jako Potencjał transgranicznej

współpracy mieszkańców i firm na obszarze programu (rynek pracy, nawiązywanie kontaktów, turystyka, urlopy) są w

ramach nastawionej logiki interwencji rozwijane przekrojowo w ramach działań podejmowanych we wszystkich celach

szczegółowych.

Ukierunkowanie celów i działań programu rozwija przekrojowy potencjał współpracy poprzez wszystkie osie

priorytetowe programu. Logikę interwencji można, z tej perspektywy, uważać za odpowiednio dobraną w

stosunku do zdefiniowanych możliwości szerokiej współpracy uczestniczących podmiotów na obszarze

programu.

Wybrane priorytety, cele i działania potencjalnie przyczyniające się do rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów w zakresie współpracy. Logikę interwencji można uważać z odpowiednio ustawioną w stosunku do 

zdefiniowanych problemów obszaru.
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Pytania ewaluacyjne - ocena

Pytanie nr 5: Czy zgodnie z wnioskami z pytań 1-4 specyficzne cele programu są odpowiednie i aktualne?

Ocena:

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

Stwierdzenia

Cele szczegółowe zdefiniowane w ramach wybranych celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjną są odpowiedzią na znaczące

problemy i wynikające z nich potrzeby obszaru, są ukierunkowane na wykorzystanie istotnych szans obszaru i aktywizację potencjału

rozwojowego oraz definiują działania, w przypadku których można zasadnie oczekiwać wkładu w realizację celów i efektów

programu.

Pytanie nr 6: Czy ustawione synergiczne i komplementarne powiązania z innymi źródłami finansowania są cały czas

aktualne? Jeśli nie, jakie powiązania synergiczne i komplementarne powinny być ustawione w programie?

Ocena:

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

instrumentami rozwojowymi. Jednocześnie niejednoznacznie definiują zakres programowych powiązań komplementarnych.

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

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

definiować formalnie kolejnych komplementarnych lub synergicznych powiązań.

Stwierdzenia

Kontekst

Wspólne ramy strategiczne (Załącznik nr 1 Rozporządzenia UE nr 1303/2013) określa koordynację, działanie uzupełniające i synergiczne między

funduszami Europejskimi strukturalnymi i inwestycyjnymi funduszami i narzędziami unii jako jedną z zasad implementacji w okresie

programowania 2014-2020. Zgodnie z tą zasadą Jednolite Środowisko Metodyczne (JŚM) definiuje synergię i komplementarność jako „stosunek

między działaniami w programach, które są wobec siebie w bezpośredniej funkcyjnej interakcji i nawzajem się wzmacniają w swoich efektach i

oddziaływaniach. Celem nastawienia, śledzenia i zarządzania synergią i komplementarnością jest zwiększenie efektywności realizacji priorytetów

finansowania Umowy partnerskiej, celów tematycznych jak i działań w celu zapobieżenia podwójnemu finansowaniu.

Cel instrumentu „synergii i komplementarności" w środowisku zarządzania funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oceniający nie uważa za

ogólną identyfikację tematycznych powiązań interwencji, ale jako identyfikację stosunku interwencji, który wymaga określonego stopnia

zarządzania.

Ustawione powiązania

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

rozwojowymi. Jednocześnie częściowo niejednoznacznie definiują zakres programowych powiązań komplementarnych. Następujący przegląd

jest podsumowaniem zidentyfikowanych powiązań z programami wg różnych źródeł:

Źródło / Powiązanie Programy 

operacyjny

Podsumowanie 

S/K (MMR NOK)

Kody S/K

(kod E05k)

SI MS 2014+

Zintegrowany Regionalny Program

Operacyjny

 OP 1

 OP 2

 OP 3

 OP 4

 OP 1

 OP 2

 OP 3

 OP 1

 OP 2

 OP 3

 OP 1

 OP 2

 OP 3

Program Operacyjny Środowisko  OP 1  OP 1

 OP 2

Program Rozwoju Wsi  OP 2

Prog. Oper. Nauka, Widza i Edukacja  OP 3

Prog. Oper. Przedsiębiorczość i Innowacje  OP 2

Źródło: Program operacyjna Interreg V-A, załącznik 5; Podsumowanie synergii (Materiał MMR – NOK, 2017), Przegląd synergii i komplementarności z 

wykazu (luty 2016), SI MS2014+ (wgląd zaoferowane przez zamawiającego)

Wykorzystane metody:

• Synteza
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Pytania ewaluacyjne - ocena
Stwierdzenia

Obowiązywanie powiązań

Ograniczone powiązanie z Programem Operacyjnym Przedsiębiorczość. Podobnie powiązania z interwencją OP4 Zintegrowanego

Regionalnego Programu Operacyjnego jest opisane, nie mniej w odrębnym celu tematycznym i bez spełnienia cech potrzeby

zarządzania stosunkami. Powiązania z Programem Operacyjnym Wiedza Badania i Edukacja w dokumencie programowym mają

podobny charakter jak powiązanie ze ZRPO w ramach OP3. Dlatego zasadniczo program powinien podawać oba powiązania, ew.

żadne.

Dla interwencji Interregu V-A RCz-PL ogólnie obowiązuje, że opierają się one na mobilizacji unikatowego potencjału i wartości dodanej 

wynikającej ze współpracy transgranicznej zaangażowanych partnerów. Z definicji, projekty spełniające tę zasadę mają małe ryzyko

zdublowania się z interwencjami pozostałych narzędzi, choć są na tym samym obszarze. 

Za odpowiednio wyznaczone należy uważać powiązania ze Zintegrowanym Regionalnym Programem Operacyjnym Republiky Czeskiej

(w PO 1, 2, 3) i Programem Operacyjnym Ochrona Środowiska RCz (w OP 1 i OP 2). W danej fazie ewaluacji oceniający nie uważa za

celowe definiowania formalnie kolejnych komplementarnych lub synergicznych powiązań.
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Analiza wielokryteriowa do pytania ewaluacyjnego nr  1

Teren wiejski:

• Tereny wiejskie można definiować za pomocą wielu kryteriów. Z punktu widzenia administracji publicznej na terenach wiejskich

istnieją gminy wiejskie. Z punktu widzenia liczby mieszkańców chodzi o ośrodki, w których żyje maksymalnie 3000

mieszkańców. Wg definicji OCED terenami wiejskimi uwzględniając lokalną specyfikę są te, na których gęstość zaludnienia jest

niższa niż 100 osób/km2. Źródło Sociologická laboratoř ČZU in Binek a kol. (2007)

Teren górski

• Tereny górskie są zdefiniowane jako obszary, na terenie których minimalnie 50% powierzchni stanowi pogórze lub masyw górski.

Na rozwój gospodarczy i ekonomiczny tych terenów mają wpływ warunki klimatyczne i topograficzne.

źródło: Studium Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries (2004)

Grupy wiekowe w populacji Udział

Wiek przedprodukcyjny (0-15 lat) 516 983 551 272 1 068 255 17,13 %

Wiek produktywny (16-64 lat) 2 175 163 1 693 489 3 868 652 62,05 %

Wiek postprodukcyjny (65 lat) 657 644 640 615 1 298 259 20,82 %

Źródło GUS, ČSÚ, dane z 31.12.2017

Poszczególne kryteria są oceniane z punktu widzenia znaczenia dla danej grupy wiekowej, gdzie ocena 5 oznacza największe znaczenie aż po 1 punkt,

który oznacza najmniejsze znaczenie

Całkowita waga kryteriów uwzględniając reprezentację poszczególnych grup wiekowych na obszarze programu tworzy 50% wagi

pojedynczych kryteriów

Teren przemysłowy:

• Tereny o znaczącej reprezentacji produkcji przemysłowej (przemysł maszynowy, wydobycie węgla, hutnictwo, petrochemia,…).

Tereny przemysłowe często charakteryzują się zanieczyszczeni powietrza i obniżoną jakością środowiska
źródłoj: internet

Poszczególne problemy były oceniane z

punktu widzenia kryteriów cząstkowych, do

których zostały przydzielone wagi ich

znaczenia na obszarze programu. Wagi do

poszczególnych kryteriów zostały

przydzielone na podstawie udziału

procentowego poszczególnych grup

wiekowych oraz na podstawie podziału

obszaru programu na 4 tereny: wiejskie,

miejskie, górskie i przemysłowe.

teren wiejski: waga 0,575 teren górski: waga 0,175 teren miejski: waga 0,125 teren przemysłowy: waga 0,125

Całkoiwita waga kryterium ze względu na podział obszaru programu na 4 specyficzne obszary stanowi 50 % wagi poszczególnych

kryteriów. Waga kryteriów dla poszczególnych problemów została dla każdego z tych 4 obszarów określona na podstawie powierzchni

danego obszaru (waga 50 %) i liczby mieszkańców tego obszaru (waga 50 %).

W celu stwierdzenia 10 najistotniejszych problemów na obszarze programu zastosowano analizę wielokryteriową, w ramach której

przeanalizowano łącznie 18 problemów na obszarze programu.

Kryterium 0-15 lat 16-64 lat 65+ lat
Podsumo

wanie

cząstkowe

Waga

cząstkowa

kryteria

Powiązanie z rynkiem pracy 1 5 2 8 26,0 %

Dostępność i infrastruktura transportowa 2 5 4 11 29,3 %

Szkolnictwo, edukacja 5 4 1 10 24,2 %

Środowisko, warunki przyrodnicze 2 3 4 9 20,2 %

Współpraca międzynarodowa podmiotów 1 3 1 5 15,8 %

Kryterium
Tereny

wiejskie

Tereny

górskie

Tereny

miejskie

Tereny

przemysłowe

Podsumowanie

cząstkowe
(po uwzględnieniu

powierzchni i liczny

mieszkańców na 

terenie)

Cząstkowa

waga 

kryterium

Całkowita

waga

kryterium

Powiązanie z rynkiem pracy 4 5 1 2 3,55 24,1 % 25,1 %

Dostępność i infrastruktura 

transportowa
4 5 2 2 3,657 25,0 % 27,1 %

Szkolnictwo, edukacja 4 5 1 1 3,524 23,3 % 23,7 %

Środowisko, warunki przyrodnicze 2 1 3 5 2,325 15,8 % 18,0 %

Współpraca międzynarodowa

podmiotów
2 2 1 1 1,75 11,9 % 13,8 %

Teren miejski:

• Tereny miejskie stanowią przeciwieństwo wiejskich. Z punktu widzenia liczby mieszkańców chodzi o ośrodki, w których żyje więcej

niż 3000 mieszkańców. Wg definicji OCED terenami wiejskimi uwzględniając lokalną specyfikę są te, na których gęstość

zaludnienia jest wyższa niż 100 osób/km2. źródło: Sociologická laboratoř ČZU in Binek a kol. (2007)
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Wielokryteriowa analiza do pytania ewaluacyjnego nr 1

Na podstawie wielokryteriowej analizy zidentyfikowano

10 najpoważniejszych problemów obszaru programu.

W celu stwierdzenia 10 najistotniejszych problemów na obszarze programu

zastosowano analizę wielokryteriową, w ramach której przeanalizowano łącznie 18

problemów na obszarze programu, które zostały zdefiniowane na podstawie

zrealizowanej analizy socjoekonomicznej i pozostałych metod. Każdy z 18 problemów

został oceniony punktowo wg swojego powiązania ze zdefiniowanymi kryteriami

cząstkowymi na skali

Bardzo negatywny wpływ:-2 pkt

Negatywny wpływ: - 1 pkt

Neutralny wpływ: 0 pkt

Pozytywny wpływ: +1 pkt

Bardzo pozytywny wpływ:+2 pkt

Problemy

Kryteria Powiązanie z 

rynkiem pracy
Transport

Szkolnictwo, 

edukacja
Środowisko

Międzynarodo

wa współpraca

podmiotów

Całkowita

suma 

punktów

Kolejność

problemów

Waga poszczególnych kryteriów 0,251 0,271 0,237 0,180 0,138

Niższy poziom wykształcenia mieszkańców 

obszaru programu w stosunku do średnich 

krajowych

-1 0 -2 0 -1 -0,86 8.

Migracja przede wszystkim wykształconych i 

wykwalifikowanych mieszkańców obszaru 

programu

-2 -2 -1 0 -1 -1,42 1.

Niskie zainteresowanie uczniów kierunkami 

technicznymi
-2 0 -2 0 -1 -1,11 4.

Utrzymujące się małe zainteresowanie 

współpracą czeskich i polskich przedsiębiorstw 

na obszarze programu

-1 -1 0 0 -2 -0,80 10.

Pogłębiającą się dysproporcja między strukturą 

edukacji (uczone zawody) a potrzebami rynku 

pracy

-2 -1 -2 0 0 -1,25 3.

Starzenie się populacji na obszarze programu 0 -1 -1 0 0 -0,51 14.

Wysoka liczba osób długotrwale pozostających 

bez pracy przede wszystkim w tzw. strukturalnie 

poszkodowanych regionach obszaru programu

-2 -1 -2 0 -1 -1,39 2.

Długotrwale wyższy udział pracowników w I 

sektorze po polskiej stronie obszaru programu
-2 -1 -1 0 0 -1,01 5.

Brakująca i bardzo powolna budowa sieci dróg 

głównych na czeskiej części obszar programu
-1 -1 0 0 -1 -0,66 12.

Zły stan techniczny infrastruktury transportowej
-1 -2 0 0 -1 -0,93 7.

Nieodpowiednia infrastruktura turystyczna i 

transportowa w regionach przygranicznych 
-1 -1 0 -1 -1 -0,84 9.

Mała liczba przejść granicznych dla transportu 

towarowego
0 -1 0 0 -2 -0,55 13.

Ograniczony poziom transgranicznej zdolności 

do działania przy rozwiązywaniu nadzwyczajnych 

zdarzeń i sytuacji kryzysowych na obszarze 

programu

0 -2 0 -1 -2 -1,00 6.

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we 

wschodniej części regionu
0 0 0 -2 0 -0,36 16.

Występowanie powodzi lub innych zdarzeń 

nadzwyczajnych uwzględniając ograniczoną 

zdolność do działania transgranicznego 

jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa

0 -1 0 -2 -1 -0,77 11.

Wyższa od średniej krajowej produkcja odpadów 

przemysłowych w kraju morawsko-śląskim i 

subregionie rybnickim

0 0 0 -2 -1 -0,50 15.

Stopniowe ograniczanie działalności 

wydobywczej na obszarze programu np.OKD 

jako znaczącego pracodawcy w kraju morawsko-

śląskim

-2 0 0 1 0 -0,32 17.
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Wielokryteriowa analiza do pytania ewaluacyjnego nr 3
W celu stwierdzenia 5 najistotniejszych szans na obszarze programu zastosowano

analizę wielokryteriową, w ramach której przeanalizowano łącznie 12 szans na

obszarze programu, które zostały zdefiniowane na podstawie zrealizowanej analizy

socjoekonomicznej i pozostałych metod. Każdy z 12 problemów został oceniony

punktowo wg swojego powiązania ze zdefiniowanymi kryteriami cząstkowymi na skali:

• bardzo negatywny wpływ: minus 2 punkty

• negatywny wpływ: minus 1 punkty

• neutralny wpływ: 0 punktów

• wpływ pozytywny: plus 1 punkt

• wpływ bardzo pozytywny: plus 2 punkty

Na podstawie analizy wielokryteriowej zidentyfikowano 5 najważniejszych szans rozwojowych obszaru programu.

Poszczególne szanse były oceniane z punktu widzenia kryteriów cząstkowych, do których zostały przydzielone wagi ich znaczenia na 

obszarze programu. Wagi do poszczególnych kryteriów zostały przydzielone na podstawie udziału procentowego poszczególnych 

grup wiekowych oraz na podstawie podziału obszaru programu na 4 tereny i ich reprezentację pod względem powierzchni i liczby 

żyjących na nich mieszkańców.  Wagi dla poszczególnych kryteriów odpowiadają wagom zastosowanym przy pytaniu ewaluacyjnym nr 

1. Waga poszczególnych kryteriów jest wyjaśniona na stronie nr 31.

szanse                                     kryteria

powiązanie z 

rynkiem pracy 

(poziom bezrobocia, 

liczba miejsc pracy)

dostępność 

transportowa, 

infrastruktura 

transportowa

szkolnictwo, 

edukacja

środowisko, 

warunki 

przyrodnicze

współpraca 

międzynarodowa 

podmiotów 

(instytucji, firm)

całkowita 

suma 

punktów

kolejność 

szans

Waga poszczególnych kryteriów 0,251 0,271 0,237 0,180 0,138

Potencjał transgranicznej współpracy 

mieszkańców na obszarze programu 

(rynek pracy, nawiązywanie kontaktów, 

turystyka, urlopy) 1 1 1 0 2 1,04 2.
Znajomość języków przez absolwentów 

jako potencjał do znalezienia pracy po 

drugiej stronie granicy na obszarze 

programu. 1 0 2 0 2 1,00 4.
Kształcenie na kierunkach technicznych 

dających perspektywy pracy na rynku 

pracy na obszarze programu 2 0 1 0 2 1,02 3.
Trwająca transformacja gospodarki (jako 

szansa przede wszystkim dla sektora 

usług) 1 1 0 0 1 0,66 8.
Potencjał obszaru programu z punktu 

widzenia turystyki (uzdrowiska, 

turystyka, odwiedziny zabytków 

historycznych, przyrodniczych oraz 

kulturowych,…) 2 1 0 1 1 1,09 1.
Obniżanie produkcji odpadów 0 0 0 2 0 0,36 12.
Wysoki poziom zalesienia (źródło 

surowców, akumulacja wody i ważny 

biotop) 0 0 0 2 1 0,50 11.
Zwiększenie mobilności regionalnej 

poprzez budowę dróg głównych 1 2 0 0 1 0,93 5.
Efektywne wykorzystanie dotacji w 

ramach funduszy UE do wzajemnej

współpracy transgranicznej 1 1 1 0 1 0,90 6.
Efektywne wykorzystanie nowego 

narzędzia – Europejskiego ugrupowania 

współpracy terytorialnej (EUWT) 1 0 0 0 2 0,53 10.
Przesłanka wzajemnej wspołpracy 

podmiotów po czeskiej i polskiej stronie 

ze względu na podobne społeczno-

gospodarcze problemy tych regionów 1 0 1 0 1 0,63 9.
Potencijał wykorzystania współpracy

trójstronnej w niemieckiej (Euroregion 

Nysa) i słowackiej części pogranicza

(Euroregion Beskidy). 1 0 0 1 2 0,71 7.
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Obszar programu

Obszar Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Kraje:

• Liberecki, 

• Hradecki, 

• Pardubicki, 

• Ołomuniecki,

• Morawsko-śląski.  

Subregiony:

• Bielski,

• Rybnicki,

• Jeleniogórski,

• Wałbrzyski,

• Nyski,

• Opolski.  

Powiaty:

• Strzeliński,

• Pszczyński.

23 135 km2 3 349 790 mieszkańców

Całkowita powierzchnia obszaru programu:

47 097 km2

29,3 % 

powierzchni

23 962 km2 8 % 

powierzchni

Stan na 31.12.2017, źródło: ČSÚ

Największe miasta (wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2017):

Ołomuniec

100 494 mieszk.

Ostrawa

290 450 mieszk.

Liberec

103 979 mieszk.

Bielsko-Biała

172 030 mieszk.

Rybnik

139 252 mieszk. 

Opole

118 722 mieszk.

2 885 376 mieszkańców

Stan na 31.12.2017, źródło: GUS

Największe miasta (wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2016):
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Warunki geograficzne obszaru programu

Regiony z problemami gospodarczymi (na 

poziome gmin o rozszerzonych 

kompetencjach) w RCz:

Moravskoslezský  kraj:

(k. morawsko-śląski)

Bílovec

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Havířov

Karviná

Kravaře

Olomoucký kraj:

(k. ołomuniecki)

Jeseník

Konice

Lipník nad Bečvou

Přerov

Šternberk

Šumperk

Uničov

Zábřeh

Liberecký kraj:

(k. liberecki)

Frýdlant

Nový Bor

Tanvald

Královehradecký kraj:

(k. hradecki)

Broumov

(źródło: Strategia rozwoju regionalnego 

RCz na okres 2014-2020)

Jednostki terytorialne obszaru programu po stronie czeskiej i polskiej cechują znaczne różnice.

W celu jak najbardziej szczegółowego porównania jednostek terytorialnych (gmin, ew. gmin o rozszerzonych

kompetencjach) po czeskiej stronie obszaru wybrano porównanie jednostek terytorialnych na podstawie cech

rozwojowych. Przedstawiona procedura wynika z dokumentu Strategia rozwoju regionalnego RCz w latach

2014 -2020.

Cechy rozwojowe jednostek terytorialnych:

• potencjał socjoekonomiczny jednostki

• potencjał położenia jednostki

• dynamika rozwoju jednostki w określonym aktualnym 

okresie

Typy obszaru ze względu na cechy rozwojowe:

• obszary rozwojowe

• stabilne obszary

• obszary peryferyjne

obszary rozwojowe

stabilne obszary

obszary peryferyjne

Pardubický kraj:

(k. pardubicki)

Česká Třebová

Králíky

Moravská Třebová

Svitavy

Podział czeskiej części obszaru programu:

Obszary rozwojowe:

• Aglomeracja hradecko-pardubicka – znaczne obszary wykluczenia 

społecznego na terenach wcześniejszej produkcji chemicznej

• Aglomeracja ostrawska - obszar o wysokim bezrobociu z powodu 

zamykania zakładów przemysłowych

Stabilne obszary:

• Centra makroregionalne o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej 

występujące we wszystkich krajach czeskiej części obszaru

Obszary peryferyjne

• Oddzielone geograficznie obszary z większą kumulacją problemów 

(szczególnie regiony przygraniczne kraju ołomunieckiego w regionie 

Jesioników)

Po stronie czeskiej obszaru programu zostały zdefiniowane (na podstawie analizy danych ekonomicznych i

statystycznych) regiony mające problemy gospodarcze (gminy o rozszerzonych kompetencjach) wskazane jako

priorytetowi odbiorcy pomocy gospodarczej w latach 2014 - 2020.

Krnov

Odry

Orlová

Ostrava

Rýmařov

Vítkov

(źródło: Strategia rozwoju regionalnego 

RCz na okres 2014-2020)
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Warunki geograficzne obszaru programu

Jednostki terytorialne obszaru programu również po stronie polskiej są znacznie zróżnicowane. Największa

koncentracja obszarów wiejskich w Polsce występuje w Polsce środkowej. Obszary miejskie są w polskiej

części obszaru programu skupione w subregionie rybnickim, który charakteryzuje się znaczną koncentracją

problemów - stłumienie przemysłu ciężkiego, niski poziom wykształcenia mieszkańców, zanieczyszczenie

środowiska, itp. Znaczne problemy dotyczące obszarów miejskich są skoncentrowane w subregionie

wałbrzyskim.

Koncentracja obszarów wiejskich i miejskich na terenie Polski

Obszary o największej koncentracji 

wiejskiego charakteru, chodzi o obszary z 

najtrudniejszym dostępem do usług

źródło: Narodowa strategia rozwoju 

regionalnego do roku 2020 (Polska)

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

Intensywność problemów

obszaru

Liczba mieszkańców w tys.

Odległości dojazdowe z obszarów 

przygranicznych do centrów poszczególnych 

województw

90-120 min jazdy samochodem

ponad 120 minut dojazdu samochodem

obszary o najgorszej dostępności samochodem

Dla znaczenia części obszaru przygranicznego w Polsce i RCz charakterystyczna jest znaczna odległość

dojazdowa do centrów danych województw, co jest spowodowane przez położenie danych regionów, ich

górski charakter oraz niedostateczną infrastrukturę transportową.
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Mieszkańcy

W Polsce sytuacja jest podobna jak w RCz,

rónież doszło do wzrostu reprezentacji grupy

wiekowej w wieku powyżej 65 lat. W

przeciągu 4 lat wskaźnik ten wzrósł z 14,7 %

na 17%. W latach 2013-2017 do

największego wzrostu grupy wiekowej 65 +

doszło w subregionie jeleniogórskim i

wałbrzyskim (o 3 p.p.). Podobnie jak po

czeskiej stronie obszaru programu, sytuacja

demograficzna się stopniowo pogarsza. W

porównaniu z rokiem 2007 reprezentacja

grupowy wiekowej powyżej 65 lat najbardziej

zwiększyła się w subregionie rybnickim (z

12,4 % w 2007 roku na 16,8 % w 2017) a

jeleniogórskim (z 13.3 % w 2007 roku na 17,7

% w 2017). W latach 2007 – 2017 wskaźnik

uległ najmniejszemu wzrostu w powiacie

pszczyńskim (z 10,7% na 12,9 %)

Na obszarze programu żyje w przybliżeniu 7,2 mln mieszańców (31,6% mieszkańców RCz i 7,5%

mieszkańców RP). Całkowita gęstość zaludnienia na obszarze programu wynosi 132 os./km2, ale występują

znaczne różnice między poszczególnymi regionami. Największą gęstość zaludnienia znajdziemy we

wschodniej części silnie zurbanizowanego i przemysłowego regionu kraju morawsko-śląskiego oraz obu

subregionów województwa śląskiego (ok. 1000 os./km2). Najniższą gęstością zaludnienia charakteryzuje się

obszar Jeseników i powiaty na północy subregionów jeleniogórskiego i nyskiego (poniżej 60 osób/km2). Pod

względem demograficznym największym problemem jest starzenie się populacji. Kolejnym problemem jest

ujemne saldo migracji i związany z tym ubytek liczby mieszkańców w regionie.

Reprezentacja najstarszej grupy wiekowej ponad 65 lat po 

czeskiej stronie obszaru programu w latach 2013, 2015 i 2017
Od 2013 roku reprezentacja mieszkańców

w wieku powyżej 65 lat nieustannie

wzrasta. Całkowita reprezentacja

najstarszej grupy wiekowej wzrosła w ciągu

4 lat o 1,9 p.p., z 17,4% na 19,2%. Do

największego wzrostu w obszarze doszło w

kraju libereckim, gdzie wskaźnik zwiększył

się o 2,5 p.p. w przeciągu 4 lat. Największą

reprezentację mieszkańców w wieku

powyżej 65 lat miał w roku 2017 kraj

hradecki (20,7 %) i kraj ołomuniecki (19,8

%). Sytuacja demograficzna w czeskiej

części obszaru programu pogarsza się od

dłuższego czasu, co dokumentuje

porównanie z rokiem 2007. Źródło: ČSÚ

Źródło: GUS
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Reprezentacja najstarszej grupy wiekowej ponad 65 lat po polskiej 

stronie obszaru programu w latach 2013, 2015 i 2017

Subregion

bielski
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rybnicki

Powiat

pszczyński

Subregion

jeleniogórski
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wałbrzyski

Powiat

strzeliński

Subregion

nyski

Subregion

opolski

2007 13,6 % 12,4 % 10,6 % 13,3 % 14,6 % 13,8 % 13,8 % 14,3 %

2017 17,1 % 16,8 % 12,9 % 17,7 % 18,8 % 16,5 % 17,6 % 17,7 %

Kraj hradecki Kraj liberecki Kraj morawsko-śląski Kraj ołomuniecki Kraj pardubicki

2007 15,3 % 13,6 % 14,1 % 14,7 % 14,8 %

2017 20,7 % 19,5 % 19,2 % 19,8 % 19,5 %
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kraj liberecki

kraj hradecki
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Prognoza liczby mieszkańców na rok 2050 nie różni się od poprzedniej socjoekonomicznej analizy. Prognozy

liczby mieszkańców na rok 2050 wskazują na spadek liczby mieszkańców we wszystkich przedmiotowych

regionach. Przyczyną jest przede wszystkim niekorzystna struktura demograficzna oraz ujemne saldo

migracji na obszarze programu. Wzrost migracji jest spowodowany czynnikami ekonomicznymi i

środowiskowymi. Do czynników ekonomicznych należy spadek miejsc pracy na obszarach peryferyjnych oraz

w regionach dotkniętych problemami strukturalnymi, spowodowanymi przez ograniczenie dotychczasowych

tradycyjnych branż. Do czynników środowiskowych należy przede wszystkim zła jakość środowiska.

Mieszkańcy

Porównanie prognoz liczby mieszkańców po czeskiej stronie obszaru 

programu w roku 2050 z rokiem 2017

Porównanie prognoz liczby mieszkańców po polskiej stronie obszaru 

programu w roku 2050 z rokiem 2017

Wedługo długoterminowej prognozy po

czeskiej stronie obszaru programu

dojdzie do zmniejszeni części obywateli

aż o 80% w stosunku do pierwotnej

liczby. W liczbach bezwzględnych

najwięcej mieszkańców straci kraj

morawsko-śląski (211 tys.), natomiast

najmniej mieszkańców straci kraj

liberecki, który według długoterminowej

prognozy będzie liczył 89 tys.

mieszkańców.

W polskiej części obszaru programu

sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Z

długoterminowej prognozy wynika, że

stosunkowo najwięcej mieszkańców

straci subregion nyski, gdzie liczba

mieszkańców w 2050 roku ma być na

poziomie 70 % obecnego stanu ( ok. 97

tys.). Natomiast w podregionie rybnickim

nastanie wzrost liczby mieszkańców o

149% obecnego stanu (ok. 170 tys.) a w

podregionie bielskim liczba mieszkańców

wzrosnie o 125% obecnego stanu (125

tys. mieszkańców). W tych podregionach

średnia wzrostu populacji będzie wynosić

37%.

Źródło: ČSÚ

Źródło: GUS

• Starzenie się populacji

• Migracja mieszkańców z obszaru programu

• Utrzymujący się trend ubytku liczby mieszkańców

Problemy obszaru programu

Szanse rozwojowe obszaru programu

• Stabilny rozwój demograficzny w powiecie pszczyńskim i subregionie bielskim

• Starzenie się demograficzne populacji jest szansą na jak najbardziej efektywne wykorzystanie

wiedzy i doświadczeń przybywającej liczby starszych mieszkańców
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Rozwój rynku pracy na obszarze programu
Na obszarze programu po czeskiej i polskiej stronie do dziś występują następstwa

transformacji i przejścia na gospodarkę rynkową po roku 1989. Negatywne skutki

dla rynku pracy związane są na tym obszarze przede wszystkim z upadkiem

dotychczas tradycyjnych branż przemysłowych, np. hutnictwa i górnictwa, czego

następstwem jest wysoki poziom długotrwałego bezrobocia widoczny przede

wszystkim na obszarach przemysłowych.

Poziom rejestrowanego bezrobocia po czeskiej stronie obszaru 

programu w latach 2013, 2015 i 2017

Źródło: ČSÚ

Poziom bezrobocia rejestrowanego po

czeskiej i polskiej stronie programowego

obszaru długotrwale spada. W RCz poziom

bezrobocia spadł o 4,4 p.p. z 8,17% (2013)

na 3,77% (2017). Po czeskiej stronie

obszaru programu największy spadek

poziom rejestrowanego bezrobocia

odnotowano w kraju ołomunieckim (5,43

p.p) i morawsko-śląskim (4,7 p.p.). Po

stronie czeskiej długotrwale najwyższy

poziom bezrobocia utrzymuje się w kraju

morawsko-śląskim, w którym są

skoncentrowane ośrodki przemysłu

ciężkiego, charakteryzujące się małą

elastycznością w dostosowywaniu się do

aktualnych potrzeb rynku pracy i zmian w

gospodarce.

Dla obszaru programu po czeskiej i polskiej stronie granicy charakterystyczny jest

spadek znaczenia niektórych branż gospodarki narodowej w wyniku transformacji,

z czym związany jest znaczący spadek miejsc pracy w tych branżach. Po czeskiej

stronie chodzi o trwały ubytek przemysłu hutniczego, wydobywczego, tekstylnego,

szklarskiego czy papierniczego, a po stronie polskiej spadające znaczenie sektora

pierwszego, czyli rolnictwa.

Po polskiej stronie obszaru programu

sytuacja była pdobna, jak po stronie

czeskiej. Poziom rejestrowanego

bezrobocia w Polsce spadł o 6,8 p.p, z

13,4% w roku 2013 na 6,6% w roku 2017.

Najwyższy spadek poziomu bezrobocia

miał miejsce w subregionach: wałbrzyskim

– o 11,2 p.p. Z 20,4% (2013) na 9,2%

(2017) i jeleniogórskim – o 10,1 p.p. z

17,8% (2013) na 7,7% (2017). Najmniejszy

spadek poziomu rejestrowanego

bezrobocia odnotowano w powiecie

strzelińskim, z 18% w roku 2013 na 11% w

roku 2017. Źródło: GUS

Poziom rejestrowanego bezrobocia po polskiej stronie obszaru 

programu w latach 2013, 2015 i 2017
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Rozwój rynku pracy na obszarze programu

Najwyższy i najniższy poziom rejestrowanego bezrobocia w powiatach po czeskiej i polskiej stronie 

obszaru programu na dzień 31.12.2018:

okres Rychnov 

nad Kněžnou 
1,3 %

powiat wrocławski

1,9 %

Problemy obszaru programu

• Wysoka liczba osób długotrwale pozostających bez pracy, przede wszystkim w tzw. regionach 

obszaru programu słabiej rozwiniętych strukturalnie.

• Długotrwale najwyższy poziom bezrobocia utrzymuje się kraju morawsko-śląskim po czeskiej 

stronie obszaru programu 

• Wysokie bezrobocie w grupach wiekowych 15-24 lata i powyżej 55 lat

• Brak pracowników manulanych. 

Wspólną cechą wszystkich krajów po czeskiej stronie i województw po polskiej stronie jest fakt, że poziom

rejestrowanego bezrobocia we wszystkich tych krajach i województwach nieprzerwanie spada od roku 2013,

co jest spowodowane korzystnym rozwojem gospodarki, widocznym we wzroście liczby nowych miejsc pracy.

Owszem w latach 2007-2012 utrzymywał się trend corocznego wzrostu poziomu bezrobocia od 0,5 do 1,5

p.pl po czeskiej i polskiej stronie, z powodu światowego kryzysu finansowego, który w największym stopniu

wpłynął na obszary przemysłowe.

Przyczyny wyższego poziomu bezrobocia na poszczególnych obszarach:

• subregiony nyski, jeleniogórski, wałbrzyski – regiony częściowo zorientowane rolniczo, które ucierpiały w 

wyniku transformacji gospodarczej

• Aglomeracja ostrawska – zorientowany przemysłowo region, który ucierpiał w ramach transformacji 

gospodarczej

• obszar na pograniczu krajów morawsko-śląskiego i ołomunieckiego – obszar peryferyjny z utrudnioną 

dostępnością komunikacyjną

Szanse rozwojowe obszaru programu

• Potencjał transgranicznego rynku pracy w celu zwiększania bezrobocia na obszarze programu 

• Kształcenie na kierunkach technicznych dających perspektywy pracy na regionalnym rynku pracy

Długotrwale najbardziej zagrożona bezrobociem jest grupa wiekowa osób szukających

pracy w wieku do 24 lat, ze względu na niewielką praktykę absolwentów, brak powiązania

praktycznej nauki z rzeczywistymi potrzebami firm, znaczną liczbą absolwentów kierunków

ekonomicznych i humanistycznych, a małą liczbą absolwentów kierunków technicznych

oraz stale zmieniającymi się potrzebami rynku pracy Szczególnie zagrożoną grupą są od

wielu lat osoby szukające pracy w wieku powyżej 55 lat, których udział w ogólnej liczbie

bezrobotnych ma cały czas rosnącą tendencję.

okres Karviná

6,9 %

powiat kłodzki

11,6 %

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


27© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Struktura gospodarki na obszarze programu
Z punktu widzenia struktury gospodarki narodowej po czeskiej

stronie obszaru programu w roku 2013 i 2017 największe

zatrudnienie było w III sektorze (usługi) 54%, drugi w kolejności

był sektor II (przemysł, budownictwo) 43%, a w sektorze I

(rolnictwo, leśnictwo) pracowało 3% zatrudnionych. Zatrudnienie

w sektorze II jest o 5 p.p. większe od średniej dla całego kraju, co

jest spowodowane większym zatrudnieniem w przemyśle w kraju

morawsko-śląskim i libereckim. Ma to wpływ na ogólne

zatrudnienie w usługach na czeskim terytorium, które jest o 5

p.p. niższe od średniej ogólnokrajowej.

Po stronie polskiej do dotkniętych bezrobociem należą

subregiony jeleniogórski, wałbrzyski i nyski. Jako przyczyny

tego stanu można podać załamanie się przemysłu ciężkiego i

rolnictwa.

Po czeskiej stronie cały czas do najbardziej dotkniętych

bezrobociem regionów należą peryferyjne górskie obszary ze

złą dostępnością komunikacyjną - na pograniczu krajów

ołomunieckiego i morawsko-śląskiego, które charakteryzują się

niską atrakcyjnością dla przedsiębiorców oraz regiony

przemysłowe w aglomeracji ostrawskiej, które cały czas

borykają się ze zmniejszającą się rolą wcześniej tradycyjnych

branż przemysłowych. Regiony te długotrwale charakteryzuje

niedostatek wolnych miejsc pracy i wysokie bezrobocie.

źródło: GUS

Z punktu widzenia struktury gospodarki narodowej po polskiej

stronie obszaru programu w roku 2013 najwyższy poziom

zatrudnienia odnotowano w III sektorze (usługi) 47%, drugi w

kolejności był sektor II 37% (przemysł, budownictwo) w sektorze

I (rolnictwo, leśnictwo) pracowało 15% zatrudnionych. W roku

2017 sektor III zatrudniał 53% badanej populacji, sektor II 35% a

sektor I 12%. Spadek w II sektorze był spowodowany spadkiem

zatrudnienia w przemyśle we województwie dolnośląskim i

śląskim i przesuniiem zatrudnienia do III sektoru. Ta tendencja

jest widoczna również w ramach przesunięcia zatrudnienia z I do

III sektoru

Patrząc na strukturę gospodarki na obszarze programu po czeskiej i polskiej stronie obszaru programu,

można zaobserwować wyraźne różnice wynikające z rozwoju historycznego tych obszarów, przy czym

największa różnica dotyczy zatrudnienia w rolnictwie po stronie polskiej (+ 9 p.p. w porównaniu ze stroną

czeską).

Wg danych na dzień 24.1.2019 w realizacji było 112 projektów (bez osi

priorytetowej Pomoc techniczna i funduszu mikroprojektów) z tego 4 flagowe

a 7 projektów dotyczących drogowej infrastruktury.

0% 50% 100%

2013

2017

Primární Sekundární Terciální

Źródło: ČSÚ

Struktura gospodarki po czeskiej stronie
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Struktura gospodarki na obszarze programu

Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na gospodarkę na obszarze programu jest struktura

wielkości przedsiębiorstw. Największą elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany

gospodarcze oraz zmieniające się potrzeby rynku pracy wykazują małe i średnie

przedsiębiorstwa, które są też odpowiednie do nawiązywania współpracy międzynarodowej po

obu stronach granicy.

Znaczący wpływ na nawiązywanie polsko-czeskich kontaktów cały czas odgrywa

niedostateczna znajomość drugiego języka przez znaczną część mieszkańców po obu

stronach granicy. Rozwiązanie tej kwestii przede wszystkim oznacza skupienie się na nauce

języków w szkołach podstawowych i średnich wśród dzieci i młodzieży, a osoby będące już na

rynku pracy należy w większym stopniu informować o możliwościach pracy łącznie z

możliwością zdobycia nowych kwalifikacji. Jednoznacznym zaleceniem jest też jak najszybsze

wspólne wykorzystywanie rynku pracy na obszarze programu, szczególnie w jego

przygranicznych częściach.

Problemy gospodarcze są już długotrwale charakterystyczną cechą regionów

przygranicznych pogranicza polsko-czeskiego, szczególnie w pełnych regionach

kraju ołomunieckiego. Zła dostępność transportowa, nieodpowiednia infrastruktura

transportowa i jej niska jakość są stałym elementem chrakteryzującym te obszary.

Dalszym istotnym element problemów gospodarczych jest też położenie

geograficzne oraz górski charakter regionów przygranicznych. Dlatego też

przedsiębiorcy oraz potencjalni inwestorzy nie są zainteresowania tymi regionami,

ponieważ obszary przygraniczne już długotrwale borykają się z wysokim

bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i migracją mieszkańców z tych terenów.

Utrudniona dostępność tych miejsc w połączeniu ze słabym zapleczem

turystycznym przejawia się też w mniejszym zainteresowaniu turystów o te tereny,

niż miało by to miejsca w przypadku optymalnej dostępności komunikacyjnej.

Specyfika obszaru programu pod względem struktury gospodarczej:

• Dominującym sektorem na czeskiej i polskiej części obszaru programu są usługi (trzeci sektor) mające

znaczący udział, który jest jednak niższy od średnich krajowych, ze względu na wysokie bezrobocie w

przemyśle (drugi sektor).

• W kraju libereckim zatrudnienie w przemyśle wynosi prawie 50%,

• Zatrudnienie w usługach (III sektor) po stronie polskiej jest poniżej średniej krajowej, jedynie w subregionie

nyskim a powiacie strzelińskim zatrudnienie w usługach jest na poziomie średniej krajowej dla tego

sektora.

• Zatrudnienie w rolnictwie po stronie polskiej wynosi aż 12%, natomiast po czeskiej jedynie 3%.

Kolejnym długotrwałym problemem jest migracja wykształconych mieszkańców

oraz świeżych absolwentów uczelni wyższych z obszaru w najbardziej

poszkodowanych strukturalnie regionach czeskiej części obszaru. Przyczyną są

niedostateczne perspektywy związane z możliwością znalezienia pracy w swoim

zawodzie, niższe płace oraz brak oferty możliwości spędzania wolnego czasu

łącznie z odpowiednim do tego zapleczem.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są skoncentrowane na obszarach o wysokim udziale III sektora (usługi, 

przede wszystkim turystyka) w kraju hradeckim, województwie opolskim oraz subregionach 

jeleniogórskim i wałbrzyskim. Duże przedsiębiorstwa są skoncentrowane w krajach morawsko-śląskim i 

pardubickim oraz subregionach województwa śląskiego, czyli w tradycyjnych obszarach występowania 

przemysły ciężkiego.

Pogłębianie współpracy międzynarodowej stanowi znaczny potencjał w kolejnych latach.

Aktualnie przeważa zainteresowanie współpracą ze strony polskich przedsiębiorstw. Ogólnie

jednak intensywność współpracy polsko-czeskiej jest cały czas bardzo niska ze względu na

niskie kwalifikacje i niezrównoważoną strukturę wykształcenia mieszkańców tego obszaru,

brak wiedzy o środowisku biznesowym oraz brak zainteresowania prowadzeniem

działalności gospodarczej czy pracą pod drugiej stronie granicy, co wypłynęło również z

wyników badania ankietowego
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Struktura gospodarki na obszarze programu

Czynniki ograniczające rozwój pogranicza:

• Niedostateczna infrastruktura turystyczna i 

transportowa

• Niezrównoważona struktura rynku pracy

Priorytetowe obszary rozwoju:

• Ruch turystyczny - obszar z potencjałem dla

rozwoju ruchu turystycznego (górskie i 

częsciowo wiejskie obszary) 

• Wsparcie innowacji w produkcji i w usługach

(miejskie i przemysłowe aglomeracje) 

Specifika regionów przygranicznych:

• Zła dostępność transportowa

• Niedostateczna oferta edukacyjna

• Niski poziom inwestycji

• Mała atrakcyjność obszarów dla

przedsiębiorców

Następstwa:

• Wysoka stopa bezrobocia

• Niedostatek manulanej siły roboczej

• Emigracja mieszkańców z obszaru programu

• Niski poziom współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw na obszarze programu z 

powodu niedostatecznych umiejętności lingwistycznych (znajomość języków obcych)

• Wyższe zatrudnienie pracowników w II sektorze po czeskiej stronie i w I sektorze po polskiej 

stronie w stosunku do średniej krajowej danego kraju 

• Migracja wykształconych i wykwalifikowanych osób poza obszar programu

• Nieodpowiednia infrastruktura turystyczna i transportowa w regionach przygranicznych 

Problemy obszaru programu

• Zorientowanie na usługi związane z turystyką i uzdrowiskami. Wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczego, historycznego i kulturowego (różnorodne masywy górskie, wysoka jakość 

środowiska, parki krajobrazowe, tradycyjny folklor, obiekty UNESCO) 

• Wsparcie rowzoju miejscowej ekonomiki poprzed produkcję w wyższą wartością dodaną

• Rozwój potencjału innowacji

• Potencjał współpracy przedsiębiorstw w ramach transgranicznego rynku pracy, stworzenie 

jednolitego rynku pracy

Szanse rozwojowe obszaru programu

Dla regionów obszarów najbardziej niewydolonych gospodarczo rozwiązaniem jest zorientowanie na

turystykę i uzdrowiska. To zapewni wykorzystanie w pełni potencjału regionów, w których znajduje się wiele

turystycznych atrakcji i obiektów historycznych. W niektórych obszarach istnieje mozliwość rozwoju

regionalnych rzemiosł i wsparcie ich działalności poprzez wykorzystanie potencjału innowacji.

Problemy gospodarcze przygranicznych regionów obszaru programu:

Źródło: internet

Opole

Źródło: internet

Świdnica Jeseníky

Źródło: internet
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Potencjał turystyczny ma również teren po stronie polskiej obszaru programu, do czego przyczynia się jego

warunki przyrodnicze i kulturowe. Długoterminowo atrakcyjna turystycznie są polskie uzdrowiska Szczawno

Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i kolejni, ponadto obiekty zabytkowe jak zamki i pałace, twierdze z

różnych okresów czy interesujące obiekty techniczne w przemysłowej części obszaru. Swoją rolę odgrywają

też koszty związane z utrzymaniem i remontami poszczególnych zabytków. Poziom wprowadzenia zasad

zarządzania destynacjami po stronie polskiej obszaru jest jeszcze niższy niż po stronie czeskiej.

Potencjał rozwoju turystyki na obszarze programu
Czeska część obszaru programu dysponuje znacznym potencjałem rozwoju turystyki, który jednak                

w poszczególnych częściach obszaru programu jest znacznie zróżnicowany. Metodologicznie jednolite 

podejście do oceny potencjału zostało zastosowane w studium „Ocena potencjału turystyki w RCz" (2010) 

opracowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (ÚUR). W studium tym potencjał został wyrażony 

punktowo dla obszaru gmin o rozszerzonych kompetencjach, i to na podstawie oceny atrakcji turystycznych, 

obszarów i linii. Ponieważ wartość potencjału rozwoju turystyki zmienia się powoli, przedstawiane wyniki są

aktualne, pomimo że badania są jeszcze niedokończone. 

. 

Źródłoj: Potenciál cestovního ruchu v ČR (2010)

10 gmin o rozszerzonych kompetencjach z największym ogólnym potencjałem turystycznym:

4. Turnov (1 675 pkt)

(kraj liberecki)

5. Jeseník (1 665 pkt)

(kraj ołomuniecki)
6. Náchod (1 575 pkt)

(kraj hradecki)

7. Šumperk (1 570 pkt)

(kraj ołomuniecki)

8. Frýdek - Místek (1 390 pkt)

(kraj morawskośląski)
9. Chrudim(1 355 pkt)

(kraj pardubicki)

10. Olomouc (1 335 pkt)

(kraj ołomuniecki)

Zdroj fotografií: internet

1. Liberec (1 910 pkt)

kraj liberecki)

2. Česká Lípa (1 825 pkt)
(kraj liberecki)

3. Trutnov (1 725 pkt)
(kraj hradecki)

Dla rzeczywistego wykorzystania dostępnego potencjału konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków.

Podejście systemowe oznacza wprowadzenie zasad zarządzania destynacją oraz marketingu, których

efektem będzie nie tylko stworzenie sposobu zarządzania destynacją, ale również atrakcyjna oferta

produktów turystycznych. Jednym z kluczowych czynników jest też dostrzeganie atrakcyjności destynacji.

Potencjalny odwiedzający musi mieć powody, aby wybrać do spędzenia swojego urlopu jedną z destynacji

położonych na obszarze programu. W tym postrzeganiu znaczną rolę odgrywa też image danej lokalizacji,

czyli sposób jej prezentacji i promocji. Obecny stan wprowadzenia systemu zarządzania destynacjami

turystycznymi jest problemem Republiki Czeskiej i musi być rozwiązany przede wszystkim na poziomie

narodowym. Zarządzanie destynacjami, którego podstawą jest komunikacja, koordynacja i kooperacja,

można z sukcesem rozwijać bezpośrednio w na obszarze programu przez odpowiednie interwencje.

Elementem stymulującym rozwój turystyki jest też zwiększanie podnoszenia dostępności obszaru i

poszczególnych atrakcji turystycznych, łącznie z kulturalnymi i przyrodniczymi

Szczawno Zdrój

Náměstí Dr. Edvarda Beneše Masarykovo náměstí Krakonošovo náměstí

Polanica Zdrój Duszniki Zdrój
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Produkt krajowy brutto (PKB)
Produkt krajowy brutto jest całkowitą wartością finansową dóbr i usług wytworzonych na danym obszarze.

PKB jest znaczącym wskaźnikiem makroekonomicznym do zmierzenia efektywności gospodarczej danego

obszaru.

W roku 2007 zaobserwowano ujemne odchylenie wzrostu PKB w całej RCz a takže wzrost PKB w kraju

libereckim, w którym zanotowano tylko 4% wzrostu w stosunku do 9% całorocznego wzrostu w całej RCz. W

roku 2012 w kraju libereckim doszło do odchylenia pozytywnego całorocznego wzrostu PKB o 1 p.p w

porównaniu do całego kraju. Do wyraźnego spadku całorocznego wzrostu PKB w porownaniu z całą RCz

doszło w kraju pardubickim, gdzie PKB w ciągu roku spadł o 5%, kiedy w całej RCz doszło do 1% wzrostu.

W roku 2017 miało miejsce ujemne odchylenie różnic PKB w kraju libereckim i morawskośląskim, natomiast

pozytywne odchylenie miało miejsce w kralowohradeckim kraju, gdzie PKB wzrosło o w porównaniu z cała

RCz o 10%.

Po polskiej stronie obszaru programu w roku 2006 zaobserwowano wyraźne ujemne odchylenie w

subregionie rybnickim, gdzie całoroczna zmiana PKB w stosunku do całej Polski spadła o 8 p.p. W tym czasie

miało miejse również ujemne odchylenie w subregionach bielskim i jeleniogórskim. W roku 2011 miało

miesce odchylenie dodatnie w całorocznej zmianie PKB w 3 z 5 subregionów. Najwyraźniejsza zmiana miała

miejsce w subregionie rybnickim, gdzie roczne PKB wzrosło o 11% w porównaniu do 8% w całej Polsce. W

roku 2016 we wszystkich subregionach zanotowano odchylenie ujemne, średnio było to 3,5 p.p w stosunku

do całego kraju.

Różnice pomiędzy zmianami PKB krajów wobec zmian PKB w  RCz

v latach 2007, 2012, 2017
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Produkt krajowy brutto (PKB)

Obszar programu po stronie czeskiej i polskiej obejmuje znaczące obszary gospodarcze Republiki Czeskiej i

Polski, długotrwale już od roku 1990 borykające się z procesem transformacji gospodarczej, co ma wpływ na

PKB na tych obszarach. Natomiast po czeskiej stronie obszaru programu, w której długotrwale zwiększa się

bezrobocie w usługach i stopniowo obniża się zatrudnienie w przemyśle, udaje się przezwyciężać problemy

związane z tym dotychczas niezakończonym procesem transformacji. Po stronie polskiej sytuacja jest bardziej

skomplikowana.

• Znaczące różnice regionalne na terenie regionów badanego obszaru, które się 

przekładają na nierówne wyniki gospodarcze 

• Znaczące zatrudnienie w rolnictwie po stronie polskiej, zła adaptacja pracowników z 

rolnictwa do pracy w innych branżach

Problemy obszaru programu

Szanse rozwojowe obszaru programu

• Zorientowanie się na sektor usług

• Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

• Rozwój przemysłu 4.0 z naciskiem na technologię (robotyzacja, nowe technologie) 

Najniższy wzrost PKB w roku 2016:

subregion rybnicki 0,75 %

województwo śląskie

Najwyższy wzrost PKB w roku 2016:

subregion bielski 4,27 %

województwo śląskie

Najniższy wzrost PKB w roku 2017:

kraj morawsko-śląski 4,51 %

Największy wrost PBK w roku 2017:

kraj hradecki 10,14 %

Zatrudnienie w rolnictwie (12% ludności) po stronie polskiej jest znacznie większe niż po stronie

czeskiej (3 %), co jest główną przyczyną spadku PKB w województwie opolskim. Ludzie

pracujący w rolnictwie ze względu na swoje wykształcenie i kwalifikacje mają większe trudności

ze znalezieniem pracy w nowych branżach.

W polskiej części obszaru największy spadek PKB wystąpił w województwie dolnośląskim z

powodu zakończenia wydobycia węgla. PKB jest w znacznym stopniu tworzone przez wyniki

III sektora (usługi), w kolejnych latach wskazane jest zorientowanie tego sektora, który nie jest

tak bardzo podatny na cele ekonomiczne jak sektory I (rolnictwo) i II (przemysł).
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Edukacja, szkolnictwo

W długoterminowym horyzoncie czasowym

konieczne jest położenie większego nacisku

na koncepcję Przemysł 4.0 oraz kierunki

techniczne.

Przyczyny, dlaczego należy skupić się na

kierunkach technicznych:

• Podniesienie kwalifikacji absolwentów, 

którzy obecnie nie spełniają wymogów 

pracodawców

• Konieczne jest większe powiązanie między 

ukierunkowaniem edukacji a potrzebami 

firm.

• Niewystarczające przygotowanie 

praktyczne uczniów szkół średnich i 

zawodowych w trakcie nauki

• Niekorzystna struktura wykształcenia mieszkańców obszaru programu

• Niewystarczające lub brak praktyk w czasie nauki przyszłych absolwentów

• Mała liczba uczniów szkół zawodowych i średnich wybierających kierunki techniczne

• Migracja wykształconych i wykwalifikowanych osób poza obszar programu

• Zwiększenie intensywności wzajemnej współpracy instytucji edukacyjnych po obu 

stronach granicy obszaru programu

• Znajomość języków przez absolwentów jako potencjał do znalezienia pracy po drugiej 

stronie granicy na obszarze programu

• Podnoszenie kwalifikacji przez absolwentów również po zakończeniu nauki zwiększa 

szanse na znalezienie pracy

Problemy obszaru programu

Szanse rozwojowe obszaru programu

Dla czeskiej i polskiej części obszaru programu charakterystyczna jest utrzymująca się mniej korzystna

struktura wykształcenia mieszkańców, w porównaniu ze średnią strukturą wykształcenia danego kraju. Udział

mieszkańców na obszarze programu z wykształceniem wyższym i średnim jest długotrwale niższy od średniej

dla danego kraju, natomiast udział osób z wykształceniem podstawowym przekracza średnią dla całego kraju,

na co znaczący wpływ ma migracja absolwentów oraz osób wykwalifikowanych z tych terenów. Po czeskiej

stronie obszaru programu średnia absolwentów z listem czeladniczym w porównaniu z całą populacją wynosi

około 0,2 – 0,3%, natomiast po polskiej stronie obszaru programu, w latach 2012- 2017 średnia wynosiła 0.8 –

1,1%. Wzajemna współpraca instytucji z obu stron granicy odpowiedzialnych za kształcenie na poziomie

podstawowym i średnim cały czas nie jest na odpowiednim poziomie. Podmiotami odpowiedzialnymi za

realizację projektów edukacyjnych są szkoły. Na obszarze programu po czeskiej po polskiej stronie znajduje

się odpowiednio gęsta sieć placówek edukacyjnych (szkoły podstawowe i średnie oraz uczelnie wyższe)

odpowiadającą jego potrzebom.

źródło: ČSÚ

źródło: GUS

Konieczne będzie zwiększenie współpracy

szkół i firm ze względu na wzrastające

znaczenie koncepcji Przemysł 4.0, która w

kolejnych latach będzie oznaczała, że

mechanicznie powtarzające się czynności

robocze przejmą maszyny i komputery, co

doprowadzi w przyszłości do wzrostu do

zapotrzebowania na bardziej

wykształconych pracowników.
Ewentualny niedostatek rzemieślników i

innych absolwentów szkół technicznych

stanowił również pogłębiający się problem

na całym obszarze programu.

Liczba absolwentów ze średnim wykształceniem, posiadających list 

czeladniczy w latach 2013, 2015 a 2017 po czeskiej stronie

Liczba absolwentów ze średnim wykształceniem, posiadających list 

czeladniczy w latach 2013 , 2015 a 2017 po polskiej stronie
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Większość terenów przy granicy państwa tworzą cenne przyrodniczo ekosystemy górskie, które są objęte

ochroną w ramach wielkopowierzchniowych obszarów chronionych. Wysoki udział obszarów chronionych

wskazuje na zachowany stan przyrody i krajobrazu na obszarze programu, dlatego jednym z zadań powinna

być wzajemna współpraca w zakresie ochrony środowiska.

Środowisko

• Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we wschodniej części regionu

• Wyraźnie ponadprzeciętna produkcja odpadów przemysłowych w kraju morawsko-śląskim i 

subregionie rybnickim

• Efekty globalnego ocieplenia – susza, powodzie

Problemy obszaru programu

Szanse rozwojowe obszaru programu

• Wysoka koncentracja obszarów cennych ekologicznie

• Współpraca transgraniczna w zakresie ochrony przyrody

• Obniżanie produkcji odpadów z przedsiębiorstw

• Wysoki poziom zalesienia (źródło surowców, akumulacja wody i istotny biotop)

Czynniki wpływające na jakość atmosfery:

• Źródła stacjonarne (zakłady przemysłowe, 

gospodarstwa domowe)

• Źródła mobilne (spaliny z samochodów)

Jakość powietrza na obszarze programu ze względu na jego wielkość oraz warunki socjoekonomiczne i

przyrodnicze jest zróżnicowana. Najlepszy stan środowiska występuje w rzadko zasiedlonych,

przygranicznych górskich obszarach. Natomiast na największe koncentracje zanieczyszczeń narażone są

silnie zurbanizowane obszary nizin oraz zagłębi wydobywczych we wschodniej części obszaru programu.

Problem złego stanu atmosfery jest szczególnie skoncentrowany w kraju morawsko-śląskim i subregionie

rybnickim. Mimo spadku poziomu mierzonych emisji w trakcie ostatnich lat wartości w tych dwu regionach są

cały czas wielokrotnie większe niże w pozostałych a jakość powietrza jest bardzo niska.

Park Narodowy Gór 

Stołowych

Parki narodowe i znaczące obszary chronione na obszarze programu:

Karkonoski Park Narodowy

Rezerwat Biosfery w 

UNESCO Karkonoskiego PN

Geopark Czeski Raj Natura 2000

Znaczną część obszaru programu zajmują lasy. Lasy mają dla obszaru programu niezastąpioną funkcję. Są

nie tylko źródłem surowców, ale też akumulatorem wód i istotnym biotopem. W polskiej części obszaru

programu najwięcej lasów jest w subregionie bielskim (41,3 %), najmniejsze natomiast w powiecie

strzelińskim (8,7 %). W czeskiej części obszaru programu największe zalesienie jest na terenie kraju

libereckiego (44,6 %), a najmniejsze w kraju pardubickim (29,8 %). Trendem ostatnich lat jest powolne

zwiększanie się udziału powierzchni zalesionych w całkowitym obszarze.

W obszarze programu po obu stronach granic znajdują się parki narodowe, które stanowią ok. 1% całego

obszaru. Po czeskiej stronie znajduje się Karkonoski Park Narodowy, który stanowi ok. 1,6% czeskich

przygranicznych terenów. Po polskiej stronie również znajduje się Karkonoski Park Narodowy (polska część

Karkonoszy) oraz Park Narodowy Góry Stołowe – razem tworząc ok 0,5% polskich przygranicznych terenów.
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Pod względem możliwości obsługi mieszkańców przez transport publiczny, obszar programu jest bardzo

nierównomiernie pokryty drogową infrastrukturą transportową. Obszar ma gęstą sieć dróg regionalnych i

lokalnych, która odpowiada potrzebom tego obszaru. Jednak inna sytuacja jest w przypadku podstawowej

(szkieletowej) infrastruktury drogowej, która na obszarze programu jest niedostateczna. Przez obszar

programu przechodzi też kilka ważnych linii kolejowych, które są częścią sieci podstawowej TEN-T.

Infrastruktura transportowa

Najważniejsze trasy transportowe w czeskiej części obszaru programu.

Od ostatniej analizy socjoekonomicznej sytuacja się prawie nie zmieniła i utrzymują się takie same problemy.

Po czeskiej stronie obszaru programu brakuje połączeń z miastami będącymi stolicami krajów oraz brakuje

szybkiego połączenia transgranicznego w zachodniej części obszaru, które obsługiwałoby transport miedzy

Hradcem Králové a Wrocławiem. Warunkiem osiągniecia celów w formie realizacji planowanych inwestycji na

obszarze programu konieczne jest zapewnienie środków finansowych oraz popraw ram prawnych, tak aby

proces przygotowania inwestycji był prostszy i szybszy.

źródło: Ředitelství silnic a dálnic

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) zajmuje się modernizacją gospodarek poszczególnych

państw, wspierane z niego są znacząco inwestycje w infrastrukturę transportową, np. budowa dróg i linii

kolejowych. Do priorytetów inwestycyjnych ERDF należy też promocja i rozwój turystyki oraz prezentacja i

promocja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, co wiążę się z dobrą infrastrukturą, która jest ważna

dla udostępnienie danych lokalizacji.

Gęsta sieć dróg regionalnych i lokalnych jest wystarczająca i odpowiada potrzebom obszaru programu.

Słabym punktem jest jednak niewystarczające połączenie obszarów peryferyjnych (głównie wiejskich) z

większymi ośrodkami i brak połączeń transportowych miast stolic regionów na osi wschód-zachód. Duży ruch

na drogach regionalnych i lokalnych na obszarze programu, oznacza znaczne obciążenie tych dróg oraz

oznacza duże koszty utrzymania i regularnych napraw tych dróg.

Droga międzynarodowa E67

Główna oś transportu między Pragą a Wrocławiem.

Autostrada D1

Autostrada D1 i łącząca się z 

nią autostrada A1 łączą 

aglomeracje ostrawską i 

katowicką i są jedynym 

połączeniem autostradowym 

między Polską i Czechami.

Droga międzynarodowa E462

Droga E462 łączy południową 

cześć regionu ostrawskiego

Najważniejsze planowane inwestycje

• Austostrada D1 → pełna dostępność autostrady D1, v roku 2018 rozpoczęcie modernizacji D1 na

odcinkach Mirošovice – Hvězdonice (8 km) oraz Humpolec – Větrný Jeníkov (14 km), finalizacja

planowana na rok 2020.

• Autostrada D11 → v roku 2018 rozpoczęto budowę na odcinkach Hradec Králové – Smiřice –

Jaroměř (23 km), finalizacja planowana na lata 2021/2022.

• Autostrada D35 → połączenie autostrad D1 i D11 (połączenie Hradca Králové z Ołomuńcem)
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A4

S3
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S52

Infrastruktura transportowa

Problemy obszaru programu

• Niedostateczna i bardzo wolna budowa głównej infrastruktury transportowej na czeskim 

obszarze programu

• Zły stan techniczny infrastruktury transporotowej

• Mała liczba przejść granicznych dla ruchu towarowego

Szanse rozwojowe obszaru programu

• Zwiększenie regionalnej mobilności dzięki budowie sieci podstawowej infrastruktury

• Odpowiednie położenie tranzytowe w Europie

• Gęstość regionalnych i lokalnych dróg i linii kolejowych

Najważniejsze połączenia drogowe po polskiej stronie obszaru programu

• Droga szybkiego ruchu S3 w budowie jest odcinek Bolków – Lubawka (32 km) planowane zakończenie w 

roku 2020.

Najważniejsze planowane inwestycje

Centra regionalne w polskiej części obszaru programu są bardzo dobrze połączone przede wszystkim dzięki

autostradzie A4. W porównaniu z czeską częścią obszaru programu po stronie polskiej lepiej przebiega

budowa nowych szlaków transportowych. Przykładem jest budowa drogi szybkiego ruchu S3, która jest już

budowana i z dużym prawdopodobieństwem zostanie zakończona znacznie wcześniej niż czeska autostrada

D11. W porównaniu z ostatnią analizą socjoekonomiczną sytuacja ta umiarkowanie się poprawiła. W roku

2018 rozpoczęto budowę odcinka D11 od Hradce Králové do Dvoru Králové.

Drogowe przejścia graniczne na obszarze programu

• Na czesko-polskiej granicy istnieje obecnie łącznie 68 

drogowych przejść granicznych.

• Główny problem stanowią ich ograniczenia w zakresie 

maksymalnego obciążenia

• Jedynie 8 przejść granicznych jest całkowicie bez ograniczeń

• Mała przepustowość organicza możliwości prowadzenia 

intensywniejszych stosunków gospodarczych

Polska granica państwa

źródło: internet

Źródłoj: GDDKiA

Autostrady

Łączy regionalne centra (Kraków, Katowice, 

Wrocław) na polskiej stronie części obszaru. 

Droga szybkiego ruchu

Łączy się z drogą międzynarodową E67, 

która wiedzie przez Pragę w kierunku na 

Warszawę.

Austroda

Łączy się z czeską autostradą D1.

Droga szybkiego ruchu 

Połączenie miejscowości Frýdek-Místek z polskim miastem Bielsko-

Biała.

W ramach realizacji 3 osi priorytetowej, 2 oś priorytetowa dostała wsparcie we fromie projektu „Od zámku Frýdlant do zámku

Czocha“, którego celem była rekonstrukacja i modernizacja drogowego połączenia przygranicznych regionów po czeskiej i polskiej

stronie granic, czego wynikiem było 34% poprawa w ocenie dostępu transportu.
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S3

A1
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Współpraca międzynarodowa podmiotów

Wspólne problemy obu stron na obszarze programu tworzą potencjał do współpracy

danych podmiotów, co stanowi impuls dla rozwoju wcześniej jednokierunkowo

zorientowanych regionów, co jest obecnie ograniczone przez brak podstawowej

infrastruktur na danych obszarach oraz nieodpowiednią przepuszczalność granicy dla

samochodów ciężarowych na niektórych przejściach granicznych. Dla osobowego

transportu kolejowego typowy jest stan transgranicznego połączenie kolejowego z

drugim krajem.

Formy współpracy instytucjonalnej:

• czesko-polska komisja międzyrządowa (poziom narodowy)

• współpraca jednostek samorządu terytorialnego (poziom lokalny)

• euroregiony (poziom lokalny) - Glacensis, Pradziad, Silesia...

• międzynarodowa współpraca trójstronna z innymi krajami – np. Euroregion Nysa

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) – nowe narzędzie umożliwiające instytucjom

założenie wspólnego podmiotu prawnego rozwiązywania konkretnych sprawa o charakterze

międzynarodowym

• wzajemna współpraca jednostek samorządu terytorialnego (planowanie strategiczne, realizacja działań

bądź projektów)

Po obu stronach granicy na obszarze programu działa wiele instytucji, które rozwijają współpracę

transgraniczną, wspierają spotkania i partnerstwo mieszkańców oraz instytucji.

Sektor organizacji pozarządowych:

• rozwój współpracy w zakresie wsparcia rozwoju turystyki, ochrony środowiska, edukacji oraz działań w

zakresie spraw społecznych, kulturalnych, sportu i rekreacji

• organizacje pozarządowe stanowią znaczącą grupę odbiorców Funduszu mikroprojektów

Współpraca w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa:

• konieczna współpraca wszystkich jednostek zintegrowanego systemu ratownictwa w wyniku

powtarzających się katastrof naturalnych, przede wszystkim powodzi

• wspólne ćwiczenia jednostek ratowniczych z obu stron granicy

• problemy w zakres wzajemnej komunikacji zintegrowanego systemu ratownictwa z obu stron granicy,

nieodpowiednia regulacja zasad i platform komunikacyjnych, wzajemnie niekompatybilne wyposażenie

techniczne, bariera językowa, masywy górskie stanowią przeszkodę do rozpowszechniania sygnału sieci

komórkowych

Wzajemna wymiana handlowa oraz wspólne wykorzystywania rynku pracy są długotrwale

ograniczone przez następujące przeszkody:

• bariera językowa

• koszty przejazdów samochodem (paliwo, czas itp.) związane z

częstymi wyjazdami

• skomplikowana administracja realizowanych projektów

• konieczność przestrzegania przepisów prawnych obu krajów, które

się różnią

• słabe osobowe połączenia kolejowe (długi czas przejazdu z powodu

masywów górskich na pograniczu)
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Współpraca międzynarodowa podmiotów

• Utrzymujące się przeszkody w  czesko-polskiej wymianie handlowej i rynku pracy, przede 

wszystkim w zakresie połączeń drogowych

• Ograniczenie transgranicznej gotowości do działania przy rozwiązywaniu nadzwyczajnych 

zdarzeń i sytuacji kryzysowych

Problemy obszaru programu

• Efektywne wykorzystywanie funduszy UE do wzajemnej współpracy transgranicznej

• Efektywne wykorzystywanie nowego narzędzia – Europejskie Ugrupowania Współpracy 

Transgranicznej (EUWT)

• Podstawy wzajemnej współpracy podmiotów po czeskiej i polskiej stronie ze względu na 

podobne problemy socjoekonomiczne tych regionów.

• Potencjał wykorzystania współpracy trójstronnej na pograniczu z Niemcami (Euroregion Nysa) 

i Słowacją (Euroregion Beskidy).

Szanse rozwojowe obszaru programu

Do szans obszaru programu w kolejnych latach należy efektywne wykorzystywanie środków finansowych z

funduszy UE w ramach współpracy transgranicznej podmiotów z tego obszaru, przede wszystkim z funduszu

mikroprojektów. Fundusz mikroprojektów jest ukierunkowany na poprawę infrastruktury (przed wszystkim

turystycznej) na danym obszarze, rozwój działań społecznych i kulturalnych oraz transgranicznych stosunków

międzyludzkich.

Kolejną szansę dla rozwoju podmiotów transgranicznych stanowią europejskie

ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), które są regionalnym i

lokalnym podmiotom oferują możliwość tworzenie transgranicznych

ugrupowań mających osobowość prawną. Na obszarze programu działa

czesko-słowacko-polskie EUWT Tritia, którego członkami jest kraj morawsko-

śląski, województwa śląskie i opolskie i kraj żyliński.

Duży potencjał dla rozwoju podmiotów transgranicznych ma też wykorzystanie współpracy trójstronnej na

pograniczu z Niemcami (Euroregion Nysa) i Słowacją (Euroregion Beskidy). Euroregion Nysa jest

dobrowolnym stowarzyszeniem celowym czeskich, niemieckich i polskich gmin działającym już od roku 1991

w celu stworzenie wspólnej przestrzeni współpracy transgranicznej.

Z projektów zrealizowanych w 2016 r. jako przykłady współpracy można wymienić:

Transgraniczny system turystyczny Hrádek nad Nisou a Myslakowice, Poprawa systemów informacyjnych

szlaku rowerowego św. Zdzisławy i jej promocja w polskiej części ERN, współpraca uczelni wyższych dla

zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, czesko-polska promocja miast Jablonec

nad Nysou i Jelenia Góra, Międzynarodowy Dzień Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, Góry Izerskie

2016 i inne.

Euroregion Beskidy jest umową o współpracy słowackich, czeskich i polskich stowarzyszeń gmin i nie

posiada osobowości prawnej. Celem współpracy w ramach Euroregionu Beskidy jest rozwój turystyki,

rozwiązywanie wspólnych problemów np. w zakresie transportu oraz ochrony środowiska, wzajemna

wymiana doświadczeń i informacji w celu rozwoju regionu i rynku pracy.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z Sp. z o. o. (EUWT NOVUM) 

utworzone zostało w 2015 r. EUWT NOVUM zostało utworzone w celu intensyfikacji, 

ułatwiania i upowszechniania polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz 

wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.

Do projektów realizowanych w latach 2014 i 2015 należały projekty

Współpraca transgraniczna w Beskidach, Turystyka w Euroregionie

Beskidy, Przyszłość Współpracy CZ-PL w Euroregionie Beskidy i inne.
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Podsumuwująca analiza SWOT

– Ekonomiczne spowolnienie (spowodowane

ekonomicznymi kryzysami) RCz a Polski

– Migracja przede wszystkim wykształconych i

wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru

programu

– Starzenie się społeczeństwa na obszarze

programu

– Pogłębiająca się dysproporcja między strukturą

edukacji (nauczane zawody) a potrzebami rynku

– Wyższe zatrudnienie pracowników w II sektorze

po czeskiej stronie i w I sektorze po polskiej

stronie w stosunku do średniej krajowej danego

kraju

– Kończenie działalności wydobywczej na danych

obszarach programu, np. zamykanie firmy OKD

jako znaczącego pracodawcy w kraju morawsko-

śląskim

– Skutki globalnego ociepleni (powodzie, susza,

itp.)

 Nieodpowiednia infrastruktura turystyczna i 

transportowa w regionach przygranicznych 

 Niedostateczna i bardzo wolna budowa głównej 

infrastruktury transportowej na czeskim obszarze 

programu

 Mała liczba przejść granicznych dla ruchu 

towarowego

 Ponadprzeciętna produkcja odpadów 

przemysłowych w kraju morawsko-śląskim i 

subregionie rybnickim

 Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we 

wschodniej części regionu

 Wysoka różnorodność obszaru programu pod 

względem demograficznym (obszary wiejskie, 

miejskie, górskie)

 Słabsza struktura wykształcenia mieszkańców 

obszaru programu w porówna ze średnią krajową

 Długotrwale najwyższy poziom bezrobocia w kraju 

morawsko-śląskim po czeskiej stronie obszaru 

programu i w znacznej części polskiego obszaru 

programu (oprócz jego wschodniej części)

 Odpowiednie położenie tranzytowe w Europie

 Gęstość regionalnych i lokalnych dróg i linii 

kolejowych

 Intereg jako tradycyjny sposób wsparcia w 

ramach obszaru rozwoju

 Adaptacja małych i średnich firm na obszarze 

programu do aktualnej sytuacji gospodarczej

 Stabilny rozwój demograficzny w powiecie 

pszczyńskim i subregionie bielskim

 Wysoka koncentracja obszarów cennych 

przyrodniczo, które podlegają ochronie (np. KPN)

 Zatrudnienie w usługach zbliża się do średnich 

krajowych po czeskiej i polskiej stronie obszaru 

programu

 Euroregiony działające na całym obszarze 

programu

 Kształcenie na kierunkach technicznych dających 

perspektywy pracy na regionalnym rynku pracy

 Potencja transgranicznej współpracy 

mieszańców na obszarze programu (rynek pracy, 

nawiązywanie kontaktów, turystyka, urlopy)

 Potencjał obszaru programu przede wszystkim z 

punktu widzenia turystyki (uzdrowiska, turystyka, 

zabytki historyczne i kulturowe,…)

– Przemysł 4.0 (nowe technologie, robotyzacja,

itp.)

 Efektywne wykorzystywanie funduszy UE do 

wzajemnej współpracy transgranicznej

 Zwiększenie regionalnej mobilności dzięki 

budowie sieci podstawowej infrastruktury

 Potencjał wykorzystania współpracy trójstronnej 

na pograniczu z Niemcami (Euroregion Nysa) i 

Słowacją (Euroregion Beskidy).

 Wysoki poziom zalesienia (źródło surowców, 

akumulacja wody i istotny biotop)

 Efektywne wykorzystywanie nowego narzędzia -

Europejskie Ugrupowania Współpracy 

Transgranicznej (EUWT)

Silne strony Słabe strony

Szanse
Zagrożenia
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Kategoryzacja terenów obszaru programu
Tereny przemysłowe

• kształcenie na kierunkach technicznych dających perspektywy pracy

na regionalnym rynku pracy

• inwestycje w odnowę i budowę nowej infrastruktury transportowej

• zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców, który jest niższy

niż średnie dla obu krajów

• potencja transgranicznej współpracy mieszańców na obszarze

programu (rynek pracy, nawiązywanie kontaktów, turystyka, urlopy)

• stopniowe ograniczenie wydobyciu węgla – np. OKD w kraju morawsko-śląskim

• starzenie się populacji wzmocnione przez migrację młodych ludzi 

do innych regionów

• migracja przede wszystkim wykształconych i wykwalifikowanych

mieszkańców

z obszaru programu

• utrzymujące się niskie zainteresowanie współpracą ze strony czeskich i polskich 

przedsiębiorstw na obszarze programu

• niskie zainteresowanie uczniów kierunkami technicznymi

Produkcja przemysłowa na obszarze programu z historycznego punktu widzenia stanowi

znaczącą cześć gospodarek Czech i Polski. W przemyśle zatrudnionych jest ok. 38%

pracujących mieszkańców po czeskie stronie obszaru programu i 26% mieszkańców po

polskiej stronie, przy czym realne jest oczekiwanie, że zatrudnienie w przemyśle będzie

długotrwale spadać.

Główne ośrodki przemysłowe:

• kraj morawsko-śląski – hutnictwo, wydobycie węgla

• kraj liberecki – budownictwo, produkcja szkła, biżuteria

• kraj pardubicki – przemysł petrochemiczny

• południowa część województwa śląskiego - wydobycie węgla.

przemysł maszynowy

• województwo opolskie – przemysł chemiczny, cementownie

Specyfika:

• trwająca transformacja gospodarcza –stopniowy spadek zatrudnienia w przemyśle, trend wzrostowy w 

sektorze usług

• podstawy wzajemnej współpracy podmiotów po czeskiej i polskiej stronie ze względu na podobne

problemy socjoekonomiczne tych regionów.

• największa gęstość zaludnienia na terenach przemysłowych, jednocześnie jednak największy odpływ

mieszkańców na całym obszarze programu dotyczy właśnie tych terenów

• nieodpowiednie przygotowanie językowe osób na rynku pracy, trudna zmiana pracy

Problemy:

• ponadprzeciętna produkcja odpadów przemysłowych w kraju morawsko-śląskim i subregionie rybnickim

• wysoka liczba osób długotrwale pozostających bez pracy przede wszystkim w tzw. strukturalnie

poszkodowanych regionach obszaru programu

Szanse:

• większe zorientowanie się na sektor usług, który nie jest tak podatny na zmiany cyklu gospodarczego jak

przemysł

• bliska współpraca szkół (szczególnie technicznych) i przedsiębiorstw, praktyki zawodowe w trakcie nauki

Stara Kopalnia - Wałbrzych

Dolní Vítkovice - Ostrava
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Kategoryzacja terenów obszaru programu
Tereny wiejskie

Główne tereny wiejskie:

• subregion Nyski

• północna część kraju 

ołomunieckiego

• przygraniczna część krajów 

libereckiego i hradeckiego

Specyfika:

• w mniejszych miejscowościach nieodpowiednie zaplecze społeczne

• negatywne trendy demograficzne: spadająca liczba urodzin, starzenie się społeczeństwa, migracja do miast

• niska gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich, wyższa średnia wiekowa mieszkańców regionu, wysokie

zatrudnienie w rolnictwie

• odmienny styl życia i inna kultura w stosunku do obszarów miejskich, wyższa integracja społeczna mieszkańców

• podstawy wzajemnej współpracy podmiotów po czeskiej i polskiej stronie ze względu na podobne problemy

socjoekonomiczne tych regionów.

Obszary wiejskie są głównie nastawione na rolnictwo, ew. leśnictwo lub handel detaliczny.

Obszary wiejskie są obecnie często wykorzystywane do rekreacji i aktywnego wypoczynku,

szczególnie w połączeniu z atrakcyjnym krajobrazem. Na obszarach wiejskich występują też

liczne zabytki kultury, co zwiększa liczbę odwiedzin oraz atrakcyjność turystyczną tych

terenów.

źródło: internet

Problemy:

• długotrwale wyższe zatrudnienie pracowników w I sektorze po polskiej stronie w stosunku do średniej krajowej kraju

• starzenie się populacji na obszarach wiejskich wzmocnione przez migrację młodych ludzi do innych regionów

• słabsza struktura wykształcenia mieszkańców obszaru programu w porównaniu ze średnią krajową

• migracja przede wszystkim wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru programu

• pogłębiająca się dysproporcja między strukturą edukacji (nauczane zawody) a potrzebami rynku pracy

• nieodpowiednia infrastruktura turystyczna i transportowa w regionach przygranicznych

Szanse:

• potencjał obszaru programu przede wszystkim z punktu widzenia turystyki (uzdrowiska, turystyka, zabytki historyczne

i kulturowe,…)

• potencja transgranicznej współpracy mieszańców na obszarze programu (rynek pracy, nawiązywanie kontaktów,

turystyka, urlopy)

• zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców, który jest niższy niż średnie dla obu krajów

• trwająca transformacja gospodarcza (jako szansa przede wszystkim w branży usług)

• wysoki poziom zalesienia (źródło surowców, akumulacja wody i istotny biotop)

• inwestycje w odnowę i budowę nowej infrastruktury transportowej

Lokalizacja terenów wiejskich w RCz i Polsce
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Kategoryzacja terenów obszaru programu
Tereny górskie

Tereny górskie na czeskiej stronie obszaru programu występują przeważnie na pograniczu –

znajdują się tu najwyższe czeskie tereny górskie. Po polskiej stronie obszaru programu

również znajduja się teremy góskie, jednak na dużo mniejszą skalę.

Główne tereny górskie:

• Jesioniki

• Góry Orlickie

• Karkonosze

• Karpaty

• Sudety

Specyfika:

• rozwój gospodarczy jest hamowany przez warunki klimatyczne

• w mniejszych miejscowościach nieodpowiednie zaplecze społeczne

• niższe średnie temperatury przez cały rok (niższe od średniej dla całego obszaru programu)

• w miesiącach zimowych częste odcięcie od cywilizacji z powodu dużej warstwy śniegu

• negatywne trendy demograficzne: spadająca liczba urodzin, starzenie się społeczeństwa, migracja do miast

Problemy:

• niedostateczna infrastruktura turystyczna i transportowa

• mała liczba przejść granicznych dla ruchu towarowego

• migracja przede wszystkim wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru programu

• duże uzależnienie rozwoju terenów górskich od warunków klimatycznych

• starzenie się populacji na terenach górskich wzmocnione przez migrację młodych ludzi do innych regionów

• długotrwale wyższe zatrudnienie pracowników w I sektorze po polskiej stronie w stosunku do średniej dla Polski

• ograniczenie transgranicznej gotowości do działania przy rozwiązywaniu nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji

kryzysowych

Szanse:

• potencjał obszaru programu przede wszystkim z punktu widzenia turystyki (uzdrowiska, turystyka, zabytki historyczne

i kulturowe,…)

• potencjał transgranicznej współpracy mieszańców na obszarze programu (rynek pracy, nawiązywanie kontaktów,

turystyka, urlopy)

• potencjał wykorzystania współpracy trójstronnej na pograniczu z Niemcami (Euroregion Nysa) i Słowacją (Euroregion

Beskidy).

• wysoki poziom zalesienia (źródło surowców, akumulacja wody i istotny biotop)

• inwestycje w odnowę i budowę nowej infrastruktury transportowej

• zapobieganie skutkom globalnego ocieplenia (powodzie, susze)

źródło: internet

Lokalizacja terenów górskich v RCz i Polsce
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Kategoryzacja terenów obszaru programu
Tereny miejskie

Na obszarze programu znajduje się kilka aglomeracji miejskich, tzn. grup leżących blisko siebie

ośrodków lub kilku miast podobnej wielkości powiązanych ze sobą. W Czechach najważniejsze

z nich to: ostrawska, ołomuniecka, hradecko-pardubicka, liberecko-jablonecka, w Polsce

natomiast: Bielsko, Rybnik, Opole i Wałbrzych.

Specyfika:

• wyższy poziom wykształcenia niż na obszarach wiejskich

• ponadprzeciętne zatrudnienie w usługach powyżej średniej, bardziej 

anonimowy styl życia

• negatywne trendy demograficzne: spadająca liczba urodzin, starzenie się społeczeństwa

• wysoka gęstość osadnicza, wysoka koncentracja zabudowy, minimalna liczna osób zatrudnionych w

rolnictwie

• mieszkańcy miast na terenach z problemami strukturalnymi (szczególnie w kraju morawsko-śląskim)

migrują poza obszar programu

Główne tereny miejskie:

• Ostrava

• Olomouc

• Bielsko – Biała

Problemy:

• niewystarczające doświadczenie lub brak praktyk w czasie nauki przyszłych absolwentów

• wysokie bezrobocie w grupach wiekowych 15-24 lata i powyżej 55 lat, głównie w Polsce

• wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza we wschodniej części obszaru programu

• starzenie się populacji na całym obszarze programu, łącznie z terenami miejskimi

• pogłębiająca się dysproporcja między strukturą edukacji (nauczane zawody) a potrzebami rynku pracy

• ponadprzeciętna produkcja odpadów przemysłowych w kraju morawsko-śląskim i subregionie rybnickim

• migracja przede wszystkim wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców z obszaru programu z

regionów mających problemy strukturalne

• ograniczenie transgranicznej gotowości do działania przy rozwiązywaniu nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji

kryzysowych

Szanse:

• znajomość języków przez absolwentów jako potencjał do znalezienia pracy po drugiej stronie granicy na

obszarze programu

• trwająca transformacja gospodarcza (jako szansa przede wszystkim w branży usług, Przemysł 4.0)

• zwiększenie regionalnej mobilności dzięki budowie sieci podstawowej infrastruktury

• inwestycje w odnowę i budowę nowej infrastruktury transportowej

Koncentracja osadnictwa – miasta w RCz i Polsce

źródło: internet

Długotrwała tendencja w zmianie 

liczby mieszkańców danego miasta

wzrost

ubytek

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


45© 2019 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 

firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved..

Wnioski z pół-ustrukturyzowanych wywiadów
Badanie jakościowe – respondenci 

wywiadów pół-ustrukturyzowanych

Poziom 

programu
Podmiot Dane kontaktowe

Metoda 

badania
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tu
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w
e
g
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Instytucja Zarządzająca Interreg Republika Czeska –

Polska

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz)

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

F2F 

Instytucja Krajowa – Ministerstwo Rozwoju RP 

Ministerstwo Rozwoju RP

Departament Współpracy Terytorialnej

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa /Polska
CATI

Wspólny sekretariat Interreg Republika Czeska - Polska –

Ołomuniec 
Olomouc, Hálkova 171/2 F2F

Instytucja Zarządzająca Zintegrowanego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz)

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 

CATI

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego 

Środowisko 

Ministerstvo životního prostředí ČR

(Ministerstwo Środowiska RCz)

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

CATI 

U
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a
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c
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g
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m

u

Oś 

priory

tetowa

1 

Zintegrowane Centrum Bezpieczeństwa Kraju Morawsko-

Śląskiego

Nemocniční 3328/11

702 00   Moravská Ostrava
F2F

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

w Opolu

Budowlanych 1

450-05 Opole
CATI

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská ul. 29/10 

460 01 Liberec
CATI

Oś 

priory

tetowa

2

Pogranicze Czech i Moraw Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl CATI

Branka, o.p.s
Němcové 2020

547 01, Náchod
CATI a F2F

Środkowa Morawa– Stowarzyszenie Turystyczne Horní nám. 367/5, 779 00 Olomouc CATI

Docelowa firma Wschodnie Czechy nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice I CATI

Moravian – Silesian Tourism s.r.o. Vítkovická 3335 702 00 Ostrava-Vítkovice CATI

Oś 

priory

tetowa 

3

Uniwersytet w Hradcu Králové 
Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové
CATI

Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a

45-040 Opole
CATI

Wyższa Szkoła Zawodow oraz Średnia 

Przemysłowa Szkoła w Jicinie

Pod Koželuhy 100

506 41 Jičín
CATI

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych Świdnica
ul. Wałbrzyska 35-37

58-100 Świdnica
CATI

Oś 

priory

tetowa

4

Regionalna Izba Gospodarcza Kraju 

Kralowohradeckiego

Škroupova 957/4

500 02 Hradec Králové
CATI

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

NOVUM z o.o.

1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra
CATI

Euroregion Silesia
Horní nám. 69

746 01 Opava
CATI
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Wnioski z pół-ustrukturyzowanych wywiadów
Rezultaty pół-ustrukturyzowanych wywiadów są we większości przypadków zgodne z wynikami wyżej

wspominanej analizy społeczno-ekonomicznej, w tym bieżących trendów, silnych i słabych stron

obszaru objętego programem.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że na obszarze programu bezzmiennie występują kluczowe trendy

identyfikowane w ramach poprzedniej analizy społeczno-ekonomicznej oraz powiązanych badaniach (24. 2. 2017). Do

wyraźnych zmian nie doszło również w kwestii słabych i silnych stron czy potencjału obszaru programu.

Złożoność poszczególnych obszarów (rozwój demograficzny, systém edukacyjny, warunki legislacyjne, itp.) jest

kluczowym czynnikiem ograniczającym pod względem czasu dostępność potencjalnych zmian.

Ocena aktualnej sytuacji oraz trendów na obszarze programu na podstawie odpowiedzi respondentów:

Utrzymujący się odpływ ludności z obszaru programu:

• Spowodowany brakiem odpowiednich możliwości zatrudnienia, szczególnie dla osob z wyższym wykształceniem

• Znacząco ujemne saldo migracji w niektórych obszarach programu (Jesenicko, województwo opolskie), niekorzystna

struktura wiekowa w porównaniu ze średnią krajową (region hradecki)

Niedopasowanie struktury zawodowej siły roboczej do potrzeb rynku pracy:

• Niedopoasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

Brak wykwalifikowanej siły roboczej

• Również ze względu na sytuację na rynku pracy można zaobserwować większą skłonność prywatnych firm do 

współpracy ze szkołami oraz usiłowanie połaczenia teorii z praktyką.

• Niewystarczająca infrastruktura transportowa na obszarze programu

• Utrzymująca się niska pojemność i przepustowość dróg w niektórych częściach programu obszaru

• Pozytywna zmiana w rozwoju wybranych połączeń transgranicznych transportu publicznego (nowopowstałe

połączenia transgraniczne np na obszarze Broumova lub Cieszyna)

Zwiększona intensywność i poziom współpracy jednostek IRS

• Dzięki wdrożonym projektom w zakresie zarządzania ryzykiem zauważono znaczącą współpracę jednostek IRS

zarejestrowanych przed podmioty, które profesjonalnie nie są związane z tą dziedziną, zawarcie regionálních umów o

współpracy miedzy pozostałymi regionalymi jednostkami straży pożarnej, wdrożenie transgranicznych jednostek

ochrony przeciwpożarowej w lokalnych planach alarmowych.

Niski poziom wykorzystania potencjału obszaru programu pod kątem ruchu turystycznego i lecznictwa 

uzdrowiskowego

• Zauważalna pozytywna zmiana w ninektórych obszarach z punktu widzenia transgranicznego (Broumovsko,

Karkonosze)

• Intensywne obciążone sezonowo terytorium przez turystykę w wybranych miejscowościach obszaru objętego

programem, np Adršpašsko-teplické skały, Dolna Morava.

Weryfikacja koncentracji programu na rozwoju zarządzania destynacjami

W ramach tej części przeprowadzono specjalne badania skoncentrowane na ukierunkowaniu programu na 

rozwój zarządzania destynacjami. Z wyników ankiety (więcej Kwestionariusz) wynikają następujące wnioski:

1. Przyczyny przystąpienia do wyzwania:

• Korzystne warunki – niska kontrybucja do dofinansowania, niska konkurencyjność projektów

• Wyjątkowe wyzwanie w ramach EFSI, finansowanie wieloletnich projektów

• Istotne źródło finansowania zarządzania destynacjami

2. Spełnienie warunków związanych z wyzwaniem:

• Pod względem ogólnego ukierunkowania na zarządzanie destynacjami, cel jest zadowalająy i 

spełnia wymagania określonych kryteriów służacych do akceptacji projektu

• Określanie podkryteriów wskaźników wydatków indywidualnych nie zawsze jest postrzegane 

pozytywnie

• Warunki programu mogą prowadzić do dostosowania się do jego wymagań, a nie do potrzeb 

projektów
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Wnioski z pół-ustrukturyzowanych wywiadów
Weryfikacja koncentracji programu na rozwój zarządzania destynacjami (kontyuacja)

3. Wysokie wymagania dotyczące wyzwania:

• Stosunkwo wysokie wymogi administracyjne związane z procesami

• Trudność  spowodowana stanowieniem stałych proporcji i różnych kryteriow

4. Problematyczne wymagania (komponenty) wyzwania

• Ustanowienie % wydatków – niekorzystne dla głównego partnera, ograniczanie możliwości 

kwalifikowalnych wydatków na zarządzanie projektami

• Ustalenie kryteriów koncentracji projektu – proporcje między czynnościami komunikacyjnymi 

mają ustalone granice

• Techniczne nieprzygotowanie wyzwania – zmiana warunków w trakcie, brakujące formularze, 

niespójne wsparcie metodyczne ze strony sekretariatu

• Wybrane wskaźniki i sposób ich realizacji

5. Wymagania do zmiany

• Uproszczenie procesu składania wniosków

• Dostosowanie kryteriów koncentracji projektu (wskaźników) do akceptowalnych kosztów 

produktu – na etapie oceny jakości projektu

• Poprawa wsparcia metodycznego ze strony sekretariatu w marketingu

• Poprawa przygotowania wyzwania przed jego ogłoszeniem, zapewnienie więcej czasu na 

przygotowanie projketu i skrócenie czasu oceny

Podsumowanie

• DMO docenia możliwość wyzwania, wyzwanie zazwyczaj odzierciedla ich potrzeby. Warunki 

przystąpienia do wyzwania  (Kategorizacja DMO) uważają za sprawiedliwe. 

• Za problematyczne uważa się przygotowanie technicznej strony wyzwania, przede wszystkim określanie 

dokładnych wskaźników/kryteriów  do przedłożenia projektu i jego realizacji

Zalecenia 

• Kontynuacja proponowania wyzwań wsparcia zarządzania destynacjami i marketingiem na 

obszarze objętym programem – takie interwencje odzwierciedlają potrzeby podmiotów na danym 

terytorium

• Uproszczenie i wyjaśnienie warunków składania wniosków; rozważenie ustalenia współczynników 

z rozmytymi  (fuzzy) granicami +-5% (10%) zamiast stałych indykatorów.

Dane wynikowe

Łącznie 80% respondentów zmieniłoby warunki wyzwania.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Wyzwanie odzwierciadlało wymogi DMO

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Stopień trudności wymagań

raczej wysokie bardzo wysokie raczej niskie
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Wnioski z pół-ustrukturyzowanych wywiadów

Do najważniejszych słabych stron (barier rozwoju) obszaru programu pytani respondenci zakwalifikowali:

• Niewystarczająca infrastruktura transportowa i związana z nią słaba dostępność komunikacyjna w niektórych

regionach obszaru programu oraz między regionami obszaru programu.

• Brak wykwalifikowanej siły roboczej, zwłaszcze w przemyśle i w IT, brak koordynacji oferty edukacyjnej z sytuacją na

rynku pracy.

• Ujemne saldo migracyjne i niekorzystna struktura ludności w niektórych regionach obszaru programu.

• Bariery administracyjne w biznesie

Do największych szans obszaru programu respondenci zaliczyli:

• Wykorzystanie potencjału turystyki i związanych z nią usług

o Możliwość wsparcia poprzez budowę infrastruktury transportowej i zwiększenie połaczeń komunikacyjnych w

regionach o wysokim potencjale turystycznym

o inwestycje w infrastrutkurę oraz atrakcyjność turystyki poprzez wsparcie jej rozwoju i promowanie dziedzictwa

kulturowego i historycznego na obszarze objętym programem. Respondenci wyrażają chęć podpory

jakościowych projektów w dziedzinie rozwoju turystyki.

• Rozwijający się przemysł, inwestowanie w innowacje stwarzające miejsca pracy o wyższej i wysokiej wartości

dodanej (Przemysł 4.0 oraz wsparcie obiecujących branż w regionie).

Z punktu widzenia wymagań wyzwań, zakesu i ukierunkowania wspieranych działań respodenci oceniają program

Interreg V-A Republika Czeska- Polska pozytywnie. Tylko jeden z respondentów negatywnie ocenił brak wsparcia

środowiskowego.

Pozostałe obserwacje pytanych respondentów:

• W obszarze rozwoju biznesu transgranicznego włączyć w miarę możliwości do działań projektowych przedstawicieli

władz rządowych i samorządowach

• Pozytywne dostrzeganie ustalania i wdrażania konceptu flagowych projektów
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Opracowanie poszczególnych sekcji oraz osoby odpowiedzialne:

Kontaktní osoba (společnost) Zpracování dílčích výstupů/odpovědnost

Zdeněk Tůma

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Ogólny nadzór nad raportem końcowym

Martin Kavka

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Kierownik zespołu, koordynacja, opracowanie raportu, 

wsparcie metodologiczne dla poszczególnych członków

zespołu

Radek Chaloupka

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Opracowanie metodologii ewaluacji, projekt designu analizy

społeczno-ekonomicznej i ewaluacja pytań ewaluacyjnych

nr 1 i nr 3, opracowanie zaleceń nr 1 – nr 3 w celu 

skuteczniejszego ukierunkowania programu, realizacja

wywiadów pół-strukturyzowanych.

Zdeňka Součková

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Współpraca przy opracowaniu metodologii oceny

Denisa Rybářová

(KPMG Česká republika, s.r.o.)

Opracowanie analizy społeczno-ekonomicznej, 
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Opracowanie pytań ewaluacyjnych nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6, 

opracowanie zalecenia nr 4 w celu skuteczniejszego

ukierunkowania programu, odpowiedzialność za wyniki
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Jan Podestát

(Naviga 4, s.r.o.)

Opracowanie pytań ewaluacyjnych nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6, 
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Załącznik nr 1 – Kwestinariusz 
weryfikujący wyzwanie DMO–

Ministerstvo Rozwoju Regionalnego RCZ ogłosiło wyzwanie w ramach programu

transgranicznej współpracy Interreg koncentrującej się wyłącznie na organizacjach zarządzających

destynacjami (DMO) – Interreg V Republika Czeska - Polska

1. Co zdecydowało o twoim przystępieniu do wyzwania?

2. Czy ogłoszone wyzwanie spełniało Twoje oczekiwania na ukierunkowanie

projektu?Swoją odpowiedź uzasadnij

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie? N/A

3. Oceń stopień trudności wymagań do złożenia projektu. Swoją odpowiedź

uzasadnij

Bardzo wysoki Raczej wysoki Raczej niski Zdecydowanie niski ? N/A     

4. Czy uważasz, że niektóre wymagania były problematyczne? Swoją odpowiedź

uzasadnij 

Tak Nie N/A     

5. Gdybyś mógł/mogła we wyzwaniu coś zmienić, co by to było? Swoją odpowiedź

uzasadnij
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