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WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI 

SKRÓT WYJAŚNIENIE 

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. computer-assisted telephone interviewing) 

CAWI 
Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (ang. computer-assisted web 
interview)  

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

FS Fundusze strukturalne 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IP ZIT 
Instytucja Pośrednicząca ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostki Samorządu Terytorialnego 

KPZK 2030 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MJWPU Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 

MOF OW Miejskie Obszary Funkcjonalne Ośrodków Wojewódzkich 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MŚP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

NUTS 
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (ang. Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics) 

OMW Obszar Metropolitarny Warszawy 

OP Oś Priorytetowa 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji 

PI Priorytet Inwestycyjny 

Plany Inwestycyjne 
Plany Inwestycyjne dla subregionów objętych OSI problemowymi, na których będą realizowane 
regionalne inwestycje terytorialne 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
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PZPWM Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne  

SKM Szybka Kolej Miejska 

SL2014  Centralny system teleinformatyczny 

Strategia ZIT WOF Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SRWM Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies) 

UE Unia Europejska 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

WoD Wniosek o Dofinansowanie 

WOF Warszawski Obszar Funkcjonalny 

WoP Wniosek o Płatność 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZWPP Zidentyfikowany Wykaz Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014-2020 

 

TERMIN WYJAŚNIENIE 

obszar funkcjonalny 

zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, 
charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami 
rozwoju, a wyodrębniany jest dla wykorzystania jego potencjału geograficznego w celach 
rozwojowych kraju i regionów. 

podejście terytorialne 

zakłada wielowymiarowość procesów rozwojowych, umożliwiając uwzględnienie ich 
uwarunkowań społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz różnorodności obszarów, na 
których procesy te się odbywają. Polityka regionalna oparta o zasadę zintegrowanego podejścia 
terytorialnego jest to polityka: (1) ukierunkowana na wykorzystanie endogenicznego potencjału, 
zasobów terytorialnych i wiedzy, (2) umożliwiająca realizację interwencji odpowiadających na 
wyzwania rozwojowe a jednocześnie precyzyjnie dostosowanych do lokalnych, subregionalnych, 
regionalnych uwarunkowań. W niniejszym opracowaniu podejście terytorialne odnosi się 
podejścia zintegrowanego (definicja podejścia zintegrowanego poniżej) 

podejście 
zintegrowane 

opiera się na powiązaniach międzysektorowych, umożliwiających funkcjonowanie interwencji 
publicznej w zrównoważony sposób i zmaksymalizowanie synergii instrumentów realizacji. 
Zintegrowane podejście opiera się na systemie wielopoziomowego zarządzania, wykorzystującym 
współpracę partnerów, ich sieciowanie, w którym bardzo ważną rolę odgrywa koordynacja 
podmiotów na różnych szczeblach terytorialnych. 

projekty partnerskie projekty realizowane na podstawie art. 33. Ustawy wdrożeniowej, poprzez projekty 
zintegrowane projekty zgodne ze Strategia ZIT dla WOF oraz projekty uwzględnione w Planach 
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Inwestycyjnych (RIT-Regionalne Inwestycje Terytorialne). Projekty zintegrowane mogą być 
realizowane w partnerstwie projektowym (art. 33 Ustawy Wdrożeniowej) bądź poza 
partnerstwem. 
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STRESZCZENIE/ SUMMARY  

CELE BADANIA ORAZ ZASTOSOWANA METODOLOGIA 

Celem badania Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 była 

weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w 

ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń. Ewaluacji zostały 

poddane wybrane instrumenty terytorialne: instrument ZIT i mechanizm RIT. Badanie realizowane było w 

okresie lipiec – wrzesień 2018 roku.  

Realizację badania oparto o następującą metodologię: 

1. Analiza desk research dokumentacji projektowej, programowej, regulacji unijnych oraz dokumentacji 

strategicznej, 

2. Analiza danych związanych z wdrażaniem RPO WM (dane z SL2014, dane monitoringowe i 

sprawozdawcze, dokumentacja projektowa), 

3. Analiza porównawcza instrumentów terytorialnych stosowanych w pozostałych regionalnych 

programach operacyjnych odpowiadających wsparciu ZIT/RIT,  

4. Analiza literatury naukowej, wyników badań, ewaluacji, analiz, ekspertyz dotyczących obszarów 

funkcjonalnych w województwie mazowieckim oraz instrumentów ZIT, 

5. Wywiady indywidualne lub diady/triady z przedstawicielami IZ oraz IP (MJWPU, WUP, m.st. Warszawa, 

koordynatorzy ZIT w gminach WOF), 

6. Wywiady eksperckie z przedstawicielami środowisk naukowych i instytucji regionalnych zajmujących 

się polityką regionalną województwa mazowieckiego. 

7. Badania ilościowe z następującymi grupami Respondentów: 

 Beneficjenci projektów realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym wsparcia 

(w ramach ZIT, RIT), 

 Potencjalni wnioskodawcy projektów uzupełniających i głównych, które nie zostały jeszcze 

skierowane do realizacji w ramach RIT oraz potencjalni wnioskodawcy projektów konkursowych w 

ramach ZIT, 

 Jednostki samorządu terytorialnego będący członkami porozumień ZIT i RIT, 

 Beneficjenci RPO WM 2014-2020, którzy zawarli umowy na realizację projektów w formule 

partnerskiej zgodnie z art. 33 Ustawy Wdrożeniowej w Działaniach/Poddziałaniach objętych 

podejściem zintegrowanym poza projektami realizowanymi w mechanizmie ZIT/RIT, 

8. Analizy eksperckie, w tym prognozy wydatkowania środków oraz osiągnięcia wartości poszczególnych 

wskaźników, 

9. Wywiad grupowy podsumowujący z pracownikami IZ, IP omawiający rekomendacje, 

10. Prezentacja wyników badania – Empowerment Evaluation Blog. 

OCENA DOTYCHCZASOWEGO POSTĘPU WDRAŻANIA PRZYJĘTEGO PODEJŚCIA TERYTORIALNEGO W RAMACH 

MECHANIZMÓW ZIT, RIT  

Projekty realizowane w podejściu zintegrowanym stanowiły (stan podpisanych umów o dofinansowanie na 

dzień 30.06.2018) w ujęciu ilościowym łącznie 14,1% wszystkich projektów RPO WM 2014-2020 wdrażanych w 

obszarach wsparcia uwzględnionych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego 
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Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) oraz w Planach Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 

problemowymi, na których będą realizowane regionalne inwestycje terytorialne (RIT). Natomiast udział 

wartościowy projektów zintegrowanych w wartości całej kontraktacji RPO WM 2014-2020 w obszarach 

wsparcia uwzględnionych w Strategii ZIT WOF oraz w Planach Inwestycyjnych wynosił 48%. Poziom kontraktacji 

środków w podejściu zintegrowanym plasuje województwo mazowieckie na 3. miejscu w kraju po 

województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim. 

Pod względem efektywności kosztowej, na ogół projekty zintegrowane w porównaniu z interwencjami 

wdrażanymi poza podejściem zintegrowanym charakteryzują się niższymi bądź porównywalnymi kosztami 

pozyskania jednostek poszczególnych wskaźników. W niższym tempie jednak niż pozostałe interwencje RPO 

WM 2014-2020 osiągają one zakładane w projektach wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego, funkcjonowanie ZIT WOF na Mazowszu opiera się na 

zinstytucjonalizowanej partnerskiej współpracy 40 gmin położonych w WOF. Na dzień 30.06.2018 roku w 

ramach ZIT WOF podpisano umowy o dofinansowanie 68 projektów o wartości 707 455 056,57 zł, w tym 

dofinansowanie UE wyniosło 480 956 833,10 zł. Zakontraktowane projekty absorbują łącznie 66% alokacji 

przeznaczonej na wsparcie ZIT WOF. Najwyższy poziom zakontraktowanych środków odnotowano w 

Poddziałaniu 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (75%)
1
, w Poddziałaniu 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT 

(76%) i w Poddziałaniu 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT (63%). Zakładane w Programie cele końcowe dla 

tych Poddziałań nie są zagrożone. Niższym poziomem wykorzystania alokacji charakteryzują się: Poddziałanie 

2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT (46%), Poddziałanie 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT (40%), Poddziałanie 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT (26%). W 

Poddziałaniu 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zidentyfikowano opóźnienia we wdrażaniu projektów 

pozakonkursowych, które mogą stwarzać ryzyko niepełnego osiągnięcia celów końcowych Programu. W 

Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT zidentyfikowano bariery 

realizacyjne będące skutkiem obaw samorządów dotyczących możliwości finansowania utworzonych miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 po okresie trwałości wymaganym w RPO WM 2014-2020 oraz niską 

priorytetyzacją potrzeb gmin w tym obszarze (gminy WOF objęte badaniem rzadko deklarują gotowość do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w tym obszarze, argumentując to pilniejszymi potrzebami w 

innych dziedzinach). Zaleca się uruchomienie dodatkowych działań promocyjnych (warsztaty, szkolenia) 

identyfikujących korzyści z prowadzenia interwencji skierowanych do gmin WOF, na których odnotować można 

silne tendencje migracji do pracy w Warszawie. W Poddziałaniu tym występują też silne bariery realizacyjne 

odnoszące się do wskaźnika rezultatu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 

pracy po opuszczeniu programu , wynikające z ożywienia na rynku pracy i zmian polityki rodzinnej na szczeblu 

krajowym. Podjęto działania zaradcze, polegające na rozszerzeniu grupy docelowej również na osoby pracujące, 

co powoduje brak ryzyka nieosiągnięcia wskaźników produktu. W przyszłym okresie programowania należy 

więc rozważyć zmniejszenie znaczenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w spodziewanych rezultatach 

wsparcia tworzenia nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie WOF. Poddziałaniu 10.3.3. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT zidentyfikowano niewystarczające dla osiągnięcia celów 

Programu zainteresowanie gmin pozyskiwaniem wsparcia, co wynika z konkurencji wsparcia w ramach 

Działania 10.1. Kształcenie dzieci i młodzieży i Poddziałania 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów. Należy 

spodziewać się wzrostu kontraktacji po wyczerpaniu się alokacji na konkurencyjne Działania. W przyszłym 

okresie programowania warto więc rozważyć w planowaniu konkursów uwzględnienie większego dostosowania 

harmonogramów konkursów do ewentualnej konkurencyjności wsparcia EFS.  

                                                 
1 Przed zwiększeniem alokacji na Działanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT w wyniku renegocjacji RPO WM 2014-2020 (czerwiec 
2018 roku) poziom kontraktacji w Działaniu 4.3.2 przekraczał 90%. 
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Projekty ZIT WOF wykazują się dużym efektem integracji przestrzennej. Każda gmina WOF bierze udział w 

przynajmniej jednym projekcie (średnia to 4,8 projektu w gminie, a z wyłączeniem Warszawy, gdzie 

realizowane są 24 projekty – 4,3). Najsilniejszym efektem integracji obszaru charakteryzują się projekty z 

zakresu mobilności miejskiej, realizowane często liniowo, na terenie więcej niż jednej gminy (wykazujące 

również efekt komplementarności z inwestycjami infrastruktury transportowej przeprowadzonymi w 

poprzednim okresie programowania) oraz projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), 

który – ze względu na szeroki zakres przedmiotowy i szeroki zakres partnerów (26 gmin) – może być 

postrzegany -po zrealizowaniu wszystkich jego założeń - jako dobra praktyka podejścia zintegrowanego w skali 

całego kraju. Wartością dodaną ZIT WOF w relacji do interwencji wdrażanych poza podejściem zintegrowanym 

jest skala interwencji zarówno w odniesieniu do użytkowników wsparcia (Poddziałania 8.3.2.) jak i zakresu 

działań projektowych (Poddziałanie 2.1.2.), skala standaryzacji modeli podnoszenia jakości edukacji i 

doskonalenia zawodowego, realizacja inwestycji liniowych (budowa/przebudowa dróg rowerowych), dzięki 

zastosowaniu mechanizmu terytorializacji. Podejście zintegrowane sprzyja partnerstwom projektowym.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) 

Regionalne Inwestycje Terytorialne są mechanizmem terytorializacji wsparcia w regionalnych OSI 

problemowych dla 5 subregionów (NTS3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i 

radomskiego poprzez preferencje lub konkursy dedykowane. Zasadą wdrażania przedsięwzięć RIT jest zgodność 

projektu z listą przedsięwzięć ustalonych w Planach Inwestycyjnych poszczególnych subregionów. Łącznie, we 

wszystkich Planach Inwestycyjnych, zidentyfikowano 235 projektów wiodących i towarzyszących. Na dzień 

30.06.2018 podpisano umowy o dofinansowanie 82 projektów ujętych w Planach Inwestycyjnych o łącznej 

wartości 1 mld 158 mln PLN, w tym 745,9 mln PLN pochodzących z alokacji RPO WM 2014-2020. Do dnia 

30.06.2018 roku najwięcej projektów RIT realizowanych jest w subregionie ostrołęckim (26 projektów) i 

subregionie ciechanowskim (19 projektów).  

Do dnia 30.06.2018 roku realizowane są wszystkie założone interwencje w obszarze wsparcia terenów 

inwestycyjnych (Poddziałanie 3.1.2. Rozwój MŚP), niemal wszystkie planowane inwestycje w obszarze e-usług 

(Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza) i dziedzictwa kulturowego (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe). 

Znaczny jest także postęp w kontraktacji projektów RIT z obszaru infrastruktury drogowej i rewitalizacji. Stan 

kontraktacji wskazuje na fakt, iż w obecnym okresie programowania nie wszystkie zaplanowane w Planach 

Inwestycyjnych działania w obszarze infrastruktury ochrony zdrowia i termomodernizacji zostaną zrealizowane. 

Kwestia ta dotyczy wszystkich subregionów, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu radomskiego.  

Większość celów wsparcia skwantyfikowanych w Planach Inwestycyjnych została w realizowanych projektach 

założona w wysokościach wskazujących na postęp osiągania wartości wskaźników zakładanych w tych Planach, 

mimo iż nie rozpoczęto wszystkich zakładanych inwestycji. Ryzyko niepełnego osiągnięcia celów RIT dotyczy:  

a) obszaru e-usług, w którym wsparcie wdrażane jest w węższym zakresie niż przewidywano w Planie 

Inwestycyjnym subregionu radomskiego,  

b) skali termomodernizacji budynków publicznych, co jest wynikiem wyższych niż zakładano kosztów 

jednostkowych inwestycji,  

c) liczby instytucji ochrony zdrowia objętych wsparciem, z powodu wyczerpywania się alokacji, 

d) inwestycji drogowych w subregionach ostrołęckim, ciechanowskim, siedleckim i płockim, z powodu opóźnień 

na etapie przygotowywania inwestycji.  

W dalszych latach wdrażania Programu zaleca się organizację konkursów dedykowanych RIT w rewitalizacji 

obszarów zmarginalizowanych ze względu na silną konkurencję projektów realizowanych poza podejściem 

zintegrowanym.  



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

11 

W projektach RIT nie zidentyfikowano znaczących problemów realizacyjnych. Podobnie, jak w projektach ZIT, 

występują problemy administracyjne i rynkowe związane z budową/przebudową dróg dla rowerów, niemniej 

jednak cele pośrednie dla Poddziałania 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej, w którym realizowane są do dnia 30.06.2018 roku wyłącznie projekty RIT – zostały przekroczone. 

Beneficjenci inwestycji drogowych zgłaszają problemy realizacyjne związane z pracami wykonawców. Nie 

wpływa to jednak na cel pośredni i końcowy Działania 7.1. mierzony wskaźnikiem Całkowita długość 

przebudowanych dróg. Mniejsza niż zakładana w Planach Inwestycyjnych wysokość wskaźnika Całkowita 

długość nowych dróg monitorowana w projektach RIT niesie za sobą ryzyko nieosiągnięcia celu końcowego 

Programu mierzonego tym wskaźnikiem.  

Generalnie projekty RIT charakteryzują się porównywalną skalą efektów z projektami realizowanymi poza 

podejściem zintegrowanym. Wartość dodana mechanizmu terytorialnego dotyczy większej komplementarności 

projektów z obszaru mobilności miejskiej, integracji systemów informatycznych beneficjentów projektów z 

obszarów e-usług z systemami informatycznymi na szczeblu innych instytucji regionalnych, wsparcia obiektów 

dziedzictwa kulturowego istotnych z punktu widzenia JST całego subregionu. Można także odnotować efekt 

integracji tematycznej w zakresie realizacji celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej subregionu płockiego i 

ostrołęckiego poprzez włączenie realizowanych przedsięwzięć do wiązki projektów drogowych, zwiększających 

dostępność wspieranych terenów inwestycyjnych. Generalnie realizacja projektów RIT zwiększa skłonność 

beneficjentów do zawiązywania partnerstw – w tym partnerstw międzysektorowych. Należy podkreślić, że 

nawiązanie współpracy JST w ramach RIT – w odróżnieniu od ZIT - nie pociągnęło za sobą dodatkowych kosztów 

na funkcjonowanie biura czy koordynację działań. W obszarze wsparcia termomodernizacji w ramach RIT 

zidentyfikowano ograniczoną wartość dodaną wynikającej z zastosowania mechanizmu terytorializacji. W 

przyszłym okresie programowania warto więc rozważyć silniejsze uzależnienie wsparcia tego obszaru od 

wyników monitoringu jakości powietrza w poszczególnych lokalizacjach i powiązania go z inwestycjami w 

innych obszarach – np. ze wsparciem infrastruktury ochrony zdrowia. W przypadku projektów rewitalizacyjnych 

rekomenduje się wzmocnienie potencjalnego efektu integracji tematycznej na przykład poprzez dodanie 

dodatkowych punktów do kryterium zgodności projektów tworzących miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 z 

planem rewitalizacji, odnoszących się także do ich oddziaływania na efekty projektów rewitalizacyjnych ujętych 

w Planach Inwestycyjnych.  

Projekty RIT charakteryzują się umiarkowanym poziomem integracji poziomów strategiczności. Założenia 

interwencji są spójne z zapisami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, w 

mniejszym zaś stopniu odpowiadają na potrzeby lokalne. Niemniej jednak wszyscy partnerzy RIT w subregionie 

siedleckim, ciechanowskim i ostrołęckim odnoszą lokalne korzyści w wyniku realizacji podejścia 

zintegrowanego. Oddziaływanie realizowanych interwencji zapewnia korzyści nie tylko w skali całego obszaru 

funkcjonalnego i regionu, ale również w skali lokalnej więcej niż jednego czy dwóch ośrodków rozwoju. 

Jednakże w subregionie płockim i radomskim można zdiagnozować niesymetryczny rozkład korzyści, 

ograniczony do 2-3 lokalizacji.  

TRWAŁOŚĆ PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO 

Wsparcie podejścia zintegrowanego perspektywy 2014-2020 koncentruje się na poprawie jakości istotnych 

lokalizacji jako miejsca zamieszkania oraz na zwiększeniu możliwości mobilności mieszkańców, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionalnych rynków pracy. Powszechna wśród beneficjentów ZIT WOF i RIT jest pozytywna 

ocena podejścia zintegrowanego (deklaruje ją 100% badanych gmin WOF). Deklarują oni także, że realizacja 

projektów w mechanizmie terytorialnym zmniejszyła dysproporcje rozwojowe w ramach poszczególnych 

subregionów oraz przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności ich obszaru. Analizy zakresu realizowanych 

projektów wskazują jednak na fakt, iż nie wykorzystano w pełni możliwości oddziaływania na rozwój 

gospodarczy subregionów, nie odpowiedziano też wystarczająco na problem starzenia się społeczeństwa i 

ubóstwa, np. poprzez wdrożenie systemowych ponadlokalnych instrumentów usług społecznych czy usług dla 
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biznesu. Problem ten został zdiagnozowany w podejściu zintegrowanym w skali całego kraju i nie jest on 

wyłącznie domeną województwa mazowieckiego. 

Jednym z najważniejszych efektów podejścia zintegrowanego jest podniesienie kapitału relacyjnego, czyli 

skłonności beneficjentów – JST regionu mazowieckiego, do podejmowania ponadlokalnych przedsięwzięć. 

Większość beneficjentów planuje kontynuować podejście zintegrowane w perspektywie 2021+. Nadal jednak 

preferowane kierunki współpracy odnoszą się głównie do wspólnych projektów infrastrukturalnych i nie 

uwzględniają wszystkich wyzwań rozwojowych subregionów. Konieczne jest wzmacnianie różnych form 

współpracy w ramach subregionów. Zalecane jest m.in. wzmożenie działań promocyjnych skierowanych do JST 

przedstawiających korzyści z wykorzystywania takich instrumentów, jak wspólne dokumenty strategiczne i 

planistyczne, wspólne zakupy, usługi publiczne, wspólna polityka komunikacyjna, tworzenie partnerstw do 

realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych lub pozainfrastrukturalnych. 

ZASIĘG GEOGRAFICZNY INSTRUMENTÓW ZIT I RIT ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY PARTNERAMI  

Ocena dokonana na podstawie dokumentów analitycznych i realizowanych badań terenowych pozwala na 

stwierdzenie, że diagnoza ukształtowania geograficznego ZIT/RIT była trafna, oparta na tendencjach 

odpowiadających priorytetom rozwojowym i wyzwaniom. Badanie ilościowe przedstawicieli gmin  należących 

do ZIT/RIT wskazuje na zadowolenie beneficjentów z obecnego zasięgu przestrzennego. Zasięg geograficzny 

instrumentu ZIT stał się impulsem inicjującym stworzenie formalnej struktury organizacyjno-zarządczej jaką 

było Porozumienie Gmin WOF. Doświadczenia obecnego okresu programowania wskazują na zasadność 

rozszerzenia obszaru ZIT o dalsze gminy, które nie mogły korzystać obecnie z możliwości tego instrumentu 

terytorialnego. Potrzeby rozwojowe gmin, które nie zostały objęte instrumentem ZIT ani RIT są nadal aktualne. 

Rekomenduje się możliwość bazowania na obecnym kształcie OMW jako podstawy do delimitacji obszaru ZIT w 

okresie 2021+. Natomiast odnośnie kształtu RIT proponuje się bazownie na dotychczasowej delimitacji z 

uwaględnieniem jednak konieczności ujęcia nowego podziału Województa Mazowieckiego w ramach NUTS2 

skutkującego wydzieleniem nowego subregionu żyradowskiego. Rekomenduje się wykorzystanie potencjału 

instytucjonalnego powiatu jako partnera we współpracy instytucjonalnej gmin przy okazji finalnych uzgodnień 

delimitacji obszarów ZIT i RIT w okresie 2021+ jak również zakresu tematycznego tych instrumentów. Należy 

wskazać na znaczącą rolę powiatu szczególnie dla usprawnienia procesu pozyskiwania niezbędnych decyzji 

administracyjnych i zgód związanych z użytkowaniem terenów będących we władaniu tych jednostek 

samorządowych. 

W przypadku wielu projektów byłby lub będzie osiągnięty ten sam efekt, jak w przypadku realizowania tych 

działań indywidualnie, a nie w formule zintegrowanej. Badanie pokazało potrzebę usprawnienia głównie 

obszaru komunikacji pomiędzy partnerami. Można wskazać szereg narzędzi wdrożonych przez instytucje 

systemu wdrażania RPO WM 2014-2020 mających na celu uproszczenie procesu wdrożenia projektów 

partnerskich. Zaliczyć można do nich możliwość uzupełniania dokumentacji technicznej (np. pozwoleń 

budowlanych) po zawarciu umowy, a także możliwość płatności częściowej za zadania każdego z partnerów. 

Pozwoliło to na wcześniejszą dystrybucję środków w ramach takich projektów, wydłużając jednak znacznie 

realizację samego projektu po zawarciu umowy i przesunięcia w osiąganiu wskaźników rzeczowych i 

finansowych. W okresie programowania inwestycji terytorialnych 2021+ zasadne będzie zatem ograniczenie do 

minimum możliwości uzupełniania dokumentacji technicznej projektów partnerskich (np. o pozwolenia na 

budowę) po zawarciu umowy. Jednocześnie zaleca się włączenie do kryteriów oceny projektów kryterium 

oceniające stopień przygotowania projektu do realizacji. 

Zarówno instrument ZIT jak i RIT pozwolił przede wszystkim na uaktywnienie szeregu relacji pomiędzy 

partnerami JST, które dotychczas nie zachodziły jedynie na skalę lokalną. Wyniki badania terenowego 

beneficjentów projektów ZIT/RIT pokazują pozytywną ocenę współpracy z partnerem/partnerami projektu, 
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która przebiegała zgodnie z założeniami. Oznacza to właściwą identyfikację partnerów do projektów zarówno w 

ramach ZIT jaki i RIT. 

Analiza literatury, badania porównawcze oraz badania terenowe pozwalają pozytywnie ocenić znaczenie i rolę 

miast regionalnych (Płock, Radom) i subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) w rozwoju NTS3 i byciu 

liderem RIT. Odnośnie instrumentu RIT w perspektywie 2021+ rekomenduje się zatem zwiększenie roli miast 

regionalnych i subregionalnych. Rekomenduje się włączenie liderów RIT w kolejnym okresie programowania w 

wybór i koordynację działań i projektów realizowanych na swoim obszarze bez nałożenia na te podmioty 

obowiązków i zadań Instytucji Pośredniczącej, jak to miało miejsce w okresie programowania 2014-2020 w 

ramach ZIT i Miasta st. Warszawy. Nowe rozwiązania powinny przede wszystkim podnieść zdolność miast do 

koordynacji działań realizowanych na ich terenie oraz w ich obszarach funkcjonalnych. Rekomendowane 

działania spójne będą z projektem stanowiska Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 roku.  

OCENA SYTEMU WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW ZIT i RIT 

Podział zadań pomiędzy instytucje systemu wdrażania ZIT i RIT w województwie mazowieckim należy ocenić 

wysoko, jako z jednej strony bazujący na wysokim potencjale i doświadczeniu pochodzącym z wdrażania 

perspektywy 2007-2013, a z drugiej delegujący część zadań do nowej instytucji pośredniczącej, jaką jest m.st. 

Warszawa. Nie zidentyfikowano istotnych barier wpływających na wdrażanie instrumentów ZIT i RIT 

wynikających ze sposobu organizacji pracy instytucji pośredniczących. Podział zadań, odpowiedzialności i 

stosowane procedury funkcjonujące w województwie mazowieckim w celu realizacji ZIT jak również RIT 

sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych. Pozytywnie należy ocenić decyzję o zwiększeniu roli IP ZIT WOF 

na etapie oceny projektów (przejęcie zadań związanych tzw. oceną strategiczną przez pracowników IP ZIT WOF, 

które to zadania wcześniej były realizowane przez ekspertów) oraz monitorowania przygotowania i realizacji 

projektów ZIT, w tym identyfikacji ryzyk w projektach, poprzez ściślejszą współpracę z koordynatorami ZIT w 

gminach WOF. Takie rozwiązanie przyniosło korzyści w postaci zwiększenia efektywności i jakości oceny 

projektów, a także stanowiło dodatkowe narzędzie budowania współpracy między partnerami. Pozytywnie 

należy ocenić znaczenie roli koordynatorów podejścia zintegrowanego w gminach WOF. Ich rola powinna mieć 

kluczowe znaczenie nie tylko dla efektywnej komunikacji na linii gmina – IP ZIT WOF (bieżący kontakt, sprawna 

sprawozdawczość), ale również dla współpracy między partnerami wspólnych projektów. Jednocześnie, jak 

pokazują dotychczasowe doświadczania, obecnie działalność koordynatorów w niedostatecznym stopniu 

przekłada się na skuteczność podejmowania decyzji oraz wdrażania projektów partnerskich. Dlatego 

rekomenduje się określenie roli koordynatorów zarówno w ramach ZIT, jak i w ramach RIT w kolejnym okresie 

programowania 2021+ przede wszystkim w zakresie procesu realizacji i rozliczenia projektów i wymiany 

dobrych praktyk wdrożeniowych. Rola koordynatorów powinna zostać ustalona w ramach ram wdrożenia RPO. 

Pozytywnie należy ocenić przyjęcie rozwiązania, iż w poszczególnych subregionach liderem jest główne miasto. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że Województwo Mazowieckie nie miało bogatych doświadczeń we wdrożeniu 

podejścia terytorialnego w takim zakresie jak przykładowo Województwo Śląskie. Mimo początkowych 

wątpliwości sygnalizowanych przez wszystkie strony partnerstw, w efekcie nastąpiła poprawa współpracy i 

komunikacji między samorządami, a obawy co do dominacji liderów nie potwierdziły się. 

Dotychczasowy proces wdrażania Programu nie wskazuje na bariery wynikające z systemu wdrażania 

instrumentów ZIT i RIT. Większość beneficjentów jest zadowolona z terminów, w jakim ogłaszane były nabory 

wniosków. IZ RPO WM oraz Instytucje Pośredniczące skutecznie koordynują harmonogramy konkursów, tak, 

aby nabory w tych samych obszarach w ramach instrumentu ZIT oraz poza nim nie nakładały się na siebie. 

Wprowadzony na szeroką skalę w perspektywie finansowej 2014-2020 instrument ZIT będzie kontynuowany po 

roku 2020. Za takim przypuszczeniem przemawia silne stanowisko Komisji Europejskiej, która dąży do 

wprowadzania modelu ZIT tam, gdzie taki instrument ma uzasadnienie. O wartości instrumentu ZIT i jego 

kontynuacji mówi również Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, w której przewiduje się realizację projektu 
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strategicznego pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS. Na chwilę realizacji badania ostateczny kształt 

mechanizmu wdrażania podejścia zintegrowanego nie jest jednak znany. 

SUMMARY 

THE OBJECTIVES OF THE SURVEY AND THE METHODOLOGY USED 

Objective of the study Ongoing evaluation of the implementation of an integrated approach to territorial 

development within the Regional Operational Programme of the Mazovian Voivodeship for the years 2014-2020 

was the verification of the designed method of implementation of the integrated approach to territorial 

development within the instruments and the assessment of the effectiveness of the hitherto implementation 

of the adopted assumptions. Following territorial instruments were evaluated: Integrated Territorial 

Investments and Regional Territorial Investments. The study was carried out in the period July-September 

2018.  

The implementation of the study was based on the following methods: 

1. desk research analysis of project and programme documentation, EU regulations and strategic 

documentation, 

2. Analysis of data related to the implementation of the Regional Operational Programme of the 

Mazovian Voivodeship (data from SL2014, monitoring and reporting data, project documentation), 

3. Comparative analysis of territorial instruments used in other regional operational programmes 

corresponding to the support from Integrated Territorial Investments/Regional Territorial 

Investments,  

4. Analysis of scientific literature, results of previous researches, evaluation, analyses, expert opinions 

concerning functional areas in the Mazovian Voivodeship and Integrated Territorial Investments 

instruments.  

5. IDIs, dyads and triads with representatives of MA (Managing Authority) and IB (Intermediate Bodies) 

(Mazovian Unit of EU Programmes Implementation in Warsaw, the local Voivodship Employment 

office, Warsaw hall, Integrated Territorial Investments coordinators in Warsaw Functional Area)  

6. Interviews with representatives of scientific circles and regional institutions dealing with regional 

policy of the Mazovian Voivodeship. 

7. Surveys with the following groups of respondents: 

 Beneficiaries of projects implemented in areas covered by the territorial dimension of support 

(within Integrated Territorial Investments, Regional Territorial Investments ), 

 Potential applicants for complementary and main projects, which have not yet been addressed for 

implementation under Regional Territorial Investments and potential applicants for call for 

proposals projects under Integrated Territorial Investments, 

 Local government units that are members of Integrated Territorial Investments and Regional 

Territorial Investments  agreements, 

 Beneficiaries of the Regional Operational Programme of the Mazovian Voivodeship 2014-2020, 

who concluded agreements for the implementation of projects in the partnership formula in 

accordance with Article 33 of the Implementation Act in Actions/Sub-measures covered by the 

integrated approach outside the projects implemented in the Integrated Territorial 

Investments/Regional Territorial Investments .  

8. Expert analyses, including forecasts of expenditure of funds and achievement of the value of particular 

indicators.  

9. Group interview with MA and IB employees discussing recommendations.  

10. Presentation of the results of the study - Empowerment Evaluation Blog. 
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EVALUATION OF THE PROGRESS MADE SO FAR IN IMPLEMENTING THE TERRITORIAL APPROACH ADOPTED IN 

THE FRAMEWORK OF THE INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS AND REGIONAL TERRITORIAL 

INVESTMENTS 

Projects implemented under the integrated approach constituted (as of 30 June 2018) a total of 14.1% of all 

ROP 2014-2020 projects implemented in the areas of support included in the Integrated Territorial Investments 

Strategy for the Warsaw Functional Area and in Investment Plans for problem regions covered by Strategic 

Intervention Area, where Regional Territorial Investments will be implemented. On the other hand, the value 

share of integrated projects in the value of the whole ROP contracting of the MV 2014-2020 in the areas of 

support included in the Warsaw Functional Area Strategy and Investment Plans amounted to 48%. The level of 

contracting of funds in the integrated approach places the Mazovian Voivodeship on the 3rd place in the 

country after the Kuyavian-Pomeranian and Pomeranian Voivodeships. 

In terms of cost-effectiveness, integrated projects in general, compared to interventions implemented outside 

the integrated approach, are characterized by lower or comparable costs of obtaining units of particular 

indicators. However, at a lower pace than other interventions of the ROP Mazovian Voivodeship 2014-2020, 

they achieve the target values of output and result indicators assumed in the projects. 

Integrated Territorial Investments for the Warsaw Functional Area 

According to the provisions of the programme document, the functioning of Warsaw Functional Area  in 

Mazovia is based on institutionalized partnership cooperation of 40 communes located in the Warsaw 

Functional Area. As of 30.06.2018, within the framework of the Warsaw Functional Area , agreements on co-

financing 68 projects worth PLN 707,455,056.57 were signed, including the EU co-financing of PLN 

480,956,833.10. The contracted projects absorb in total 66% of the allocation allocated for support of Warsaw 

Functional Area. The highest level of contracted funds was recorded in Sub-Measure 4.3.2. Urban mobility 

within Integrated Territorial Investments (75%), in Sub-Measure 3.1.1. SME development within Integrated 

Territorial Investments (76%) and in Sub-Measure 10.1.2. General education within Integrated Territorial 

Investments (63%). The final objectives assumed in the Programme for these Sub-Measures are not 

threatened. A lower level of utilization of allocations is characteristic: Sub-measure 2.1.2. E-services for 

Mazovia within Integrated Territorial Investments (46%), Sub-measure 8.3.2. Facilitating return to professional 

activity within Integrated Territorial Investments (40%), Sub-measure 10.3.3. In Sub-measure 2.1.2. E-services 

for Mazovia within Integrated Territorial Investments, delays in implementation of non-competitive projects 

were identified, which may pose a risk of incomplete achievement of the final objectives of the Programme. In 

Sub-measure 8.3.2. Facilitating return to professional activity within Integrated Territorial Investments, 

implementation barriers were identified as a result of local governments' concerns about the possibility of 

financing the created childcare places for children up to 3 years after the sustainability period required in the 

ROP Mazovian Voivodeship 2014-2020 and low prioritization of communes needs in this area (communes 

covered by the survey rarely declare their readiness to submit an application for project financing in this area, 

arguing it with more urgent needs in other areas). It is recommended to launch additional promotional 

activities (workshops, trainings) identifying the benefits of conducting interventions addressed to Warsaw 

Functional Area communes, where there are strong tendencies of migration to work in Warsaw. In this 

measure there are also strong implementation barriers related to the result indicator number of unemployed 

people who found a job or look for a job after leaving the programme, resulting from the revival of the labour 

market and changes in family policy at the national level. Remedial measures have been taken to extend the 

target group also to the working population, which means that there is no risk that output indicators will not be 

achieved. In the future programming period, it is therefore necessary to consider reducing the importance of 

the criterion of employment effectiveness in the expected results of support for the creation of new childcare 

places of up to 3 years of age in the Warsaw Functional Area. Sub-measure 10.3.3. Educational and professional 

counselling within Integrated Territorial Investments was identified as insufficient interest of communes in 
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obtaining support to achieve the objectives of the Programme, which results from the competition for support 

under Measure 10.1. An increase in contracting should be expected after exhaustion of allocations for 

competitive Measures. Therefore, in the future programming period it is worth considering, in planning 

competitions, taking into account a greater adjustment of competition schedules to the possible 

competitiveness of ESF support.  

Warsaw Functional Area projects show a large effect of spatial integration. Each Warsaw Functional Area 

commune takes part in at least one project (the average is 4.8 projects in the commune, and with the 

exception of Warsaw, where 24 projects are implemented - 4.3). The strongest effect of area integration is 

characteristic of urban mobility projects, often implemented in a linear manner, in the area of more than one 

commune (showing also the effect of complementarity with transport infrastructure investments carried out in 

the previous programming period) and the Virtual Warsaw Functional Area project, which - due to the wide 

range of subjects and wide range of partners (26 communes) - can be perceived - after all its assumptions have 

been achieved - as a good practice of integrated approach on a national scale. The added value of Warsaw 

Functional Area in relation to interventions implemented outside the integrated approach is the scale of 

intervention both in relation to support users (Sub-measure 8.3.2.) and the scope of project activities (Sub-

measure 2.1.2.), the scale of standardization of models for improving the quality of education and vocational 

training, implementation of linear investments (construction/reconstruction of cycling routes), thanks to the 

application of the territorialization mechanism. The integrated approach favours project partnerships.  

Regional Territorial Investments 

Regional Territorial Investments are a mechanism of territorialisation of support in regional problematic 

Strategic Intervention Area for 5 sub-regions (NTS3): Ciechanów, Płock, Ostrołęka, Siedlce and Radom through 

preferences or dedicated competitions. The principle of implementing Regional Territorial Investments  

projects is the compliance of the project with the list of projects set out in the Investment Plans of individual 

subregions. In total, in all Investment Plans, 235 leading and accompanying projects were identified. As of 

30.06.2018, agreements on co-financing of 82 projects included in the Investment Plans with a total value of 

PLN 1 billion 158 million, including PLN 745.9 million coming from the allocation of the ROP 2014-2020 were 

signed. By 30.06.2018, most Regional Territorial Investments projects are implemented in the Ostrołęka 

subregion (26 projects) and Ciechanow subregion (19 projects).  

By 30 June 2018, all assumed interventions in the area of support for investment areas (Sub-measure 3.1.2. 

SME development), almost all planned investments in the area of e-services (Sub-measure 2.1.1. E-services for 

Mazovia) and cultural heritage (Measure 5.3. Cultural heritage) are implemented. The progress in contracting 

Regional Territorial Investments projects in the area of road infrastructure and revitalization is also significant. 

The state of contracting indicates that in the current programming period not all measures planned in the 

Investment Plans in the area of health care infrastructure and thermomodernization will be implemented. This 

issue concerns all subregions, with particular emphasis on the Radom subregion.  

Most of the objectives of support quantified in the Investment Plans were assumed in the implemented 

projects in the amounts indicating the progress in achieving the values of indicators assumed in these Plans, 

even though not all the assumed investments were started. The risk of incomplete achievement of Regional 

Territorial Investments objectives applies:  

a) e-services area, where support is implemented to a narrower scope than envisaged in the Investment Plan of 

the Radom subregion, 

b) the scale of thermo-modernization of public buildings, which is a result of higher than assumed unit costs of 

investments,  

c) number of health care institutions covered by support, due to exhaustion of allocation, 

d) road investments in the Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce and Płock subregions, due to delays at the stage of 

investment preparation.  
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In the further years of the Programme implementation it is recommended to organize dedicated Regional 

Territorial Investments competitions in revitalization of marginalized areas due to strong competition of 

projects implemented outside the integrated approach.  

Regional Territorial Investments projects did not identify any significant implementation problems. Similarly to 

Integrated Territorial Investments  projects, there are administrative and market problems related to the 

construction/reconstruction of roads for bicycles, however, intermediate objectives for Sub-measure 4.3.1. 

reduction of air pollution and development of urban mobility, in which only Regional Territorial Investments 

projects are implemented until 30 June 2018, have been exceeded. Beneficiaries of road investments report 

implementation problems related to the work of contractors. However, this does not affect the intermediate 

and final objective of Measure 7.1. measured by the total length of reconstructed roads. The lower than 

assumed in the Investment Plans level of the indicator total length of new roads monitored in Regional 

Territorial Investments projects carries the risk of failure to achieve the final objective of the Programme 

measured by this indicator.  

In general, Regional Territorial Investments projects are characterized by a comparable scale of effects with 

projects implemented outside the integrated approach. The added value of the territorial mechanism refers to 

a greater complementarity of projects from the area of urban mobility, integration of IT systems of project 

beneficiaries from the areas of e-services with IT systems at the level of other regional institutions, support for 

cultural heritage objects important from the point of view of territorial self-government units of the whole 

subregion. It is also possible to notice the effect of thematic integration in the scope of implementation of the 

objective of increasing the investment attractiveness of the Płock and Ostrołęka subregions by including the 

implemented projects in the bundle of road projects, increasing the availability of supported investment areas. 

In general, the implementation of Regional Territorial Investments projects increases the willingness of 

beneficiaries to enter into partnerships - including intersectoral partnerships. It should be stressed that 

establishing cooperation of territorial self-government units within Regional Territorial Investments - as 

opposed to Integrated Territorial Investments  - did not entail any additional costs for office operation or 

coordination of activities. In the area of support for thermomodernization within Regional Territorial 

Investments, a limited added value resulting from the application of the territorialisation mechanism was 

identified. Therefore, in the future programming period, it is worth considering a stronger dependence of the 

support for this area on the results of air quality monitoring in particular locations and its connection with 

investments in other areas - e.g. with support for health care infrastructure. In the case of revitalisation 

projects, it is recommended to strengthen the potential effect of thematic integration, for example by adding 

additional points to the criterion of compliance of projects creating childcare places for children up to 3 years 

of age with the revitalisation plan, also relating to their impact on the effects of revitalisation projects included 

in the Investment Plans.  

Regional Territorial Investments projects are characterised by a moderate level of integration of strategic 

levels. The intervention assumptions are consistent with the provisions of strategic documents at the national 

and regional level, and to a lesser extent they respond to local needs. Nevertheless, all Regional Territorial 

Investments partners in the Siedlce, Ciechanów and Ostrołęka subregions benefit locally as a result of the 

implementation of the integrated approach. The impact of implemented interventions provides benefits not 

only for the whole functional area and the region, but also for more than one or two development centres on a 

local scale. However, in the Płock and Radom subregions an asymmetric distribution of benefits can be 

diagnosed, limited to 2-3 locations. 

SUSTAINABILITY OF THE INTEGRATED APPROACH 

The aim of the integrated approach within the perspective 2014-2020 focuses on improving the quality of 

important locations as a place of residence and on increasing the possibilities of mobility of residents, with 

particular emphasis on regional labour markets. A positive assessment of the integrated approach is common 

among Warsaw Functional Area and Regional Territorial Investments beneficiaries (declared by 100% of the 
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surveyed communes of Warsaw Functional Area). They also declare that the implementation of projects under 

the territorial mechanism reduced development disproportions within particular subregions and contributed to 

increasing the attractiveness of their area. However, analyses of the scope of implemented projects indicate 

that the possibilities of influencing the economic development of subregions were not fully exploited, and the 

problem of aging of society and poverty was not sufficiently addressed, e.g. through the implementation of 

systemic supra-local instruments of social services or services for business. This problem has been diagnosed in 

the integrated approach on the scale of the whole country and it is not only the domain of the Mazovian 

Voivodeship. 

One of the most important effects of the integrated approach is to increase the relational capital, i.e. the 

willingness of beneficiaries - territorial self-government units of the Mazovian region to undertake supra-local 

undertakings. The majority of beneficiaries plan to continue the integrated approach in the 2021+ perspective. 

However, the preferred directions of cooperation still refer mainly to joint infrastructure projects and do not 

take into account all development challenges of subregions. It is necessary to strengthen various forms of 

cooperation within subregions. It is recommended, inter alia, to intensify promotional activities addressed to 

territorial self-government units presenting the benefits of using such instruments as joint strategic and 

planning documents, joint purchases, public services, common communication policy, creation of partnerships 

for the implementation of joint infrastructure or non-infrastructural undertakings. 

GEOGRAPHICAL COVERAGE OF INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS AND REGIONAL TERRITORIAL 

INVESTMENTS INSTRUMENTS AND COOPERATION BETWEEN PARTNERS  

The assessment made on the basis of analytical documents and field research carried out makes it possible to 

state that the diagnosis of the geographical shape of Integrated Territorial Investments/Regional Territorial 

Investments was accurate, based on trends corresponding to development priorities and challenges. The 

quantitative survey of representatives of communes and those belonging to Integrated Territorial Investments 

/Regional Territorial Investments indicates the beneficiaries' satisfaction with the current spatial range. The 

geographical scope of theIntegrated Territorial Investments instrument became an impulse initiating the 

creation of a formal organisational and management structure, i.e. the Warsaw Functional Area Communes 

Agreement. The experience of the current programming period indicates the legitimacy of extending the 

Integrated Territorial Investments area to include further municipalities which could not currently use the 

possibilities of this territorial instrument. Development needs of communes which were not covered by the 

Integrated Territorial Investments or Regional Territorial Investments instrument are still valid. It is 

recommended to base on the present form of the Warsaw Metropolitan Area as the basis for delimitation of 

the Integrated Territorial Investments  area in the period 2021+. On the other hand, with regard to the shape of 

Regional Territorial Investments, it is proposed to base it on the existing delimitation with consideration of the 

need to include the new division of the Mazovian Voivodeship within NUTS2, resulting in the separation of the 

new subregion of Żyrów. It is recommended to use the institutional potential of the poviat as a partner in 

institutional cooperation of communes on the occasion of final delimitation of Integrated Territorial 

Investments and Regional Territorial Investments areas in the period 2021+ as well as the thematic scope of 

these instruments. It should be pointed out that the poviats plays a significant role, especially in improving the 

process of obtaining necessary administrative decisions and approvals related to the use of areas under the 

control of these self-government units. 

In the case of many projects, the same effect would or will be achieved as in the case of implementation of 

these measures individually and not in the integrated formula. The study showed the need to improve mainly 

the area of communication between partners. It is possible to indicate a number of tools implemented by 

institutions of the implementation system ROP Mazovian Voivodeship 2014-2020 aimed at simplifying the 

implementation process of partnership projects. These include the possibility of supplementing the technical 

documentation (e.g. building permits) after the conclusion of the agreement, as well as the possibility of partial 

payment for the tasks of each partner. This allowed for earlier distribution of funds within such projects, 
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however, it significantly lengthened the implementation of the project itself after the conclusion of the 

agreement and a shift in the achievement of material and financial indicators. Therefore, in the programming 

period of territorial investments 2021+, it will be justified to minimise the possibility of supplementing the 

technical documentation of partner projects (e.g. with construction permits) after the conclusion of the 

agreement. At the same time, it is recommended to include a criterion assessing the degree of project 

preparation for implementation in the project appraisal criteria. 

Both the Integrated Territorial Investments and Regional Territorial Investments instruments allowed, first of 

all, to activate a number of relations between territorial self-government units' partners, which so far have not 

occurred only on a local scale. The results of the field research of beneficiaries of Integrated Territorial 

Investments/Regional Territorial Investments projects show a positive evaluation of cooperation with the 

project partner(s), which took place in accordance with the assumptions. This means proper identification of 

partners for projects both within Integrated Territorial Investments  and Regional Territorial Investments. 

Literature analysis, comparative research and field studies allow to positively assess the importance and role of 

regional (Płock, Radom) and sub-regional (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) cities in the development of NTS3 

and to be the leader of Regional Territorial Investments. As far as the Regional Territorial Investments 

instrument is concerned, it is recommended to increase the role of regional and sub-regional cities in the 2021+ 

perspective. It is recommended to include Regional Territorial Investments leaders in the next programming 

period in the selection and coordination of activities and projects implemented in their area without imposing 

on these entities the obligations and tasks of the Intermediate Body, as it was the case in the programming 

period 2014-2020 within the Integrated Territorial Investments and the Capital City of Warsaw. New solutions 

should, first of all, increase the cities' ability to coordinate measures implemented in their area and in their 

functional areas. The recommended measures will be coherent with the draft position of the Government of 

the Republic of Poland on cohesion policy after 2020. 

ASSESSMENT OF THE SYSTEM OF INTRUSION OF INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS  AND REGIONAL 

TERRITORIAL INVESTMENTS  

The division of tasks between the institutions of the Integrated Territorial Investments  and Regional Territorial 

Investments implementation system in the Mazovian Voivodeship should be highly rated as, on the one hand, 

based on high potential and experience from the implementation of the 2007-2013 perspective, and, on the 

other hand, delegating a part of tasks to a new intermediate institution, i.e. the capital city of Warsaw. No 

significant barriers influencing the implementation of Integrated Territorial Investments and Regional 

Territorial Investments instruments resulting from the way of organizing the work of intermediate bodies were 

identified. The division of tasks, responsibilities and procedures applied in the Mazovian Voivodeship for the 

implementation of Integrated Territorial Investments  as well as Regional Territorial Investments are conducive 

to the implementation of integrated projects. The decision to increase the role of the Warsaw Functional Area  

IB at the stage of project evaluation (taking over the tasks related to the so-called strategic evaluation by the 

employees of the Warsaw Functional Area IP, which were previously performed by experts) and monitoring the 

preparation and implementation of Integrated Territorial Investments  projects, including the identification of 

risks in projects, through closer cooperation with Integrated Territorial Investments coordinators in the 

Warsaw Functional Area communes. Such a solution brought benefits in the form of increased effectiveness 

and quality of project appraisal, and was also an additional tool for building cooperation between partners. The 

importance of the role of coordinators of the integrated approach in the Warsaw Functional Area communes 

should be positively assessed. Their role should be of key importance not only for effective communication 

between gmina and IB Warsaw Functional Area  (current contact, efficient reporting), but also for cooperation 

between partners of joint projects. At the same time, as experience to date shows, the activity of coordinators 

is not sufficiently translated into effective decision making and implementation of partnership projects. 

Therefore, it is recommended to define the role of coordinators both within Integrated Territorial Investments 

and within Regional Territorial Investments in the next programming period 2021+, first of all with regard to 
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the process of implementation and settlement of projects and exchange of good implementation practices. The 

role of coordinators should be established within the framework of ROP implementation.It should be positively 

assessed that in particular sub-regions the main city is the leader. It should be noted, however, that the 

Mazovian Voivodeship did not have extensive experience in the implementation of the territorial approach in 

such a scope as, for example, the Śląskie Voivodeship. Despite initial doubts indicated by all parties to the 

partnerships, as a result cooperation and communication between self-governments have improved, and fears 

about the domination of leaders have not been confirmed. 

The process of Programme implementation so far does not indicate any barriers resulting from the system of 

implementation of Integrated Territorial Investments  and Regional Territorial Investments instruments. The 

majority of beneficiaries are satisfied with the deadlines for announcing calls for applications. The Managing 

Authority and Intermediate Bodies of the ROP Mazovian Voivodeship effectively coordinate the schedules of 

competitions, so that the calls in the same areas under the Integrated Territorial Investments  instrument and 

outside it do not overlap. 

The Integrated Territorial Investments instrument introduced on a large scale in the financial perspective 2014-

2020 will be continued after 2020. This assumption is supported by the strong position of the European 

Commission, which strives to introduce the Integrated Territorial Investments model where such an instrument 

is justified. The value of the Integrated Territorial Investments  instrument and its continuation is also discussed 

in the Responsible Development Strategy, which provides for the implementation of the strategic project 

entitled Integrated Territorial Investments PLUS. However, the final shape of the implementation mechanism 

of the integrated approach is not known at the moment of the study. 
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1 WPROWADZENIE  

Celem badania Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 była weryfikacja 

zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia
2
 do rozwoju terytorialnego w ramach 

instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.  

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu obecnie 

funkcjonujących rozwiązań przyjętych dla zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Ewaluacji zostały poddane wybrane instrumenty terytorialne: instrument ZIT i mechanizm RIT. Obecny etap 

wdrażania RPO WM 2014-2020 umożliwia przeprowadzenie oceny pierwszych doświadczeń we wdrażaniu tych 

instrumentów i jednocześnie pozwala na wprowadzenie koniecznych usprawnień do zaprojektowanego 

systemu. 

Cel główny badania obejmował szczegółowe cele badawcze: 

1. Ocena dotychczasowego postępu wdrażania przyjętego podejścia terytorialnego w ramach mechanizmów 

ZIT, RIT;  

2. Ocena zintegrowania projektów wdrażanych w ramach instrumentów ZIT i RIT;  

3. Ocena sytemu wdrażania instrumentów ZIT i RIT. 

Badanie zostało przeprowadzone według następujących kryteriów oceny: 

o skuteczność – pozwalająca ocenić w jakim stopniu udało się zrealizować cele Programu.  

o efektywność – pozwalająca określić relacje pomiędzy wartością poniesionych nakładów w stosunku do 

uzyskanych efektów.  

o użyteczność – pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Programu, także te nieprzewidziane, 

oraz ich wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą regionu.  

o trwałość – pozwalająca ocenić czy osiągnięte efekty są i pozostaną trwałe po zakończonej interwencji.  

Badanie realizowane było w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku.  

Co do zasady, na potrzeby opracowania raportu korzystano z danych dotyczących liczby i wartości podpisanych 

umów oraz wartości zakładanych i osiąganych wskaźników zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2018 roku. 

Jednakże ze względu na zmiany, jakie wprowadzono w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku w kluczowych 

dokumentach (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

SZOOP) tam, gdzie dane miały bezpośredni wpływ na kształt wniosków i rekomendacji, analizy uzupełniano o 

nowsze dane – pod względem kontraktacji – zgodne ze stanem na dzień 30.08.2018 roku. 

Od dnia 27 czerwca 2018 r. obowiązuje RPO WM 2014-2020 wersja 2.1, w którym wprowadzono zmiany 

wypracowane w procesie negocjacji z Komisją Europejską. Równolegle z tym procesem pracowano nad 

spójnymi zmianami w Strategii ZIT WOF oraz w SZOOP, jednakże wprowadzenie tych zmian do dokumentów 

mogło mieć miejsce dopiero po zatwierdzeniu nowego RPO WM 2014-2020. Zaktualizowana wersja Strategii 

ZIT WOF obowiązuje od 12.09.2018 (wersja VII 12.09.2018) i do tej wersji odnoszą się autorzy niniejszego 

raportu. W przypadku SZOOP w raporcie brano pod uwagę wersję z dnia 25.09.2018 roku.  

                                                 
2 Definicja terminów: podejście zintegrowane oraz podejście terytorialne znajduje się w słowniczku pojęć na str. 7 niniejszego raportu. 
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Przy obliczeniu stopnia wykorzystania alokacji posłużono się przelicznikiem wg kursu EURO z dnia 28.06.2018 r. 

1EURO = 4,3631 zł. 
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2 CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH BADANIA  

Realizację badania oparto o następującą metodologię: 

1. Analiza desk research dokumentacji projektowej, programowej, regulacji unijnych oraz 

dokumentacji strategicznej, 

2. Analiza danych związanych z wdrażaniem RPO WM (dane z SL2014, dane monitoringowe i 

sprawozdawcze, dokumentacja projektowa), 

3. Analiza porównawcza instrumentów terytorialnych stosowanych w pozostałych regionalnych 

programach operacyjnych odpowiadających wsparciu ZIT/RIT,  

4. Analiza literatury naukowej, wyników badań, ewaluacji, analiz, ekspertyz dotyczących obszarów 

funkcjonalnych w województwie mazowieckim oraz instrumentów ZIT, 

5. Wywiady indywidualne lub diady/triady z przedstawicielami IZ oraz IP, 

Przeprowadzono 18 wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, Instytucji 

Pośredniczącej – MJWPU, Instytucji Pośredniczącej – WUP, Instytucji Pośredniczącej – m.st. Warszawa, a także 

z wybranymi koordynatorami w gminach partnerskich ZIT. 

6. Wywiady eksperckie z przedstawicielami środowisk naukowych i instytucji regionalnych zajmujących 

się polityką regionalną województwa mazowieckiego: 

 Ekspertami posiadającymi udokumentowane doświadczenie w głównych obszarach wsparcia podejścia 

zintegrowanego: transport, polityka społeczna i rynek pracy, rewitalizacja (3 ekspertów), 

 Ekspertem mającym udokumentowane doświadczenie w analizach spójności wewnątrzregionalnej 

województwa mazowieckiego, 

 Ekspertem posiadającym udokumentowane doświadczenie w analizach konkurencyjności 

województwa mazowieckiego. 

7. Badania ilościowe 

Przeprowadzono badania ilościowe techniką CATI lub CAWI z następującymi grupami Respondentów: 

 Beneficjentami projektów realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym wsparcia (w 

ramach ZIT, RIT), 

 Potencjalnymi wnioskodawcami projektów uzupełniających i głównych, które nie zostały jeszcze 

skierowane do realizacji w ramach RIT oraz potencjalnymi wnioskodawcami projektów konkursowych 

w ramach ZIT, 

 Jednostkami samorządu terytorialnego będącymi członkami porozumień ZIT i RIT, 

 Beneficjentami RPO WM 2014-2020, którzy zawarli umowy na realizację projektów w formule 

partnerskiej zgodnie z art. 33 Ustawy Wdrożeniowej w Działaniach/Poddziałaniach objętych 

podejściem zintegrowanym poza projektami realizowanymi w mechanizmie ZIT/RIT. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o liczebności populacji oraz osiągniętych prób. 

 

Tabela 1 Dane na temat realizacji prób badawczych w badaniach ilościowych 
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 Liczebność 

populacji 

Liczebność 

osiągniętej próby 

Responsywność 

Beneficjenci projektów realizowanych na obszarach objętych 

wymiarem terytorialnym wsparcia (w ramach ZIT, RIT) 

148 118 80% 

Potencjalni wnioskodawcy projektów konkursowych w ramach 

ZIT - gminy ZIT WOF 

40 29 73% 

Potencjalni wnioskodawcy projektów uzupełniających i 

głównych, które nie zostały jeszcze skierowane do realizacji w 

ramach RIT 

68 50 74% 

Jednostki samorządu terytorialnego będący członkami 

porozumień ZIT i RIT 

80 63 79% 

Beneficjenci RPO WM 2014-2020, którzy zawarli umowy na 

realizację projektów w formule partnerskiej zgodnie z art. 33 

Ustawy Wdrożeniowej w Działaniach/Poddziałaniach objętych 

podejściem zintegrowanym poza projektami realizowanymi w 

mechanizmie ZIT/RIT 

279 131 47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ilościowych. 

Poniżej przedstawiono populację oraz osiągnięte próby w przypadku badania beneficjentów projektów 

realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym wsparcia (w ramach ZIT, RIT) 

Tabela 2 Dane na temat realizacji próby badawczej w badaniu beneficjentów projektów realizowanych na obszarach 
objętych wymiarem terytorialnym wsparcia (w ramach ZIT, RIT) 

Poddziałanie 
Liczebność 

populacji 

Liczebność 

osiągniętej próby 
Responsywność 

2.1.1 E-usługi dla Mazowsza 6 5 83% 

2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT 2 2 100% 

3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT 1 1 100% 

3.1.2. Rozwój MŚP 2 2 100% 

4.2. Efektywność energetyczna 3 2 67% 

4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej 

10 9 90% 

4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT 40 29 73% 

5.3. Dziedzictwo kulturowe 8 7 88% 

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 6 5 83% 

6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 10 10 100% 
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7.1. Infrastruktura drogowa 26 25 96% 

8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w 

ramach ZIT 

11 3 30% 

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT 19 15 79% 

10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 1 1 100% 

10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT 4 2 50% 

OGÓŁEM 148 118 80% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ilościowych. 

Poniżej przedstawiono populację oraz osiągnięte próby w przypadku badania beneficjentów RPO WM 2014-

2020, którzy zawarli umowy na realizację projektów w formule partnerskiej zgodnie z art. 33 Ustawy 

Wdrożeniowej w Działaniach/Poddziałaniach objętych podejściem zintegrowanym poza projektami 

realizowanymi w mechanizmie ZIT/RIT. 

Tabela 3 Dane na temat realizacji próby badawczej w badaniu beneficjentów projektów partnerskich w 
Działaniach/Poddziałaniach objętych podejściem zintegrowanym poza projektami realizowanymi w mechanizmie ZIT/RIT 

  Liczebność 

populacji 

Liczebność 

osiągniętej próby 

Responsywność 

2.1.1 E-usługi dla Mazowsza 38 22 58% 

3.1.2. Rozwój MŚP 1 1 100% 

4.2. Efektywność energetyczna 4 1 25% 

5.3. Dziedzictwo kulturowe 48 30 63% 

6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 3 3 100% 

6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 14 12 86% 

7.1. Infrastruktura drogowa 1 0 0% 

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

114 40 35% 

10.1.1. Edukacja ogólna 27 10 37% 

10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 32 12 38% 

OGÓŁEM 282 131 47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ilościowych. 

8. Analizy eksperckie, w tym prognozy wydatkowania środków oraz osiągnięcia wartości 

poszczególnych wskaźników  
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Techniki prognostyczne dotyczyły prognozy wartości wskaźników (wskaźników celów pośrednich i końcowych 

ram wykonania oraz wartości wskaźników programowych) w bieżących i przyszłych naborach projektów 

ZIT/RIT. Zostały przeprowadzone w pierwszej kolejności w oparciu o analizę harmonogramu dalszych naborów 

oraz oszacowania spodziewanej liczby projektów w kolejnych latach wdrażania Programu, na podstawie 

dostępnej alokacji, średniego kosztu projektu i zapisów Strategii ZIT/ Planów Inwestycyjnych RIT oraz na 

podstawie wyników IDI z przedstawicielami IZ RPO 2014-2020 oraz IP, wywiadów telefonicznych z 

beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami. W kolejnym kroku uwzględniono analizę czynników 

wewnętrznych (zależnych od IZ RPO WM/IP ZIT, MJWPU, WUP) i czynników zewnętrznych, wpływających na 

zdolność absorpcyjną potencjalnych beneficjentów i skuteczność realizacyjną projektów. W efekcie możliwe 

było dokonanie analizy wpływu zidentyfikowanych czynników na prognozowane wartości wskaźników celów 

pośrednich i końcowych ram wykonania oraz wartości wskaźników programowych na koniec 2020 i 2023 roku. 

9. Wywiad grupowy podsumowujący z pracownikami IZ, IP omawiający rekomendacje  

Wywiad grupowy został zrealizowany na koniec procesu badawczego i miał formułę spotkania z 

najważniejszymi uczestnikami procesów będących przedmiotem badania, w tym adresatami rekomendacji.  

10. Prezentacja wyników badania – Empowerment Evaluation Blog (w trakcie realizacji) 

Empowerment Evaluation Blog to metoda prezentacji wyników badania, oparta na technikach interaktywnych. 

Na Blogu będą publikowane wyniki badania, np. wyniki badania ilościowego, wyniki badań jakościowych; 

propozycje wniosków i rekomendacji, także pytania do czytelników bloga, ankiety/ sondaże, wypowiedzi 

ważniejszych interesariuszy itp.  

Metoda bloga jest instrumentem upowszechnienia wyników badania. Pozwoli też na zagwarantowanie 

możliwości komunikacji i konsultacji z kluczowymi odbiorcami badania, w tym generowania pomysłów, 

formułowania wolnych wniosków i dyskusji między poszczególnymi kategoriami interesariuszy, opartej na 

prezentowanych wynikach badania, co daje możliwość dodatkowego wykorzystania tych informacji w raporcie 

końcowym.  

Na potrzeby analiz oraz prezentacji wyników w raporcie końcowym zastosowano także techniki analizy danych, 

m.in.: 

1. Techniki matrycowe (matryce adekwatności podejścia zintegrowanego do zidentyfikowanych 

problemów poszczególnych obszarów funkcjonalnych, korelacji wskaźników projektowych, 

wskaźników programowych a wskaźnikami horyzontalnymi, WLWK, wskaźnikami SRWM i wskaźnikami 

Strategii Europa 2020, przystawalności (spójności) prognozowanych efektów podejścia 

zintegrowanego z politykami wspólnotowymi, krajowymi), 

2. Analiza SWOT, 

3. Analiza kartograficzna (mapy). 
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3 OCENA DOTYCHCZASOWEGO POSTĘPU WDRAŻANIA 

PRZYJĘTEGO PODEJŚCIA TERYTORIALNEGO W RAMACH 

MECHANIZMÓW ZIT, RIT  

3.1 Kontraktacja projektów zintegrowanych wdrażanych w ramach RPO WM 2014-2020 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego, funkcjonowanie ZIT WOF na Mazowszu opiera się na 

zinstytucjonalizowanej partnerskiej współpracy gmin, położonych w WOF. W skład WOF wchodzi 40 JST, które 

podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji ZIT: miasto stołeczne Warszawa, a także gminy: 

Błonie, Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, 

Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, 

Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, 

Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, 

Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.  

Strategię ZIT WOF skoncentrowano na osiągnięciu trzech celów:  

1. Zwiększenie dostępności usług publicznych;  

2. Rozwój sieci powiązań gospodarczych;  

3. Poprawa jakości przestrzeni.  

Cele te są realizowane poprzez kierunki działań, w których wskazano przedsięwzięcia ZIT (w skład których 

wchodzą konkretne projekty), współfinansowane ze środków UE przeznaczonych w RPO WM 2014-2020 na 

instrument ZIT. Ze względu na charakter interwencji poszczególne przedsięwzięcia są zintegrowane zarówno w 

wymiarze wewnętrznym (w ramach jednego przedsięwzięcia), jak i w wymiarze zewnętrznym (z innymi 

przedsięwzięciami). W efekcie tego poszczególne przedsięwzięcia ZIT mogą realizować więcej niż jeden 

kierunek działań. 

Na finansowanie ZIT została wydzielona kwota w wysokości 167,08 mln euro (7,99% środków RPO WM 2014-

2020). W SZOOP wydzielone zostały odrębne Poddziałania dedykowane mechanizmowi ZIT WOF w osiach 

priorytetowych.  

Na dzień 30.06.2018 roku w ramach ZIT WOF podpisano umowy o dofinansowanie 68 projektów o wartości 707 

455 056,57 zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 480 956 833,10 zł. Rozkład liczby i wartości projektów ZIT w 

poszczególnych Osiach Priorytetowych RPO WM 2014-2020 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 4 Liczba i wartość projektów ZIT WOF realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 

Oś Priorytetowa 
Liczba umów o 

dofinansowanie 

Wartość ogółem w 

mln PLN 

Wartość wkładu UE 

w mln PLN 

OP II (Poddziałanie 2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w 

ramach ZIT) 
1 70,59 56,47 

OP III (Poddziałanie 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT) 1 2,34 0,78 

OP IV (Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach 

ZiT) 
32 571,19 373,10 
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OP VIII (Poddziałanie 8.3.2. Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej w ramach ZIT) 
11 30,88 24,67 

OP X (Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT) 19 28,83 23,05 

OP X (Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-

zawodowe w ramach ZIT) 
4 3,62 2,87 

Razem 68  707,46      480,96     

Źródło: baza SL2014 na dzień 30.06.2018, dane otrzymane od Zamawiającego 

Zakontraktowane projekty absorbują łącznie 65,98% alokacji przeznaczonej na wsparcie ZIT WOF
3
. W okresie 

styczeń-czerwiec 2018 r. liczba projektów ZIT WOF, na które podpisano umowy o dofinansowanie wzrosła o 5 

projektów (z 63 projektów w styczniu do 68 w czerwcu br). Warto podkreślić, iż w kolejnych dwóch miesiącach 

(lipiec-sierpień) w uzasadnionych przypadkach - przedłużenia terminu składania dokumentacji wykonawczej i 

administracyjnej projektów (w tym pozwoleń na budowę infrastruktury) 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

o dofinansowanie. Dodatkowo IP ZIT zainicjowała następujące działania: monitorowanie procesu zawierania 

umów z II naboru, prośby o zakontraktowanie projektów z list rezerwowych, mobilizowanie gmin do jak 

najszybszego podpisywania umów o dofinansowanie. 

Najszybszy przyrost kontraktacji nastąpił w Poddziałaniu 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, w której na 

30.06.2018 zaangażowano już 75% środków przeznaczonych na wsparcie
4
. Zakontraktowano ponad 70% 

środków w Poddziałaniu 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT, co jednak wynikało z realokacji poczynionej we 

wrześniu 2018 roku (przeniesiono ponad 11 mln euro z tego Poddziałania). Najwolniej postępowało wsparcie w 

obszarze doradztwa zawodowego w ramach ZIT (kontraktacja 26% w Poddziałaniu 10.3.3.) oraz tworzenia 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach Poddziałania 8.3.2. RPO WM 2014-2020 (40%).  

W Poddziałaniu 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT zakończono kontraktację wraz ze zmianami, w wyniku których 

przeniesiono niewykorzystaną alokację z tego Poddziałania do OP IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

Zmiany w alokacji Poddziałania 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT spowodowały także wzrost środków 

przeznaczonych na wsparcie mobilności miejskiej w ramach ZIT (Poddziałanie 4.3.2. RPO WM 2014-2020)
5
. 

Przesunięcia te spowodowane były z jednej strony wysokim zainteresowaniem gmin WOF inwestycjami w 

obszarze zwiększenia mobilności mieszkańców (budowa obiektów Park&Ride oraz dróg rowerowych), z drugiej 

zaś niską popularnością wsparcia obszarów inwestycyjnych na terenie WOF
6
.  

Wykres 1 Stopień zakontraktowania alokacji w poszczególnych obszarach wsparcia ZIT WOF (stan kontraktacji na dzień 

30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP z dnia 25.09.2018 roku) 

                                                 
3 Przelicznik wg kursu EURO z dnia 28.06.2018 r. 1EURO = 4,3631 zł.  
4 Odniesiono się do alokacji na Poddziałania z dnia 25.09.2018 r. 
5 Wysokość realokacji z Działania 3.2.1 wyniosła 680 606 euro, podczas gdy wysokość realokacji z Działania 3.1.1 opiewała na kwotę 11 346 
155 euro. 
6 Przed przytaczanymi zmianami zakontraktowano jedynie 2% alokacji przeznaczonej na Działanie 3.1.1. RPO WM 2014-2020. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 oraz alokacji z SZOOP RPO WM 2014-2020 z dnia 25.09.2018 r.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są mechanizmem terytorializacji wsparcia w regionalnych OSI 

problemowych dla 5 subregionów (NTS 3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i 

radomskiego poprzez preferencje lub konkursy dedykowane
7
.  

Jak wynika z zapisów dokumentu programowego, mechanizm RIT realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM 

do 2030 r., mającą na celu wsparcie obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych (Radom, Płock) i 

subregionalnych (Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów), które zostały określone w SRWM jako problemowe. Ponadto 

jego założenia są zgodne z zamieszczonym w SRWM kierunkiem działań „Spójność wewnątrzregionalna – 

koncentracja na najbardziej zapóźnionych podregionach” i pozwalają na realizację Poddziałania 14.1. Poprawa 

dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregionów do ośrodków regionalnych i subregionalnych. 

Celem zastosowania mechanizmu RIT jest zapewnienie szerszego oddziaływania terytorialnego projektów 

realizowanych w subregionach i poprawa integracji przestrzennej np. poprzez wzmocnienie powiązań 

funkcjonalnych między miastami regionalnymi i subregionalnymi a pozostałymi terenami w danym subregionie, 

zwiększanie dostępności obszaru oraz zwiększenie dostępności do usług. Zgodnie z założeniami instrumentu, 

realizacja RIT powinna przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego danego subregionu.  

Zasadą wdrażania przedsięwzięć RIT jest zgodność projektu z listą przedsięwzięć ustalonych w Planach 

Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, na których będą realizowane regionalne 

inwestycje terytorialne (RIT
8
). Łącznie, we wszystkich Planach Inwestycyjnych zidentyfikowano 235 projektów 

wiodących i towarzyszących
9
.  

Na dzień 30.06.2018 podpisano umowy o dofinansowanie 82 projektów ujętych w Planach Inwestycyjnych RIT 

o łącznej wartości 1 mld 158 mln PLN, w tym 745,8 mln PLN pochodzących z alokacji RPO WM 2014-2020. 

Projekty te realizowane są w 7 Osiach Priorytetowych RPO WM 2014-2020, natomiast w Planach 

                                                 
7 W okresie objętym badaniem nie wspierano subregionu żyrardowskiego, który funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku w związku z nowym 
podziałem na NUTS 3. W jego skład wchodzą trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski. W ramach raportu analizie poddany 
zostanie jedynie potencjał subregionu w kontekście możliwości objęcia go podejściem zintegrowanym po roku 2020.  
8 W dalszej części raportu używany jest skrót: Plany Inwestycyjne 
9 W liczbie tej uwzględniono również projekty z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, które nie są bezpośrednio wymienione w Planach 
Inwestycyjnych, ale otrzymały punkty za kryterium zgodności projektu z Planem Inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI 
problemowymi). 

26% 

40% 

46% 

63% 

75% 

76% 

10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT

8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w
ramach ZIT

2.1.2. E usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT

3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT
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Inwestycyjnych przewidziano realizację projektów w 8 OP. Projekty zintegrowane należy rozumieć jako wiązki 

projektów, które będą realizowane w ramach różnych PI objętych Programem. 

Tabela 5 Liczba i wartość projektów wchodzących w skład zintegrowanych wiązek projektów realizowanych w ramach 

mechanizmu RIT w poszczególnych Poddziałaniach RPO WM 2014-2020 

Nazwa Działania/Poddziałania 

Liczba 

realizowanych 

projektów 

Wartość 

projektów w 

mln PLN 

Wartość 

dofinansowania UE 

w mln PLN 

Liczba projektów, 

dla których nie 

złożono WoD 

Liczba projektów, 

do których złożono 

WoD, ale nie 

zostały skierowane 

do realizacji (nie 

podpisano umowy 

o dofinansowanie 

do dnia 30.06.2018 

roku) 

OP II (Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla 

Mazowsza) 
4 16,3 12,6 0 1 

OP III (Poddziałanie 3.1.2. Rozwój 

MŚP) 
2 62,6 36,2 0 0 

OP IV (Działanie 4.2. Efektywność 

energetyczna) 
6 23,0 15,4 14 11 

OP IV (Poddziałanie 4.3.1. Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza 

(Mobilność miejska) 

10 306,9  229,4 14 3 

OP V (Działanie 5.3. Dziedzictwo 

kulturowe) 
12 57,0 29,4 4 1 

OP VI (Działanie 6.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia) 
6 85,8  62,8 49 19 

OP VI (Działanie 6.2. Rewitalizacja 

obszarów zmarginalizowanych) 
9 109,5  64,2 13 1 

OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura 

drogowa) 
32 494,6  294,2 6 5 

OP IX (Poddziałanie 9.2.2. 

Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych) 

0 0 0 3 0 

OP X (Poddziałanie 10.1. 1 Edukacja 

ogólna) 
0 0 0 2 0 

OP X (Poddziałanie 10.3.1. 

Doskonalenie zawodowe uczniów) 
1 2,2 1,7 6 1 

RAZEM 82 1 158,0  745,8 111 42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 z dnia 30.06.2018 i zapisów Planów Inwestycyjnych 

W ramach RPO WM 2014-2020 nie przyporządkowano alokacji do projektów zintegrowanych realizowanych w 

ramach mechanizmu terytorialnego RIT. Na etapie programowania RPO WM 2014-2020 przyjęto jedynie 

założenie, że alokacja na wsparcie mechanizmu RIT nie przekroczy 130 mln EUR. Bazując na tej informacji 
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można przyjąć, iż do dnia 30.06.2018 roku zakontraktowano 132% przewidywanej kwoty. Stopień kontraktacji 

określić można także w odniesieniu do założeń Planów Inwestycyjnych OSI województwa mazowieckiego 

dotyczących liczby projektów zaplanowanych do realizacji. Ogółem, do dnia 30.06.2018 roku podpisano umowy 

o dofinansowanie 35% projektów założonych w Planach Inwestycyjnych do wdrażania w mechanizmie 

zintegrowanym. Biorąc jednak pod uwagę jedynie projekty wiodące, współfinansowane ze środków EFRR, 

należy odnotować 41% postęp realizacji liczby projektów założonych w Planach Inwestycyjnych.  

W okresie objętym postępowaniem ewaluacyjnym realizowane są wszystkie założone interwencje w obszarze 

wsparcia terenów inwestycyjnych, niemal wszystkie planowane inwestycje w obszarze e-usługi dziedzictwa 

kulturowego. Znaczny jest także postęp w kontraktacji projektów RIT z obszaru infrastruktury drogowej (84% 

liczby założonych projektów). 

W relatywnie niskim stopniu (stan do dnia 30.06.2018 roku) zakontraktowano interwencje w obszarze wsparcia 

infrastruktury zdrowia (8% liczby projektów założonych w Planach Inwestycyjnych – głównie wskutek późnego 

ogłaszania pierwszych konkursów w tym obszarze z powodu opóźnień w publikacji map potrzeb zdrowotnych 

na szczeblu krajowym)
10

, efektywności energetycznej (19% liczby projektów założonych w Planach 

Inwestycyjnych), mobilności miejskiej (36% liczby projektów założonych w Planach Inwestycyjnych).  

Przegląd wdrażania projektów RIT wskazuje na ich znaczny postęp realizacyjny we wszystkich subregionach. 

Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie ostrołęckim i subregionie ciechanowskim. Pod względem 

wartościowym zaś w subregionie ciechanowskim i płockim, co związane jest ze skalą wdrażania projektów 

wsparcia infrastruktury drogowej w tych subregionach.  

Mapa 1 Liczba i wartość realizowanych projektów RIT w podziale na poszczególne OSI województwa mazowieckiego 

                                                 
10 Sytuacja uległa zmianie po uwzględnieniu wyboru do dofinansowania kolejnych projektów w wyniku przyjęcia uchwał przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego w terminie sierpień-wrzesień 2018 



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

32 

 

Źródło: baza SL2014, stan na dzień 30.06.2018, dane otrzymane od Zamawiającego. 

W subregionie ostrołęckim podpisano umowy na dofinansowanie 26 projektów na 47 ujętych w Planie 

Inwestycyjnym. Nie są realizowane 4 projekty infrastruktury drogowej wchodzące w skład głównej wiązki, 

pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Nie złożono WoD na kolejne 3 projekty drogowe 

założone w Planie Inwestycyjnym. Opóźnione w relacji do harmonogramu są także projekty infrastruktury 

ochrony zdrowia, co wynika ze wspomnianego wyżej harmonogramu konkursów na Działanie 6.1. RPO WM 

2014-2020 oraz relatywnie niska zgodnością zaplanowanych projektów z mapami potrzeb zdrowotnych. Nie 

złożono wniosków o dofinansowanie realizacji 1 projektu z obszaru mobilności miejskiej oraz 1 projektu 

rewitalizacyjnego.  

W subregionie ciechanowskim zidentyfikowano podpisanie umowy o dofinansowanie z 19 projektami spośród 

34 założonych w Planie Inwestycyjnym. Spośród projektów głównej wiązki nie podpisano umów o 

dofinansowanie wszystkich zakładanych projektów termomodernizacyjnych oraz projektów wsparcia 

infrastruktury ochrony zdrowia. Dużym postępem inwestycyjnym charakteryzują się projekty dotyczące 

mobilności miejskiej, choć nie złożono wszystkich zaplanowanych wniosków o dofinansowanie. Nie 
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przeprowadzono jednej zaplanowanej inwestycji drogowej (wniosek o dofinansowanie został odrzucony), nie 

złożono także wniosku na kolejną inwestycję w tym obszarze.  

W subregionie płockim podpisano umowy o dofinansowanie 7 projektów spośród 33 wchodzących w skład 

wiązek projektów głównych ujętych w Planie Inwestycyjnym. W przypadku projektów uzupełniających 

odnotowano zaledwie 3 projekty wdrażane z 7 założonych. Analizy wskazują na występowanie lekkich odchyleń 

liczby zakontraktowanych projektów w stosunku do zaplanowanego harmonogramu wdrażania Planu 

Inwestycyjnego. Przegląd listy projektów, na które nie złożono WoD, wskazuje na ryzyko niepełnej realizacji 

celów subregionu w zakresie poprawy jakości przestrzeni społecznej (niska emisja, rewitalizacja, wysoka jakość 

edukacji zawodowej). 

W subregionie radomskim podpisano umowy o dofinansowanie 13 projektów na 81 wskazanych w Planie 

Inwestycyjnym (w ramach 7 umów o dofinansowanie, ze względu na łączenie projektów). Nie złożono 

wniosków o dofinansowanie 39 projektów z obszaru infrastruktury ochrony zdrowia, a 4 WoD z tego obszaru 

zostały odrzucone, co wynikało z niskiej zgodności zaplanowanych działań projektowych z mapami potrzeb 

zdrowotnych. Nie zostały także złożone wnioski o dofinansowanie na wszystkie zaplanowane inwestycje z 

obszaru mobilności miejskiej, rewitalizacji, wsparcia dziedzictwa kulturowego i termomodernizacji.  

W OSI siedleckim podpisano umowy o dofinansowanie wszystkich projektów z zakresu infrastruktury drogowej 

i mobilności miejskiej założonych w Planie Inwestycyjnym w I wiązce projektów. Nie rozpoczęto większości 

zaplanowanych interwencji z obszaru edukacji ogólnej oraz pomocy społecznej, niemniej jednak na terenie 

subregionu wdrażane są projekty komplementarne w tych obszarach. Postęp wdrażania działań w ramach II 

wiązki projektów jest znacznie wolniejszy. Podpisano umowy o dofinansowanie jedynie 3 spośród 

zaplanowanych 14 projektów z obszary infrastruktury ochrony zdrowia, co wynika z niespójności założeń Planu 

Inwestycyjnego z wysokością alokacji przeznaczonej na Działanie 6.1. RPO WM 2014-2020. Nie złożono 

wniosków o dofinansowanie na większość zaplanowanych projektów termomodernizacyjnych i na projekt 

rewitalizacyjny
11

.  

Podsumowując, stan realizacji mechanizmów ZIT WOF i RIT mierzonych stopniem kontraktacji wskazuje na 

duże zaawansowanie wdrażania podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020. Wyjątek stanowi 

subregion radomski, w którym odnotowano do dnia 30.06.2018 roku mniej niż 10% skuteczność realizacji 

założeń Planów Inwestycyjnych. Niski stopień zaawansowania wdrażania radomskiego Planu Inwestycyjnego 

wynika z wysokiego udziału projektów z zakresu wsparcia infrastruktury zdrowia, na które nabory w RPO 

WM 2014-2020 zostały opóźnione w stosunku do założeń Planów Inwestycyjnych, w wyniku przedłużających 

się prac nad mapami potrzeb zdrowotnych na szczeblu krajowym. Ponadto zaplanowane w subregionie 

radomskim inwestycje okazały się w niewystarczającym stopniu zgodne z założeniami map potrzeb 

zdrowotnych. Wartość inwestycji w obszarze ochrony zdrowia ujęta w Planie Inwestycyjnym przekraczała 

całą alokację na Działanie 6.1. RPO WM 2014-2020.  

 

3.2 Ocena skuteczności wdrażania instrumentu ZIT i poszczególnych RIT 

1.1. Jaka jest skuteczność wdrażania instrumentu ZIT i poszczególnych RIT w rozumieniu stopnia osiągnięcia wartości 

wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego z RPO WM?  

1.2. W jakim stopniu możliwe jest osiągnięcie założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników przypisanych do ZIT 

(zawartych w Porozumieniu między IZ RPO WM a ZIT WOF)?  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

                                                 
11 Sytuacja uległa zmianie po uwzględnieniu wyboru do dofinansowania kolejnych projektów w wyniku przyjęcia uchwał przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego w terminie sierpień-wrzesień 2018 r. 



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

34 

W Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-

2020+
12

 określono założone docelowe wysokości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego 

monitorowanych w projektach założonych do realizacji w ramach podejścia zintegrowanego. Określono także 

cele pośrednie, czyli wysokości wybranych wskaźników założone do osiągnięcia do końca 2018 roku, jako 

wyznaczniki kamieni milowych do oceny realizacji celów Strategii ZIT WOF
13

. Analiza zatwierdzonych wniosków 

o płatność wskazuje na przekroczenie celów pośrednich założonych do osiągnięcia w dokumencie 

strategicznym WOF na koniec 2018 roku, związanych z wdrażaniem działań w obszarze edukacji i mobilności 

miejskiej. Nie oznacza to jednak braku ryzyka dla osiągnięcia celów w każdym obszarze wsparcia.  

Odnotowano brak postępu rzeczowego w osiąganiu celów końcowych Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla 

Mazowsza w ramach ZIT. Do dnia 30.06.2018 roku realizowany jest jeden projekt pozakonkursowy: Wirtualny 

Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). W projekcie tym nie złożono do dnia 30.06.2018 roku wniosku 

o płatność, na podstawie którego określa się stopień osiągnięcia zakładanej wartości skwantyfikowanych celów 

Strategii ZIT WOF. Jak wynika ze Zidentyfikowanego Wykazu Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014-

2020, zakładana w tym projekcie wartość docelowa wskaźnika programowego Liczba usług publicznych 

udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja stanowi 23 sztuki, czyli 56% 

wartości docelowej wskaźnika, zakładanej w Strategii ZIT WOF. Podobnie też wskaźnik programowy Liczba 

jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych 

przewidziany jest do realizacji w tym projekcie w wysokości 25 sztuk, co stanowi 114% zakładanej wartości 

docelowej w Strategii ZIT WOF.  

Umowę na realizację drugiego projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla 

Mazowsza w ramach ZIT podpisano 31 lipca 2018 roku (Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia 

usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – 

Opieka)). Można przewidywać, że dzięki temu poziom ww. wskaźników osiągnie wartość odpowiednio 124% i 

255%. W obu tych projektach założono wykazywanie wskaźników produktu dopiero począwszy od 2022 roku, 

ze względu na długi cykl inwestycyjny zaplanowanych działań. 

Trzeci z umieszczonych w Strategii ZIT WOF projektów pozakonkursowych Dostęp do informacji publicznej gmin 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) przewidziany jest do podpisania umowy o 

dofinansowanie do końca 2018 roku. Zaplanowano w nim osiągnięcie wskaźnika Liczba usług publicznych 

udostępnionych on line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja w wysokości 21 szt., co 

łącznie z wysokością wskaźnika zaplanowaną do osiągnięcia w ww. pozostałych projektach pozakonkursowych, 

na które podpisano umowy o dofinansowanie, zakłada przekroczenie zaplanowanej w Strategii ZIT WOF 

wartości docelowej o 39%
14

. Ponadto w projekcie tym osiągany będzie wskaźnik Liczba podmiotów, które 

udostępniły informacje sektora publicznego w wysokości 21 szt., co stanowi ponad 100% wartości docelowej 

wskaźnika zakładanej w Strategii. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od przedstawiciela IP ZIT WOF, IP od 

2017 r. organizuje comiesięczne spotkania liderów projektów pozakonkursowych, na podstawie których 

przygotowywane są szczegółowe notatki dot. stanu przygotowania i realizacji projektów, w tym osiągniętych 

wskaźników.  

Tabela 6 Postęp rzeczowy osiągania celów Strategii ZIT WOF w Poddziałaniu 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT 

(stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji Strategii ZIT WOF, wersja VII 12.09.2018) 

                                                 
12 W dalszej części określona jako Strategia ZIT dla WOF 
13 Cele te nie stanowią celów pośrednich RPO WM 2014-2020 w rozumieniu wykazaniu osiągnięcia wskaźnika w projektach, których 
końcowy wniosek o płatność został zatwierdzony przed 31.12.2018 roku (EFRR). 
14 Ze względu na brak złożenia WoP w realizowanych obecnie projektach pozakonkursowych Działania 2.1.2. RPO WM 2014-2020 zakładaną 
w tych projektach wartość docelową wskaźników określono na podstawie zapisów Wykazu Zidentyfikowanych Projektów 
Pozakonkursowych RPO WM 2014-2020. 
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Wskaźnik 

Zakładana wartość docelowa 
wskaźnika Stopień 

zakontrak
towania 
wskaźnik

a w 
projektac

h 
zidentyfik
owanych 
w ZWPP 

Wartość 
osiągnięta 
wskaźnika 

(w 
zatwierdz

onych 
WoP) 

Stopień 
osiągnięci
a celów 

pośrednic
h 

Strategii 
ZIT WOF 

Stopień 
osiągnięcia 

celów 
końcowych 
Strategii ZIT 

WOF 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

pośredni 

2018 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

końcowy 

2023 

w 

projektac

h ZIT 

WOF 

zidentyfik

owanych 

w ZWPP 

OP II (Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT) 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego [szt.] 
n.d. 20 21 101% 0 n.d. 0 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt.] 

n.d. 10 750 0 0% 0 n.d. 0 

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja [szt.] 

n.d. 41
15

 51 124% 0 n.d. 0 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt.] 

n.d. 21 500 0 0% 0 n.d. 0 

Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] n.d. 530 0 0% 0 n.d. 0 

Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych aplikacji lub 

usług teleinformatycznych 

n.d. 22 56 255% 0 n.d. 0 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt./rok] 

n.d. 2 400 0 0% 0 n.d. 0 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe w Strategii 

ZIT WOF na podstawie Strategii ZIT WOF (wersja VII 12.09.2018) 

W OP III RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 odnotowano niewystarczający stopień osiągania celów 

Strategii ZIT WOF w zakresie promocji gospodarczej i wsparcia terenów inwestycyjnych w stosunku do założeń, 

leżących u podstawy pierwszej wersji dokumentu strategicznego. Miasto stołeczne Warszawa, jako lider 

projektu pozakonkursowego Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo), 

pismem o sygn. nr FE-ZIT.042.46.2018.AGA przekazanym w dniu 20.03.2018 r. do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, podjęło decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Promocja 

gospodarcza regionu w ramach ZIT RPO WM 2014-2020 z uwagi na szereg uwarunkowań zewnętrznych 

mających negatywny wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia tym samym założonych 

celów pośrednich i końcowych dla danego Poddziałania ZIT. 

                                                 
15 Suma dla kierunków działań w Strategii ZIT WOF: 1.1 Usługi informacyjne (33 szt.) oraz 1.3 Usługi na rzecz aktywności mieszkańców (8 
szt.) 
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Jak wynika z informacji pozyskanych od IP ZIT WOF, powyższe podyktowane było m.in.: 

 brakiem otrzymania wiążących decyzji w zakresie prawidłowości modelu wdrażania projektu w świetle 

zapisów tzw. ustawy wdrożeniowej i interpretacji definicji beneficjenta z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR,  

 brakiem podjęcia rozstrzygnięć w kwestii kwalifikowalności podatku VAT w projekcie; 

 ryzykiem niekwalifikowalności wydatków dotychczas poniesionych w przypadku braku możliwości 

realizacji projektu w pierwotnie zaplanowanym kształcie.  

Rezygnacja z realizacji projektu WOF Expo wynika w szczególności ze stanowiska KE, zgodnie z którym – do 

sierpnia 2018 - nie było możliwości realizacji projektu, w którym podmiot otrzymujący pomoc publiczną nie jest 

beneficjentem a ostatecznym odbiorcą wsparcia. 

Zmieniono także założenia dotyczące skali wsparcia terenów inwestycyjnych. W ramach Poddziałania 3.1.1. 

Rozwój MSP w ramach ZIT do dnia 30.06.2018 roku realizowany jest zaledwie 1 projekt: Uporządkowanie i 

przygotowanie terenu po "Pływalni" przy ul. Broniewskiego oraz "Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w 

Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.  

W Poddziałaniu tym odnotowano liczne bariery kontraktacyjne. W 2016 roku złożono WoD dotyczący projektu 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie węzła drogowego trasy S8 w Kobyłce, niemniej jednak 

wniosek o dofinansowanie projektu został wycofany przez beneficjenta. We wrześniu 2018 roku podjęto więc 

decyzję o zaprzestaniu dalszej kontraktacji i przeniesieniu alokacji Poddziałania 3.1.1. Rozwój MSP w ramach ZIT 

na OP IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, w tym na Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, 

w którym odnotowano niesłabnące zainteresowanie wnioskodawców. Obecny stan wdrażania Poddziałania 

3.1.1. RPO WM 2014-2020 wskazuje na brak ryzyka nieosiągnięcia celów Strategii ZIT WOF w obszarze wsparcia 

przedsiębiorczości według założeń przyjętych od dnia 25.09.2018 roku. 

Tabela 7 Postęp rzeczowy osiągania celów Strategii ZIT WOF w Poddziałaniu 3.1.1. Rozwój MSP w ramach ZIT (stan na dzień 

30.06.2018 roku w stosunku do alokacji Strategii ZIT WOF, wersja VII 12.09.2018) 

Wskaźnik 

Zakładana wartość docelowa 
wskaźnika Stopień 

zakontrak
towania 
wskaźnik

a w 
realizowa

nych 
projektac

h 

Wartość 
osiągnięta 
wskaźnika 

(w 
zatwierdz

onych 
WoP) 

Stopień 
osiągnięci

a celów 
pośrednic

h 
Strategii 
ZIT WOF 

Stopień 
osiągnięcia 

celów 
końcowych 
Strategii ZIT 

WOF 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

pośredni 

2018 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

końcowy 

2023 

w 

realizowa

nych 

projektac

h ZIT 

WOF 

OP III (Poddziałanie 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT 

i Poddziałanie 3.2.1. Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT) 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych [ha] 
n.d. 3 3,53 118% 0 n.d. 0 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych 

[szt.] 

n.d. 1 32 320% 0 n.d. 0 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 
n.d. 8 15 188% 0 n.d. 0 
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Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe w Strategii 

ZIT WOF na podstawie Strategii ZIT WOF (wersja VII 12.09.2018) 

W Poddziałaniu 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT wartości wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego założone do uzyskania w realizowanych obecnie projektach Poddziałania 4.3.2. RPO WM 2014-

2020 przekraczają ich wartości docelowe zaplanowane w Strategii, z wyjątkiem wskaźnika rezultatu 

odnoszącego się do liczby samochodów parkujących w obiektach park& ride, co wynika z jego odroczonego 

charakteru, obowiązku monitorowania wskaźnika rezultatu dopiero po zakończeniu projektu. W realizowanych 

projektach odnotowano liczne bariery administracyjne związane z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę i 

przebudowę dróg dla rowerów. W związku z tymi trudnościami umożliwiono beneficjentom przedłużenie 

okresu pozyskiwania dokumentów do 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia o 3 miesiące, co 

zwiększyło stopień kontraktacji, ale rodziło problem z osiągnięciem efektów projektu w zakładanym w nim 

okresie. Zdaniem ponad połowy badanych beneficjentów ZIT WOF bariery te mogą spowodować osiągnięcie 

niepełnych efektów projektu. Biorąc jednak pod uwagę, że założenia projektowe ponad dwukrotnie 

przekraczają cele końcowe określone w Strategii ZIT WOF, ryzyko niezrealizowania wskaźników przyjętych dla 

Strategii jest znikome. Najbardziej aktualne dane za wrzesień 2018 roku wskazują na znaczący postęp w 

osiąganiu wskaźników, przekraczając zakładane w Strategii ZIT WOF wartości.  

Tabela 8 Postęp rzeczowy osiągania celów Strategii ZIT WOF w Poddziałaniu 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (stan na 

dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji Strategii ZIT WOF, wersja VII 12.09.2018) 

Wskaźnik  

Zakładana wartość docelowa 
wskaźnika Stopień 

zakontrak
towania 
wskaźnik

a w 
realizowa

nych 
projektac

h 

Wartość 
osiągnięta 
wskaźnika 

(w 
zatwierdz

onych 
WoP) 

Stopień 
osiągnięci
a celów 

pośrednic
h 

Strategii 
ZIT WOF 

Stopień 
osiągnięcia 

celów 
końcowych 
Strategii ZIT 

WOF 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

pośredni 

2018 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

końcowy 

2023 

w 

realizowa

nych 

projektac

h ZIT 

WOF 

OP IV (Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT) 

Długość wybudowanych lub 

przebudowanych dróg dla rowerów 
19 159 381,50 240% 28,11 148% 18% 

Liczba wybudowanych lub przebudowanych 

obiektów „parkuj i jedź” [szt.] 
2 11 33 300% 12 600% 109% 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc 

postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” 

n.d. 133 000 702 966 529% 55 375 n.d. 42% 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

[szt.] 

n.d. 1 150 3 658 318% 835 n.d. 73% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe w Strategii 

ZIT WOF na podstawie Strategii ZIT WOF (wersja VII 12.09.2018) 

W Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT odnotowano postęp 

rzeczowy mierzony wskaźnikiem Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 

realizowanych projektach założono jego osiągnięcie w wysokości 955 sztuk, co stanowi 68% wartości docelowej 

zaplanowanej w Strategii ZIT WOF zgodnie ze zmianami przyjętymi w wersji VII z dnia 12.09.2018 roku, 
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wykazano zaś w zatwierdzonych wnioskach o płatność osiągnięcie go w 50% wartości docelowej wskazanej w 

dokumencie strategicznym.  

Tabela 9 Postęp rzeczowy osiągania celów Strategii ZIT WOF w Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT (stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji Strategii ZIT WOF, wersja VII 12.09.2018) 

Wskaźnik  

Zakładana wartość docelowa 
wskaźnika Stopień 

zakontrak
towania 
wskaźnik

a w 
realizowa

nych 
projektac

h 

Wartość 
osiągnięta 
wskaźnika 

(w 
zatwierdz

onych 
WoP) 

Stopień 
osiągnięci
a celów 

pośrednic
h 

Strategii 
ZIT WOF 

Stopień 
osiągnięcia 

celów 
końcowych 
Strategii ZIT 

WOF 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

pośredni 

2018 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

cel 

końcowy 

2023 

w 

realizowa

nych 

projektac

h ZIT 

WOF 

OP VIII (Poddziałanie 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT) 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (szt.) 
n.d. 1 410 955 68% 700 n.d. 50% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe w Strategii 

ZIT WOF na podstawie Strategii ZIT WOF (wersja VII 12.09.2018) 

W projektach ZIT WOF realizowanych w ramach OP X RPO WM 2014-2020 nie zidentyfikowano ryzyka 

nieosiągnięcia celów końcowych i celu pośredniego Strategii ZIT WOF skwantyfikowanych wskaźnikami 

produktu i rezultatu. W projektach założono osiągnięcie wskaźników: Liczba szkół i placówek objętych 

wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (szt.) i Liczba uczniów 

objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

(osoba) w wysokości stanowiącej odpowiednio 97% i 205% wartości docelowych tych wskaźników założonych w 

Strategii ZIT WOF. W zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazano osiągnięcie 11% wartości docelowej 

wskaźnika w Strategii: Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 

doradztwa edukacyjno-zawodowego (szt.) oraz 175% wartości docelowej wskaźnika Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie (osoba). 

W ramach pozostałej alokacji możliwe jest pozyskanie 322 dodatkowych jednostek wskaźnika
16

 Liczba szkół i 

placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (szt.), 

co łącznie z już realizowanymi projektami może spowodować blisko pięciokrotne przekroczenie zakładanej w 

Strategii wartości docelowej wskaźnika oraz pozyskanie 8 140 dodatkowych jednostek wskaźnika Liczba 

uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 

programie (osoba), co przyczynić się może do ponad trzykrotnego przekroczenia zakładanej w dokumencie 

strategicznej wartości docelowej wskaźnika.  

Tabela 10 Postęp rzeczowy osiągania celów Strategii ZIT WOF w Poddziałaniu 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT i w 

Poddziałaniu 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT 

Wskaźnik  

Zakładana wartość docelowa 
wskaźnika 

Stopień 
zakontrak
towania 
wskaźnik

a w 
realizowa

nych 

Wartość 
osiągnięta 
wskaźnika 

(w 
zatwierdz

onych 
WoP) 

Stopień 
osiągnięci
a celów 

pośrednic
h 

Strategii 
ZIT WOF 

Stopień 
osiągnięcia 

celów 
końcowych 
Strategii ZIT 

WOF 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

w 

Strategii 

ZIT WOF - 

w 

realizowa

nych 

                                                 
16 Wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia przy wykorzystaniu pozostałej alokacji została obliczona na podstawie kosztu jednostkowego 
wskaźnika dla dotychczas realizowanych projektów, które monitorują dany wskaźnik i oraz pozostałej alokacji na dane 
Działanie/Poddziałanie (alokacja zgodna z SZOOP z dnia 25.09.2018 r.).  
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cel 

pośredni 

2018 

cel 

końcowy 

2023 

projektac

h ZIT 

WOF 

projektac
h 

OP X (Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT) 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 

lub umiejętności uniwersalnych w 

programie (osoba) 

3 035 8 093 16 608 205% 14 161 467% 175% 

OP X (Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT) 

Liczba szkół i placówek objętych wsparciem 

w zakresie realizacji zadań w obszarze 

doradztwa edukacyjno-zawodowego (szt.) 

n.d. 119 115 97% 13 n.d. 11% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe w Strategii 

ZIT WOF na podstawie Strategii ZIT WOF (wersja VII 12.09.2018) 

Postęp finansowy wdrażania działań w realizowanych projektach ZIT WOF odpowiada postępowi 

rzeczowemu. Na dzień 30.06.2018 w OP II i w OP III nie złożono żadnego wniosku o płatność. W OP IV 

(Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT) przekazano i rozliczono w realizowanych projektach 11% 

alokacji. Wydatkowanie i rozliczanie środków w Poddziałaniu 4.3.2. RPO WM 2014-2020 przebiega zgodnie z 

harmonogramami realizowanych projektów. W Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT, wykazano w zatwierdzonych wnioskach o płatność 5% alokacji, przy przekazaniu 

beneficjentom 40% alokacji. Wydatkowanie i rozliczanie w tym Poddziałaniu przebiega zgodnie z 

harmonogramem, podobnie jak w OP X, w której wykazano w zatwierdzonych wnioskach o płatność 15% 

(Poddziałanie 10.1.2. RPO WM 2014-2020) oraz 3% alokacji (Poddziałanie 10.3.3. RPO WM 2014-2020).  

Podsumowanie. Stan osiągania celów Strategii ZIT WOF w projektach RPO WM 2014-2020 należy ocenić jako 

zadowalający w obszarach: przedsiębiorczości, edukacji, doradztwa zawodowego i mobilności miejskiej. 

Zidentyfikowano relatywnie wolny postęp osiągania celów wsparcia związanych z ułatwianiem powrotu na 

rynek pracy osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Odnotowano także ryzyko niezrealizowania celów Strategii 

dotyczących informatyzacji życia publicznego, związane z opóźnieniami we wdrażaniu projektów 

pozakonkursowych. W przypadku tego ostatniego należy zauważyć, że projekty informatyczne o dużej skali i 

wartości realizowanych zadań, charakteryzują się skomplikowanym i dłuższym procesem przygotowania 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a ponadto często nie ma możliwości uruchomienia 

przetargów jednocześnie, ponieważ w wielu realizacja zamówień wymaga dysponowania produktami 

wytworzonymi w ramach wcześniejszych zamówień, co może mieć wpływ na dynamikę wydatkowania 

zaplanowanych środków. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

W Planach Inwestycyjnych poszczególnych subregionów województwa mazowieckiego, objętych Regionalnymi 

Inwestycjami Terytorialnymi, założono wartości docelowe wskaźników programowych, monitorowanych w RPO 

WM 2014-2020. Analiza wartości tych wskaźników założonych w WoD realizowanych projektów oraz analiza ich 

osiągniętych wysokości wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wskazuje na zadowalający postęp 

osiągania celów RIT w większości obszarów wsparcia. 

W OP II (Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza) projekty realizowane są wyłącznie w OSI subregionu 

radomskiego. W Planie Inwestycyjnym założono osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika programowego 
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Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] w wysokości 12 sztuk, 

zakontraktowano zaś zaledwie 2 jednostki tego wskaźnika, co stanowi 17% jego założonej wysokości.  

Drugi realizowany projekt Poddziałania 2.1.1 RPO WM 2014-2020 Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu 

Specjalistycznym Sp. z o.o. nie monitoruje przedmiotowego wskaźnika. W Planie Inwestycyjnym nie 

zaplanowano dalszych inwestycji w obszarze e-usług generujących jego osiąganie, należy więc przyjąć, że cel 

udostępniania informacji publicznych w wyniku interwencji RPO WM 2014-2020 nie jest w pełni osiągany. 

Uzyskano za to znaczący postęp w realizacji celów RIT mierzonych wskaźnikami: Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] oraz Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]. W Planie Inwestycyjnym założono 

ich osiągnięcie w łącznej wysokości 45 sztuk, w realizowanych projektach zaś zaplanowano ich wartość 

docelową w wysokości 35 sztuk (78%), przekraczając przy tym ponad czterokrotnie zaplanowaną w Planie 

wartość docelową wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 

4 - transakcja [szt.]. Wskaźnik Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja [szt.] założony został natomiast w tych projektach w wysokości zaledwie 18% jego 

zakładanej w Planie wartości docelowej. W realizowanych projektach założono osiągnięcie wskaźnika Liczba 

jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych w 92% 

wysokości założonej w Planie Inwestycyjnym. Nie wykazano w zatwierdzonych WoP stopnia osiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu (poza 8 sztukami wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja oraz 1 sztuki wskaźnika Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych), co pozostaje w zgodności z założonym 

harmonogramami projektów. 

Tabela 11 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Poddziałaniu 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza, założonych w Planach 

Inwestycyjnych  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP II (Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza) 

Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line 

informacje sektora 

publicznego [szt.] 

12 2 0 17% 0% 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja 

[szt.] 

28 5 0 18% 0% 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 - transakcja 

[szt.]. 

17 30 8 176% 27% 

Liczba jednostek sektora 

publicznego 

korzystających z 

utworzonych aplikacji lub 

12 5 1 42% 20% 
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usług teleinformatycznych 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

Podejście zintegrowane w ramach RIT w OP III (Poddziałanie 3.1.2. Rozwój MŚP) zostało zaplanowane jedynie w 

subregionie ostrołęckim i w subregionie płockim. Oba projekty przewidziane w Planach Inwestycyjnych są 

obecnie realizowane. Łącznie wykorzystano taką wartość alokacji RPO WM 2014-2020, która stanowi 111% 

środków zaplanowanych do pozyskania na ten cel w Planach Inwestycyjnych. W realizowanych projektach 

zaplanowano osiągnięcie wskaźnika Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha) w wysokości 

190 ha, co stanowi 64% wartości docelowej zakładanej w Planach Inwestycyjnych. Cel pobudzenia wzrostu 

gospodarczego obszarów funkcjonalnych Płocka i Ostrołęki zostanie więc osiągnięty w ograniczonym stopniu. 

Wynika to ze zmian założeń wsparcia w projekcie subregionu płockiego Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, w którym 

zidentyfikowano większe niż zakładano koszty jednostkowe inwestycji, co zaskutkowało ograniczeniem 

powierzchni wspartego obszaru ze 190 ha do 110 ha.  

W Planach Inwestycyjnych łącznie założono osiągnięcie wysokości wskaźnika Liczba inwestycji zlokalizowanych 

na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] w wysokości 18 sztuk, natomiast w realizowanych projektach 

11.  

Wskaźnik rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) został założony w projekcie 

realizowanym w subregionie ostrołęckim w 46% wartości docelowej przedstawionej w Planach Inwestycyjnych 

dla obu OSI. W projekcie realizowanym w subregionie płockim do dnia 30.06.2018 roku nie złożono jeszcze ani 

jednego WoP, należy jednak przypuszczać, że zakładane wartości docelowe obu wskaźników nie są obarczone 

ryzykiem nieosiągnięcia. W subregionie ostrołęckim nie wykazano osiągania wskaźników produktu i rezultatu w 

składanych WoP, co pozostaje w zgodności z harmonogramem realizowanego projektu. 

Tabela 12 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Poddziałaniu 3.1.2. Rozwój MSP, założonych w Planach Inwestycyjnych  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP III (Poddziałanie 3.1.2. Rozwój MŚP) 

Powierzchnia 

przygotowanych terenów 

inwestycyjnych (ha) 

295 190 0 64% 0% 

Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach 

inwestycyjnych [szt.] 

18 11 0 61% 0% 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach (EPC) 

108 50 0 46% 0% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W OP IV (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna) do dnia 30.06.2018 roku wsparcie realizowane jest w 

projektach RIT subregionu ciechanowskiego, ostrołęckiego i radomskiego. Wartość docelową wskaźnika 
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programowego Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków przyjęto łącznie w Planach 5 subregionów w 

wysokości 79 sztuk. W realizowanych projektach założono, iż zostanie on osiągnięty w wysokości 14 sztuk, a 

więc 18% wartości docelowej. Mimo iż w szacunkach tych nie uwzględniono 5 projektów ujętych w RIT, które 

zostały dodatkowo przyjęte do dofinansowania w wyniku konkursu zakończonego w sierpniu 2018 roku, należy 

założyć, iż osiągnięcie pełnej zakładanej w Planach Inwestycyjnych wartości docelowej wskaźnika Liczba 

zmodernizowanych energetycznie budynków, nie jest możliwe przy bieżącym wykorzystaniu alokacji 

przeznaczonej na Działanie 4.2. Efektywność energetyczna. Niepełne osiągnięcie założeń Planów 

Inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków publicznych dotyczy wszystkich subregionów.  

Zakładana w Planach Inwestycyjnych wartość docelowa kolejnego wskaźnika programowego: Moc 

zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej (MW) została znacząco przekroczona w realizowanych projektach, 

co wynika przede wszystkich z błędnych szacunków spodziewanych efektów interwencji poczynionych na 

etapie tworzenia Planów Inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę 5 projektów podejścia zintegrowanego, wybranych 

do realizacji w sierpniu 2018 roku, a więc nie objętych wcześniejszymi szacunkami, należy przyjąć, że 

zaplanowana w Planach Inwestycyjnych wartość docelowa wskaźnika zostanie jeszcze bardziej przekroczona. 

Wykazanie wskaźnika zaledwie w 2 projektach monitorującym ten wskaźnik, które złożyły WoP, uniemożliwia 

przeprowadzenie prognozy wartości końcowej w oparciu o koszt jednostkowy.  

W realizowanych projektach przekroczono nieznacznie zakładaną w Planach Inwestycyjnych wartość docelową 

wskaźnika rezultatu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].  

Tabela 13 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Działaniu 4.2. Efektywność energetyczna  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

O IV (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna) 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków 

(szt.) 

79 14 1 18% 7% 

Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej 

(MW) 

1,49 134,86 0 9081% 0% 

Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych 

[kWh/rok] 

17 280 812 7 873 206 640 484 46% 8% 

Szacowany roczny spadek 

emisji gazów 

cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2] 

2 781 3091,8 168,54 111% 5% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

Poddziałanie 4.3.1. Mobilność miejska wdrażane jest ramach RIT wszystkich subregionów województwa 

mazowieckiego. Przyjęte w Planach Inwestycyjnych cele wyrażane wskaźnikami programowymi RPO WM 2014-

2020 zostały przekroczone w założeniach realizowanych projektów, poza wskaźnikiem Długość wybudowanych 

lub przebudowanych dróg dla rowerów, który w projektach zakontraktowanych do 30.06.2018 wyniósł 51%.  
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Największy udział w generowaniu przedmiotowych wskaźników programowych mają projekty realizowane w 

subregionie ciechanowskim. W szacunkach tych nie uwzględniono założeń projektu Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap 

I, który nie złożył jeszcze WoP. Jak wynika ze złożonych wniosków o płatność nie występuje ryzyko 

niezrealizowania zaplanowanych na poziomie subregionów inwestycji dotyczących obiektów park&ride oraz 

zakupu taboru komunikacji miejskiej. 

Biorąc pod uwagę, iż do dnia 30.06.2018 roku do rozdysponowania pozostało jeszcze 54% alokacji na 

Poddziałanie 4.3.1. RPO WM 2014-2020 w ramach bieżących i kolejnych naborów, możliwa będzie dalsza 

kontraktacja wskaźnika, a więc osiągnięcie celów założonych w Planach Inwestycyjnych. 

Tabela 14 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Poddziałaniu 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, założonych w Planach Inwestycyjnych  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP IV (Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej) 

Długość wybudowanych 

lub przebudowanych dróg 

dla rowerów (km) 

221 111,87 1,35 51% 1% 

Liczba miejsc postojowych 

w wybudowanych 

obiektach „parkuj i jedź” 

[szt.] 

869 906 0 104% 0% 

 Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych 

obiektów „parkuj i jedź” 

[szt.] 

9 12 0 133% 0% 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.]  

37 37 1 100% 3% 

Liczba pojazdów 

korzystających z miejsc 

postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź „(szt.) 

869 211 801 0 24 373% 0% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W OP V w Działaniu 5.3. Dziedzictwo kulturowe osiągnięto znaczny postęp rzeczowy. W wyniku dwóch naborów 

preferujących projekty wdrażane w mechanizmie RIT podpisano umowy o dofinansowanie 12 projektów w 

subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.  

Wskaźnik Liczba instytucji kultury objętych wsparciem (szt.) został w nich zaplanowany w wysokości 100% 

założonej w Planach Inwestycyjnych wartości docelowej. Zagrożone jest osiągnięcie zakładanej w Planach 
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wartości docelowej wskaźnika Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych 

dla niepełnosprawnych, ze względu na zmianę zakresu projektu realizowanego w subregionie ostrołęckim. W 

projektach, które do dnia 30.06.2018 złożyły choć jeden wniosek o płatność, wartość ta jest zakładana w 

wysokości 20% wartości wskazanej w Planach Inwestycyjnych. Podobnie w przypadku wskaźnika Liczba 

obiektów zabytkowych objętych wsparciem (szt.) - w interwencjach tych zakontraktowano 23% zakładanej w 

Planach Inwestycyjnych wartości docelowej. Programowy wskaźnik rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] został założony w realizowanych projektach w wysokości 

36%, należy jednak nadmienić, iż projekt Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez 

ochronę obiektów zabytkowych nie złożył jeszcze WoP, stąd nie został uwzględniony w powyższych szacunkach.  

 

 

Tabela 15 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Działaniu 5.3. Dziedzictwo kulturowe, założonych w Planach 

Inwestycyjnych  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP V (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe) 

Liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem (szt.) 
10 10 2 100% 20% 

Liczba kulturowych 

obszarów / miejsc / 

instytucji kulturalnych 

udostępnianych dla 

niepełnosprawnych 

20 4 1 20% 25% 

Liczba obiektów 

zabytkowych objętych 

wsparciem (szt.). 

13 3 1 23% 33% 

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne 

[odwiedziny/rok] 

159 150 57 264 682 36% 1% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W OP VI RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano niski postęp rzeczowy celów wsparcia założonych w Planach 

Inwestycyjnych. W Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w realizowanych projektach RIT, w których 

złożono przynajmniej jeden wniosek o płatność, założono monitorowanie wskaźnika Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych (szt.) w wysokości 4% jego wartości docelowej przyjętej w Planach Inwestycyjnych OSI 

subregionu: ciechanowskiego, siedleckiego, ostrołęckiego i radomskiego. Do dnia 30.06.2018 roku podpisano 

umowy o dofinansowanie 6 projektów subregionu ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego. Między końcem 
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czerwca a początkiem września 2018 roku podpisano kolejne 4 umowy o dofinansowanie, co powoduje, że 

zakontraktowanie wskaźnika wzrosło do 25%. 

Kolejny wskaźnik programowy: Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu medycznego zakupionych w 

programie (szt.) został wykazany w zatwierdzonych wnioskach o płatność jako monitorowany w wysokości 3% 

jego wartości docelowej założonej w Planach, niemniej jednak 4 projekty nie złożyły do dnia 30.06.2018 roku 

ani jednego wniosku o płatność, stąd nie zostały one ujęte w tych szacunkach. Analiza średniego kosztu 

jednostkowego wskaźnika pozwala na oszacowanie, iż w ramach pozostałej alokacji możliwe jest pozyskanie 1 

398 jednostek wskaźnika, co oznacza brak ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowej zakładanej w Planach 

Inwestycyjnych z powodu wyczerpania alokacji.  

Niska jest skuteczność kontraktacji wskaźnika rezultatu Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 

[osoby] wykazana do monitorowania w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wynosi ona zaledwie 360 osób, 

co stanowi 0,1% wartości z Planów Inwestycyjnych. Prognozowanie potencjalnej skuteczności osiągania 

wartości docelowej wskaźnika w ramach pozostałej alokacji jest utrudnione ze względu na fakt, iż został on 

wykazany w WoP zaledwie jednego projektu. Należy przyjąć przy tym, iż – zgodnie z deklaracjami 6 

potencjalnych beneficjentów – projekty przewidziane do realizacji w Planie Inwestycyjnym subregionu 

radomskiego i subregionu ciechanowskiego nie zostaną złożone w kolejnych naborach ze względu na zmianę 

priorytetów wydatkowania środków własnych.  

Tabela 16 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP VI (Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia) 

Liczba wspartych 

podmiotów leczniczych 

(szt.) 

26 1 0 4% 0% 

Liczba urządzeń aparatury 

medycznej/ sprzętu 

medycznego zakupionych 

w programie (szt.) 

2 573 88 0 3% 0% 

Ludność objęta 

ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] 

705 679 360 0,1% 0% 0% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W Działaniu 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych zidentyfikowano znaczny postęp rzeczowy. W 

wyniku dwóch konkursów z lat 2016-2017 podpisano umowy o dofinansowanie 10 projektów. Projekty 

rewitalizacyjne RIT realizowane są we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego z wyjątkiem 

subregionu siedleckiego. Wskaźnik Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m
2
] został założony do osiągnięcia w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek 

o płatność w wysokości 61% jego wartości docelowej określonej w Planach Inwestycyjnych. Wartość ta może 

wzrosnąć, ponieważ 2 realizowane projekty nie złożyły jeszcze WoP. Analiza kosztu jednostkowego wskazuje, iż 

w ramach pozostałej alokacji możliwe jest pozyskanie jeszcze kolejnych 3000 jednostek wskaźnika, co 

przekracza założone w Planach cele RIT.  
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Wskaźnik programowy Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) został założony do osiągnięcia w 

realizowanych projektach w wysokości przekraczającej znacznie wartość docelową przyjętą w Planach 

Inwestycyjnych, głównie wskutek zmiany założeń projektów realizowanych w subregionie ostrołęckim. W 

ramach pozostałej alokacji Działania 6.2. RPO WM 2014-2020 możliwe będzie jeszcze pozyskanie dodatkowych 

172 ha przy zachowaniu dotychczasowego kosztu rewitalizacji 1 ha w projektach RIT.  

W realizowanych projektach przyjęto, iż wskaźnik Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach będzie monitorowany w wysokości 15% wartości docelowej założonej w Planach. Niski jest także 

postęp realizacji celów Planów Inwestycyjnych mierzonych wskaźnikiem Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (25% wartości docelowej wskaźnika 

monitorowanej w projektach rewitalizacyjnych, które złożyły choć jeden wniosek o płatność).  

Tabela 17 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Działaniu 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, założonych w 

Planach Inwestycyjnych 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP VI (Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych) 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane 

lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m2] 

11 019 6 769 0 61% 0% 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (ha) 
99 259 1 261% 0% 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach 

36 9 0 25% 0% 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych 

obszarach (szt.) 

216 32 0 15% 0% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa) wdrażanej w ramach RIT subregionu siedleckiego, 

ciechanowskiego, ostrołęckiego i płockiego odnotowany znaczący postęp rzeczowy. Wskaźnik programowy 

Całkowita długość nowych dróg (km) został zaplanowany do osiągnięcia w realizowanych projektach w 

wysokości przekraczającej o 89% jego wartość docelową założoną w Planach Inwestycyjnych. W przypadku 

wskaźnika Całkowita długość przebudowanych dróg (km) odnotowano jego kontraktację w wysokości 

stanowiącej 52% wartości docelowej określonej w Planach Inwestycyjnych. Badani potencjalni beneficjenci 

projektów ujętych w Planach subregionu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego deklarują jednak brak 

planów dotyczących składania WoD na blisko połowę z założonych projektów drogowych, ze względu na ryzyko 

dotyczące nieosiągnięcia efektów projektu w okresie programowania n+3.  

Tabela 18 Postęp rzeczowy osiągania celów RIT w Działaniu 7.1. Infrastruktura drogowa, założonych w Planach 

Inwestycyjnych  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 
zakładana w 

Planach 
Inwestycyjnych 

Wartość 
docelowa 

zakładana w 
realizowanych 

projektach 

Wartość 
osiągnięta w 

realizowanych 
projektach 

Stopień 
zakontraktowania 

wartości docelowej 
wskaźnika w 

realizowanych 
projektach 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 

wskaźnika w 
realizowanych 

projektach 

OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa) 

Całkowita długość nowych 

dróg (km) 
12 22 7 189% 33% 

Całkowita długość 

przebudowanych dróg 

(km) 

263 137 23 52% 17% 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku; wartości docelowe zakładane 

w Planach Inwestycyjnych na podstawie Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi 

W ramach OP IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz OP X Edukacja dla rozwoju regionu 

zaplanowano projekty towarzyszące, które – według bazy SL2014 – nie zostały przyjęte do realizacji w kształcie 

określonym w Planach Inwestycyjnych (z wyjątkiem jednego projektu Poddziałania 10.3.1. realizowanego w 

subregionie siedleckim). Nie oznacza to jednak, że cele RIT, towarzyszące projektom infrastrukturalnym, nie są 

osiągane w projektach wdrażanych przez inne podmioty w tych obszarach wsparcia. Ich analiza nie jest jednak 

tematem niniejszego raportu.  

W Planach Inwestycyjnych nie określono celów pośrednich dla wskaźników RPO WM 2014-2020 

uwzględnionych dla RIT. Nie uzyskano danych dotyczących liczby i wartości składanych i zatwierdzanych 

wniosków o płatność w projektach RIT, stąd też ocena postępu finansowego nie jest możliwa.  

Podsumowanie. W większości obszarów wsparcia odnotowano znaczny postęp rzeczowy w osiąganiu 

skwantyfikowanych celów RIT, określonych w Planach Inwestycyjnych. Ryzyko niepełnego osiągnięcia celów 

RIT dotyczy:  

a) obszaru e-usług, w którym wsparcie wdrażane jest w węższym zakresie niż przewidywano w Planie 

Inwestycyjnym subregionu radomskiego,  

b) skali termomodernizacji budynków publicznych, co jest wynikiem wyższych niż zakładano kosztów 

jednostkowych inwestycji,  

c) liczby instytucji ochrony zdrowia objętych wsparciem, z powodu wyczerpywania się alokacji,  

d) inwestycji drogowych w subregionach ostrołęckim, ciechanowskim, siedleckim i płockim, z powodu opóźnień 

na etapie przygotowywania inwestycji.  

3.3 Identyfikacja czynników utrudniających osiągnięcie założonych wartości wskaźników 

przypisanych do ZIT. Identyfikacja potrzebnych działań naprawczych. 

1.3. Czy istnieją czynniki utrudniające osiągnięcie założonych wartości wskaźników przypisanych do ZIT (zawartych w 

Porozumieniu między IZ RPO WM a ZIT WOF) oraz poszczególnych RIT (w odniesieniu do wskaźników RPO WM), zarówno 

wartości pośrednich (dotyczy ZIT), jak i docelowych? Jeśli tak, to których wskaźników to dotyczy?  

1.4. Czy istnieje znaczące zagrożenie nieosiągnięcia wartości wskaźników przypisanych do ZIT (zawartych w Porozumieniu 

między IZ RPO WM a ZIT WOF) oraz zakładanych w projektach poszczególnych RIT (w odniesieniu do wskaźników RPO WM)? 

Których wskaźników dotyczy ewentualne zagrożenie?  

1.5. Jakie zmiany naprawcze należy wprowadzić, aby osiągnąć zagrożone wartości % wskaźników przypisanych do ZIT?  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Jak opisano we wcześniejszym rozdziale, wszystkie cele pośrednie wyrażane wskaźnikami produktu, założone 

do osiągnięcia w Strategii ZIT WOF na koniec 2018 roku zostały osiągnięte bądź przekroczone, co wskazuje na 

postęp realizacji celów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży oraz mobilności miejskiej.  

Biorąc pod uwagę założenia programowe RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano jednak ryzyko niepełnego 

osiągnięcia celów końcowych zaplanowanych w Poddziałaniu 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT oraz 

relatywnie powolne tempo osiągania celów w Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT.  

W Poddziałaniu 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zidentyfikowane zagrożenie wynika z opóźnień w 

składaniu WoP przez realizowane projekty pozakonkursowe, co jest konsekwencją trudności we współpracy w 

ramach partnerstw projektowych oraz problemów instytucjonalnych związanych z zatrudnieniem personelu. 

Opóźnia się również proces składania wniosków o dofinansowanie, co wynika z trudności w doprecyzowaniu 

zakresu prowadzonych prac w poszczególnych gminach, trudności w podejmowaniu decyzji o ostatecznych 

rozwiązaniach technologicznych, które zostaną uwzględnione w projekcie. Problemy z realizacją projektów 

pozakonkursowych poskutkowały aktualizacją Strategii ZIT WOF w grudniu 2017 roku, w ramach której 

wykreślono projekt pozakonkursowy Kalkulator wartości nieruchomości (E-wycena) oraz wprowadzono w jego 

miejsce nabory konkursowe w ramach Poddziałania 2.1.2 (e-usługi). W projekcie Virtual WOF osoba 

zatrudniona na stanowisko koordynatora projektu zrezygnowała z pracy, co spowodowało kilkumiesięczną 

przerwę we wdrażaniu działań projektowych. Opóźniają się prace związane z opracowaniem mechanizmów 

współpracy, przepływem informacji niezbędnych do modyfikacji harmonogramu wdrażania kolejnych działań. 

Niemniej jednak, zgodnie z deklaracją beneficjenta, pierwszy WoP powinien zostać złożony we 

wrześniu/październiku 2018 roku r. Planowana całkowita wartość wniosku wyniesie ok. 1 mln zł. Pierwsze 

wydatki infrastrukturalne zaplanowane są do wykazania jeszcze w 2018 roku, związane będą z wdrożeniem 

systemu e-parkowanie. Zdaniem przedstawiciela IP ZIT RPO WM osiągnięcie zamierzonych celów rzeczowych i 

finansowych projektu Virtual WOF nie jest zagrożone, przy przesunięciu jego finansowego zakończenia na 

drugą połowę 2023 roku. W kolejnym projekcie pozakonkursowym Poddziałania 2.1.2. RPO WM 2014-2020 – 

projekcie E-Opieka pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale 2018 r. Planowana wartość 

wniosku to ok. 0,20 mln zł. Ostatni zidentyfikowany do realizacji projekt pozakonkursowy E-Archiwum boryka 

się z problemem zakończenia procesu podpisywania umów partnerskich.  

Zdaniem przedstawiciela IP ZIT RPO WM 2014-2020, nieosiągnięcie zaplanowanych celów końcowych 

wynikających z Porozumienia między IZ RPO WM 2014-2020 a ZIT WOF obarczone jest niewielkim ryzykiem. 

Badani beneficjenci widzą jednak ryzyko nieosiągnięcia zamierzonej w projekcie wysokości wskaźnika ram 

wykonania RPO WM 2014-2020 dotyczącego liczby udostępnionych e-usług. Ryzyko to jest jednak na obecnym 

etapie trudne do oceny w zakresie jego oddziaływania na cele końcowe Poddziałania. Wprowadzony od 2017 

roku system comiesięcznych spotkań liderów projektów pozakonkursowych, na podstawie których 

przygotowywane są szczegółowe notatki dot. stanu przygotowania i realizacji projektów, skutecznie pozwala na 

monitorowanie postępów w projektach pozakonkursowych.  

W Poddziałaniu 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT – po zmianach wprowadzonych do Strategii ZIT WOF z dniem 

12.09.2018 roku - nie zidentyfikowano zagrożenia niezrealizowania założonych celów.  

Opóźnienia we wdrażaniu działań projektowych w ramach wsparcia mobilności miejskiej w ZIT WOF 

(Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT), wynikają z dwóch czynników: barier administracyjnych i 

barier rynkowych. Bariery administracyjne związane są z koniecznością pozyskania pozwoleń, udostępniania 

terenów na budowę/przebudowę istniejących dróg rowerowych Zidentyfikowano problem niepełnego 

przygotowania projektów wybranych do dofinansowania, co spowodowało wydłużenie najpierw naborów, a 

następnie – w uzasadnionych przypadkach -umożliwienie składania dokumentów w terminie 6 miesięcy po 
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podpisaniu umowy z możliwością kolejnych wydłużeń (zawieranie tzw. Umów warunkowych § 4). Nie bez 

znaczenia jest także brak doświadczenia gmin WOF w realizacji projektów w rozległym partnerstwie. 

Inne bariery, towarzyszące budowie dróg rowerowych oraz budowie obiektów park&ride związane są z 

wyższymi niż zakładano cenami rynkowymi wykonania prac budowlanych (nawet ponad 50% pierwotnie 

planowanej wartości) przy niewystarczającej, w związku z ożywieniem gospodarczym, podaży usług 

budowlanych. Większość gmin ze względu na brak ofert oraz brak możliwości przeznaczenia dodatkowych 

środków finansowych z własnych zasobów ogłaszało kolejne przetargi licząc na wpłynięcie ofert mieszczących 

się w kosztorysach ofertowych. Wystąpienie powyższych barier deklaruje 69% badanych beneficjentów ZIT 

WOF. W ich opinii mogą one przyczynić się do niepełnego osiągnięcia zamierzonych końcowych celów 

projektowych.  

Należy przypuszczać, iż w kolejnych naborach koszt jednostkowy osiągania wskaźników będzie wyższy niż 

zakładano na etapie programowania. Pozytywnie należy więc ocenić podwyższenie alokacji na Poddziałanie 

4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT.  

W Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT zidentyfikowano mniejsze 

niż zakładano na etapie programowania zainteresowanie gmin WOF realizacją działań. Czynnik ten wynika z 

obaw potencjalnych wnioskodawców dotyczących zapewnienia środków na utrzymanie inwestycji po okresie 

trwałości projektu. Należy zaznaczyć, iż 8 spośród 11 realizowanych projektów realizowanych jest na terenie m. 

st. Warszawa. Pozostałe 3 projekty generujące miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 realizowane są przez JST w 

Wiązownej, Piastowie i w Górze Kalwarii. Badanie ilościowe przeprowadzone na próbie 30 gmin WOF wskazuje 

na niskie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów WOF prowadzeniem interwencji w tym obszarze w 

dalszych latach wdrażania Programu. Jedynie 5 gmin deklaruje plany dotyczące realizacji projektu w 

Poddziałaniu 8.3.2. RPO WM 2014-2020. Są to gminy: Halinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn i Pruszków. 

Plany te zostały skwantyfikowane przez przedstawicieli trzech spośród tych pięciu gmin. Zakładają one 

utworzenie 125 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz objęcie wsparciem 110 osób opiekujących się dziećmi 

do lat 3, co stwarza ryzyko nieosiągnięcia celów RPO WM 2014-2020. REKOMENDACJA: Zaleca się kontynuację, 

a nawet rozszerzenie działań informacyjno-promocyjnych (warsztaty, szkolenia) skierowanych do gmin WOF 

dotyczących korzyści z organizacji miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Działania te powinny zostać skierowane 

w pierwszym rzędzie do gmin otaczających Warszawę, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji, w których 

można odnotować intensyfikację budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, m.in.: Łomianki, Nieporęt, 

Legionowo, Izabelin, Stare Babice, Marki, Ząbki, Zielonka.  

W Poddziałaniu 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT zidentyfikowano także 

występowanie licznych barier realizacyjnych, zgłaszanych przez 50% badanych beneficjentów. Dotyczą one w 

pierwszym rzędzie trudności z realizacją wskaźnika rezultatu dotyczącego powrotu osób opiekujących się 

dziećmi do lat 3 na rynek pracy bądź utrzymania przez nich zatrudnienia. Bariery te związane są z rekrutacją 

uczestników, wynikają z polityki rodzinnej państwa, demotywującej roli programu 500+, wzrastającej podaży 

miejsc pracy, która skutkuje podjęciem zatrudnienia przez uczestnika projektu – głównie mieszkańca Warszawy, 

która jest najszybciej wzrastającym rynkiem pracy na Mazowszu - jeszcze przed zakończeniem działań 

projektowych
17

. Poddziałanie to obarczone jest więc – mimo postępu rzeczowego – ryzykiem niepełnego 

osiągnięcia zakładanego celu. Zgłasza je 2/3 badanych beneficjentów. Co prawda, począwszy od czerwca 2018 

roku możliwe jest objecie wsparciem również osób pracujących, niemniej jednak nadal pozostaje konieczność 

wykazania przez beneficjenta wskaźnika rezultatu Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po opuszczeniu programu w wysokości 70% osób objętych wsparciem. REKOMENDACJA: W 

przyszłym okresie planowania zaleca się zmniejszenie wagi efektywności zatrudnieniowej w pomiarze 

rezultatów wsparcia organizacji miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3.  

                                                 
17 Bezrobocie w województwie mazowieckim, marzec 2018, WUP Warszawa. 
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Należy w tym miejscu podkreślić, iż czynniki te są silnie uwarunkowane zewnętrznie, nie poddają się kontroli 

beneficjentów czy Instytucji Zarządzającej, stąd też nie sformułowano rekomendacji w tym obszarze.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

Analiza zapisów złożonych WoP w zakresie problemów związanych z realizacją projektów wskazuje na brak 

występowania istotnych czynników mogących wpływać na skuteczność osiągania celów założonych w 

realizowanych projektach. Zgłaszane trudności związane z brakiem odpowiednich pozwoleń, zamówieniami 

publicznymi, koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych, mogą być przyczyną opóźnień w 

wykazywaniu wydatkowania, nie stanowią jednak ryzyka nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych 

wskaźników postępu rzeczowego.  

We wszystkich badanych projektach Poddziałania 4.3.1. RPO WM 2014-2020 zgłoszono opóźnienia w osiąganiu 

wskaźnika związanego z budową/przebudową dróg dla rowerów, czy też budową obiektów park&ride, 

wynikające przede wszystkim z barier rynkowych – zbyt wysokich cen prac budowlanych skutkujących 

koniecznością powtarzania postępowań o zamówienia publiczne. Analizy monitoringowe wskazują także na 

występowanie problemu niewłaściwego przygotowania projektów. Odnotowywane są przypadki, w których 

beneficjenci przystępując do projektu nie mają prawa do użytkowania gruntu, na którym chcą przeprowadzić 

inwestycje. Rodzi to potrzebę zmodyfikowania systemu wdrażania Poddziałania 4.3.1. RPO WM 2014-2020 w 

kolejnych latach wdrażania Programu. Szersze analizy zostaną przeprowadzone w rozdziale poświęconym 

systemowi wdrażania.  

Zidentyfikowano także opóźnienia w osiąganiu celów Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020, 

związane z przedstawionymi wyżej barierami rynkowymi. Zgłasza je 87% badanych beneficjentów RIT. W 

Poddziałaniu tym wystąpiły także specyficzne bariery realizacyjne, związane z nierozpoznanymi na etapie 

konceptualizacji projektu ograniczeniami budowlanymi, właściwymi dla adaptacji obiektów zabytkowych, nie 

dysponujących aktualizowanymi danymi geodezyjnymi. Analizy monitoringowe wskazują także na 

występowanie przypadków zaniedbań beneficjentów na etapie przygotowania projektów – braku 

występowania o zalecenia od konserwatora zabytków na etapie przygotowywania inwestycji czy braku 

pozyskania pełnej informacji dotyczącej barier środowiskowych inwestycji. Zaistnienie tych czynników 

skutkowało aneksowaniem umów, zmianą harmonogramu i w rezultacie – zagrożeniem nieosiągnięcia celów 

pośrednich w OP V RPO WM 2014-2020 mierzonych wskaźnikami Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe. Nie 

niosą one jednak za sobą zagrożenia niezrealizowania celów końcowych.  

Opóźnienia wystąpiły także w projektach Działania 7.1. Infrastruktura drogowa. Zgłasza je 70% beneficjentów. 

Wynikają one przede wszystkim z niedotrzymania umów przez podwykonawców oraz niespodziewanych 

problemów technicznych. Opóźnienia te zostały jednak uwzględnione w aneksach do umów, stąd też zostaną 

uwzględnione w prognozach osiągnięcia celu pośredniego ram wykonania Programu. Jedynie w 1 projekcie, 

realizowanym w subregionie ostrołęckim, beneficjent zgłasza ryzyko nieosiągnięcia zakładanej wartości 

wskaźników dotyczących całkowitej długości budowy nowych dróg i przebudowy wszystkich dróg. Projekt ten 

nie generuje jednak celów pośrednich ram wykonania.  
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3.4 Porównanie skuteczności modelu RIT oraz ZIT w stosunku do pozostałych projektów 

finansowanych z RPO WM 14-20 

1.6. Jak wpływa model RIT oraz ZIT na realizację wskaźników rzeczowych i finansowych pod kątem ich wartości, tempa 

osiągnięcia oraz kosztochłonności w stosunku do pozostałych projektów finansowanych z RPO WM 2014-2020? 

Projekty realizowane w podejściu zintegrowanym stanowią w ujęciu ilościowym łącznie 18% wszystkich 

projektów RPO WM 2014-2020 wdrażanych w obszarach wsparcia uwzględnionych w Strategii ZIT WOF oraz w 

Planach Inwestycyjnych.  

Wykres 2 Struktura ilościowa i wartościowa realizowanych projektów RPO WM 2014-2020 w zależności od mechanizmu 

terytorializacji 

  

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

Udział wartościowy projektów zintegrowanych (ZIT i RIT) w wartości całej kontraktacji RPO WM 2014-2020 do 

dnia 30.06.2018 roku w obszarach wsparcia uwzględnionych w Strategii ZIT WOF oraz w Planach 

Inwestycyjnych jest już prawie trzykrotnie większy i wynosi 48%. Wartość projektów ZIT WOF stanowią blisko 

18% wartości wszystkich interwencji Programu wdrażanych w okresie objętym badaniem 

Udział ilościowy i wartościowy projektów RIT różnicuje się w zależności od Działania RPO WM 2014-2020. 

Stanowi on 100% dotychczasowej kontraktacji w Poddziałaniu 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i 

rozwój mobilności miejskiej, 68% kontraktacji w Działaniu 7.1. Infrastruktura drogowa oraz 58% w inwestycjach 

rewitalizacyjnych.  

Tabela 19 Udział ilościowy i wartościowy projektów podejścia zintegrowanego w kontraktacji RPO WM 2014-2020 do dnia 

30.06.2018 roku w poszczególnych OP  

OP/ Działanie RPO WM 2014-2020 

Udział projektów ZIT 

WOF w ujęciu 

ilościowym 

Udział projektów 

RIT w ujęciu 

ilościowym 

Udział projektów ZIT 

WOF w ujęciu 

wartościowym 

Udział projektów RIT 

w ujęciu 

wartościowym 

OP II (Działanie 2.1. E-usługi) 0,9% 3,4% 12,2% 2,8% 

OP III (Działanie 3.1. Poprawa 

rozwoju MSP na Mazowszu) 
0,5% 1,0% 1,4% 36,3% 

O IV (Działanie 4.2. Efektywność 

energetyczna) 
n.d. 5,0% n.d. 5,9% 

ZIT WOF 
8% 

RIT 
10% 

Projekty 
poza 

podejściem 
terytorialny

m 
82% 

Liczba projektów 

ZIT WOF 
18% 

RIT 
30% 

Projekty 
poza 

podejściem 
terytorialny

m 
52% 

Wartość projektów 
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OP/ Działanie RPO WM 2014-2020 

Udział projektów ZIT 

WOF w ujęciu 

ilościowym 

Udział projektów 

RIT w ujęciu 

ilościowym 

Udział projektów ZIT 

WOF w ujęciu 

wartościowym 

Udział projektów RIT 

w ujęciu 

wartościowym 

OP IV (Działanie 4.3. Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza) 
76,2% 23,8% 65,2% 34,8% 

OP V (Działanie 5.3. Dziedzictwo 

kulturowe) 
n.d. 15,8% n.d. 16,7% 

OP VI (Działanie 6.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia) 
n.d. 85,7% n.d. 38,5% 

OP VI (Działanie 6.2. Rewitalizacja 

obszarów zmarginalizowanych) 
n.d. 42,9% n.d. 58,3% 

OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura 

drogowa) 
n.d. 91,4% n.d. 67,7% 

OP VIII (Działanie 8.3. Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej 

osób sprawujących opiekę nad 

dzieckiem do lat 3) 

100,0% n.d. 100,0% n.d. 

OP X (Działanie 10.1 Kształcenie i 

rozwój dzieci i młodzieży) 
100,0% n.d. 100,0% n.d. 

OP X (Działanie 10.3. Doskonalenie 

zawodowe) 
100,0% 1,5% 100,0% 1,0% 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W OP II (Działanie 2.1. E-usługi) projekty zintegrowane generują zdecydowanie mniej jednostek poszczególnych 

programowych wskaźników produktu i rezultatu niż projekty realizowane poza podejściem zintegrowanym), co 

jest spójne z przedstawionym wyżej udziałem projektów ZIT WOF i RIT w dotychczasowej kontraktacji. Koszt 

jednostkowy tych wskaźników w ZIT WOF i RIT jest przy tym średnio 2-3 razy wyższy niż w projektach 

nierealizowanych w mechanizmie terytorialnym. Wynika to w pierwszym rzędzie z większej kompleksowości 

pojedynczych usług zakładanych w projektach ZIT WOF i RIT oraz z kosztów zarządzania, koordynacji, 

testowania – wyższych niż w projektach dotyczących informatyzacji zasobów pojedynczych instytucji, 

wdrażanych w podejściu niezintegrowanym. Ze względu na cykl inwestycyjny projektów e-usług w składanych 

w projektach podejścia zintegrowanego wnioskach o płatność nie wykazywano osiągnięcia jednostek 

wskaźników z wyjątkiem wskaźników: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 - transakcja [szt.] i Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub 

usług teleinformatycznych które zostały osiągnięte w projektach RIT w wysokości stanowiącej odpowiednio 

27% i 20% zakładanych w RPO WM 2014-2020 wartości docelowych.  

Tabela 20 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP II RPO WM 2014-2020
18

   

                                                 
18 Wartość docelowa zakładana w projektach może być mniejsza od wartości docelowych wskazanych w tabeli 6, gdyż ze względu na 
ograniczenia metodologiczne (ograniczony zakres danych z SL2014), w tabeli 20 przedstawiono wartości docelowe wskaźników dla tych 
projektów, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o płatność. Wyjątek stanowią wartości dla projektów ZIT WOF - ze względu na brak na 
dzień 30.06.2018 roku projektów, które złożyły chociaż jeden wniosek o płatność, w przypadku projektów ZIT WOF przedstawiono wartości 
docelowe wskaźników zakładane w projektach, które na dzień 30.06.2018 roku miały podpisane umowy o dofinansowanie.  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 
WOF 

RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT 
WOF 

RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejście

m 
zintegrow

anym 

OP II (Poddziałanie 2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza) 

Liczba podmiotów, które udostępniły 

on-line informacje sektora publicznego 

[szt.] 

0 2 169 0% 0% 10% b.d. 
3 382 

072,00 zł 
1 590 

724,56 zł 

Liczba udostępnionych on-line 

dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego [szt.] 

0 0 12 782 0% 0% 59% n.d. n.d. 
9 804,57 

zł 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt.] 

0 0 15 919 0% 0% 29% n.d. n.d. 
6 797,42 

zł 

Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] 0 96 2 892,18 0% 0% 25% n.d. 
93 937,43 

zł 
112 

356,63 zł 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 

[szt.] 

23 5 268 0% 0% 7% 
2 455 

394,83 zł 
1 403 

598,72 zł 
923 

782,75 zł 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 

[szt.]. 

0 30 972 0% 27% 19% n.d. 
327 

233,39 zł 
374 

438,62 zł 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt./rok] 

0 0 5 899 712 0% 0% 0% n.d. n.d. 21,55 zł 

Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych aplikacji 

lub usług teleinformatycznych 

25 5 588 0% 20% 5% 
2 258 

963,24 zł 
1 963 

400,32 zł 
582 

940,22 zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W OP III (Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu) udział wskaźników planowanych do osiągnięcia w 

podejściu zintegrowanym w kontraktacji wskaźników ogółem jest znaczący, głównie za sprawą założeń 

wdrażanych projektów RIT. Średni koszt jednostki wskaźnika zakładany w projektach podejścia zintegrowanego 

jest przy tym niższy (szczególnie widoczne jest to w przypadku wskaźnika Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych) lub porównywalny ze średnim kosztem wskaźnika zaplanowanego w 

projektach realizowanych poza podejściem zintegrowanym. W żadnym z realizowanych projektów Działania 

3.1. RPO WM 2014-2020 nie wykazano we wnioskach o płatność osiągnięcia wskaźnika. 
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Tabela 21 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP III RPO WM 2014-2020
19

    

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

OP III (Poddziałanie 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT; Poddziałanie 3.1.2. Rozwój MSP) 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych (ha) 
3,53 80 235,47 0% 0% 0% 

220 

443,09 zł 

114 

280,89 zł 

150 194,95 

zł 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach 

inwestycyjnych [szt.] 

32 8 23 0% 0% 0% 
24 317,63 

zł 

1 142 

808,92 zł 

1 537 

669,79 zł 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach (EPC) 
15 50 304 0% 0% 0% 

51 877,60 

zł 

182 

849,43 zł 

116 613,11 

zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W Działaniu 4.2. RPO WM 2014-2020 (Efektywność energetyczna) trzy wdrażane projekty zintegrowane RIT, 

które złożyły wnioski o płatność, generują niewielki udział wskaźników produktu i rezultatu w porównaniu z 

interwencjami realizowanymi poza podejściem zintegrowanym. Koszt jednostkowy pozyskania wskaźnika 

produktu Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków jest przy tym porównywalny z kosztem 

termomodernizacji jednego budynku w projektach poza mechanizmem terytorialnym. Niższy niż w projektach 

realizowanych poza mechanizmem terytorializacji jest koszt pozyskania wskaźnika Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej oraz Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 

[kWh/rok], co wynika w głównej mierze z większego zakresu realizowanych inwestycji, w subregionie 

ciechanowskim. W projektach RIT założono jednak niższe niż poza podejściem zintegrowanym efekty 

interwencji, co przy porównywalnym koszcie modernizacji jednego budynku zaskutkowało wyższymi kosztami 

jednostkowymi pozyskania wskaźników rezultatu. Projekty RIT wykazały dotychczas w składanych WoP 

osiągnięcie niewielkiej skali monitorowanych wskaźników; skuteczniejsze w ich osiąganiu są projekty 

realizowane poza mechanizmem terytorializacji.  

Zgodnie ze strukturą kontrakcji, projekty zintegrowane generują wszystkie wskaźniki Działania 4.3. RPO WM 

(Mobilność miejska), ze zdecydowaną dominacją projektów ZIT. W ramach RIT, tabor zakupywany jest w 

subregionie płockim, zaś obiekty park&ride budowane są w subregionie ciechanowskim i siedleckim. Można 

odnotować wyższą efektywność kosztową inwestycji w obiekty park&ride w projektach ZIT niż w projektach RIT 

oraz niższą efektywność kosztową projektów ZIT w inwestycjach przebudowy i budowy ścieżek rowerowych. Na 

średnie koszty jednostkowe w pierwszym rzędzie wpływa kwestia własności gruntów, na których prowadzone 

są interwencje. Liniowy charakter ścieżek rowerowych w rozległych projektach partnerskich ZIT pociąga za sobą 

konieczność nabywania gruntów często od prywatnych i instytucjonalnych właścicieli, co generuje wysokie 

koszty. Z kolei obiekty park&ride często budowane są w ZIT na gruntach należących do partnerów projektu. 

                                                 
19 Ze względu na ograniczenia metodologiczne (ograniczony zakres danych z SL2014), w tabeli przedstawiono wartości docelowe 
wskaźników dla tych projektów, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o płatność. W przypadku projektów Poddziałania 3.1.1 we 
wszystkich złożony został wniosek o płatność.  
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Część inwestycji prowadzonych jest na styku z terenami kolejowymi, co odbija się na tempie uzyskiwania 

pozwoleń na budowę. 

Tabela 22 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP IV RPO WM 2014-2020
20

  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana w 

projektach, które złożyły WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

OP IV (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna) 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków (szt.) 
n.d. 14 164 n.d. 7% 37% n.d. 

797 

264,12 zł 

755 264,90 

zł 

Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej (MW) 
n.d. 134,86 19,08 n.d. 0% 7% n.d. 

74 526,92 

zł 

4 350 

833,64 zł 

Zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych [kWh/rok] 

n.d. 
7 873 

205,5 
55 776 689 n.d. 8% 15% n.d. 1,42 zł 2,45 zł 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2] 

n.d. 2 461,45 109 177,75 n.d. 7% 2% n.d. 4 534,60 zł 1 316,44 zł 

Ilość zaoszczędzonej energii 

elektrycznej [MWh/rok] 
n.d. 303,69 57 311,59 n.d. 0% 1% n.d. 

19 639,86 

zł 
1 694,49 zł 

OP IV (Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej;  

Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT) 

Długość wybudowanych lub 

przebudowanych dróg dla rowerów 

(km) 

335 111,87 n.d. 8% 1 n.d. 
9 925 

510,60 zł 

2 164 

473,01 zł 
n.d. 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach „parkuj i 

jedź” [szt.] 

2 783 906 n.d. 30% 0% n.d. 
20 928,15 

zł 

198 

729,20 zł 
n.d. 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów „parkuj 

i jedź” [szt.] 

26 12 n.d. 33% 0% n.d. 
2 225 

036,50 zł 
15 563 

823,88 zł 
n.d. 

Liczba zakupionych jednostek n.d. 37 n.d. n.d. 3% n.d. n.d. 3 399 n.d. 

                                                 
20 W tabeli ujęto jedynie wskaźniki monitorowane w projektach podejścia zintegrowanego. Wartość docelowa zakładana w projektach 
może być mniejsza od wartości docelowych wskazanych w tabeli 8, gdyż ze względu na ograniczenia metodologiczne (ograniczony zakres 
danych z SL2014), w tabeli 22 przedstawiono wartości docelowe wskaźników dla tych projektów, które złożyły przynajmniej jeden wniosek 
o płatność.  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana w 

projektach, które złożyły WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.] 

499,57 zł 

Liczba pojazdów korzystających z 

miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach parkuj i 

jedź (szt.) 

20 

000 
211 801 n.d. 0% 0% n.d. 324,18 zł 

1 008 

623,66 zł 
n.d. 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W Działaniu 5.3. RPO WM (Dziedzictwo kulturowe) projekty RIT generują od 9% do 18% wartości wskaźników 

zakładanych we wszystkich realizowanych projektach, przy ich relatywnie niskim koszcie jednostkowym w 

stosunku do projektów wdrażanych poza mechanizmem terytorialnym. Wyjątek stanowi koszt jednostkowy 

wskaźnika rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok, którego koszt 

pozyskania jest wyższy w projektach poza podejściem zintegrowanym, co wynika z lokalnego jedynie 

oddziaływania wdrażanych interwencji RIT. Beneficjenci projektów RIT częściej niż beneficjenci pozostałych 

interwencji wykazują osiąganie wskaźników produktu i rezultatu w składanych wnioskach o płatność. Różnica ta 

wynika głównie z harmonogramu realizacji projektów. 

Tabela 23 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP V RPO WM 2014-2020  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT  

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym  

OP V (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe) 

Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem (szt.) 
n.d. 7 33 n.d. 29% 12% n.d. 

1 754 

517,03 zł 

2 159 

089,52 zł 

Liczba kulturowych obszarów / miejsc / 

instytucji kulturalnych udostępnianych 

dla niepełnosprawnych 

n.d. 4 35 n.d. 25% 6% n.d. 
1 569 

218,77 zł 

2 099 

947,45 zł 

Liczba obiektów zabytkowych objętych 

wsparciem (szt.). 
n.d. 3 17 n.d. 33% 18% n.d. 

1 475 

378,87 zł 

1 779 

702,91 zł 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego 

n.d. 
57 

264 
558923 n.d. 1% 1% n.d. 470,85 zł 207,79 zł 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT  

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym  

i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia projekt RI, który do dnia 30.06.2018 roku złożył wniosek o 

płatność generuje niższy koszt jednostkowy wskaźników niż projekt pozakonkursowy realizowany poza 

mechanizmem terytorialnym, co wynika z niższej skali wspierania jednostek ochrony zdrowia w zakresie zakupu 

urządzeń medycznych. Na dzień 30.06.2018 roku wskaźniki programowe RPO WM 2014-2020 monitorowane 

były w realizowanym poza podejściem zintegrowanym Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej 

leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica oraz w projekcie RIT Poprawa 

jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie 

rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Należy w tym miejscu podkreślić, że ze względu na to, iż 

tylko jeden z sześciu projektów RIT, na które podpisano umowy o dofinansowanie, złożył wniosek o płatność, 

przedstawione w poniższej tabeli wielkości nie obrazują pełnej skali wkładu projektów RIT w osiąganie 

skwantyfikowanych celów RPO WM 2014-2020, zaś wnioskowanie o efektywności kosztowej wsparcia jest 

niemożliwe.  

W Działaniu 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, udział RIT w generowaniu wskaźników 

programowych jest dominujący, przy efektywności kosztowej porównywalnej z projektami realizowanymi poza 

mechanizmem terytorialnym. Wskaźnik Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją osiągany jest głównie w 

subregionie ostrołęckim. Wyjątek stanowi zakładana w projektach zintegrowanych liczba przedsiębiorstw 

zaplanowanych do lokalizacji na rewitalizowanych terenach. Przedmiotowy wskaźnik rezultatu monitorowany 

jest głównie poza tym podejściem. W ramach RIT został on zakontraktowany głównie w subregionie radomskim 

i ostrołęckim, ale ze względu na jego niewielkie wartości docelowe w realizowanych projektach, koszt 

jednostkowy jest wyższy niż w projektach realizowanych poza mechanizmami terytorializacji.  

Tabela 24 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP VI RPO WM 2014-2020
21

  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF 

RIT(1 

projekt 

wsparcia 

szpitala) 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

(projekt 

pozakonkur

sowy) 

                                                 
21 W tabeli ujęto jedynie wskaźniki monitorowane w projektach podejścia zintegrowanego. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF 

RIT(1 

projekt 

wsparcia 

szpitala) 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

(projekt 

pozakonkur

sowy) 

OP VI (Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia) 

Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych (szt.) 
n.d. 1 1 n.d. 0% 0% n.d. 

7 417 

546,59 zł 

95 830 

667,89 zł 

Liczba urządzeń aparatury medycznej/ 

sprzętu medycznego zakupionych w 

programie (szt.) 

n.d. 88 700 n.d. 0% 0% n.d. 
84 290,30 

zł 

136 900,95 

zł 

Ludność objęta ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi [osoby] 
n.d. 360 6800 n.d. 5% 0% n.d. 

20 604,30 

zł 
14 092,75 zł 

OP VI (Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych) 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m2] 

n.d. 6 769 2291,54 n.d. 0% 47% n.d. 8 005,46 zł 6 157,41 zł 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją (ha) 
n.d. 259 52,49 n.d. 0% 0% n.d. 

230 

585,07 zł 

268 812,37 

zł 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach (szt.) 
n.d. 32 173 n.d. 0% 0% n.d. 

1 724 

804,22 zł 
81 560,47 zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W Działaniu 7.1. Infrastruktura drogowa projekty RIT dominują w generowaniu wskaźników programowych: 

Całkowita długość przebudowanych dróg (ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego i 

ciechanowskiego) oraz Całkowita długość nowych dróg (wskaźnik ten monitorują projekty RIT realizowane w 

subregionie płockim i ostrołęckim). Efektywność kosztowa projektów RIT jest niższa niż interwencji 

realizowanych poza podejściem zintegrowanym, co jest skutkiem większego udziału dróg przebudowywanych 

na terenach miejskich w zakresie inwestycji oraz wyższego udziału inwestycji towarzyszących (infrastruktura 

ruchu). Najwyższy średni koszt jednostkowy przebudowywanych dróg odnotowano w projektach subregionu 

płockiego. 

Tabela 25 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP VII RPO WM 2014-2020  

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 
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ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa) 

Całkowita długość nowych dróg (km) n.d. 22 8,23 n.d. 33% 24% n.d. 
12 656 

863,97 zł 

3 753 

707,99 zł 

Całkowita długość przebudowanych 

dróg (km) 
n.d. 137 12,7 n.d. 17% 15% n.d. 

9 540 

840,23 zł 

8 260 

189,56 zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W Działaniu 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 

projekty ZIT WOF generują zdecydowaną większość jednostek wskaźników programowych. Wyższa jest też 

skuteczność projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu zaplanowanych wartości docelowych 

wskaźników. Średni koszt pozyskania jednostki wskaźnika produktu odnoszącego się do liczby utworzonych 

miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 jest niższy w projektach zintegrowanych, głównie ze względu na skalę 

wsparcia w dwóch projektach m.st. Warszawa, w których założono odpowiednio 250 i 450 nowych miejsc. 

Efektywność kosztowa pozyskania wskaźnika rezultatu jest już wyższa w projektach wdrażanych poza 

podejściem zintegrowanym, co jest związane z mniejszą skalą ryzyka nieukończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie w związku ze zmianą statusu na rynku pracy jeszcze przed zakończeniem działań projektowych.  

Tabela 26 Skuteczność i efektywność osiągania celów w Działaniu 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
22 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

OP VIII (Działanie 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3) 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (szt.) 
925 n.d. 476 76% n.d. 32%. 27 744 zł n.d. 64 178,21 zł 

Liczba osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub 

utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

532 n.d. 261 3% n.d. 3% 43 022 zł n.d. 34 527,52 zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 

W OP X Edukacja dla rozwoju regionu udział projektów ZIT w generowaniu wskaźników programowych jest 

umiarkowany, wynosi około 30% w Działaniu 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, zaś w Działaniu 10.3. 

                                                 
22 Wartość docelowa zakładana w projektach może być mniejsza od wartości docelowych wskazanych w tabeli 9, gdyż ze względu na 
ograniczenia metodologiczne (ograniczony zakres danych z SL2014), w tabeli 26 przedstawiono wartości docelowe wskaźników dla tych 
projektów, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o płatność.  
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Doskonalenie zawodowe monitorowane wskaźniki wskazują jedynie na znaczną rolę projektów ZIT w 

generowaniu wskaźnika programowego Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań 

w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Efektywność kosztowa projektów podejścia zintegrowanego 

jest porównywalna, bądź wyższa od efektywności projektów wdrażanych poza mechanizmami terytorializacji, z 

wyjątkiem średniego kosztu jednostkowego wskaźników związanych z wyposażeniem szkół w sprzęt TIK, co 

związane jest z wyższą niż w pozostałych projektach skalą wsparcia w ramach jednej szkoły. Oba typy projektów 

(podejście zintegrowane i poza nim) charakteryzują się postępem w osiąganiu zakładanych wartości 

docelowych wskaźników programowych RPO WM 2014-2020. Skuteczność ta jest jednak wyższa (poza 

wsparciem szkół w sprzęt TIK i wsparciem nauczycieli kształcenia zawodowego) w projektach realizowanych 

poza mechanizmami terytorializacji wsparcia. 

Tabela 27 Skuteczność i efektywność projektów zintegrowanych w porównaniu z projektami realizowanymi poza podejściem 

terytorialnym w OP X RPO WM 2014-2020 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

OP X (Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT; Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna) 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych [szt.] 

59 n.d. 336 80% n.d. 64% 
342 

930,15 zł 
n.d. 

218 073,80 

zł 

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie [szt.] 

100 n.d. 387 35% n.d. 63% 
194 

659,42 zł 
n.d. 

194 264,90 

zł 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie (osoba) – 

wskaźnik obowiązkowy dla Działania 

10.1.2. (ZIT WOF) 

18 

877 
n.d. 43 259 75% n.d. 87% 

1 368,19 

zł 
n.d. 1 824,50 zł 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem 

w programie [osoby] 
655 n.d. 4 554 35% n.d. 72% 

15 081,15 

zł 
n.d. 16 772,50 zł 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 

zakresu TIK w programie [osoby] 
204 n.d. 2731 28% n.d. 58% 

43 117,75 

zł 
n.d. 27 704,70 zł 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

594 n.d. 4 345 11% n.d. 50% 
17 709,91 

zł 
n.d. 17 661,90 zł 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 

64 n.d. 356 70% n.d. 47% 
316 

138,74 zł 
n.d. 

218 073,80 

zł 

Liczba szkół, w których pracownie 102 n.d. 398 35% n.d. 53% 190 n.d. 194 264,90 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa zakładana 

w projektach, które złożyły 

WoP 

Stopień osiągnięcia 

zakładanej wartości 

docelowej (w projektach) 

Średni koszt jednostki wskaźnika 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT 

WOF 
RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 

Poza 

podejściem 

zintegrowa

nym 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych [szt.] 

842,57 zł zł 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne po 

opuszczeniu programu 

13 

308 
n.d. 39 518 12% n.d. 22% 

1 530,53 

zł 
n.d. 2 006,20 zł 

OP X (Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT) 

Liczba szkół i placówek objętych 

wsparciem w zakresie realizacji zadań 

w obszarze doradztwa edukacyjno-

zawodowego 

115 n.d. 209 21% 0% 36% 24 985,05 n.d. 
543 203,51 

zł 

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

54 0 1275 65% 0% 6% 86 843,55 n.d. 89 377,30 zł 

Liczba podmiotów realizujących 

zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie [szt.] 

0 0 18 0% 0% 33% n.d. n.d. 
7 214 

149,50 zł 

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego [szt.] 

0 7 222 0% 0% 20% n.d. 
247 

164,43 zł 

667 800,80 

zł 

Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawcy [osoby] 

0 200 18 656 0% 0% 8% n.d. 8 650,76 zł 8 270,60 zł 

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

[osoby] 

42 0 1 167 0% 0% 5% n.d. n.d. 97 648,70 zł 

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] 

0 7 226 0% 0% 18% n.d. 
247 

164,43 zł 

664 630,10 

zł 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 
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Podsumowanie. Projekty ZIT WOF charakteryzują się niższą efektywnością kosztową niż projekty RIT, czy też 

przedsięwzięcia wdrażane poza mechanizmami terytorializacji wsparcia w obszarze informatyzacji usług 

publicznych oraz w obszarze mobilności miejskiej (drogi rowerowe). Wyższy koszt pozyskania jednostek 

wskaźników w Poddziałaniu 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT wynika z kosztów partnerstwa 

(koordynacji działań, konieczności przygotowania dodatkowych ekspertyz oraz adaptacji zakresu projektów do 

potrzeb poszczególnych partnerów), a także kosztów testowania złożonego wielopoziomowego produktu 

informatyzacji usług publicznych WOF, jest więc skutkiem skali przedmiotowej wsparcia. W przypadku 

projektów mobilności miejskiej (drogi rowerowe) na niską efektywność kosztową składa się czynnik liniowego 

zintegrowania inwestycji partnerskich, realizowanych na terenie różnych gmin (projekty mobilności miejskiej w 

RIT realizowane są na ograniczonym odcinku jednej gminy). Partnerstwa projektowe w zakresie budowania 

zintegrowanych dróg rowerowych pociągają za sobą konieczność wykupywania określonych terenów, często 

prywatnych, dla uzyskania pełnej spójności inwestycji, co podnosi koszty przedsięwzięcia. W pozostałych 

obszarach wsparcia należy odnotować porównywalną lub wyższą efektywność kosztową prowadzonych 

interwencji. Projekty zintegrowane ZIT WOF charakteryzują się mniejszym udziałem w generowaniu 

wskaźników programowych (poza obszarem mobilności miejskiej i obszarem tworzenia miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3), niż interwencje wdrażane poza mechanizmem terytorializacji, co jest wynikiem mniejszej 

liczby składanych wniosków ZIT WOF w skali całego Programu. Z wyjątkiem wskazanych wyżej dwóch obszarów 

mobilności miejskiej i tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wskaźników wsparcia edukacji 

ogólnej w zakresie TIK, tempo osiągania zakładanych wartości docelowych wskaźników programowych jest 

niższe w podejściu zintegrowanym niż poza nim.  

Interwencje RIT realizowane są przy średnim koszcie jednostkowym wskaźników odpowiadającym kosztom 

projektów wdrażanych poza podejściem zintegrowanym, bądź przy koszcie niższym. W przypadku projektów 

infrastruktury drogowej można odnotować wyższe koszty jednostkowe RIT niż w interwencjach realizowanych 

poza podejściem zintegrowanym, co wynika z większego udziału infrastruktury ruchu w strukturze inwestycji i 

większego udziału nowych dróg, budowanych na terenach zurbanizowanych bądź na terenach wymagających 

zakupu gruntu. W projektach RIT Poddziałania 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza także można odnotować wyższe 

średnie koszty jednostkowe pozyskania wskaźników produktu i rezultatu, niż w interwencjach poza podejściem 

zintegrowanym, co wynika z większej kompleksowości wsparcia we wspieranych jednostkach publicznych. 

Generalnie w projektach RIT, które złożyły do dnia 30.06.2018 roku przynajmniej jeden WoP, zakładane są 

niższe efekty mierzone wskaźnikami rezultatu niż w projektach realizowanych poza mechanizmem 

terytorialnym, stąd też koszty jednostkowe ich osiągnięcia są wyższe. Udział projektów RIT w generowaniu 

wskaźników programowych jest niższy niż interwencji realizowanych poza podejściem zintegrowanym w 

obszarach: efektywności energetycznej, dziedzictwa kultury, e-usług – wyższy zaś w ramach wsparcia: 

mobilności miejskiej, infrastruktury drogowej, rewitalizacji oraz (z uwzględnieniem projektów, które nie złożyły 

WoP do dnia 30.06.2018 roku) infrastruktury ochrony zdrowia. Skuteczność osiągania celów projektowych RIT, 

mierzona stopniem osiągnięcia wskaźników programowych RPO WM 2014-2020 również jest generalnie niższa, 

z wyjątkiem wskazanych wyżej obszarów tematycznych, co wynika z harmonogramów realizacji projektów.  

3.5 Wkład wskaźników produktu i rezultatu projektów ZIT WOF i RIT w generowaniu 

wskaźników programowych RPO WM 2014-2020 oraz wskaźników strategicznych i 

horyzontalnych 

1.7. Jaki jest udział wskaźników produktu i rezultatu projektów ZIT WOF i RIT w generowaniu wskaźników programowych? 

W jakim stopniu opóźnienia ich wdrażania mogą stanowić zagrożenie dla realizacji celów pośrednich i końcowych PI 

realizowanych również w ramach podejścia zintegrowanego? 

1.8. Jaki jest projektowany udział wskaźników produktu i rezultatu projektów ZIT WOF i RIT w generowaniu wskaźników 

rezultatu strategicznego?  
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1.9. W jakim stopniu w projektach ZIT WOF/RIT realizowane są wskaźniki polityk horyzontalnych ujęte w WLWK? Jaka jest 

ich prognoza na koniec okresu programowania? 

1.10. W jakim stopniu projekty ZIT WOF/RIT przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 dla województwa 

mazowieckiego? Jaka jest prognoza ich wpływu na koniec okresu programowania?  

1.11. W jakim stopniu projekty ZIT WOF/RIT przyczyniają się do realizacji skwantyfikowanych celów SRWM? Jaka jest 

prognoza ich wpływu na cele SRWM na koniec okresu programowania? 

2.18. W jakim zakresie realizacja przedsięwzięć zintegrowanych podnosi konkurencyjność województwa mazowieckiego 

wobec regionów referencyjnych? Czy realizacja celu zwiększenia spójności wewnątrzregionalnej oddziałuje także na 

konkurencyjność regionu mazowieckiego(z uwzględnieniem projektów komplementarnych)? 

Wkład podejścia zintegrowanego w osiąganie wskaźników programowych RPO WM 2014-2020 

W Działaniu 2.1. E-usługi udział projektów ZIT WOF i RIT w generowaniu wskaźników programowych jest 

nieznaczny z wyjątkiem wskaźnika produktu: Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z 

utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych, który w projektach zintegrowanych został założony do 

osiągnięcia w 82% wartości docelowej w Programie oraz wskaźnika Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego [szt.], zaplanowanego w realizowanych projektach ZIT WOF i RIT w wysokości 

92% jego łącznej wartości docelowej. W realizowanym do dnia 30.06.2018 roku projekcie pozakonkursowym 

ZIT założono przy tym osiągnięcie 90% wartości docelowej wskaźnika Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych przewidzianej dla Poddziałania 2.1.2 E-

usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Ewentualne opóźnienia we wdrażaniu pozostałych interwencji 

konkursowych i pozakonkursowych nie powinny więc stanowić zagrożenia dla planowanego wskaźnika 

rezultatu.  

Należy nadmienić, iż wskaźnik Poddziałania 2.1.2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego [szt./rok] generowany jest przez projekty wdrażane w ramach Poddziałania 

2.1.1. RPO WM 2014-2020, a więc poza przypisanym mu Poddziałaniem 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach 

ZIT. W projekcie ZIT WOF założono osiągnięcie 124% wartości docelowej wskaźnika Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.] przypisanej do Poddziałania 2.1.2. 

RPO WM 2014-2020. Udział projektów zintegrowanych w generowaniu wartości docelowej tego wskaźnika w 

skali całego Programu jest jednak znikomy – w projektach tych założono osiągnięcie niespełna 5% wartości 

docelowej, stąd też opóźnienia w ich realizacji nie będą w znacznym stopniu wpływać na skuteczność osiągania 

celów OP II RPO WM 2014-2020 mierzonych przedmiotowym wskaźnikiem do roku 2023. Należy jednak 

podkreślić, że w skali Poddziałania 2.1.2. osiągnięcie celu pośredniego mierzonego tym wskaźnikiem jest 

zagrożone. 

Kolejny wskaźnik programowy Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 - transakcja [szt.] został założony do osiągnięcia w 101% zakładanej wartości docelowej na poziomie 

Poddziałania 2.1.1. RPO WM i jednocześnie na poziomie Programu głównie w projektach wdrażanych poza 

podejściem zintegrowanym (98%). Udział interwencji realizowanych poza mechanizmami terytorializacji jest 

także dominujący w przypadku pozostałych wskaźników programowych, zakładane jest w nich wielokrotne 

przekroczenie ich wartości docelowych przyjętych na poziomie Programu.  

Tabela 28 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 2.1. E-usługi (stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP od dnia 

25.09.2018 roku) 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202023 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP II (Poddziałanie 2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza) 

Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line informacje 

sektora publicznego [szt.] 

25 n.d. 80% 12% 676% 768% n.d. n.d. n.d. 

Liczba udostępnionych on-line 

dokumentów zawierających 

informacje sektora 

publicznego [szt.] 

10 750 n.d. 0% 0% 119% 119% n.d. n.d. n.d. 

Liczba zdigitalizowanych 

dokumentów zawierających 

informacje sektora 

publicznego [szt.] 

21 500 n.d. 0% 0% 74% 74% n.d. n.d. n.d. 

Przestrzeń dyskowa 

serwerowni [TB] 
530 n.d. 0% 18% 546% 564% n.d. n.d. n.d. 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja [szt.] 

1 300 156 4% 0,4% 21% 25% 0 0 0 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 

4 - transakcja [szt.]. 

995 n.d. 0% 3% 98% 101% n.d. n.d. n.d. 

Liczba pobrań/odtworzeń 

dokumentów zawierających 

informacje sektora 

publicznego [szt./rok] 

2 400 n.d. 0% 0% 1176% 1176% n.d. n.d. n.d. 

Liczba jednostek sektora 

publicznego korzystających z 

utworzonych aplikacji lub 

usług teleinformatycznych 

50 n.d. 112% 10% 1176% 1298% n.d. n.d. n.d. 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku  

Opóźnienia realizacyjne w projektach Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, związane z 

rozpoczęciem wydatkowania i rozliczania środków w projektach nie powodują ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika 

                                                 
23 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). W przypadku ZIT WOF, ze względu na brak projektów, 
które złożyły przynajmniej jeden wniosek o płatność, uwzględniono wartość docelową wskaźników wszystkich projektów 
zidentyfikowanych w ZWPP. 
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postępu finansowego określonego na koniec 2018 roku w wysokości 38 622 140 euro. Całkowita kwota 

wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność zatwierdzonych do dnia 20.09.2018 roku 

przekracza zaplanowaną kwotę o 17%.  

Żaden z przedstawicieli 30 gmin, które zostały objęte badaniem ilościowym w ramach niniejszego 

postępowania ewaluacyjnego nie deklaruje zamiaru aplikowania o środki w ramach Poddziałania 2.1.2. RPO 

WM 2014-2020. Biorąc jednak pod uwagę duże zainteresowanie konkursami, które zostały przeprowadzone w 

okresie styczeń-maj 2018 roku, należy założyć, iż alokacja przeznaczona na wsparcie e-usług (z uwzględnieniem 

zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego E-Archiwum) zostanie wykorzystana w 100%. 

W OP III (Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu) udział projektów ZIT i RIT jest umiarkowanie 

istotny (19%) w zakresie osiągania zakładanej na poziomie Programu wartości docelowej wskaźnika 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha). Inaczej jest w przypadku wskaźnika Liczba 

inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]. Łącznie projekty ZIT i RIT 

zakładają osiągnięcie jego wartości docelowej w 80%. W skali całego Programu wartość docelowa wskaźnika 

rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach osiągana jest w 127% jego wartości 

docelowej, przy udziale projektów podejścia zintegrowanego na poziomie 23%. 

Tabela 29 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 3.1. Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu (stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i 

założeń SZOOP od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202024 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP III (Poddziałanie 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT; Poddziałanie 3.1.2. Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu) 

Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych (ha) 
435 n.d. 1% 18% 54% 73% n.d. n.d. n.d. 

Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach 

inwestycyjnych [szt.] 

50 n.d. 64% 16% 46% 126% n.d. n.d. n.d. 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach (EPC) 

280 n.d. 5% 18% 109% 127% n.d. n.d. n.d. 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Opóźnienia w wykazywaniu wydatków ponoszonych w ramach projektu Poddziałania 3.1.2. RPO WM 2014-

2020 nie powodują ryzyka nieosiągnięcia celu pośredniego OP III Rozwój potencjału innowacyjnego i 

przedsiębiorczości mierzonego wskaźnikiem finansowym. Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych 

do dnia 20.09.2018 roku w składanych WoP stanowi 226% zakładanej na rok 2018 wartości wskaźnika postępu 

finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Wskaźnik ten generowany jest 

głównie przez projekty Działania 3.3. Innowacje w MSP, wdrażane poza podejściem zintegrowanym. 

                                                 
24 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023).  
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W Działaniu 4.2. Efektywność energetyczna udział projektów RIT w osiąganiu wartości docelowej wskaźnika 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków wynosi 3%. Ewentualne opóźnienia projektowe nie mają 

wpływu na osiąganie celu pośredniego OP IV mierzonego przedmiotowym wskaźnikiem, ponieważ wykazano 

jego osiągnięcie w zatwierdzonych WoP projektów realizowanych poza podejściem zintegrowanym 

planowanych do zakończenia przed 30.09.2018 roku w wysokości blisko dwukrotnie przekraczającej wartość 

docelową wskaźnika zaplanowaną na koniec 2018 roku. Pozostałe wskaźniki programowe również osiągane są 

głównie w projektach wdrażanych poza mechanizmami terytorialnymi, zakładając wielokrotne przekroczenie 

ich wartości docelowych. Wyjątek stanowi wskaźnik rezultatu Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 

w budynkach publicznych [kWh/rok] osiągany w realizowanych projektach zaledwie w wysokości 44% jego 

wartości docelowej. Opóźnienia we wdrażaniu projektów RIT w niewielkim stopniu wpływają na zagrożenie 

nieosiągnięcia wskaźnika.  

W Działaniu 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza wszystkie wskaźniki programowe związane z 

obszarem mobilności miejskiej osiągane są w podejściu zintegrowanym. Opóźnienia w realizacji projektów 

dotyczących budowy ścieżek rowerowych w ZIT WOF niosą za sobą ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego ram 

wykonania, mierzonego wskaźnikiem Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów w skali 

całego Programu, mimo wykazania w zatwierdzonych WoP osiągnięcia go w wysokości przekraczającej cel 

pośredni. Nie wykazano bowiem osiągnięcia wskaźnika w WoP złożonych przez projekty planowane do 

zakończenia do dnia 30.09.2018 roku. Niemniej jednak, jak wynika z informacji pozyskanych od IP ZIT, w 

październiku 2018 roku zakończono realizację rzeczową projektu ZIT WOF, w którym 

wybudowano/przebudowano 20 km ścieżek rowerowych. Rozliczenie końcowego wniosku o płatność przed 

dniem 31.12.2018 roku powinno spowodować osiągnięcie celu pośredniego ram wykonania. Jak wynika z 

danych monitoringowych nie występuje ryzyko niezrealizowania celu pośredniego dla Poddziałania 4.3.1. 

Mobilność miejska. W projektach planowanych do zakończenia przed końcem 2018 roku cel pośredni zostanie 

wykazany w ponad siedmiokrotnej wysokości. 

Wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika (cel końcowy) została założona do osiągnięcia w blisko 

trzykrotnie wyższej wartości niż założono w Programie, nie występuje więc ryzyko nieosiągnięcia zakładanych 

efektów Programu na rok 2023. Cel pośredni wskaźnika Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

parkuj i jedź dla Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT zostanie ponad czterokrotnie 

przekroczony. Nie występuje zagrożenie niezrealizowania celu końcowego żadnego ze wskaźników 

programowych.  

Tabela 30 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 4.2. Efektywność energetyczna i w Działaniu 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (stan na 

dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202025 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP IV (Działanie 4.2. Efektywność energetyczna) 

                                                 
25 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

67 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202025 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków (szt.) 
470 44 0% 3% 35% 38% 0 0 84 

Moc zainstalowana energii 

elektrycznej i cieplnej (MW) 
9 n.d. 0% 1498% 212% 1710% n.d. n.d. n.d. 

Zmniejszenie rocznego zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych [kWh/rok] 

157 000 000 n.d. 0% 5% 36% 41% n.d. n.d. n.d. 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2] 

54 400 n.d. 0% 5% 201% 206% n.d. n.d. n.d. 

Ilość zaoszczędzonej energii 

elektrycznej [MWh/rok] 
8 000 n.d. 0% 4% 716% 720% n.d. n.d. n.d. 

OP IV (Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej;  

Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT) 

Długość wybudowanych lub 

przebudowanych dróg dla 

rowerów (km), 

160 20 209% 70% 3% 282% n.d. 7,67 n.d. 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” [szt.] 

3 700 n.d. 75% 24% 0% 99% n.d. n.d. n.d. 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów 

„parkuj i jedź” [szt.] 

35 2 74% 34% 0% 108% 9 0 0 

Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.] 

10 n.d. 0% 370% 0% 370% n.d. n.d. n.d. 

Liczba pojazdów korzystających z 

miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach parkuj 

i jedź (szt.) 

266 000 n.d. 8% 80% 0% 88% n.d. n.d. n.d. 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Opóźnienia w wykazywaniu zakończenia inwestycji w budowę, przebudowę dróg dla rowerów w projektach ZIT 

WOF wpływają na ryzyko niepowodzenia osiągnięcia celu pośredniego OP IV Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną mierzonego wskaźnikiem finansowym. Do dnia 20.09.2018 roku w zatwierdzonych wnioskach o 
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płatność uznano zaledwie 72% wartości docelowej wskaźnika postępu finansowego Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Cel końcowy mierzony wskaźnikiem finansowym nie jest przy 

tym zagrożony.  

14 spośród 30 gmin WOF objętych badaniem ilościowym w ramach niniejszego postepowania ewaluacyjnego, 

planuje ubiegać się o wsparcie w 2019 roku (wskazując zarówno na plany dotyczące budowy/przebudowy 

obiektów parkuj i jedź oraz dróg rowerowych), co powinno spowodować 100% wykorzystanie alokacji 

przeznaczonej na Poddziałanie 4.3.2. RPO WM 2014-2020. 

Cele Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe w niewielkiej mierze uzależnione są od płynności wdrażania 

projektów RIT, które generują od 10% do 23% docelowych wartości wskaźników programowych. W skali całego 

Programu (z uwzględnieniem zarówno podejścia zintegrowanego jak i projektów realizowanych poza 

mechanizmem terytorializacji) występuje ryzyko nieosiągnięcia celów pośrednich OP V, mierzonych 

wskaźnikami: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem i Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem. 

Wskaźniki te zostały wykazane w WoP projektów planowanych do zakończenia przed 30.09.2018 roku w 

wysokości stanowiącej odpowiednio 83% i 25%. Zagrożony jest cel końcowy wskaźnika Liczba obiektów 

zabytkowych objętych wsparciem w przypadku braku jego dalszej kontraktacji. W realizowanych projektach 

założony jest on do osiągnięcia w 67% wartości docelowej, z czego 10% stanowią założenia wdrażanych 

projektów RIT. W ramach pozostałych 15% alokacji możliwe będzie zwiększenie kontraktacji wskaźnika o 

kolejne 12% wartości docelowej, co może zapobiec poważnemu niepowodzeniu realizacji celu.  

Tabela 31 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 5.3. Dziedzictwo kulturowe (stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP 

od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202026 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP V (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe) 

Liczba instytucji kultury 

objętych wsparciem (szt.) 
30 6 0% 23% 110% 133% 0 0 5 

Liczba kulturowych obszarów / 

miejsc / instytucji kulturalnych 

udostępnianych dla 

niepełnosprawnych 

30 n.d. 0% 13% 117% 130% n.d. n.d. n.d. 

Liczba obiektów zabytkowych 

objętych wsparciem (szt.). 
30 4 0% 10% 57% 67% 0 0 1 

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

255 000 n.d. 0% 22% 219% 241% n.d. n.d. n.d. 

                                                 
26 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202026 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne [odwiedziny/rok] 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Kwota wydatków kwalifikowalnych uznanych w złożonych wnioskach o płatność do dnia 20.09.2018 stanowi 

227% wartości celu pośredniego OP V Gospodarka przyjazna środowisku, mierzonego wskaźnikiem postępu 

finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. 

W Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia projekty RIT monitorują wskaźnik programowy Liczba 

wspartych podmiotów leczniczych w wysokości 7% jego wartości docelowej (łącznie, razem z realizowanymi 

projektami, które nie złożyły jeszcze WoP potencjał generowania wskaźnika wzrasta do 43%). Opóźnienia 

kontraktacji w stosunku do planów inwestycyjnych beneficjentów, spowodowane późnym ogłoszeniem 

konkursów, wynikające z przedłużającego się procesu formułowania map potrzeb zdrowotnych na poziomie 

krajowym, mogą więc w istotnym stopniu wpływać na tempo osiągania celu końcowego mierzonego tym 

wskaźnikiem. Kolejny programowy wskaźnik produktu Liczba urządzeń aparatury medycznej/ sprzętu 

medycznego zakupionych w programie monitorowany jest głównie w projektach wdrażanych poza podejściem 

terytorialnym.  

W Działaniu 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych założenia zarówno projektów RIT, jak i interwencji 

realizowanych poza podejściem terytorialnym, przekraczają znacznie wartość docelową wskaźników 

programowych: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacja i Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach. Ewentualne opóźnienia czy korekty realizacyjne projektów RIT nie wpłyną więc w 

istotnym stopniu na skuteczność osiągania wartości docelowych tych wskaźników. Występuje jednak ryzyko 

niezrealizowania celu końcowego Działania 6.2. mierzonego wskaźnikiem: Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich [m
2
]. Występuje także zagrożenie nieosiągnięcia celu 

pośredniego i końcowego mierzonego wskaźnikiem Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na zrewitalizowanych obszarach. W obecnie wdrażanych projektach założono jego osiągnięcie w wysokości 13 

sztuk, co stanowi zaledwie 35% zakładanej wartości docelowej. W składanych WoP nie wykazano do dnia 

30.06.2018 roku postępów w osiągnięciu wskaźnika.  

Tabela 32 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia i w Działaniu 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

(stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202027 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

                                                 
27 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 
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(2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

realizowan
ych 

projektach 
ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 

zintegrowanym 

OP VI (Działanie 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia) 

Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych (szt.) 
14 n.d. 0% 7% 7% 14% n.d. n.d. n.d. 

Liczba urządzeń aparatury 

medycznej/ sprzętu 

medycznego zakupionych w 

programie (szt.) 

1 000 n.d. 0% 9% 70% 79% n.d. n.d. n.d. 

Ludność objęta ulepszonymi 

usługami zdrowotnymi [osoby] 
185 000 n.d. 0% 0% 4% 4% n.d. n.d. n.d. 

OP VI (Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych) 

Budynki publiczne lub 

komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach 

miejskich [m2] 

33000 n.d. 0% 21% 7% 28% n.d. n.d. n.d. 

Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją (ha) 
28 n.d. 0% 925% 187% 1 112% n.d. n.d. n.d. 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na zrewitalizowanych 

obszarach 

38 4 0 24% 11% 35% n.d. 0 0 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

(szt.) 

34 n.d. 0% 94% 509% 603% n.d. n.d. n.d. 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Niewystarczające osiąganie wszystkich celów rzeczowych w Działaniu 6.2. RPO WM 2014-2020 nie wpływa 

jednak negatywnie na cel pośredni OP VI Jakość życia mierzony wskaźnikiem postępu finansowego. Kwota 

wydatków kwalifikowalnych uznanych w złożonych wnioskach o płatność do dnia 20.09.2018 stanowi 242% 

wartości wskaźnika Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych, założonej do osiągnięcia na 

dzień 31.12.2018 roku. 

Cele pośrednie i końcowe Działania 7.1. Infrastruktura drogowa obarczone są zróżnicowanym ryzykiem. W 

projektach RIT planowanych do zakończenia do dnia 30.09.2018 roku wykazano w zatwierdzonych WoP 

osiągnięcie wskaźnika Całkowita długość przebudowanych dróg w wysokości stanowiącej 172% jego wartości 

pośredniej w Programie. Ponadto projekty te monitorują pięciokrotnie wyższą wartość docelową tego 

wskaźnika niż zakładana na koniec 2023 roku. W przypadku kolejnego wskaźnika programowego: Całkowita 

długość wybudowanych dróg można stwierdzić, iż projekty RIT generują go zaledwie w 47% wartości docelowej. 

Cel pośredni mierzony tym wskaźnikiem na koniec 2018 roku nie jest zagrożony – projekty zakończone i 

planowane do zakończenia do dnia 30.06.2018 roku wykazały go w zatwierdzonych WoP w wysokości 145% 

zakładanej wartości. Biorąc jednak pod uwagę zaawansowanie wdrażania Programu występuje ryzyko 

niezrealizowania celu końcowego Programu mierzonego długością nowych dróg.  
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Tabela 33 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 7.1. Infrastruktura drogowa (stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP 

od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202028 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP VII (Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa) 

Całkowita długość nowych 

dróg (km) 
47 5,4 0% 47% 18% 65% 0 0 7,42 

Całkowita długość 

przebudowanych dróg (km) 
25 3 0% 547% 51% 598% 0 5,17 0 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Wskaźnik postępu finansowego dla OP VII Rozwój regionalnego systemu transportowego przekroczył o 149% 

zaplanowaną w Programie wartość celu pośredniego, przewidzianą na dzień 31.12.2018 roku. 

W Działaniu 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

udział projektów ZIT WOF w generowaniu wskaźników programowych jest dominujący. Generują one 

dwukrotnie większą wartość docelową wskaźników programowych w realizowanych projektach, niż 

interwencje prowadzone poza podejściem zintegrowanym. Postęp kontraktacji wskaźników zarówno w 

podejściu zintegrowanym, jak i poza nim, jest niewystarczający. We wdrażanych projektach monitorowane są 

one w wysokości 47% wartości docelowej (liczba utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3) i 33% 

(liczba osób powracających na rynek pracy). Wspomniane wcześniej w raporcie problemy realizacyjne w 

Poddziałaniu 8.3.2. RPO WM 2014-2020 oddziałują więc na ryzyko nieosiągnięcia celów końcowych Programu. 

Tabela 34 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 

(stan na dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń RPO WM 2014-2020 od dnia 25.09.2018 roku) 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202029 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP VIII (Działanie 8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3) 

                                                 
28 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 
29 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202029 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

Liczba utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (szt.) 

3 004 n.d. 31% 0% 16% 47% n.d. n.d. n.d. 

Liczba osób, które powróciły 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub 

utrzymały zatrudnienie, po 

opuszczeniu programu 

2 403 n.d. 22% 0 11% 33% n.d. n.d. n.d. 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Kwota wydatków kwalifikowalnych uznanych w złożonych wnioskach o płatność do dnia 20.09.2018 r. stanowi 

133% wartości celu pośredniego OP VIII Rozwój rynku pracy, mierzonego wskaźnikiem postępu finansowego 

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Analiza wyników badania ilościowego z 

przedstawicielami 30 gmin WOF wskazuje, iż zaledwie 5 potencjalnych beneficjentów (gminy: Halinów, 

Michałowice, Nadarzyn, Raszyn, Pruszków) planuje ubiegać się o wsparcie w konkursie w 2019 roku. Plany te 

zostały skwantyfikowane przez 3 beneficjentów. Zakładają utworzenie 125 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 

oraz objęcie wsparciem 110 osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wskazuje to na zagrożenie nieosiągnięcia 

finansowego celu końcowego Poddziałania 8.3.2. RPO WM 2014-2020 i ryzyko wykorzystania zaledwie 48% 

alokacji. W poprzednim rozdziale wskazano na konieczność intensyfikacji działań promocyjnych, skierowanych 

do pozostałych gmin WOF.  

W Działaniu 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży nie zidentyfikowano zagrożenia nieosiągnięcia celów 

pośrednich i końcowych Programu. W zatwierdzonych wnioskach o płatność wykazano osiągnięcie wskaźnika 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie w wysokościach przekraczających zarówno jego wartość pośrednią jak i wartość 

końcową. Realizowane projekty ZIT mają również wkład w monitorowanie wskaźników istotnych na poziomie 

całego Działania 10.1. RPO WM 2014-2020, nieujętych w systemie wskaźników Poddziałania 10.1.2. Edukacja 

ogólna w ramach ZIT. W Poddziałaniu 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT w realizowanych 

projektach założono osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika programowego Liczba szkół i placówek objętych 

wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa zawodowego w wysokości nieznacznie 

przekraczającej jego wartość docelową na koniec programowania. Niemniej jednak, w skali całego Działania 

10.3. RPO WM 2014-2020 można odnotować jego zakontraktowanie jedynie w wysokości 41%. 

Tabela 35 Udział projektów podejścia zintegrowanego w osiąganiu rzeczowych celów pośrednich i końcowych RPO WM 

2014-2020 w Działaniu 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży i w Działaniu 10.3. Doskonalenie zawodowe
30

 (stan na 

dzień 30.06.2018 roku w stosunku do alokacji i założeń SZOOP od dnia 25.09.2018 roku)
31 

                                                 
30 W tabeli ujęto wyłącznie wskaźniki monitorowane w projektach podejścia zintegrowanego 
31 W tabeli podkreślono wskaźniki obowiązkowe dla Poddziałania 10.1.2. i Poddziałania 10.3.3 (ZIT WOF). Projekty ZIT WOF monitorowały 
ponadobowiązkowo, dla celów projektowych również pozostałe wskaźniki wyszczególnione w niniejszej tabeli. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202032 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

OP X (Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT; Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna) 

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty 

wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć 

edukacyjnych [szt.] 

313 n.d. 19% 0% 107% 126% n.d. n.d. n.d. 

Liczba szkół, których 

pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w 

programie [szt.] 

292 n.d. 34% 0% 133% 167% n.d. n.d. n.d. 

Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych w programie 

(osoba) – wskaźnik 

obowiązkowy dla Poddziałania 

10.1.2. i dla Poddziałania 

10.1.1.  

35 680 15 205 53% 0% 121% 174% 14 161 0 37 753 

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie 

[osoby] 

1 633 n.d. 40% 0% 279% 319% n.d. n.d. n.d. 

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem z zakresu TIK w 

programie [osoby] 

327 n.d. 62% 0% 835% 898% n.d. n.d. n.d. 

OP X (Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe) 

Liczba szkół i placówek 

objętych wsparciem w 

zakresie realizacji zadań w 

obszarze doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

(wskaźnik obowiązkowy dla 

Poddziałania 10.3.3. oraz 

Poddziałania 10.3.1.) 

816 n.d. 14% n.d. 26% 41% n.d. n.d. n.d. 

Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz 
1 948 n.d. 3% 0% 65% 68% n.d. n.d. n.d. 

                                                 
32 Obliczono jako stosunek wartości docelowej wskaźników monitorowanych w projektach, które złożyły przynajmniej jeden wniosek o 
płatność do wartości docelowej wskaźnika w RPO WM 2014-2020 (na rok 2023). 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika w 
RPO WM 

2014-2020 
(2023) 

Wartość 
pośrednia 
wskaźnika 
założona w 
RPO WM 

2014-2020 
(2018) 

Udział projektów w osiąganiu 
założonej wartości docelowej 
wskaźnika w RPO WM 2014-

202032 

Łączny 
poziom 

kontraktacj
i 

wskaźnikó
w w 

realizowan
ych 

projektach 

Wartość pośrednia wskaźnika w 
projektach (wskaźniki wykazane w 
zatwierdzonych WoP w projektach 

zakończonych do 30.06.2018) 

ZIT WOF RIT 

Poza 
podejściem 
zintegrowa

nym 

ZIT WOF RIT 
Poza 

podejściem 
zintegrowanym 

instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie 

[osoby]  

Liczba podmiotów 

realizujących zadania centrum 

kształcenia zawodowego i 

ustawicznego objętych 

wsparciem w programie [szt.] 

7 n.d. 0% 0% 257% 257% n.d. n.d. n.d. 

Liczba szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego [szt.] 

232 n.d. 0% 3% 96% 99% n.d. n.d. n.d. 

Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących 

w stażach i praktykach u 

pracodawcy [osoby] 

13 232 4 160 0% 2% 141% 143% 0 0 1 455 

Źródło: wartości docelowe i osiągane w projektach na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Kwota wydatków kwalifikowalnych uznanych w złożonych wnioskach o płatność do dnia 20.09.2018 stanowi 

100% wartości celu pośredniego OP X Edukacja dla rozwoju regionu, mierzonego wskaźnikiem postępu 

finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych. Analiza wyników badania z 

przedstawicielami 30 gmin WOF wskazuje na ich wysokie zainteresowanie uczestniczeniem w konkursie 

Poddziałania 10.1.2. RPO WM 2014-2020 w roku 2019. Plany takie deklaruje co druga badana gmina WOF. 

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie średnio 1,8 mln PLN. Wykorzystanie alokacji zaplanowanej 

na Poddziałanie 10.1.2 RPO WM 2014-2020 nie jest więc obarczone ryzykiem. W przypadku Poddziałania 

10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT zainteresowanie gmin WOF jest znacznie mniejsze. 

Zainteresowanie takie zgłasza 5 gmin: Nadarzyn, Raszyn, Pruszków, Jabłonna, Legionowo, zakładając średnio 

objęcie wsparciem od 2 do 3 szkół w projekcie. Przewidywana wartość tych projektów nie przekroczy 2 mln 

PLN, co wskazuje na ryzyko wykorzystania alokacji Poddziałania 10.3.3. RPO WM 2014-2020 na koniec 2019 

roku w wysokości jedynie 56% i ryzyko niepełnego zrealizowania celu finansowego OP X Edukacja dla rozwoju 

regionu. Należy jednak przyjąć, że kontraktacja wzrośnie po wyczerpaniu alokacji na konkurencyjne Działania: 

Działanie 10.1. Kształcenie ogólne dzieci i młodzieży (w ramach tego Działania również prowadzone jest 

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjów i uczniów starszych klas szkół podstawowych) i 

Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, w których również prowadzone jest doradztwo 

zawodowe w połączeniu z innymi interwencjami. REKOMENDACJA: W przyszłym okresie programowania należy 

uwzględnić w planowaniu harmonogramu konkursów EFS ewentualną konkurencyjność wsparcia, wynikająca z 

powielania niektórych interwencji w ramach różnych Działań i Poddziałań.  



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

75 

Podsumowanie. Zaawansowanie projektów ZIT WOF na 30.06.2018 r. generowało ryzyko nieosiągnięcia celu 

pośredniego OP IV RPO WM, mierzonego wskaźnikiem Długość przebudowanych lub wybudowanych dróg dla 

rowerów, zarówno dla Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT, jak i w skali całego Programu. Jak 

wynika z informacji uzyskanych od IP ZIT WOF, rozliczenie do końca 2018 roku projektu ZIT, w którym 

zakończono budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, pozwoli jednak na zniwelowanie tego ryzyka. W 

przypadku RIT nie zidentyfikowano istotnego wpływu bieżącej kontraktacji wskaźników oraz ewentualnych 

opóźnień realizacyjnych na większość celów pośrednich i końcowych OP, w których RIT są realizowane. 

Osiągane są one głównie w projektach wdrażanych poza podejściem zintegrowanym z wyjątkiem Poddziałania 

4.3.1. Mobilność miejska, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych oraz Działania 7.1. 

Infrastruktura drogowa. Nie zidentyfikowano jednak znaczących ryzyk realizacyjnych projektów RIT w wyżej 

wskazanych obszarach.  

Wkład podejścia zintegrowanego w osiąganie wskaźników rezultatu strategicznego RPO WM 2014-2020 i 

wskaźniki SRWM 

W logice interwencji OP II RPO WM 2014-2020 przewidziano, iż wdrażanie interwencji e-usług wpłynie na 

osiągnięcie wskaźnika rezultatu strategicznego Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC). W 

podejściu zintegrowanym wskaźnik ten generować będą głównie projekty ZIT, ze szczególnym uwzględnieniem 

projektu Virtual WOF. Biorąc pod uwagę, iż pozostałe projekty stanowić będą uzupełnienie głównej interwencji, 

tj. Virtual WOF, i realizowane będą na tym samym obszarze interwencji, skuteczność oddziaływania podejścia 

zintegrowanego uzależniona jest w głównej mierze od powodzenia projektu pozakonkursowego ZIT. Brak 

zidentyfikowanych ryzyk wdrażania projektu umożliwia prognozowanie osiągnięcia wskaźnika w wysokości 

zakładanej w Strategii ZIT WOF, czyli w wysokości 45,38. Udział interwencji ZIT w wartości docelowej wskaźnika 

rezultatu strategicznego stanowić będzie odzwierciedlenie potencjału ludnościowego obszaru, wynosić więc 

będzie w przybliżeniu 110% wartości wskaźnika w skali całego regionu.  

Wsparciu terenów inwestycyjnych w projektach zintegrowanych w OP III RPO WM 2014-2020 towarzyszy 

wskaźnik rezultatu strategicznego Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w stosunku do 

PKB. Założono w nich 10% wzrost nakładów innowacyjnych w województwie mazowieckim w relacji do roku 

bazowego 2014. Wskaźnik ten nie jest monitorowany w ogólnopolskiej statystyce GUS dla lat 2015-2017. Biorąc 

jednak pod uwagę 20% spadek udziału nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w 

nakładach krajowych w latach 2011-2016 przy silnej fluktuacji wskaźnika Nakłady na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach w relacji do PKB w latach 2006-2014 oraz towarzyszący mu wzrost PKB województwa 

mazowieckiego w porównywalnym okresie – należy przyjąć, iż inwestycje projektów zintegrowanych 

skierowane do sektora MSP nie przyczynią się w istotnym, mierzalnym stopniu do osiągnięcia rezultatu 

strategicznego RPO WM 2014-2020.  

Wykres 3 Zmiany udziału nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych w latach 

2011-2016 
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Źródło: Dane GUS 

Projekty podejścia zintegrowanego nie oddziałują na wysokość wskaźnika rezultatu strategicznego przyjętego w 

OP IV RPO WM 2014-2020: Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalnobytowe. Interwencje realizowane są 

bowiem poza sektorem mieszkalnictwa, który obejmuje definicja wskaźnika. Wpływają one natomiast na 

wysokość wskaźnika Roczne stężenie pyłu PM10 oraz Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej. 

Należy w tym miejscu nadmienić, iż w województwie mazowieckim w latach 2012-2017 obserwowana jest 

tendencja malejąca odnosząca się do liczby przewozów pasażerów środkami komunikacji miejskiej (spadek o 

10%), podczas gdy w logice interwencji Programu założono blisko dwudziestoprocentowy wzrost wartości 

wskaźnika.  

Wykres 4 Zmiany liczby przewozów pasażerów środkami komunikacji miejskiej w latach 2012-2017 

 

Źródło: Dane GUS 

Prognozowane w projektach podejścia zintegrowanego przekroczenie zakładanej wysokości wskaźników 

monitorujących liczbę zakupionego taboru oraz obiektów park&ride nie spowoduje odwrócenia trendu w skali 

całego regionu. Można jednak przyjąć, że zahamuje on tendencje spadkowe i przyczyni się do utrzymania 

wartości bazowej (2012 rok) na koniec roku 2023, poprzez wsparcie połączeń komunikacyjnych w WOF, 

obejmującym 52% potencjał ludności regionu.  

Analiza trendu zmiany stężenia pyłu PM10 w województwie mazowieckim
33

 wskazuje na postępujący spadek 

wysokości wskaźnika. Ogólnodostępne dane GUS monitorują jedynie ogólną emisję zanieczyszczeń pyłowych, 

                                                 
33 http://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny 
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wskazując na ich sukcesywny spadek w latach wdrażania Programu. W dokumencie programowym założono, iż 

w na koniec 2023 roku w regionie mazowieckim stężenie pyłu PM10 nie przekroczy poziomu 40 mikrogramów 

na metr sześcienny, czyli podstawowej normy czystości powietrza. Należy przyjąć, iż interwencje podejścia 

zintegrowanego spowodują pogłębienie trendu spadkowego stężenia pyłu PM10 wskutek wymiany 27 sztuk 

taboru komunikacji miejskiej na tabor niskoemisyjny. Zakładana w RPO WM 2014-2020 wartość docelowa 

wskaźnika rezultatu strategicznego zostanie osiągnięta, z uwzględnieniem 30% udziału interwencji podejścia 

zintegrowanego (odpowiadającego wspartemu terytorium). Wartość wskaźnika na obszarze realizacji wsparcia 

podejścia zintegrowanego spadnie poniżej 40 jednostek na koniec 2023 roku.  

Podejście zintegrowane wdrażane w projektach RIT w Działaniu 5.3. Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-

2020 nie oddziałuje istotnie na wskaźnik rezultatu strategicznego Liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji 

kultury oraz zwiedzających muzea na 1000 mieszkańców.  

 

 

Wykres 5 Wzrost liczby uczestników imprez ogółem w województwie mazowieckim 

 

Źródło: Dane GUS 

Biorąc pod uwagę 10% wzrost liczby uczestników imprez w województwie mazowieckim w latach 2013-2016 

przy zachowaniu stałej tendencji wzrostowej w tym okresie można przyjąć, iż tendencja zmian sytuacji w 

województwie mazowieckim odpowiadać będzie logice interwencji. Przy planowanym do osiągnięcia w 

podejściu zintegrowanym wzroście odwiedzin instytucji kultury o 4,5 jednostki wskaźnika rezultatu 

strategicznego, można założyć, iż, realizowane interwencje przyczynią się do osiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika w wysokości mniej niż 1% jego zakładanej wysokości.  

Projekty RIT realizowane w Działaniu 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WM 2014-2020 nie wpływają w 

istotnym stopniu na osiąganie zakładanych w RPO WM 2014-2020 wartości wskaźników rezultatu 

strategicznego: Średnia długość pobytu w szpitalu psychiatrycznym oraz Średnia długość pobytu w szpitalu na 

oddziale onkologicznym. Realizowane interwencje jedynie w dwóch przypadkach uwzględniają inwestycje w 

infrastrukturę diagnostyki onkologicznej, dominują inwestycje w infrastrukturę diagnostyki i profilaktyki 

kardiologicznej.  

Podobnie też interwencje Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014-2020 

realizowane w podejściu zintegrowanym nie wpływają bezpośrednio na osiąganie zakładanej w dokumencie 
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programowym wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej na 10 tys. ludności. Wdrażane projekty rewitalizacyjne oddziałują silnie na jakość życia 

mieszkańców poprzez nadawanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych rewitalizowanym obszarom, 

niemniej jednak zaledwie w 3 projektach realizowane interwencje uwzględniają wprowadzenie usług 

społecznych dla mieszkańców obszaru. Wskaźnik rezultatu strategicznego osiągany będzie raczej w 

komplementarnych projektach z obszaru włączenia społecznego realizowanych na wspartych w ramach RIT 

terenach rewitalizowanych, wdrażanych poza podejściem zintegrowanym. 

Projekty zintegrowane realizowane w Działaniu 7.1. Infrastruktura drogowa RPO WM 2014-2020 oddziałują na 

wskaźnik rezultatu strategicznego Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej WDDT II (syntetyczny) w 

umiarkowanym stopniu. Jak wynika ze wstępnych prognoz
34

, w wyniku zaplanowanych i realizowanych 

inwestycji RPO WM 2014-2020, dostępność drogowa regionu wzrośnie o 0,46%. Udział podejścia 

zintegrowanego wynosi mniej niż 50% ze względu na skupienie wsparcia na przebudowie – nie zaś na budowie 

nowych dróg, które to interwencje wdrażane są głównie poza mechanizmem terytorialnym. Wpływ podejścia 

zintegrowanego na wskaźnik rezultatu strategicznego oznaczać więc będzie jego zmianę o 0,24%, a więc mniej 

niż 3% udział w zakładanej wartości docelowej wskaźnika.  

Skala wsparcia zakładana w realizowanych projektach podejścia zintegrowanego w niewielkim stopniu 

oddziałuje na wskaźniki monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. 

Wdrażane inwestycje Działania 3.1. Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu nie zwiększają poziomu 

innowacyjności mazowieckich firm, nie wpływają więc na wskaźniki celu strategicznego Wzrost 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych 

technologii. Zakres wsparcia projektów podejścia zintegrowanego w znikomym stopniu przyczynia się także do 

osiągania wskaźników celu strategicznego SRWM Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i 

społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną nie oddziałują na 

diagnostykę neonatologiczną, wsparcie miejsc tworzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w niezadowalającym 

stopniu przekłada się na podnoszenie zatrudnialności osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wpływ projektów 

RIT na wskaźnik celu strategicznego Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów 

środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia odnoszący się do 

zwiększenia liczby widzów, słuchaczy instytucji kulturalnych i odwiedzających muzea został opisany wcześniej w 

niniejszym rozdziale jako umiarkowany.  

Projekty ZIT WOF realizowane w obszarze mobilności miejskiej wpływają natomiast w istotnym stopniu na 

osiąganie celu strategicznego Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego, mierzonego wskaźnikiem Odsetek mieszkańców województwa objętych izochroną 60 minut 

dostępności transportem zbiorowym do Warszawy (w porannym szczycie komunikacyjnym). Budowa obiektów 

park&ride na trasie SKM przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanego wskaźnika. Prognozowana w 

realizowanych projektach liczba miejsc postojowych w tych obiektach w wysokości 2 783 wpływa na wzrost 

wartości wskaźnika SRWM o 0,2%, co stanowi 5% zakładanego przyrostu, z 53% do 57%, liczby mieszkańców 

objętych izochroną 60 minut dostępności transportem zbiorowym do Warszawy.  

Pozostałe cele strategiczne SRWM nie zostały objęte wsparciem w podejściu zintegrowanym SRWM.  

Wspomniane wyżej cele stanowią zakładane w dokumentacji strategicznej determinanty konkurencyjności 

regionu mazowieckiego. W opracowaniu z serii Trendy Rozwojowe Mazowsza, Wzorzec Rozwoju Mazowsza
35

, 

przedstawiono dodatkowe czynniki warunkujące wzrost konkurencyjności Mazowsza wobec 12 referencyjnych 

                                                 
34 Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów 
strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja), IGIPZ PAN, 2017. 
35 Wzorzec rozwoju Mazowsza, raport końcowy, MBPR, Warszawa, 2013 
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regionów europejskich, w których zidentyfikowano podobny jak na Mazowszu potencjał lub podobne wyzwania 

rozwojowe. Czynniki te odnoszą się w pierwszym rzędzie do kapitału społecznego, w tym kapitału relacyjnego, 

również na poziomie instytucjonalnym. Realizacja wsparcia RPO WM 2014-2020 w podejściu zintegrowanym 

zwiększa kapitał relacyjny w regionie poprzez inicjowanie długoletnich partnerstw, prowadzenia 

międzyinstytucjonalnego programowania i koordynacji wsparcia.  

Innym istotnym czynnikiem oddziaływania podejścia zintegrowanego na konkurencyjność regionu jest wsparcie 

kapitału intelektualnego uczniów szkół ZIT WOF oraz realizacja projektów doradztwa zawodowego 

przyczyniająca się w pośrednim stopniu do dalszej kontynuacji procesu kształcenia przez uczniów. Projekty 

wdrażane w podejściu zintegrowanym nie wspierają konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie kapitału 

infrastruktury przemysłowej czy naukowej, oddziałują jednak silnie na kapitał ludzki i społeczny. Jak 

wspomniano wcześniej w raporcie, projekty ZIT i RIT nie wpływają w istotny sposób na gospodarcze 

determinanty konkurencyjności regionu wobec regionów referencyjnych. Podnoszą jednak dostępność 

warszawskiego rynku pracy poprzez inwestycje w obiekty park&ride na terenie WOF, podnoszą atrakcyjność 

inwestycyjną subregionu siedleckiego i ciechanowskiego. Zwiększanie atrakcyjności wspartych subregionów 

jako miejsca zamieszkania poprzez projekty rewitalizacyjne i inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia 

sprzyja zahamowaniu procesu depopulacji, wpływa pośrednio na tendencje migracyjne, obecnie niekorzystne 

dla subregionów województwa mazowieckiego z wyjątkiem WOF.  

Wkład podejścia zintegrowanego w osiąganie celów Strategii Europa 2020 i wskaźników 

polityk horyzontalnych WLWK 

W ramach Strategii Europa 2020 określono następujące cele dla Polski:  

 Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 71% (dla UE wskaźnik 

ustalono na poziomie 75%);  

 Osiągnięcie poziomu nakładów na działalność B+R równego 1,7% PKB (dla UE – 3%);  

 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,
36

 zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji CO
2 

(dla UE są to cele „20/20/20”);  

 Zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieży niekontynuującej nauki oraz zwiększenie do 45% odsetka 

osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie (dla UE odpowiednio 10% i 40%);  

 Zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa (dla UE założono 20 

mln osób). 

Interwencje podejścia zintegrowanego oddziałują śladowo na realizację celu zwiększenia wskaźnika 

zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 71%. Projekty RIT ostrołęckiego i płockiego oddziałują 

pośrednio na zwiększenie zatrudnienia poprzez przyjęcie we wdrażanych interwencjach Poddziałania 3.1.2. RPO 

WM 2014-2020 założenia wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na wspartych terenach 

inwestycyjnych. Prognozowany wzrost (50 EPC) nie będzie jednak zauważalny nawet w skali jednego powiatu. 

Skala wsparcia w projektach zintegrowanych Działania 6.2. RPO WM 2014-2020 zakłada równie śladowy udział 

mechanizmu terytorialnego w przyczynianiu się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. W skali całego kraju 

zakładane w projektach RIT zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 

[kWh/rok] o 7 873 205,5 jednostek, stanowi ułamek setnych procenta stopnia osiągnięcia celu. Projekty ZIT 

WOF wdrażane w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży oraz doradztwa zawodowego nie wpływają na cele 

uszczegółowione dla Polski, mierzone wskaźnikiem Zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieży niekontynuującej 

                                                 
36 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5664/12/1/4/strategia_europa_2020_podst_wskazniki.pdf 
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nauki ze względu na jego osiągnięcie na terenie WOF jeszcze przed rozpoczęciem interwencji. Pozostałe cele 

Strategii Europa 2020 nie są realizowane w obszarach wsparcia podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 

2014-2020.  

Wspólna lista wskaźników kluczowych (WLWK 2014) zawiera wskaźniki, które powinny być monitorowane we 

wszystkich projektach współfinansowanych z EFRR lub EFS, o ile znajdują one zastosowanie. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 to w założeniu wspólny dla wszystkich programów operacyjnych na lata 

2014-2020 obowiązkowy zestaw kluczowych wskaźników, bezpośrednio wynikających z interwencji i/lub 

powiązanych z zakresem interwencji podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista wskaźników została 

przygotowana zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej dla celów monitorowania efektów polityki 

spójności na poziomie krajowym w ramach poszczególnych celów tematycznych oraz pomocy technicznej. Na 

liście tej znajdują się również wskaźniki horyzontalne, mierzące stopień realizacji celów polityk horyzontalnych, 

przypisane do wszystkich celów tematycznych. Lista wskaźników horyzontalnych obejmuje następujące 

pozycje: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.), 

2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami (szt.), 

3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby), 

4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). 

Analiza systemu SL2014 wskazuje na brak monitorowania wyżej wymienionych wskaźników w realizowanych 

projektach RIT. Konieczności ich monitorowania nie zawarto w dokumentacji konkursowej ani w zapisach 

umowy o dofinansowanie. Matryca spójności systemu wskaźników monitorowanych w podejściu 

zintegrowanym z wymienionymi wyżej wskaźnikami horyzontalnymi pozwala na wstępne oszacowanie ich 

wysokości. 

Wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można oszacować na 

poziomie minimum 4 jednostek odpowiadających założonej wartości wskaźnika Działania 5.3. RPO WM 2014-

2020 Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych, 

monitorowanego w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim. Na wskaźnik ten składają się również budynki 

wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich, które monitorowane są jedynie pod względem 

powierzchni. Wstępne szacunki pozwalają na określenie wartości przedmiotowego wskaźnika horyzontalnego 

w Działaniu 6.2. RPO WM 2014-2020 w wysokości minimum 11 jednostek wskaźnika. Przedmiotowy wskaźnik 

horyzontalny generowany jest również poprzez wskaźnik programowy Liczba wspartych obiektów parkuj i jedź 

w Działaniu 4.3. Mobilność miejska. Obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą 

również zostać zidentyfikowane w projektach Działania 7.1. Infrastruktura drogowa w ramach budowy 

infrastruktury towarzyszącej (kładki dla pieszych, sygnalizacja świetlna) oraz poprzez instytucje kultury objęte 

wsparciem i utworzone miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, niemniej jednak brak jego monitorowania w 

realizowanych projektach uniemożliwia przeprowadzenie powyższych szacunków.  

Kolejny wskaźnik horyzontalny Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami (szt.) może być realizowany w 4 projektach Działania 10.3. Doradztwo 

zawodowe oraz w 19 projektach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży i w 11 projektach 

Poddziałania 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Jako, iż jest to wskaźnik 

ujawniający się ad hoc, określenie jego osiąganej wartości wymaga monitoringu w projekcie.  

Wskaźnik horyzontalny Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

(osoby) osiąga w projektach ZIT WOF wysokość równoważną przynajmniej z liczbą nauczycieli objętych 
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wsparciem w zakresie TIK i liczbą uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych. Szacowana wysokość wskaźnika monitorowana w projektach ZIT WOF wynosi więc 

minimum 19 082 osoby.  

Ostatni wskaźnik horyzontalny – Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 

TIK – osiągany jest w swoim minimum poprzez wskaźnik programowy Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wskaźniki 

programowe Działania 2.1 E-usługi: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 

[szt.], a także Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług 

teleinformatycznych (szt.). Łącznie wartość wskaźnika horyzontalnego Liczba podmiotów wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne TIK generowana w projektach podejścia zintegrowanego może zostać 

oszacowana w wysokości minimum 132 sztuk, generowanych głównie w ZIT WOF i subregionie radomskim. 

Wykres 6 Szacowana możliwa wysokość wskaźników horyzontalnych WLWK w projektach RPO WM 2014-2020 

realizowanych w podejściu zintegrowanym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Podsumowanie. Projekty podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020 w znikomym stopniu 

oddziałują na wskaźniki rezultatu strategicznego określone dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych. 

Wyjątek stanowi wskaźnik Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC). W podejściu 

zintegrowanym wskaźnik ten generować będą głównie projekty ZIT, ze szczególnym uwzględnieniem projektu 

Virtual WOF. Kluczowego znaczenia nabiera w tym przypadku potencjał ludnościowy WOF, podobnie jak w 

przypadku liniowych inwestycji w obiekty park&ride. Istotny będzie więc wpływ projektów Poddziałania 4.3.1. 

na osiąganie zakładanej wysokości wskaźników rezultatu strategicznego OP IV RPO WM 2014-2020: Roczne 

stężenie pyłu PM10 oraz Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej. Inwestycje realizowane w 

ramach podejścia zintegrowanego w nieznacznym zaledwie stopniu wpłyną na zmianę wskaźników SRWM do 

roku 2030.  

Wyjątek stanowią projekty ZIT WOF realizowane w obszarze mobilności miejskiej, które będą miały istotne 

znaczenia dla osiągnięcia celu strategicznego Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego, mierzonego wskaźnikiem Odsetek mieszkańców województwa objętych 

izochroną 60 minut dostępności transportem zbiorowym do Warszawy (w porannym szczycie komunikacyjnym). 

Budowa obiektów park&ride na trasie SKM przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanego wskaźnika. 

Prognozowana w realizowanych projektach liczba miejsc postojowych w tych obiektach w wysokości 2 783 

wpływa na wzrost wartości wskaźnika SRWM o 0,2%, co stanowi 5% zakładanego przyrostu z 53% do 57% 

mieszkańców objętych izochroną 60 minut dostępności transportem zbiorowym do Warszawy. Należy także 
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podkreślić istotne znaczenie projektów ZIT WOF i RIT dla zwiększenia konkurencyjności województwa 

mazowieckiego poprzez podniesienie kapitału relacyjnego (zwiększenie skali współpracy ponadlokalnej gmin i 

powiatów objętych podejściem zintegrowanym) i zmniejszenia oddziaływania destymulantów niskiego poziomu 

kooperacji terytorialnej.  

Znikome jest natomiast oddziaływanie projektów zintegrowanych na wskaźniki strategii Europa 2020, głównie 

ze względu na skalę i zakres tematyczny wsparcia.  

Analiza zakresu działań projektowych w podejściu zintegrowanym wskazuje na szerokie oddziaływanie 

interwencji na wskaźniki polityk horyzontalnych ujęte w WLWK. Brak monitorowania wskaźników 

horyzontalnych we wdrażanych projektach RIT stwarza jednak ryzyko braku możliwości pomiaru udziału 

podejścia zintegrowanego w generowaniu wskaźników polityk horyzontalnych w skali całego Programu oraz w 

ujęciu porównawczym z innymi programami operacyjnymi w skali kraju. REKOMENDACJA: Zaleca się 

wprowadzenie obowiązku monitorowania wskaźników horyzontalnych WLWK w przyszłych interwencjach 

podejścia zintegrowanego RPO WM, realizowanych w ramach RIT. Pozwoli to na spójny pomiar wpływu 

zarówno projektów ZIT jak i RIT na realizację unijnych polityk horyzontalnych. Konieczność monitorowania 

wskaźników horyzontalnych należy uwzględnić w regulaminach przyszłych konkursów. 

3.6 Wpływ zastosowanych kryteriów oceny projektów i harmonogramu konkursów na 

skuteczność realizacyjną projektów ZIT WOF i RIT 

1.12. W jakim stopniu kryteria oceny projektów i harmonogram konkursów wpływają na skuteczność realizacyjną projektów 

ZIT WOF i RIT? W jakim stopniu stanowią one barierę aplikacyjną dla projektów realizujących cele Strategii ZIT WOF i 

Planów Inwestycyjnych RIT, w jakim zaś wpływają na realizację projektów gwarantujących uzyskanie zakładanych 

rezultatów? 

Przeprowadzona we wcześniejszych rozdziałach analiza skuteczności kontraktacji projektów oraz analiza 

skuteczności osiągania celów programowych wskazuje na adekwatność przyjętych mechanizmów oceny 

projektów oraz harmonogramu konkursów w większości obszarów wsparcia projektów wdrażanych w podejściu 

zintegrowanym.  

Generalnie skuteczność kontraktacji wdrażania podejścia zintegrowanego w RPO WM 2014-2020 oszacować 

należy na poziomie 79%. Wartość ta plasuje Program na 3. miejscu w rankingu województw Polski. 
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Wykres 7 Skuteczność kontraktacji projektów w ramach podejścia zintegrowanego w województwach Polski 

 

Źródło: baza SL2014 z dnia 30.06.2018 roku 

Skuteczność wdrażania podejścia zintegrowanego pozostaje w nieistotnej korelacji z trybem wyboru projektów 

w danym województwie. W pierwszym w rankingu województwie kujawsko-pomorskim projekty zintegrowane 

wdrażane są głównie w trybie konkursowym, podczas gdy w kolejnym skutecznym województwie, pomorskim, 

realizowane są wyłącznie projekty pozakonkursowe. W województwach, w których odnotowano najniższą 

kontraktację, projekty realizowane są najczęściej w konstrukcji mieszanej, z udziałem zarówno projektów 

konkursowych, jak i pozakonkursowych.  

W RPO WM 2014-2020 stosunek liczby złożonych poprawnych formalnie wniosków w relacji do liczby 

wniosków wybranych do dofinansowania stanowi na ogół dwukrotność, przy jednoczesnym regularnym 

przekraczaniu alokacji przeznaczonej na dany nabór. Relacje te świadczą o braku występowania systemowych 

barier aplikacyjnych. Wyjątek stanowi skuteczność kontraktacji projektów w obszarze wsparcia terenów 

inwestycyjnych, e-usług w ramach ZIT, tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz doradztwa 

zawodowego.  

Wsparcie e-usług w podejściu zintegrowanym wdrażane jest – poza województwem mazowieckim – również w 

regionach: dolnośląskim, lubelskim i łódzkim. Skuteczność kontraktacji wskaźnika występuje w silnej korelacji z 

trybem wdrażania. Wyższą kontraktację odnotowano w województwach, w których realizowane są wyłącznie 

projekty pozakonkursowe. Należy jednak podkreślić, że formuła tych projektów odpowiada zakresowi wsparcia 

przewidzianemu dla trybu konkursowego w RPO WM 2014-2020. W regionach: łódzkim i lubelskim nie są 

wdrażane wielopoziomowe projekty obejmujące większość partnerów danego obszaru funkcjonalnego, mają 

one zasięg jedynie lokalny. Niepowodzenie wdrażania e-usług w województwie dolnośląskim w trybie 

konkursowym wynika z wysokiego ryzyka kosztowego przygotowania studiów wykonalności systemów 

informatycznych przy braku gwarancji pozyskania dofinansowania, z zastosowaniem formuły partnerskiej. We 

wszystkich projektach pozakonkursowych odnotowano opóźnienia wdrażania wynikające z przedłużającej się 

fazy testowania najlepszych rozwiązań informatycznych. 
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Wykres 8 Skuteczność kontraktacji projektów z obszaru e-usług w podejściu zintegrowanym w województwach Polski 

 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 roku 

Ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie w Poddziałaniu 2.1.2 RPO WM 2014-2020 jedynie z 2 

beneficjentami projektów pozakonkursowych, trudno analizować wpływ kryteriów na skuteczność 

kontraktacyjną. W przypadku wsparcia e-usług w ramach projektów pozakonkursowych można odnotować 

głównie bariery niewystarczającego przygotowania projektów. W ramach procedury konkursowej można 

odnotować wysokie zainteresowanie wnioskodawców, przekraczające alokację zakładaną na konkurs, nie 

można wiec odnotować barier kontraktacji wynikających z zastosowanego systemu kryteriów.  

Wsparcie opieki nad dzieckiem do lat 3. w ramach podejścia zintegrowanego wdrażane jest – poza 

województwem mazowieckim – w regionach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i świętokrzyskim. 

Skuteczność kontraktacji jest zróżnicowana terytorialnie. 

Wykres 9 Skuteczność kontraktacji projektów z obszaru godzenia ról rodzinnych i zawodowych w podejściu zintegrowanym 

w województwach Polski 

 

Źródło: baza SL2014, dane na dzień 30.06.2018 roku 

Analiza systemu kryteriów nie wskazuje na występowanie różnic między przedmiotowymi województwami w 

zakresie stawianych warunków otrzymania wsparcia. Porównywalna jest także liczba ogłoszonych naborów. 

Trudności realizacyjne wynikają raczej z czynników zewnętrznych: obaw samorządowych organów 

prowadzących dotyczących możliwości utrzymania wspartych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 po okresie 

trwałości wymaganym w RPO WM 2014-2020 (poza Warszawą, Wiązowną, Piastowem, Górą Kalwarią 

Halinowem, Nadarzynem, Raszynem, Michałowicami i Pruszkowem), tendencji lokalnych rynków pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem rosnącego rynku pracy w Warszawie. Biorąc pod uwagę specyfikę WOF związaną 

z oddziaływaniem tego ostatniego czynnika, obawy beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców dotyczące 

ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu mierzonego liczbą osób opiekujących się dziećmi do lat 3 

powracającymi na rynek pracy są słuszne. Czynnik ten jest niezależny od starań beneficjentów czy działań 

zaradczych Instytucji Zarządzającej. REKOMENDACJA: Jedynym rozwiązaniem zaradczym wydaje się 
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promowanie wśród gmin WOF korzyści z rozwinięcia opieki nad dzieckiem do lat 3 na ich terenie. Działania 

informacyjno-promocyjne powinny być prowadzone w formie szkoleń/warsztatów.  

W przypadku ostatniego obszaru wsparcia, w którym zidentyfikowano niewystarczającą kontraktację w ramach 

ZIT WOF – doradztwa zawodowego – nie można wskazać województw benchmarkowych. Ten typ działania 

wchodzi bowiem w innych regionach w zakres szerszego wsparcia skierowanego do uczniów szkół kształcenia 

zawodowego bądź kompleksowego wsparcia uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kształcenia 

ogólnego. Relatywnie niskie zainteresowanie gmin WOF pozyskaniem dofinansowania jest wynikiem 

konkurencyjności wsparcia Poddziałania 10.1.1. RPO WM 2014-2020 (w ramach którego doradztwo 

edukacyjno-zawodowe skierowane do uczniów gimnazjów oraz wyższych klas szkół podstawowych jest 

elementem szerszego wsparcia kompetencji kluczowych uczniów szkół kształcenia ogólnego) lub Poddziałania 

10.3.1. RPO WM 2014-2020.  

Bardzo istotnym czynnikiem dla tempa kontraktacji jest także efekt reformy edukacji. Doradztwo zawodowe w 

ramach kształcenia ogólnego kierowane było w polskim systemie edukacji głównie do uczniów gimnazjów, a po 

wprowadzeniu stopniowego wygaszania gimnazjów wypracowanie modelu prowadzenia wsparcia wśród 

uczniów szkół podstawowych wymagało dodatkowego czasu. Z powodu reformy systemu edukacji i wygaszania 

gimnazjów wystąpiło roczne opóźnienie w ogłaszaniu konkursów Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-

zawodowe. Nabór był niemożliwy, gdyż występowało ryzyko niedotrzymania kryterium trwałości wsparcia, 

zakładającego, iż miejsce pracy doradcy zawodowego zostanie utrzymane w szkole objętej wsparciem 

minimum przez 2 lata po zakończeniu projektu.  
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4 OCENA ZINTEGROWANIA PROJEKTÓW WDRAŻANYCH W 

RAMACH INSTRUMENTÓW ZIT i RIT  

4.1 Ocena zintegrowania projektów w ramach ZIT, RIT  

2.1. Jak ocenia się zintegrowanie realizowanych/planowanych projektów w ramach ZIT, RIT?  

2.2. Czy dotychczas stosowane rozwiązania systemowe w ramach instrumentu ZIT i mechanizmu RIT sprzyjają realizacji 

projektów zintegrowanych?  

2.3. Czy zakres wsparcia realizowany za pomocą instrumentu ZIT i mechanizmu RIT sprzyjają realizacji projektów 

zintegrowanych? Czy uwarunkowania prawne określające działalność potencjalnych beneficjentów, w tym uwarunkowania 

w poszczególnych dziedzinach, w których przewidziane są projekty, oraz ograniczenia związane z grupami docelowymi 

sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych?  

2.4. Czy realizacja ZIT i RIT umożliwiła, i w jakim stopniu, jednostkom samorządu terytorialnego wchodzącym w skład ZIT i 

RIT koordynację i komplementarność realizacji projektów współfinansowanych w UE na ich obszarze?  

2.5. Dla jakich typów projektów instrumenty ZIT i RIT stanowią najbardziej trafny i efektywny sposób wdrażania interwencji 

publicznej? Czy istnieją dobre praktyki w innych województwach instrumentów terytorialnych, odpowiadających ZIT/RIT 

województwa mazowieckiego, które sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych?  

2.6. Jakie rozwiązania należałoby wprowadzić, aby realnie zwiększyć zintegrowanie i efekty realizowanych/planowanych 

interwencji? 

Zgodnie z założeniami mechanizmów terytorialnych realizowanych na obszarach funkcjonalnych ocena stopnia 

zintegrowania interwencji realizowanych w ramach ZIT WOF i RIT odnosić się powinna do następujących 

aspektów
37

: 

 stopień integracji poziomów strategiczności (stopień uwzględnienia celów strategicznych poszczególnych 

lokalizacji projektów, celów subregionu, celów regionu oraz celów polityki krajowej i europejskiej), 

 stopień integracji sektorów (z włączeniem podmiotów spoza JST do planowania, oceny strategicznej bądź 

realizacji projektów),  

 stopień integracji zasobów (zakres przedmiotowy potencjału endogennego ujętego w projektach na danym 

terytorium ZIT lub RIT),  

 stopień integracji obszaru (zakres terytorialny obszarów wsparcia w ramach danego ZIT, RIT,  

 stopień integracji finansowania (łączenie różnych funduszy UE i różnych źródeł finansowania)
38

. 

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020 stopień zintegrowania projektów ZIT WOF i RIT oceniać należy również 

poprzez spełnienie warunków jak najszerszego oddziaływania terytorialnego i poprawy integracji przestrzennej 

np. poprzez wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między miastami regionalnymi i subregionalnymi a 

pozostałymi terenami w danym subregionie, zwiększania dostępności obszaru oraz zwiększenia dostępności do 

usług. Istotnym kryterium oceny zintegrowania projektów jest więc poprawa warunków obszaru do rozwoju 

społeczno-gospodarczego.  

                                                 
37 Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w 
kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania (2012), Agrotec POLSKA Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. 
38 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018 
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Kolejnym kryterium skutecznego zintegrowania inwestycji jest spełnienie warunku stanowiącego, że 

partnerstwo stworzone w celu realizacji RIT powinno obejmować jednostki samorządu terytorialnego 

bezpośrednio zaangażowane w realizacje inwestycji lub takie, na które inwestycje oddziałują. 

4.1.1 Integracja poziomów strategiczności podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020 

Zgodność celu projektów zintegrowanych z celami dokumentów strategicznych określa Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2030, aktualizowana obecnie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR); Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 

roku. Sam mechanizm ZIT i RIT zastosowany w obecnej perspektywie odpowiada założeniom KSRR związanym 

ze zwiększeniem spójności wewnątrzregionalnej, czy poprawie zarządzania regionalnego poprzez mechanizm 

partnerstwa. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2030 zwraca uwagę na konieczność integracji 

poziomów strategiczności i zwiększenia warunków do inwestowania poprzez poprawę dostępności terenów 

zmarginalizowanych, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w Strategii ZIT WOF, jak i w Planach 

Inwestycyjnych OSI dla poszczególnych subregionów. We wszystkich dokumentach strategicznych podejścia 

zintegrowanego trafnie odwoływano się do celów strategicznych kraju i celów regionu, określonych w SRWM, 

ze szczególnym uwzględnieniem następujących kierunków działań strategicznych województwa 

mazowieckiego:  

1. Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego, 

2. Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej 

gospodarki w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na 

rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, 

3. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla 

rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego 

w działalności gospodarczej. 

Analizy planowanych/realizowanych działań w ramach RIT wskazują również na fakt, że spełniony jest warunek 

integracyjnej roli mechanizmu RIT w ramach RPO WM 2014-2020, polegający na wzmacnianiu roli miast 

centralnych w każdym z subregionów. ZIT/RIT ze względu na zagwarantowane środki finansowe i w dużym 

stopniu dopasowanie do potrzeb rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych i regionów, mogą 

korzystnie wpływać na proces przestrzennej integracji obszarów funkcjonalnych, jeśli jest on ukierunkowany na 

wzmocnienie roli jednostek centralnych
39

. Zależność ta jest szczególnie istotna w przypadku województwa 

mazowieckiego, które charakteryzuje się silną polaryzacją rozwoju, brakiem spójności terytorialnej, brakiem 

występowania naturalnych impulsów wzmacniających strukturę policentryczną regionu
40

. Nacisk położony w 

RIT subregionów ostrołęckiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego na zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej subregionalnych centrów odpowiada na jeden z największych deficytów rozwojowych 

Mazowsza. 

                                                 
39 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów, Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski 2015. 
40 Trendy rozwojowe Mazowsza, Diagnoza, 2013. 
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Mapa 2 Struktura terytorialna inwestycji ujętych w Planach Inwestycyjnych dla subregionów w ujęciu wartościowym 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planów Inwestycyjnych  

Można jednak odnotować niski stopień integracji planowanych/realizowanych działań z zapisami strategii 

lokalnych, priorytetami rozwojowymi poszczególnych powiatów i gmin wchodzących w skład ZIT WOF i 

poszczególnych RIT. Naturalnie, kierunki interwencji podejścia zintegrowanego odnoszą się do problemów i 

wyzwań rozwojowych partnerów, wyrażonych w lokalnych dokumentach strategicznych, niemniej jednak 

główne kierunki pożądanych zmian lokalnych, związane z animowaniem rynku pracy, czy rozwojem 

przedsiębiorczości, nie zostały uwzględnione w Planach Inwestycyjnych. Większy stopień zgodności lokalnych 

priorytetów rozwojowych z priorytetami WOF można zaobserwować w podejściu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, które główny nacisk nakładają na dostępność metropolii oraz zwiększenie atrakcyjności gmin 

WOF jako miejsca zamieszkania. Relatywnie niska integracja poziomów strategiczności na linii: wyzwania 

subregionu – wyzwania powiatu/gminy zaskutkowała w mechanizmie RIT koncentrowaniem wsparcia w tych 

lokalizacjach na termomodernizacji i rewitalizacji, a więc na interwencjach, które – bez zastosowania szerszej 

skali – nie powodują zmian istotnych w skali subregionu i mają de facto oddziaływanie lokalne. W mechanizmie 
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ZIT można natomiast odnotować silną koncentrację zainteresowania gmin na wspieraniu komunikacji miejskiej, 

park&ride oraz wykorzystaniu walorów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności danej lokalizacji jako 

miejsca zamieszkania.  

Analizy porównawcze stopnia integracji poziomów strategiczności w pozostałych województwach Polski 

wskazują na powszechność występowania problemu niskiej relacyjności lokalnych wyzwań rozwojowych z 

zakresem podejścia zintegrowanego
41

. Problem ten wynika z ograniczeń tematycznych i koncentracji środków 

w procesie programowania Regionalnych Programów Operacyjnych. 

4.1.2 Integracja obszaru 

Istotnym czynnikiem osiągnięcia efektu zintegrowanego jest także trafność doboru typów interwencji i udział 

poszczególnych obszarów wsparcia w relacji do wyzwań i potencjału endogennego całego obszaru.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Zgodnie ze Strategią ZIT WOF interwencje w ramach RPO WM 2014-2020 odpowiadają na następujące 

problemy: 

 Duże zróżnicowanie dostępności usług publicznych wewnątrz WOF (w szczególności między miastem i 

wsią),  

 Niewystarczająca oferta usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną w stosunku do potrzeb i 

oczekiwań mieszkańców, 

 Ograniczona oferta aktywizująca dla osób starszych,  

 Niewystarczający dostęp do informacji na temat zasobów kulturowych i oferty kulturalnej WOF,  

 Niski odsetek dzieci objętych opieką żłobkową, liczne gminy bez oferty w tym zakresie, 

 Niska aktywność samorządów w zakresie promocji lokalnych przedsiębiorców na rynkach 

zagranicznych, w tym brak spójnej oferty eksportowej,  

 Brak spójnej oferty skierowanej do inwestorów zagranicznych,  

 Niedostatek kadr z wykształceniem zawodowym i technicznym, 

 Niedostateczna podaż doradztwa zawodowego dla uczniów,  

 Niedostateczna podaż usług nakierowanych na rozwój postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i 

kreatywnych wśród dzieci i młodzieży,  

 Słabo rozwinięta siatka połączeń komunikacji miejskiej poza Warszawą w szczególności na trasach 

obwodowych,  

 Niewystarczająca liczba multimodalnych węzłów przesiadkowych,  

 Słabo rozwinięta sieć tras rowerowych poza Warszawą oraz brak ciągłości tras rowerowych w 

Warszawie. 

Jednocześnie zaplanowane interwencje wykorzystały silny potencjał endogenny WOF w następujących 

obszarach: 

 Bardzo duży potencjał ludnościowy WOF z tendencją do dalszego wzrostu liczby ludności, 

                                                 
41 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018 
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 Rozwinięta infrastruktura usług wyższego rzędu w zakresie kultury, opieki zdrowotnej, edukacji,  

 Wysoki poziom kapitału ludzkiego, 

 Największy w Polsce system roweru miejskiego (jeden z największych w Europie),  

 Obecność terenów o wysokich walorach przyrodniczych, w tym obszarów chronionych,  

 Wysoki poziom usług edukacyjnych na tle województwa oraz innych aglomeracji krajowych (mierzony 

wynikami testów szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych), 

 Obecność licznych przedstawicielstw organizacji międzynarodowych,  

 Wysoka koncentracja spółek z udziałem kapitału zagranicznego. 

Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego ZIT WOF, u podstaw interwencji leżały następujące obszary 

problemowe: 

 Niewystarczające wykorzystanie technologii ICT w świadczeniu usług publicznych;  

 Edukacja niedostosowana do potrzeb rynku pracy i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;  

 Niska aktywność zawodowa kobiet wychowujących dzieci;  

 Rosnąca liczba osób starszych i problemy z ich aktywizacją;  

 Niewystarczająco dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej i nastawienie na eksport 

produkcji;  

 Brak jednolitej promocji gospodarczej i oferty inwestycyjnej obszaru;  

 Niewystarczająca konkurencyjność komunikacji publicznej względem transportu indywidualnego;  

 Niewydolna i nierównomiernie rozwinięta infrastruktura transportowa;  

 Niewystarczający poziom zintegrowania różnych środków transportu niskoemisyjnego;  

 Niska efektywność energetyczna i zanieczyszczenie środowiska. 

Wskazane obszary problemowe i zaplanowane w oparciu o nie typy interwencji wzmacniają potencjał 

endogenny obszaru poprzez podniesienie jakości życia, zwiększenie dostępności usług publicznych oraz 

poprawę warunków gospodarczych dla licznych przedsiębiorstw WOF. Zwiększają one konkurencyjność obszaru 

poprzez czynienie z niego miejsca atrakcyjnego do pracy i zamieszkania, tworzenie warunków przyjaznych dla 

inwestorów i przedsiębiorców, rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców, wzmacnianie 

funkcji metropolitalnych Warszawy, pozostając przy tym w zgodności z zapisami SRWM do roku 2030 

Innowacyjne Mazowsze.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

Subregion siedlecki charakteryzuje się niskim poziomem PKB na mieszkańca, niską dostępnością usług w sieci 

miast, niskim poziomem dochodów własnych oraz inwestycji poza rolnictwem, a także wysokim bezrobociem 

młodzieży, co skutkuje depopulacją obszaru. Ośrodkiem subregionalnym są Siedlce, które jako kierunek 

migracji do pracy, leżący na linii tranzytu do Warszawy, cierpią na niedostateczną infrastrukturę drogową, brak 

obwodnic, który skutkuje zmniejszeniem jakości życia mieszkańców i zanieczyszczeniem środowiska. Istotne 

jest także zwiększenie dostępności terytorialnej obszaru w ujęciu międzysubregionalnym w celu wykorzystania 

potencjałów rozwojowych obszaru wynikających z położenia przy dwóch korytarzach transportowych, również 

poprzez budowę centrów przesiadkowych. Drugim istotnym wyzwaniem rozwojowym zdiagnozowanym w 

subregionie siedleckim jest niska jakość usług publicznych w ochronie zdrowia oraz potrzeba modernizacji 

infrastruktury publicznej dla celów poprawy jakości powietrza. Projekty RIT realizowane w ramach RPO WM 
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2014-2020 odpowiadają na większość zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych z uwzględnieniem koncentracji 

wsparcia na wsparciu potencjału endogennego subregionu, jakim jest dostępność warszawskiego rynku pracy. 

Wykres 10 Struktura kierunków działań w OSI subregionu siedleckiego w ramach RPO WM 2014-2020 wyrażana wartością 

projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 

Priorytet deficytów rozwojowych subregionu ciechanowskiego dotyczy niedostatecznego stanu systemów 

transportowych w powiatach północnego Mazowsza. Identyfikowany jest on jako istotna bariera rozwoju 

społeczno-gospodarczego, ograniczająca zarówno spójność, jak i konkurencyjność tej części regionu. W zakresie 

infrastruktury drogowej największym problemem jest niska jakość i przepustowość sieci drogowej. Istotnym 

problemem jest także niewystarczająca jakość systemu komunikacji międzymiastowej, kluczowa w kontekście 

niskich potencjałów lokalnych rynków pracy, wysokiego stopnia bezrobocia i wykluczenia społecznego. 

Inwestycje w tych obszarach są również ważne w kontekście potencjałów rozwojowych: w centrum subregionu 

i w innych jego rejonach występuje wiele instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, co oznacza konieczność 

tworzenia warunków sprzyjających dostępności komunikacyjnej dla licznych grup interesantów, 

przybywających tu w celu załatwienia swoich spraw, studentów, turystów i innych osób. Innym kluczowym 

obszarem problemowym jest potrzeba ograniczania niskiej emisji w subregionie ciechanowskim wraz z 

wprowadzaniem elementów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten jest zgodny z 

diagnozą dla obszaru wyszczególnioną w SRWM do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze, zakładającą potencjał 

rozwojowy w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza wysokiego potencjału 

energetyki słonecznej, geotermalnej i wiatrowej. Zgodnie z zapisami SRWM, w Planie Inwestycyjnym dla OSI 

subregionu ciechanowskiego uwzględniono też rewitalizację w celu przywrócenia właściwych funkcji miast lub 

ich dzielnic, a także zmiany funkcji zdegradowanych terenów, w tym rewitalizację centrów miast i obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych. Struktura realizowanych projektów RIT wskazuje na proporcjonalny udział 

podejścia zintegrowanego w rozwiązywaniu wszystkich zdiagnozowanych problemów rozwojowych w 

subregionie ciechanowskim.  
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Wykres 11 Struktura kierunków działań w OSI subregionu ciechanowskiego w ramach RPO WM 2014-2020 wyrażana 

wartością projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 

Subregion ostrołęcki należy do najbardziej problemowych terenów województwa mazowieckiego. 

Zidentyfikowano w nim wysoki poziom bezrobocia, niski poziom przedsiębiorczości i związany z tym niski 

poziom inwestycji. Zapisy SRWM priorytetyzują podniesienie jakości życia i polepszenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej (m.in. poprzez uzupełnienie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej) oraz 

wykształcenie zdolności absorpcyjnych obszaru, a zwłaszcza ośrodków miejskich (Ostrołęki). Ważnym 

elementem prowadzonej polityki powinno być zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz podniesienie ich 

jakości, a także wykorzystanie w gospodarce podregionu potencjału sektora rolniczego. Zapisy Planu 

Inwestycyjnego podkreślają konieczność zwiększenia dostępności zewnętrznej subregionu, bazując na jego 

potencjale tranzytowym. Niezbędne jest podniesienie jakości życia i polepszenie warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej. Aby to osiągnąć, należy m.in. usprawnić powiązania komunikacyjne subregionu z 

otoczeniem, co wymaga uzupełnienia istniejącej infrastruktury transportowej. Poprawy wymaga zwłaszcza 

skomunikowanie Ostrołęki z Warszawą, co wiąże się z modernizacją linii kolejowej na tej trasie, a także 

rozważaną budową nowego połączenia drogowego przez Wyszków, modernizacją znajdujących się tu dróg 

wojewódzkich (w tym budowa brakującego odcinka drogi nr 627 łączącej Ostrołękę z Siedlcami i granicą 

wschodnią kraju). Niemniej jednak zdecydowano się na równomierne rozlokowanie środków finansowych, 

oddziałując zarówno na jakość życia mieszkańców, ochronę środowiska, kapitał ludzki, jak i na rozwój 

przedsiębiorczości oraz infrastruktury drogowej. Struktura projektów RIT realizowanych w ramach RPO WM 

2014-2020 wskazuje na to, że podejście zintegrowane przynajmniej w częściowym zakresie odpowiada na 

wszystkie zdiagnozowane problemy i wyzwania rozwojowe, bez marginalizacji żadnego z obszarów interwencji 

określonych w Planie Inwestycyjnym.  
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Wykres 12 Struktura kierunków działań w OSI subregionu ostrołęckiego w ramach RPO WM 2014-2020 wyrażana wartością 

projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 

Subregion radomski również należy do problemowych terytoriów regionu. Głównym problemem oprócz 

bezrobocia, jest depopulacja regionu, wynikająca w dużym stopniu z migracji zarobkowych do Warszawy. 

Rokrocznie niemal 25% osób więcej decydowało się region radomski opuścić, niż zamieszkać na jego terenie. 

Fakt ten jest niepokojącym zjawiskiem, które obrazować może zmniejszającą się atrakcyjność regionu jako 

miejsca zamieszkania, czy lokowania działalności gospodarczej. W subregionie zidentyfikowano także 

niedostateczną jakość i dostępność opieki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście starzenia się mieszkańców. 

Wskazuje na to wyższy niż w województwie i kraju wskaźnik zgonów na choroby układu krążenia (Radom 

53,4%; region radomski 53,9%; Mazowsze 46,7%; Polska 45,8%) i wysoki udział zgonów spowodowanych 

nowotworami (Radom 25,3%; region radomski 23,4%; Mazowsze 25%; Polska 25,5%). Wzmocnieniu miast, ze 

szczególnym uwzględnieniem ośrodka subregionalnego, musi towarzyszyć rewitalizacja dzielnic, zagrożonych 

degradacją, a jednocześnie z największym potencjałem rozwoju gospodarczego. Podstawowe wyzwania 

rozwojowe ujęte w Planie Inwestycyjnym obejmują:  

 rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;  

 przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru 

funkcjonalnego;  

 poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, wspieranie 

efektywności energetycznej;  

 poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.  

Założenia te są zgodne z zapisami SRWM do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze. 

Projekty realizowane w ramach RPO WM 2014-2020 odpowiadają na większość wyzwań i problemów 

rozwojowych opisanych w Planie Inwestycyjnym. Postęp wdrażania Programu wskazuje jedynie na brak 

możliwości zaplanowanego zwiększenia dostępności transportowej obszaru w wyniku podejścia 

zintegrowanego.  
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Wykres 13 Struktura kierunków działań w OSI subregionu radomskiego w ramach RPO WM 2014-2020 wyrażana wartością 

projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 

Subregion płocki charakteryzuje się odmiennymi wyzwaniami rozwojowymi. Obszar ten, ze względu na 

ulokowanie na nim kluczowych przemysłów regionu, osiąga wyższe niż pozostałe subregiony wskaźniki rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Zidentyfikowano jednak brak nowych bodźców pozwalających na pełne 

wykorzystanie jego potencjału społeczno-gospodarczego, w tym brak nowych, w pełni przygotowanych 

terenów inwestycyjnych i niewystarczający stopień rozwoju infrastruktury transportowej stanowiącej 

połączenia obwodowe o wysokiej przepustowości, będącej z jednej strony determinantem rozwoju 

gospodarczego, z drugiej zaś gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców. Projekty realizowane w ramach RPO 

WM 2014-2020 odpowiadają trafnie na wskazane wyżej wyzwania rozwojowe. Wzmacniają one także potencjał 

endogenny poprzez zwiększenie dostępności Obszaru Metropolitalnego Warszawy poprzez inwestycje w 

infrastrukturę drogową oraz mobilność mieszkańców. Istotne jest także wzmocnienie funkcji miast subregionu, 

czemu służyć ma kompleksowa rewitalizacja. W OSI subregionu płockiego zdiagnozowano także potrzebę 

utworzenia w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Płocka systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie 

w jednym miejscu danych z zakresu szeroko rozumianej polityki przestrzennej. System umożliwiałby wymianę i 

agregację wszystkich danych w celu usprawnienia i koordynacji działań realizowanych, obejmujących kilka 

podmiotów obszaru funkcjonalnego. Projekt ten nie został jednak rozpoczęty. Wykorzystanie potencjałów 

rozwojowych wymaga również szerokich działań doskonalenia lokalnego kapitału ludzkiego z ukierunkowaniem 

na specyfikę rozwoju lokalnego rynku pracy. 
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Wykres 14 Struktura kierunków działań w OSI subregionu płockiego w ramach RPO WM 2014-2020 wyrażana wartością 

projektów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL2014 z dnia 30.06.2018 

4.1.3 Integracja funduszy i integracja sektorów 

W ZIT WOF można odnotować integrację funduszy unijnych w ramach podejścia zintegrowanego. 

Przedsięwzięciom strukturalnym, integrującym obszar komunikacyjnie (w sensie cyfrowym) oraz integrującym 

obszar pod względem wykorzystania potencjału przyrodniczego towarzyszą interwencje zwiększające 

atrakcyjność WOF jako miejsca zamieszkania i edukacji, współfinansowane ze środków EFS. Wykorzystanie 

potencjału integracji funduszy prywatnych i publicznych można odnaleźć jedynie w dwóch projektach 

partnerskich realizowanych przez m.st. Warszawa w ramach doradztwa zawodowego i dwóch projektach z 

obszaru wsparcia edukacji ogólnej. Integracja ta dotyczyła udostępniania zasobów ludzkich i materialnych przez 

partnera prywatnego. Należy w tym miejscu nadmienić, że realizacja przedsięwzięć zintegrowanych opartych 

na partnerstwie finansowym sektora publicznego i prywatnego stanowi główny model działania 

rekomendowany w aktualizowanej KSRR.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne województwa mazowieckiego w znikomym stopniu uwzględniły integrację 

funduszy unijnych w planowanych i realizowanych inwestycjach. Projekty wiodące finansowane są wyłącznie ze 

środków EFRR. Przedstawiona we wcześniejszych rozdziałach niska kontraktacja projektów uzupełniających z 

obszarów włączenia społecznego i edukacji wskazuje na niski poziom integracji ze względu na funduszowość 

środków europejskich. Udział środków partnerów prywatnych w finansowaniu rezultatów interwencji jest 

wykorzystany w znikomym stopniu, dotyczy dwóch projektów subregionów ostrołęckiego i płockiego w 

Poddziałaniu 3.1.2. RPO WM 2014-2020. Wydaje się, iż beneficjenci RIT korzystając z mechanizmu preferencji 

podejścia zintegrowanego zabezpieczyli sobie przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, mimo iż główne 

deficyty rozwojowe OSI zidentyfikowane zostały w procesach rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Na 

obecnym etapie wdrażania RPO WM 2014-2020 nie ma możliwości zastosowania narzędzi zwiększenia 

integracji międzyfunduszowej. Wydaje się, iż zabrakło ustalonego na etapie programowania mechanizmu 

łączenia obu funduszy w podejściu zintegrowanym. Niewykorzystany został potencjał integracji sektorów - w 

znaczeniu związków wyznaniowych, niepublicznych instytucji kultury czy lokalnych przedsiębiorstw w ramach 

projektów Działania 5.3. i Działania 6.2. RPO WM 2014-2020. Analizy porównawcze z tendencjami podejścia 

zintegrowanego w pozostałych województwach Polski o odpowiadającym RPO WM 2014-2020 zakresie 

tematycznym wskazuje na powszechne występowanie wskazanych tendencji w skali kraju. 

4.1.4 Integracja zasobów – analiza obszarów tematycznych 
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Zakres tematyczny w ramach instrumentu ZIT został określony w dokumencie Zasady realizacji ZIT w Polsce z 

2013 r. Jako priorytetowe kierunki interwencji w ramach ZIT wskazano działania w zakresie:  

 rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (cele 

tematyczne 4, 7);  

 przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru 

funkcjonalnego (cele tematyczne 6, 8, 9, 10);  

 poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (cele tematyczne 4, 6);  

 wspierania efektywności energetycznej oraz promowania strategii niskoemisyjnych (cel tematyczny 4);  

 wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną 

rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawy dostępu i jakości usług publicznych w całym 

obszarze funkcjonalnym (cele tematyczne 2, 6, 8, 9);  

 wzmacniania badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (cele tematyczne 1, 3).  

Zgodnie z tymi zasadami, każdy ze Związków ZIT powinien wybrać co najmniej dwa z wyżej wymienionych 

kierunków interwencji. Potencjalny zakres tematyczny podejścia zintegrowanego ograniczony jest jedynie 

strukturą wsparcia w Regionalnych Programach Operacyjnych.  

Analizy zakresu wsparcia podejścia zintegrowanego w województwach Polski wskazują na dominację modelu 

szerokiego katalogu wsparcia, bez względu na procent alokacji zaangażowanej na wsparcie podejścia 

zintegrowanego. 

Mapa 3 Zakres tematyczny i finansowy wsparcia w podejściu zintegrowanym w RPO w województwach Polski
42

 

  

                                                 
42 Informację dotyczącą % udziału podejścia zintegrowanego w strukturze wsparcia poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych 
uzyskano poprzez odniesienie alokacji zakładanej w dokumentach programowych na wsparcie podejścia zintegrowanego do alokacji 
przeznaczonej na całe RPO, z wyjątkiem Pomocy Technicznej. W przypadku RIT województwa mazowieckiego za alokację przeznaczoną na 
wsparcie instrumentu uznano dotychczas zakontraktowane środki (z powodu braku wyodrębnionej alokacji).  
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Źródło: opracowania własne na podstawie zapisów dokumentów programowych RPO województw Polski. 

UWAGA: Alokację RIT przyjęto, jako  sumę zakontraktowanych środków na projekty wynikających z Planów inwestycyjnych 

Analiza porównawcza województw pod względem doboru obszarów wsparcia wskazuje, że największa liczba 

projektów podejścia zintegrowanego dotyczy modernizacji infrastruktury publicznej dla celów efektywności 

energetycznej (w tym zwłaszcza termomodernizacja), edukacji na poziomie od przedszkolnej do średniej, 

transportu miejskiego, rynku pracy i dostępu do usług publicznych (w tym ochrony zdrowia). Natomiast pod 

względem kwotowym dominuje przede wszystkim transport miejski, a w mniejszej mierze efektywność 

energetyczna infrastruktury publicznej
43

. Relatywnie najrzadziej reprezentowane jest wsparcie B+R (jedynie 

województwo dolnośląskie, lubuskie i pomorskie). Województwo Mazowieckie znajduje się na 4 miejscu w 

kraju pod względem uwzględnienia podejścia zintegrowanego w ogóle alokacji. Stopień koncentracji 

wsparcia w ramach podejścia zintegrowanego jest w regionie mazowieckim na poziomie średnim w skali 

kraju. 

Biorąc pod uwagę obszary wsparcia uwzględnione w województwie mazowieckim, należy podkreślić, iż 

największy stopień integracji zasobów w skali całego obszaru zaobserwowano w obszarze e-usług w ramach 

instrumentu ZIT. Projekt Virtual WOF, skupiający dwadzieścia sześć gmin i rozwiązujący kompleksowo system 

informacyjny o zasobach obszaru funkcjonalnego, może – pod warunkiem dalszego wdrażania projektu – 

stanowić dobrą praktykę w skali kraju tworzenia narzędzi integracji komunikacyjnej obszaru. W przeciwieństwie 

do projektów realizowanych w województwach benchmarkowych rozwiązania projektu pozakonkursowego w 

ramach ZIT wykraczają poza informacje dotyczące obszaru metropolii. Jak wspomniano bowiem wyżej, projekty 

pozakonkursowe w obszarze e-usług wdrażane w pozostałych województwach Polski obejmują obszar 

maksimum 3 gmin. Pozostałe zidentyfikowane projekty pozakonkursowe WOF w tym obszarze również 

charakteryzują się wysokim poziomem integracji zasobów rozumianej jako integracja różnych obszarów 

tematycznych. Biorąc pod uwagę, iż są to przedsięwzięcia partnerskie, integrujące usługi informacyjne kilku 

bądź kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego, integracji zasobów towarzyszy integracja obszaru, a także 

pośrednio – integracja sektorów poprzez kierowanie e-usług do sektora prywatnego. 

Obszar tematyczny e-usług w obszarze informatyzacji instytucji edukacji czy instytucji zdrowia w RPO WM 

2014-2020, realizowany nawet w skali jednej czy dwóch gmin, w ramach podejścia konkursowego ma jednak 

wysoki potencjał integracji sektorów, poprzez ułatwianie współpracy i wymiany informacji pomiędzy różnymi 

sektorami na obszarze oddziaływania projektu. Wnioskowanie na jego temat w ZIT WOF jest nieuzasadnione, 

ze względu na etap konkursu, niemniej jednak efekt ten można zaobserwować we wdrażanych w ramach RIT 

projektach informatyzacji służby zdrowia. Projekty RIT: E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim 

Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu czy 

Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (również subregion radomski), poza 

oddziaływaniem ponadlokalnym wynikającym ze statusu placówki ochrony zdrowia, integruje także systemy 

informatyczne instytucji z systemami informatycznymi na szczeblu innych instytucji regionalnych. W ramach 

tych przedsięwzięć opracowywane są rozwiązania współpracujące z systemami zrealizowanymi w projekcie "E-

zdrowie dla Mazowsza", realizowanym w latach 2007-2013 przez Województwo Mazowieckie. Inwestycje te 

uzupełniają efekty tego projektu, ułatwiając przekazywanie dokumentacji medycznej. pomiędzy jednostkami 

oraz integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o 

Zdarzeniach Medycznych. Analiza projektów wdrażanych w obszarze e-zdrowia w RPO WM 2014-2020 poza 

podejściem zintegrowanym wskazuje na mniejszy zakres przeprowadzonych w nich interwencji, zarówno pod 

względem przedmiotowym (ograniczają się one zazwyczaj do wprowadzenia elektronicznej komunikacji z 

pacjentem), jak i skali oddziaływania (rejon przychodni). Efekt większego zintegrowania obszarowego i 

                                                 
43 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018 
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sektorowego projektów RIT w odniesieniu do projektów realizowanych poza mechanizmem terytorialnym jest 

wartością dodaną zastosowania mechanizmu, niemniej jednak należy podkreślić, że interwencje te mogłyby być 

również prowadzone poza podejściem terytorialnym. W podejściu zintegrowanym w ramach RIT nie 

wykorzystano możliwości rozwinięcia usług informacyjnych wykraczających poza sektor zdrowia, integrujących 

usługi publiczne subregionu, na wzór partnerskiego projektu Virtual WOF. REKOMENDACJA: Zasadna będzie 

kontynuacja wsparcia w okresie programowania 2021+ w obszarze zdrowia oraz innych obszarach 

predysponowanych do realizacji projektów w formule zintegrowanej szczególnie w zakresie e-usług. Realizacja 

projektów w formule zintegrowanej w ramach RIT pozwoli dodatkowo na spójne i kompleksowe oddziaływanie 

na zdiagnozowane problemy obszarów funkcjonalnych.  

W obszarze wsparcia terenów inwestycyjnych nie uzyskano efektu integracji obszaru ze względu na znikomą 

liczbę projektów i brak spójnej ponadlokalnej polityki inwestycyjnej. W przypadku tego celu tematycznego 

barierą – oprócz zbyt niskiego dozwolonego w RPO WM 2014-2020 kosztu jednostkowego pozyskania 

inwestycji – są też ograniczenia wynikające z warunków obecnego okresu programowania dotyczące grup 

docelowych – zawężenie inwestycji do sektora MSP, bez możliwości lokowania na wspartych terenach 

przedsiębiorstw dużych, chętniej podejmujących ryzyka inwestycyjne. Począwszy od czerwca 2018 roku można 

także spodziewać się interwencji dodatkowego czynnika prawnego. W wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu 

nowych inwestycji, która wprowadza możliwość uzyskania ulg podatkowych na terenie całego kraju można 

spodziewać się mniejszego, niż zakładany, zainteresowania potencjalnych inwestorów na wspieranych 

terenach. Można jednak odnotować efekt integracji tematycznej w zakresie realizacji celu podniesienia 

atrakcyjności inwestycyjnej subregionu płockiego i ostrołęckiego poprzez włączenie realizowanych 

przedsięwzięć do wiązki projektów drogowych, zwiększających dostępność wspieranych terenów 

inwestycyjnych
44

. Doświadczenie RIT RPO WM 2014-2020 wskazuje na duży potencjał wsparcia terenów 

inwestycyjnych, jeśli towarzyszą im zintegrowane ponadlokalne inwestycje w drogi zwiększające dostępność 

regionalną tych terenów. Tego mechanizmu zintegrowania, ze względu na konieczność realizowania 

komplementarnych inwestycji przez różne JST, nie można osiągnąć poza podejściem zintegrowanym. W okresie 

programowania 2021+ zasadne będzie ujęcie w ramach kosztów kwalifikowanych tego typu operacji nie tylko 

możliwości finansowania dróg wewnętrznych, lecz wzorem rozwiązań przyjętych w perspektywie 2007-2013 

również dróg dojazdowych do takich uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Koniecznym rozwiązaniem 

zachęcającym do realizacji takich projektów powinno być umożliwienie lokowania na tych terenach nie tylko 

firm zaliczanych do MSP, lecz również dużych firm których działalności bezpośrednio oddziaływać będzie na 

sektor MPS. W odniesieniu do lokalizacji dużych firm na wspartych terenach inwestycyjnych IZ obniżyć będzie 

mogło przykładowo dotację z EFRR proporcjonalnie do powierzchni terenów inwestycyjnych przeznaczonej na 

duże przedsiębiorstwa. 

W Strategiach ZIT województw: zachodniopomorskiego i podlaskiego efekt zintegrowania zasobów 

wzmocniono kształceniem zawodowym osób dorosłych, wsparciem kompetencyjnym pracowników oraz 

kształceniem zawodowym uczniów w kierunkach, określanych jako deficytowe wśród regionalnych MŚP 

stanowiących grupę docelową wsparcia terenów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę relatywnie wysoki poziom 

bezrobocia absolwentów w subregionie ostrołęckim należy przyjąć, iż oprócz wzmacniania dostępności 

drogowej wspieranych terenów inwestycyjnych, komplementarne przedsięwzięcia podnoszące kapitał ludzki 

mogłyby ten efekt integracji tematycznej zwiększyć. REKOMENDACJA: W kolejnym okresie programowania 

2021+ warto wzmocnić efekt komplementarności projektów zintegrowanych ZIT/RIT. Rekomenduje się 

wprowadzenie wymogu wykazania spójności projektów inwestycyjnych ZIT/RIT planowanymi do finansowania z 

                                                 
44 Projekt „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 
północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III”, realizowany w subregionie ostrołęckim oraz projekt „Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym”, wdrażany w subregionie 
płockim. 
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EFRR z projektami ZIT/RIT planowanymi do finansowania ze środków EFS. Takie działanie wpłynie pozytywnie 

na efektywność integracji tematycznej. Programując taką formułę wdrożenia projektów można skorzystać z 

dobrych przykładów ujęcia projektów rewitalizacyjnych w okresie programowania 2014-2020, gdzie planowano 

osiągnięcie efektu synergii poprzez łączenie miękkich" i "twardych" projektów rewitalizacji. 

W skali kraju jako dobrą praktykę w obszarze wsparcia przedsiębiorczości zidentyfikowano także projekt 

realizowany w województwie pomorskim Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów 

w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych 

usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy. Dzięki realizacji projektu 

nastąpi profesjonalizacja działalności trzech Instytucji Otoczenia Biznesu w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-

Gdynia-Sopot. Podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki 

rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu będzie przygotowanie do świadczenia dziesięciu nowych lub 

ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz 

stworzenie platformy informatycznej umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów. Projekt ten 

zakłada integrację sektorów oraz oddziaływanie ponadlokalne. REKOMENDACJA: W okresie programowania 

2021+ zasadne będzie większe uspołecznienie procesu definiowania zakresu projektów ZIT/RIT ze środowiskami 

reprezentującymi beneficjentów takich projektów. Przykładowo zasadne będzie zaangażowanie IOB 

działających na obszarze ZIT/RIT do wyrażenie swojej opinii i propozycji zakresu wsparcia kierowanego 

pośrednio do przedsiębiorców w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Realnym ograniczeniem 

możliwości realizacji projektów zintegrowanych będzie konieczność uwzględnienia inteligentnych specjalizacji. 

Większy udział partnerów społecznych, środowisk naukowych oraz branżowych organizacji reprezentujących 

interesy beneficjentów końcowych (IOB) zapewni trafność wyboru projektów na etapie programowania i 

ograniczy ryzyko skuteczności na etapie realizacji tych projektów, Partycypacja społeczna obejmować powinna 

przygotowanie, prowadzenia i ocenę realizacji RIT/ZIT 2021+ w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy. 

Niski efekt integracji obszaru można także odnotować w przypadku projektów z zakresu efektywności 

energetycznej. Ten zakres tematyczny – mimo iż sprawnie kontraktowany – ze względu na swoją ograniczoną 

skalę będzie w znikomym stopniu oddziaływał na ograniczenie emisji w skali całego subregionu. Wniosek ten 

odnosi się także do projektów realizowanych w skali kraju. Analiza porównawcza projektów Działania 4.2. RPO 

WM wdrażanych w podejściu zintegrowanym i poza tym mechanizmem wskazuje, iż projekty wdrażane w 

mechanizmie zintegrowanym charakteryzują się niższą skalą inwestycji niż partnerskie przedsięwzięcia 

wdrażane poza RIT. Przykładem może być projekt Działania 4.2. RPO WM 2014-2020 Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego wdrażany 

poza podejściem zintegrowanym, obejmujący swoim zasięgiem 8 gmin, podczas gdy założony w Planie 

Inwestycyjnym dla tego subregionu projekt Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

w Powiecie Gostynińskim odnosi się do inwestycji realizowanych na terenie 5 JST. Większość zaplanowanych 

inwestycji termomodernizacyjnych RIT odnosi się do pojedynczych obiektów użyteczności publicznej. Należy 

jednak podkreślić, iż – w przeciwieństwie do projektów wdrażanych poza podejściem zintegrowanym – 

wszystkie projekty RIT obejmują inwestycje w odnawialne źródła energii. Można więc zaryzykować 

stwierdzenie, że wartością dodaną RIT w obszarze efektywności energetycznej jest nie tyle skala i 

oddziaływanie projektów oraz ich integracja z innymi interwencjami, ile wprowadzenie dodatkowych rozwiązań 

w zakresie poprawy jakości powietrza. Ze względu na przyjęty w RPO WM 2014-2020 proces wdrażania 

projektów zintegrowanych w oparciu o zatwierdzoną listę, nie jest możliwe regulowanie stopnia zintegrowania 

projektów zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach RPO WM 2014-2020. REKOMENDACJA: W okresie 

programowania 2021+ zaleca się wprowadzenie mechanizmów lepszego zintegrowania tych projektów na skalę 

obszaru funkcjonalnego. Mechanizmy te mogą dotyczyć większego związku planowanych inwestycji z wynikami 

monitoringu jakości powietrza w skali lokalnej oraz większego stopnia ich zintegrowania z innymi działaniami, 

np. wsparciem infrastruktury danej jednostki poddanej termomodernizacji.  
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W skali całego kraju – w tym również w skali regionu mazowieckiego, można mówić o wysokim efekcie 

integracji przestrzennej w wyniku inwestycji w obiekty park&ride. W WOF występuje także efekt integracji 

funduszy i zasobów (poza RPO) w związku z wysoką komplementarnością działań z inwestycjami poprzedniej 

perspektywy w rozwój SKM (np. projekt Budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź" w gminie Legionowo jako 

element poprawy jakości infrastruktury transportowej miasta i rozwoju zbiorowych form transportu w Obszarze 

Metropolitalnym Warszawy) oraz efekt integracji tematycznej poprzez zintegrowanie budowy obiektów 

park&ride z siecią dróg rowerowych (występujący między innymi w projektach: Wybierzmy rower - Partnerstwo 

dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF, Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, 

Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-

zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych - Etap 1, Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez 

utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, 

Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i 

Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”). Innym przykładem inwestycji o wysokim 

stopniu integracji międzyokresowej może być projekt Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, 

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy 

Jaktorów czy też projekt RIT: Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Miasta Płocka (zakładający integrację obiektów park&ride z siecią dróg rowerowych oraz ze 

zmodernizowaniem taboru komunikacji miejskiej). 

Biorąc pod uwagę, iż do dnia 30.06.2018 roku interwencje w zakresie mobilności miejskiej wdrażane były 

wyłącznie w mechanizmie zintegrowanym, nie można określić ich wartości dodanej w stosunku do projektów 

prowadzonych poza tym mechanizmem. Zwraca jednak uwagę wysoki efekt integracji ponadlokalnej w 

realizowanych projektach ZIT WOF wynikający zarówno z partnerstw projektowych, jak i komplementarności 

pojedynczych realizowanych inwestycji. REKOMENDACJA: Zasadna jest kontynuacja wsparcia w obszarze 

inwestycji drogowych typu park&ride przy zachowaniu reżimu liniowego połączenia inwestycji w 

poszczególnych gminach i wykazaniem się wysokim przygotowaniem projektu (dysponowanie gruntami, 

pozwolenia. 

W obszarze dziedzictwa kulturowego należy odnotować, iż prowadzone działania mają charakter punktowy, nie 

towarzyszą mu zintegrowane interwencje we wzmacnianie komunikacji miejskiej czy przyrodniczej 

atrakcyjności obszaru. Inwestycje modernizujące obiekty zabytkowe charakteryzują się jednak wartością 

dodaną wynikającą z procesu programowania Planów Inwestycyjnych, Ich dobór w ramach poszczególnych 

subregionów nastąpił w wyniku ustalenia potencjału oddziaływania na obszar wszystkich partnerów danego 

RIT. W obszarze wsparcia infrastruktury zdrowia również można mówić o umiarkowanym efekcie integracji 

obszaru według założeń planów Inwestycyjnych. W pierwszym rzędzie zjawisko to wynika z niezrealizowania 

większości zaplanowanych interwencji, w drugiej zaś z rozproszenia planowanego wsparcia na szeroką liczbę 

jednostek zdrowia, bez uwzględniania założeń map potrzeb zdrowotnych. Biorąc pod uwagę, iż do dnia 30.06. 

2018 roku podpisano umowy niemal wyłącznie z projektami wynikającymi z Planów Inwestycyjnych, nie można 

dokonać analiz wartości dodanej podejścia zintegrowanego. 

Podobnie też niski jest efekt zintegrowania obszarowego i tematycznego projektów rewitalizacyjnych 

uwzględnionych w Planach Inwestycyjnych, których oddziaływanie jest stricte lokalne, bez uwzględnienia np. 

komplementarnego wsparcia w komunikację miejską. Spośród 10 projektów RIT, realizowanych w okresie 

objętym ewaluacją zaledwie 3 interwencje zakładają wprowadzenie nowych usług społecznych skierowanych 

do osób wykluczonych społecznie
45

. Analiza projektów realizowanych poza podejściem zintegrowanym 

                                                 
45 Są to projekty: Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie 
społeczno-gospodarcze (subregion radomski), CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa 
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wskazuje na porównywalną częstotliwość wdrażania nowych usług społecznych w ramach rewitalizacji
46

. 

Naturalnie, poza podejściem zintegrowanym wdrażane są – zgodnie z założeniami wsparcia rewitalizacji – 

interwencje komplementarne do projektów infrastrukturalnych, zmniejszające skalę wykluczenia społecznego 

w skali lokalnej. Wydaje się jednak, że wartość dodana w zakresie podejścia zintegrowanego mogłaby wystąpić 

w przypadku uwzględnienia w Planach Inwestycyjnych działań pozainfrastrukturalnych ukierunkowanych na 

obszar ponadlokalny takich jak: rozwój usług ekonomii społecznej w skali całego subregionu, organizacja miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 zwiększająca podaż na subregionalnym rynku pracy. REKOMENDACJA: Zaleca się 

wprowadzenie w kolejnych naborach Poddziałania 8.3.1. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

kryterium premiującego tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem na obszarach rewitalizowanych, ujętych w 

Planach Inwestycyjnych. 

Nie w pełni wykorzystany jest potencjał integracji przestrzennej wsparcia organizacji miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3. Nie opracowano systemowych ram wdrażania przedsięwzięcia w ramach Strategii ZIT WOF, stąd też 

inwestycje mają charakter punktowy i nie zaspokajający potrzeb mieszkańców WOF. Ograniczeniem dla 

osiągnięcia zintegrowania szerszego obszaru są uwarunkowania prawne beneficjentów, którzy mogą wspierać 

mieszkańców, bądź osoby uczące się lub pracujące jedynie na terenie swojego obszaru. Uzyskanie efektu 

zintegrowania przestrzennego byłoby możliwe jedynie przy szerszej skali inwestycji w gminach stanowiących 

największy rezerwuar warszawskiego rynku pracy, takich jak Legionowo, Grodzisk, Józefów, Brwinów, Łomianki, 

Marki, Otwock, Piastów, Piaseczno, Stare Babice czy Raszyn. Deficyt miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w 

Warszawie, będącej największym rynkiem pracy dla mieszkańców WOF nie stwarza szans na zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców innych miejscowości obszaru funkcjonalnego, pracujących w stolicy, ponieważ skala 

przeprowadzonych inwestycji nie kończy popytu w samej Warszawie. Ograniczeniem jest także zakładana w 

tym typie działania grupa docelowa. Popyt na miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 zgłaszany jest głównie przez 

osoby pracujące, stąd też zapewnienie wymogu uwzględnienia we wskaźniku rezultatu osób powracających na 

rynek pracy stwarza trudności beneficjentom. Innym czynnikiem prawnym interweniującym w możliwość 

uzyskania skali wsparcia zapewniającej wyższy poziom integracji jest wprowadzenie programu 500+, który 

zmniejsza skłonność bezrobotnych rodziców do podjęcia zatrudnienia. Z kolei – rządowy program Maluch 

zakładający wsparcie dla tworzenia nowych żłobków i klubów dla dzieci do trzeciego roku życia stanowi 

naturalną konkurencję dla wsparcia oferowanego w ramach ZIT w obszarze edukacji przedszkolnej. Należy w 

tym miejscu przypomnieć, że ze względu na duże obciążenie gmin kosztami utrzymania potencjalnych żłobków 

po okresie wymaganej trwałości, projekty te są wdrażane jedynie punktowo we wszystkich województwach 

Polski.  

Analiza porównawcza projektów Działania 8.3. RPO WM realizowanych w podejściu zintegrowanym oraz poza 

nim wskazuje na występowanie wartości dodanej zastosowania mechanizmu terytorializacji. Wartością dodaną 

jest skala wsparcia zarówno w projektach tworzących nowe punkty opieki, jak i w projektach, w których 

ograniczano się jedynie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w już istniejących 

placówkach. W projektach ZIT WOF średnia liczba nowych miejsc opieki w 1 projekcie wynosi 29 jednostek, 

podczas gdy w projektach realizowanych poza podejściem zintegrowanym – 26 jednostek. Średnia liczba miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 w nowo utworzonej placówce stanowi zaś odpowiednio 320 i 35 jednostek.  

                                                                                                                                                         
Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów 
inwestycyjnych (subregion ostrołęcki), Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwoju Nowym i Zdziwoju Starym jako sposób na 
rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej (subregion ostrołęcki).  
46 Poza podejściem terytorialnym nowe usługi społeczne rozwijane są w projektach: „Sochaczew (od)Nowa”, Rewitalizacja Miasta Sokołów 
Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich 
aktywizacji społecznej i gospodarczej. 
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W przytaczanym wcześniej opracowaniu ewaluacyjnym podejście zintegrowane w 16 województwach Polski 

przedstawiono dobrą praktykę wdrażania doradztwa zawodowego w województwie lubuskim. Centrum 

Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim to tytuł projektu infrastrukturalnego realizowanego z 

EFRR, ale ściśle powiązanego z działaniami podejmowanymi w ramach EFS finansowanymi w ramach ZIT 

(doskonalenie jakości kształcenia zawodowego). Lubuski projekt EFS polega na prowadzeniu praktyk 

zawodowych sprofilowanych do potrzeb występujących w skali szerszej niż jeden powiat. W RPO WM 2014-

2020 realizowany jest projekt Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT 

WOF skierowany do szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie 10 gmin WOF. Projekt integruje 

przestrzennie standard doradztwa zawodowego, zakłada trwałość prowadzonych działań poprzez dokształcenie 

78 nauczycieli. Może on również stanowić dobrą praktykę w skali kraju, jako, iż w pozostałych regionach Polski 

wsparcie kształcenia w ramach podejścia zintegrowanego ma charakter punktowy i jednofunduszowy– 

oddziaływanie ponadterytorialne odnosi się do lokalizacji miejsca zamieszkania uczniów bądź lokalizacji 

potencjalnych miejsc pracy na terenie danego subregionu. Ze względu na fakt, iż projekty ściśle doradcze (bez 

działań towarzyszących) wdrażane są w ramach RPO WM 2014-2020 wyłącznie w ramach podejścia 

zintegrowanego nie jest możliwe określenie wartości dodanej zastosowania podejścia zintegrowanego w 

stosunku do interwencji wdrażanych poza mechanizmami terytorializacji. Odnoszą się one bowiem do innych 

zakresów przedmiotowych prowadzonych działań.  

Podobny, integrujący przestrzennie efekt standaryzacji jakości kształcenia zidentyfikować można w projektach 

Poddziałania 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT pn. Akademia kompetencji dla uczniów szkół gimnazjalnych 

w ZIT WOF i Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków 

dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji 

nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych oraz Kreatywny uczeń - 

innowacyjna szkoła. Projekty te realizowane są na terenie kilku gmin WOF. Efekt standaryzacji modelu 

podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w ramach projektów RPO WM 2014-2020 można odnotować także w 

projektach realizowanych poza podejściem zintegrowanym, niemniej jednak jego skala ograniczona jest w nich 

do 2-3 miejscowości w skali jednej gminy czy jednego powiatu
47

. Wartością dodaną podejścia zintegrowanego 

jest więc ponadlokalna standaryzacja przestrzenna modelu podnoszenia jakości kształcenia ogólnego na 

obszarze funkcjonalnym. 

4.1.5 Pozostałe czynniki skutecznego wspierania zintegrowania projektów 

Literatura przedmiotu wskazuje na wysoki stopień kompleksowości i oddziaływania projektów realizowanych w 

trybie pozakonkursowym ze względu na integrację większego obszaru niż obszar realizacji projektu
48

. W ramach 

ewaluacji podejścia zintegrowanego w obecnej perspektywie finansowej w województwie śląskim odnotowano 

mniejszy stopień zintegrowania projektów wynikający z zastosowania trybu konkursowego przy dużej liczbie PI 

objętych wsparciem, niż stopień zintegrowania projektów wybieranych w latach 2007-2013 w procedurze 

pozakonkursowej
49

. Podano przykłady województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w których 

zastosowanie procedur pozakonkursowych przynosi efekt dużej integracji przestrzennej i funkcjonalnej. 

Niemniej jednak – również w modelu konkursowym można zachować większy poziom integracji działań 

                                                 
47 Są to np. projekty: Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności, Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu, Równe 
szanse dla wszystkich. 
48Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013, PSDB 2013. 
49 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020”, Ecorys 2017. 
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projektowych. Może temu posłużyć rekomendowane w przytaczanym wcześniej badaniu horyzontalnym
50

 

narzędzie - matryce logiczne w strategiach ZIT, które pokazywałyby wzajemne powiązania lub kumulatywność 

efektów realizacji zarówno dla projektów pozakonkursowych, jak i dla działań skierowanych do realizacji w 

trybie konkursowym. Podejście to nie znajduje oczywiście zastosowania we wsparciu RIT, który zawiera w 

Planie Inwestycyjnym listę określonych projektów, niemniej jednak mogłoby być przydatne dla potencjalnych 

beneficjentów ZIT WOF, ze szczególnym uwzględnieniem Poddziałania 8.3.2., 10.1.2 i 10.3.3. RPO WM 2014-

2020, którzy, poprzez realizację głównie inwestycji punktowych, bądź ograniczonych do kilku gmin inwestycji 

liniowych, osiągają niewielką integrację obszaru.  

REKOMENDACJA: Zaleca się wprowadzenie do oceny strategicznej projektów konkursowych ZIT WOF modułu 

oceny efektu kumulacji rezultatów interwencji realizowanych na terenie WOF w wyniku przeprowadzenia 

działań opisanych w WoD. Potencjalny beneficjent zostałby wówczas zobligowany do zidentyfikowania i 

wskazania projektów komplementarnych realizowanych przez podobne mu podmioty na obszarze 

oddziaływania projektu. Rozwiązanie to nie wymagałoby zmiany systemu kryteriów, a jedynie rozbudowania 

kryterium strategicznego odnoszącego się do oddziaływania na WOF. Uwzględniałoby ono zapis, iż 

wnioskodawca na podstawie analizy otoczenia projektu przedstawi działania komplementarne, realizowane na 

obszarze oddziaływania projektu, również przez inne podmioty w odniesieniu zarówno do problemu głównego, 

jak i problemów dodatkowych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliłoby na zintegrowanie skali i zakresu 

działań w odniesieniu do dynamiki zmian sytuacji na obszarze oddziaływania projektu oraz w odniesieniu do 

innych projektów wdrażanych na nim przez innych beneficjentów. Rozwiązanie to wzmocniłoby także 

koordynację wsparcia przez beneficjentów.  

Innym aspektem wartym analizy jest wpływ zastosowania podejścia zintegrowanego na koordynację inwestycji 

przez podmioty danego subregionu. Zdecydowana większość badanych beneficjentów (71%) podejścia 

zintegrowanego ocenia pozytywnie koordynację konkursów przez lidera ZIT/RIT. Zwraca uwagę fakt, iż co drugi 

badany beneficjent z subregionu radomskiego i co czwarty z subregionu ciechanowskiego ocenia koordynację 

konkursów negatywnie. Ujawnił się więc zidentyfikowany w SRWM deficyt poczucia lojalności i tożsamości 

regionalnej i ponadlokalnej wśród mazowieckich JST, definiowany jako jedna z głównych destymulant rozwoju. 

Należy spodziewać się, że w miarę wyczerpywania się alokacji problem ten będzie narastał. Wydaje się więc, że 

korzystne jest rozważenie organizowania w ramach pozostałej alokacji konkursów dedykowanych wyłącznie 

projektom zidentyfikowanym w Planach Inwestycyjnych.  

REKOMENDACJA: Zaleca się wprowadzenie w silnie konkurencyjnych obszarach wsparcia, takich jak 

termomodernizacja czy rewitalizacja konkursów dedykowanych wyłącznie projektom uwzględnionym w 

Planach Inwestycyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania jest zasadne również w kolejnym okresie 

programowania 2021+. 

Wpływ podejścia zintegrowanego na koordynację działań jest znaczący dla podmiotów objętych ZIT WOF. 

Komplementarne wsparcie w postaci zagwarantowanej dodatkowej alokacji w ramach POIiŚ 2014-20120 

spowodowało, że zwiększył się wpływ Związków ZIT na realizację działań na ich obszarze, stanowiąc dodatkowy 

motywator do zawiązywania współpracy dla partnerów. Zawiązanie partnerstwa w ramach ZIT ułatwiło też 

koordynację harmonogramów realizowania inwestycji gmin i powiatów wchodzących w skład WOF.  

Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że zdecydowana większość badanych beneficjentów nie zetknęła się z 

koniecznością rezygnacji z komplementarnej inwestycji z powodu konkursów na przedsięwzięcia RIT. Problem 

taki zgłosiło zaledwie 2 beneficjentów (po 1 z subregionu ciechanowskiego i płockiego). Zdecydowana 

większość realizuje także inne interwencje zarówno w ramach RPO WM 2014-2020 (74%), jak i w innych 

programach operacyjnych (64%). Analiza zakresu tych interwencji wskazuje na ich uzupełniający tematycznie 

                                                 
50 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018 
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charakter, sporadycznie zdarzają się przypadki, iż beneficjent projektu danego działania realizuje jeszcze 

dodatkowe lokalne interwencje tego samego typu poza podejściem zintegrowanym.  

Stopień zintegrowania działań w danym obszarze funkcjonalnym wiąże się także z integracją projektów 

realizowanych samodzielnie przez JST wchodzące w jego skład. Harmonogram i priorytetyzacja wdrażania 

projektów komplementarnych mogą stanowić o generowaniu efektu synergii z projektami wiodącymi w ramach 

Strategii/Planu Inwestycyjnego. Doświadczenia poprzedniej perspektywy wskazują jednak na brak 

wypracowanych narzędzi budowania terytorialnej integracji inwestycji poza przedsięwzięciami dedykowanym 

partnerstwom. Narzędzie Mapa dotacji unijnych
51

 odwołuje do powiatów i gmin, ale już nie do OSI czy 

subregionów. Ponadto w SRWM do roku 2030 wskazano na niskie poczucie tożsamości regionalnej i 

ponadlokalnej wśród mazowieckich JST jako jedną z głównych destymulant rozwoju.  

Podsumowanie. W podejściu zintegrowanym RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano silne centrotwórcze 

oddziaływanie realizowanych projektów na wzmocnienie głównych ośrodków w WOF oraz w każdym z OSI. 

Tendencja ta pozostaje w zgodności z kierunkiem polityki rozwoju na szczeblu krajowym i regionalnym. Nacisk 

położony w RIT subregionów ostrołęckiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego na zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej subregionalnych centrów odpowiada na jeden z największych deficytów 

rozwojowych Mazowsza. Można jednak odnotować niski stopień integracji planowanych/realizowanych działań 

z zapisami strategii lokalnych, priorytetami rozwojowymi poszczególnych powiatów i gmin wchodzących w 

skład ZIT WOF i poszczególnych RIT. Relatywnie niska integracja poziomów strategiczności na linii: wyzwania 

subregionu – wyzwania powiatu/gminy zaskutkowała w mechanizmie RIT koncentrowaniem wsparcia w tych 

lokalizacjach na termomodernizacji i rewitalizacji, a więc na interwencjach, które – bez zastosowania szerszej 

skali – nie powodują zmian istotnych w skali subregionu i mają de facto oddziaływanie lokalne. Zabrakło także 

integracji funduszy, przez co efekt zintegrowania poszczególnych OSI, w których zdiagnozowano deficyty w 

zakresie wsparcia kapitału ludzkiego, nie może zostać w pełni osiągnięty.  

Biorąc pod uwagę obszary wsparcia uwzględnione w województwie mazowieckim należy podkreślić, iż 

największy stopień integracji zasobów w skali całego obszaru zaobserwowano w obszarze e-usług. Projekt 

Virtual WOF, skupiający 26 gmin rozwiązujący kompleksowo system informacyjny o zasobach obszaru 

funkcjonalnego, może – pod warunkiem dalszego wdrażania projektu – stanowić dobrą praktykę w skali kraju 

tworzenia narzędzi integracji komunikacyjnej obszaru. Projekty konkursowe RIT, wdrażane w ramach Działania 

2.1.1. E-usługi dla Mazowsza charakteryzują się większym zakresem przeprowadzonych interwencji, zarówno 

pod względem przedmiotowym, jak i skali oddziaływania w porównaniu do projektów realizowanych poza 

podejściem zintegrowanym. Niemniej jednak należy podkreślić, że interwencje te mogłyby być również 

prowadzone poza podejściem terytorialnym. W obszarze wsparcia terenów inwestycyjnych nie uzyskano 

pełnego efektu integracji obszaru ze względu na znikomą liczbę projektów i brak spójnej ponadlokalnej polityki 

inwestycyjnej. Można jednak odnotować wystąpienie efektu integracji tematycznej atrakcyjności inwestycyjnej 

subregionu płockiego i ostrołęckiego i inwestycji w infrastrukturę zwiększającą dostępność drogową 

subregionu.  

Relatywnie niski efekt integracji obszaru można odnotować w przypadku projektów z zakresu efektywności 

energetycznej z powodu ograniczonej skali wsparcia w każdym z RIT, dziedzictwa kulturowego, infrastruktury 

ochrony zdrowia, rewitalizacji (inwestycje punktowe). Kosztem utraconych możliwości jest brak praktyki 

łączenia projektów rewitalizacyjnych z rozwijaniem usług społecznych czy organizacji miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 lub systemowej koordynacji ekonomii społecznej. Nie zidentyfikowano jednak takiej integracji w 

obecnie realizowanych projektach podejścia zintegrowanego w Polsce. 

                                                 
51 http://www.mapadotacji.gov.pl/ 
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Relatywnie niski efekt integracji przestrzennej interwencji ZIT WOF wdrażanych w trybie konkursowym pociąga 

za sobą konieczność wprowadzenia narzędzia zwiększającego kumulowanie się efektu inwestycji punktowych w 

obszarze e-usług, tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 czy wsparcia doradztwa zawodowego. 

Problem ten jest systemowy, wynika z ograniczeń prawnych beneficjentów dotyczących wspierania 

mieszkańców swojego obszaru (żłobki) bądź z ograniczonego oddziaływania ponadlokalnego inwestycji (e-

usługi). Niemniej jednak, projekty edukacyjne ZIT WOF dostarczają dobrych praktyk dotyczących standaryzacji 

efektów kształcenia w skali szerszej niż jedna gmina, co stanowi wartość dodaną podejścia zintegrowanego, zaś 

projekty wsparcia osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 mają zdecydowanie szerszą skalę działania w 

podejściu zintegrowanym, zakładają także nie tylko zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach, ale 

także utworzenie nowych punktów żłobkowych.  

Należy spodziewać się, że w miarę wyczerpywania się alokacji może wystąpić problem konkurencji o środki 

projektów Rit i projektów realizowanych poza podejściem zintegrowanym. Zaleca się wprowadzenie w silnie 

konkurencyjnych obszarach wsparcia, takich jak wsparcie termomodernizacji, czy rewitalizacji, konkursów 

dedykowanych wyłącznie projektom uwzględnionym w Planach Inwestycyjnych.  

 

 

4.2 Ocena zasięgu geograficznego instrumentów ZIT i RIT oraz współpracy między partnerami  

2.7. Czy zasięg geograficzny instrumentów ZIT i RIT został dobrze zidentyfikowany? Jeśli nie to dlaczego? Jak powinien być 

określony zasięg terytorialny po zmianie NTS2 i NTS3 na Mazowszu? Jakie podejście należy zastosować do nowopowstałego 

subregionu żyrardowskiego?  

Kolejnym obszarem oceny wdrożenia instrumentów ZIT i RIT była identyfikacja zakresu geograficznego 

wdrożenia instrumentów. Analizując ten obszar badawczy należy przypomnieć, że zgodnie z RPO WM 2014-

2020 realizację zintegrowanego podejścia terytorialnego w Programie w ramach ZIT została oparta o Miasto 

Stołeczne Warszawa i WOF, natomiast w ramach RIT na miastach regionalnych (Radom i Płock) oraz miastach 

subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka i Siedlce) oraz ich obszary funkcjonalne. Poniżej zaprezentowana 

została ocena zasięgu geograficznego zarówno dla ZIT jak i dla RIT.  

Delimitacja ZIT 

Obszar wsparcia ZIT w WOF, potwierdzony zapisami RPO WM 2014-2020 w 2015 r., objął 40 gmin, w tym 

Warszawa (rdzeń), 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich i 13 wiejskich, które zajmują powierzchnię 2932 

km
2
. Zasięg terytorialny WOF w stosunku do delimitacji MRR, został pomniejszony o 10 gmin, w tym 7 

wiejskich, 2 miejsko-wiejskie oraz 1 miejską, o łącznej powierzchni 888 km
2
.  

Podstawy prawne wprowadzenia ZIT na poziomie UE wyznaczają trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE z 17 grudnia 2013 r., tj. nr 1303/2013 (artykuł 36), nr 1301/2013 (artykuł 7) oraz nr 1304/2013 

(artykuł 12). Warunki brzegowe dla wsparcia w ramach instrumentu ZIT zawiera Umowa Partnerstwa. Decyzja o 

implementacji ZIT w Polsce wymagała wyznaczenia granic MOF OW. Stało się to priorytetem zwłaszcza dla 

władz stolic województw. Kwestię obszarów funkcjonalnych funkcjonujących w oparciu o platformę współpracy 

różnych jednostek i poziomów zarządzania ujęto m.in. w dwóch strategicznych dla rozwoju Polski dokumentach 

– KPZK 2030 oraz KSRR. W KPZK 2030 wskazano m.in. typy obszarów funkcjonalnych oraz określono dalsze kroki 

na drodze do większej terytorializacji polskiej polityki rozwoju. Jednym z tych kroków jest kwestia delimitacji 

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. W tym celu opracowany został dokument Kryteria 

delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich przez MRR w lutym 2013 roku. 

Dokument bazował na założeniach wypracowanych w pracy prof. Śleszyńskiego z 2013 roku
52

. Za podstawową 

                                                 
52 Podstawowym założeniem podjętych prac było wypracowanie takiej metody, która zapewniałaby porównywalność wyników, a 
równocześnie uwzględniała specyfikę obszarów oddziaływań różnych miast. Delimitacja ta została oparta na definicji, w myśl której obszar 
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jednostkę delimitacyjną wybrano gminę, a za bazowy rok 2011, dla którego zebrano większość danych 

statystycznych. Materiał zawiera kierowane do regionów i zespołów realizujących politykę regionalną i politykę 

przestrzenną podstawy typologii, pojęcia, zasady i kryteria delimitacji MOF OW. Przyjęto uszczegółowioną 

definicję obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jako spójnej pod względem przestrzennym strefy 

oddziaływania miasta, charakteryzującej się istnieniem powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem 

procesów urbanizacyjnych, wyróżniającej się z otoczenia i upodabniającej się pod pewnymi względami do 

głównego miasta.  

Delimitacja ZIT podlegała szczególnym zmianom. Sposób delimitacji omówiono w dokumencie Założenia 

Strategii Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uwzględniono w 

nim poszczególne wymagane w „Kryteriach delimitacji…” (a także wymagania przedstawione w dokumencie 

MRR z lipca 2013 r. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji w Polsce) kryteria, zasady delimitacji oraz dane 

niezbędne do uzasadnienia wyboru. U podstaw delimitacji instrumentów podejścia terytorialnego w woj. 

mazowieckim leżały również dokumenty analityczne opracowane na poziomie regionalnym. Diagnoza sytuacji 

obszaru metropolitarnego określona została w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

roku 2030 Innowacyjne Mazowsze (SRWM) oraz w dokumencie Diagnoza obszaru metropolitarnego Warszawy, 

opracowanym w ramach projektu naukowego „Programowanie Rozwoju Warszawskiego Obszaru 

Metropolitarnego PROM”
53

.  

Ostateczny kształt WOF obejmujący 40 gmin nie jest spójny z tym przedstawionym w Kryteriach delimitacji 

(gdzie przyjmując dane z 2011 roku wskazano, iż w MOF w województwie mazowieckim obejmie 50 gmin). W 

wyniku powstałych różnic opracowano stwierdzenie mówiące, że instrument ZIT powinien być realizowany na 

obszarze cechującym się podobnymi uwarunkowaniami rozwoju oraz silnymi powiązaniami funkcjonalnymi
54

. 

Rekomendowane przez MRR wskaźniki poszerzono o trzy uzupełniające kryteria delimitacji
55

. W kolejnym 

etapie obszar funkcjonalny został poddany korekcie eksperckiej zasięgu ZIT WOF, ze względu na konieczność 

zachowania spójności przestrzennej. Przy korekcie skupiono się na utworzeniu spójnego przestrzennie obszaru, 

przy uwzględnieniu: 

 gmin, które charakteryzują się dużą intensywnością dojazdów mieszkańców do Warszawy, dzięki 

połączeniom kolejowym linii nr 1, 3, 447, 47 i 48 oraz połączeniom drogowym – autostrada A2, droga 

nr 8, droga nr 50, 

 Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin generującego wzmożony ruch pasażerski krajowy i 

międzynarodowy, w wyniku czego włączono do WOF ZIT gminę Nowy Dwór Mazowiecki, na obszarze, 

na którym jest zlokalizowane lotnisko. W wyniku zastosowania tej metody obszar poszerzono o gminy: 

Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Podkowa 

Leśna, Żyrardów. 

Ostatecznie ZIT WOF objął 40 jednostek (wraz z Warszawą). W związku z tym, w finalnej delimitacji MOF OW 

dopuszczono pewne (nieznaczne) modyfikacje z poziomu regionalnego. Modyfikacje te przede wszystkim mogły 

wynikać ze szczególnych powiązań funkcjonalnych nieuwzględnionych w niniejszej delimitacji oraz z zapisów 

regionalnych planów i strategii rozwoju (aspekt planistyczny), które nie znalazły dotąd odbicia we wskaźnikach 

                                                                                                                                                         
funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego to spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, charakteryzująca się istnieniem 
powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowanych procesów urbanizacyjnych, wyróżniająca się z otoczenia i upodabniająca się pod pewnymi 
względami do głównego miasta (Śleszyński 2013, s. 177–178 
53 Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, Ecorys Polska 2014 
54 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, s. 10. 
55 Trzy kryteria delimitacji prezentują się następująco: dostępność transportowa gmin do miasta rdzeniowego – mierzona średnim czasem 
dojazdu samochodem z ośrodka gminnego do Warszawy wynoszącym maksymalnie 45 minut; rzeczywiste powiązania w zakresie 
transportu publicznego – rozumiane jako zasięg obowiązywania wspólnego biletu w publicznym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy, 
zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2012 r.; zamożność gmin – określona na podstawie wysokości dochodów własnych gmin 
(pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz podatków od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)) w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w 2010 r. na poziomie przynajmniej 80% średniej dla województw. 
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ilustrujących dokonujące się procesy społeczno-gospodarcze. W zapisach Kryteriów delimitacji MIR pozwoliło 

na ograniczenie liczby gmin poszczególnych obszarów ZIT (na Mazowszu nawet poniżej połowy liczebności z 

Kryteriów delimitacji). Dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi MRR, w przypadku województwa mazowieckiego, ze 

względu na rozległy zasięg MOF OW oraz szczególną sytuację wynikającą z przynależności do kategorii lepiej 

rozwiniętych, kryterium co najmniej połowy gmin do wyznaczania obszaru realizacji ZIT nie miało zastosowania. 

Różnice polegały zarówno na rozszerzeniu, jak i na zawężeniu poszczególnych obszarów, tj. na uwzględnieniu 

większej lub mniejszej liczby gmin. Różne podejście do delimitacji obszarów wynikało z przyjętej metodologii. 

Prezentacja różnic została zobrazowana na poniższej mapie.  

Mapa 4 Zakres przestrzenny projektowanych MOF OW oraz obszarów wsparcia ZIT 

 
Źródło: D. Kociuba, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych… ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka, Studia Regionalne i Lokalne, (3 (69)), 54-78. 

Zasięg ten był weryfikowany w 2014 r. i okazał się nadal funkcjonalnie aktualny. Zasięg ten był weryfikowany w 

2014 r. Badanie potwierdziło adekwatność tego obszaru w kontekście oddziaływania na problemy 

zidentyfikowane na obszarze funkcjonalnym. 

Delimitacja RIT 

Z kolei – podstawą delimitacji RIT była również umowa partnerstwa i przepisy unijne pozwalające ustanowić 

fakultatywnie instrument podejścia terytorialnego dla miast regionalnych i subregionalnych i obszarach 

powiązanych. Od początku założeniem twórców instrumentu było wprowadzenie go na obszarze 

funkcjonalnym, a nie na przypadkowo wybranym terytorium. Miało to wynikać z odpowiednich dokumentów 



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

108 

ponadlokalnych, opracowań oraz dodatkowych analiz. Takie też były wytyczne Marszałka Województwa 

Mazowieckiego
56

.  

RIT został skierowany do miast regionalnych (Radom, Płock) i subregionalnych (Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów) 

oraz ich obszarów funkcjonalnych
57

 jako ośrodków istotnych dla rozwoju województwa mazowieckiego ze 

względu na pełnienie ważnych funkcji społeczno-gospodarczych uznanych za obszary strategicznej interwencji 

(OSI) wskazane w SRWM 2030 oraz PZPWM w ramach RPO WM 2014-2020.  

Porównując mechanizm ZIT i RIT należy wskazać, że specyfiką RIT było elastyczne podejście do obszaru 

objętego Planem Działań RIT; jedyny bowiem wymóg dotyczył obowiązku przeprowadzenia delimitacji obszaru 

funkcjonalnego, ale w oparciu o własne kwantyfikatory. Lider i Partnerzy RIT dokonali wyboru wyznaczników 

opisujących powiązanie funkcjonalne obszaru. Porównując formułę ZIT i RIT można również wskazać, że w 

ramach RIT nie było konieczności przekazywania kompetencji dotyczących wdrażania tego mechanizmu, 

podczas gdy w ramach ZIT konieczne było przekazanie kompetencji na poziom Związku ZIT powodując 

dodatkowe obciążenia administracyjne dla lidera ZIT oraz konieczność wykazania przez niego zdolności 

instytucjonalnych do wdrażania ZIT. Dzięki mechanizmowi RIT konieczna była akceptacja Planu Działań RIT 

jedynie przez Zarząd WM; brak konieczności uzyskania zgody MRR i komitetów na poziomie centralnym. 

Kolejnym pozytywnym aspektem wdrożenia RIT była koordynacja działań tylko z IZ, podczas gdy w ramach ZIT 

konieczna była koordynacja działań w zakresie ZIT przez MRR i IZ. 

Od 1 stycznia 2018 r. Mazowsze formalnie składa się z dwóch jednostek statystycznych. Ma to pomóc w 

uzyskaniu większych środków unijnych po 2020 roku. W życie weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej z 

listopada 2016 r. w sprawie klasyfikacji NUTS (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics), które 

zakłada nowy podział na jednostki statystyczne. Na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stanowiące 

dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne, 

regiony: Warszawski stołeczny
58

 oraz Mazowiecki regionalny
59

. Konsekwencją była również zmiana liczby 

jednostek statystycznych, która w skali kraju wzrosła z 16 do 17. W wyniku tego podziału była również zmiana 

na niższym poziomie administracyjnym zmiany dostosowawcze na poziomie NUTS 3. Szczególnie istotna z 

perspektywy wdrożenia instrumentu terytorialnego było utworzenie nowego podregionu żyrardowskiego 

obejmującego powiaty grójecki, sochaczewski i żyrardowski (dotychczas wszystkie w podregionie warszawskim 

zachodnim
60

. Na poniższej mapie wskazano granice nowego „stołecznego” NUTS 2, obowiązującego związku ZIT  

Mapa 5 Województwo mazowieckie według nowego podziału Stan w dniu 1 I 2018 r 

                                                 
56 Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20.11.2013 r. Nr RF-II.0440.239.2013.PS: „Plan działań RIT powinien zawierać: 
diagnozę obszaru, identyfikację potencjałów i wyzwań rozwojowych (należy przedstawić syntetyczną, rzetelną, popartą faktami analizę, 
która wskaże zasięg przestrzenny obszaru, zobrazuje relacje/powiązania funkcjonalne między JST oraz wynikające z tego bariery, potencjały 
i wyzwania rozwojowe. Wskazanym jest aby w Planie działań RIT powołać się na konkretne przeprowadzone badania, dokumenty 
ponadlokalne i regionalne opisujące dany obszar; 

dane statystyczne(…)” 
57 Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Obszar Funkcjonalny to zwarty układ przestrzenny składający się z 
funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju 
58 Region Warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, 
otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim. 
59 Region Mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego.  
60 Dodatkowo zmiany NUTS3 polegały na przyłączeniu powiatu garwolińskiego do podregionu siedleckiego (dotychczas w podregionie 
warszawskim wschodnim) oraz przyłączeniu powiatu nowodworskiego do podregionu warszawskiego zachodniego (dotychczas w 
podregionie warszawskim wschodnim 
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Źródło: Raport Region Warszawski Stołeczny w 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2017 r. str. 15 
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Mapa 6 Gminy wchodzące w skład regionu Warszawskiego stołecznego oraz Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Źródło: Raport Region Warszawski Stołeczny w 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2017 r. str. 16 

W ocenie urzędników MIiR uczetstniczących w badaniu, podział województwa mazowieckiego na dwie 

jednostki terytorialne do celów statystycznych na poziomie NUTS 2 miał być korzystny dla Polski, zarówno w 

aspekcie finansowym (możliwość otrzymania większej alokacji środków unijnych po 2020 r.), jak i potrzeb 

polityki rozwoju
61

. Środki unijne na regionalne programy wyliczane są dla NUTS 2, dlatego ważne było, by 

województwo mazowieckie było statystycznie podzielone na dwa NUTS 2. Celem tego działania miało być 

przede wszystkim zakwalifikowanie tych regionów do dwóch różnych kategorii zamożności regionu lepiej 

rozwiniętego – warszawski obszar metropolitalny oraz regionu słabiej rozwiniętego – mazowiecki obszar 

pozametropolitalnego. W ocenie IZ rozwiązanie takie umożliwi lepsze planowanie rozwoju obszarów, a także 

bardziej precyzyjne dopasowanie wsparcia publicznego do ich potrzeb
62

. Podział ten był zatem korzystny z 

punktu widzenia potencjalnych korzyści skorzystania ze środków unijnej pomocy
63

.  

Ocena dokonana na podstawie dokumentów analitycznych i realizowanych badań terenowych pozwala na 

stwierdzenie, że diagnoza ukształtowania geograficznego zarówno dla instrumentu ZIT jak i instrumentu RIT 

była trafna; oparta bowiem była na tendencjach odpowiadających priorytetom rozwojowym i wyzwaniom. 

Badanie ilościowe przedstawicieli gmin należących do ZIT/RIT wskazuje na zadowolenie beneficjentów z 

obecnego zasięgu przestrzennego zarówno obszaru delimitacji ZIT j, jak i obszarów RIT. O zasadności takiej 

delimitacji ZIT świadczą również wypowiedzi przedstawiciela ZIT Miasto Stołeczne Warszawa oraz IZ. W ocenie 

przedstawicieli IP podział geograficzny ustalony finalnie pozwolił na zapewnienie wspólnego mianownika, jakim 

była rzetelna diagnoza.  

                                                 
61 http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/66308,1,mr-podzial-mazowsza-na-dwie-jednostki-statystyczne-nuts-2-(komunikat)  
62 Prezentacja Podział województwa mazowieckiego statystyczny czy administracyjny? Adam Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego,  
63 Badania literatury pokazały, że z unijnych środków bardzo dużo korzystają polskie regiony. Choć w obecnej perspektywie budżetowej 
nieco lepiej radzą sobie z rozdzielaniem funduszy instytucje rządowe, które rozdysponowały dotąd 63 proc. środków, to samorządy nie 
pozostają za bardzo w tyle z wynikiem 55 proc. Ale efekt, jaki wywołują napływające z budżetu UE pieniądze, widoczny jest szczególnie 
mocno właśnie na poziomie regionalnym. 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/66308,1,mr-podzial-mazowsza-na-dwie-jednostki-statystyczne-nuts-2-(komunikat)
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Badania literatury przedmiotu wskazują również na negatywne aspekty oceny ukształtowania ZIT oraz RIT, w 

ramach którego dokonano modyfikacji podejścia ministerialnego. Wynikało to również ze zmiany podejścia do 

RIT w 2014 roku. Zmianę tą dobrze obrazuje fragment dyskusji na łamach prasy w kontekście zmiany 

subregionie radomskim: Zmianę przyjmuję bardzo dobrze. Od początku RIT rozumieliśmy w kategoriach 

regionu, a nie miasta. Te zmiany potwierdziły słuszność naszego myślenia. Dziwię się, że prezydent nie rozumie, 

że my też mamy potrzeby. Chcemy się dogadać. Nie kwestionuję prymatu Radomia i poprawy służby zdrowia. 

Ale w Kozienicach czy Lipsku też leczymy ludzi i nie zawsze są to mieszkańcy naszych miast
64

. W ocenie 

niektórych autorów obecnie jednostki położone poza zasięgiem funkcjonalnych powiązań Warszawy 

doświadczają degradacji ekonomicznej i „wymywania” zasobów, a ponadto brak wypracowania mechanizmów 

współpracy międzygminnej prowadzi u nich do nasilania postaw antagonistycznych wobec stolicy. Działanie 

takie jest powszechnych spostrzeżeniem dla całego kraju.  

Wiele związków ZIT mierzy się obecnie z tym wyzwaniem, a wdrażanie narzędzia stanowi laboratorium 

wypracowywania zasad współpracy międzygminnej i międzygminnego procesu doskonalenia się w zarządzaniu 

MOF oraz realizacji wspólnych inwestycji wykraczających poza przysłowiową miedzę
65

. W ocenie badanych 

przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrożenie ZIT, jak również RIT można również wskazać względnie 

pozytywną ocenę obecnej delimitacji podkreślając, że jednak nie wystąpił planowany efekt realizacji projektów 

integrujących całe subregiony i ograniczając się jednak do mniejszego obszaru niż obecnie wyznaczony obszar 

RIT.  

W celu wskazania perspektywy beneficjentów przeprowadzono badania ankietowe z beneficjentami projektów 

realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym wsparcia (zarówno w ramach ZIT jak i w ramach 

RIT). W ocenie niemal połowy większości badanych beneficjentów wszystkie miasta i gminy z obszaru objętego 

podejściem zintegrowanym skorzystają w wystarczającym stopniu z efektów podejścia zintegrowanego; uważa 

tak 49,2%. Jedynie nieznacznie mniej badanych (30,2%) uznało, że na terenie obszaru objętego podejściem 

zintegrowanym występują miasta, gminy, które w niewystarczającym stopniu skorzystają z efektów podejścia 

zintegrowanego. Wyniki badania ankietowego w województwie mazowieckim są spójne z wynikami badania w 

skali kraju, gdzie 65,5% respondentów uważa, że granice Związku ZIT, do którego należą ich jednostki, są 

zdecydowanie odpowiednie. Kolejne 15,1% twierdzi, że są one raczej odpowiednie. Jedynie 6,2% 

respondentów stwierdziło, że delimitacja jest raczej nieodpowiednia
66

. 

Pomimo generalnie pozytywnej oceny delimitacji obszaru ZIT jak również obszaru  RIT wyniki badania 

ilościowego z beneficjentami ZIT/RIT można wskazać na głosy wskazujące na występowanie problemów na 

etapie finalnego ukształtowania zasięgu geograficznego tego instrumentu.  Badanie terenowe wskazało 

przykładowo taki przypadek odnoszący się, przykładowo do RIT siedleckiego. W ocenie niektórych badanych 

beneficjatów gminy oddalone od miasta Siedlce tj. Suchożebry, Wodynie, Skórzec, Paprotnia, Mordy, Zbuczyn, 

Korczew, Przesmyki, Mokobody, ponieważ na ich terenie nie były realizowane inwestycje w ramach RIT. Innym 

obszarem problemowym – w ocenie beneficjentów – były wszystkie gminy powiatu ostrołęckiego, 

ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego, na terenie których nie odnotowano lokalizacji 

projektów. W wywiadach bezpośrednich wskazywano również, że poza samym ukształtowaniem mechanizmu 

terytorialnego duże znaczenie ma rola samych włodarzy gmin. W ocenie badanych przedstawicieli partnerów 

RIT negatywnym doświadczeniem są przypadki przystępowania do określonego projektu partnerskiego w dużej 

mierze w oparciu o kontakty z innymi włodarzami w większym stopniu niż w oparciu o rzetelną pogłębioną 

analizę potrzeb danego regionu. W ocenie przedstawicieli IZ występowały również sytuacje problemowe 

                                                 
64 Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienił zasady RIT! Co stanie się z radomskimi projektami? 

Radom on-line / 2014-03-12 13:34:00, www.radom24.pl  
65 D. Kociuba, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych… ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka, Studia Regionalne i Lokalne, (3 (69)), str. 73 
66 Por. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT Raport końcowy, EGO i Wolański, Warszawa 2018 str. 6 

http://www.radom24.pl/
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dotyczące nie ujęcia w ramach delimitacji niektórych gmin, zdarzenia takie należy jednak ocenić jako naturalne 

w ramach długotrwałego procesu delimitacji
67

.  

REKOMENDACJA: Doświadczenia obecnego okresu programowania wskazują na zasadność rozszerzenia 

obszaru delimitacji ZIT ustanowionego obecnie w ramach WOF o kolejne gminy mogące korzystać dzięki temu 

ze środków w ramach tego instrumentu. Dowodem na słuszność takiego kierunku będą działania oddolne 

podejmowane przez samych partnerów. Opracowany został przez samorządy Plan działań strategicznych 

dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0
68

 wskazujący zasadność kontynuacji działań 

zmierzających do rozszerzenia obszaru ZIT o kolejne gminy z obszaru obecnej delimitacji OMW wynikającej z 

podziału statystycznego województwa mazowieckiego obejmującej tzw. Region Warszawski Stołeczny 

(zaprezentowany np. na mapie 6). 

.Przedmiotowe obecnie realizowane badanie nie wskazało natomiast zasadności zmiany dotychczasowej 

delimitacji obszaru RIT. Delimitacja instrumentu ZIT i RIT była korzystna dla zapewnienia interwencji 

terytorialnej na obszary funkcjonalne województwa mazowieckiego.  

W ocenie ekspertów biorących udział w badaniach terenowych podział wynikający ze zmian statystycznych 

może skutkować problemami wdrożeniowymi w okresie programowania po 2020 roku, gdyż nowe obszary nie 

pokrywają się z dotychczasowymi podziałami administracyjnymi. Podział ten nie odnosi się również do żadnego 

z dokumentów strategicznych obejmujących obszar całego województwa, powiatu, gminy lub określonych w 

okresie programowania 2014-2020 obszarów strategicznych OSI ujętych w ramach ZIT ani RIT.  

Wyniki badania terenowego z beneficjentami i partnerami ZIT/RIT oraz badania z ekspertami wskazują, że 

podstawową zasadą delimitacji obszaru interwencji terytorialnych w nowym okresie programowania powinna 

być dobrowolność chęci udziału w partnerstwie na takich zasadach jak to miało miejsce w okresie 

programowania 2014-2020. Porozumienie partnerów bazować miało na założeniach dokumentów 

ponadlokalnych, opracowań oraz dodatkowych analiz pozwalających na identyfikację potencjałów i wyzwań 

rozwojowych. 

Warto również uwzględnić wnioski płynące z badań ankietowych wskazujących na konieczność usprawnienia 

współpracy pomiędzy partnerami celem zapewnienia trwałości takiego partnerstwa tj. okresowe szkolenia 

koordynatorów pośród partnerów ZIT oraz – w przypadku ich powołania – również pośród partnerów RIT w 

okresie 2021+.  

W ocenie badanych przedstawicieli IZ, z uwagi na zastosowanie podejścia terytorialnego w okresie 

programowania 2014-2020 po raz pierwszy w takim zakresie nie wszystkie zakładane cele tego instrumentu 

zostały osiągnięte. Taka ocena spójna jest z wynikami wywiadów pogłębionych z przedstawicielami podmiotów 

zaangażowanych we wdrożenie ZIT/RIT, który wskazywali na względną użyteczność takiego ukształtowania 

instrumentu terytorialnego na Mazowszu.  

Badanie pozwoliło również na pozyskanie stanowiska przedstawiciela miasta Żyrardowa odnośnie podejścia, 

jakie należy zastosować do nowopowstałego subregionu żyrardowskiego. W okresie programowania 2021+ 

Miasto w sposób naturalny realizować będzie zadania lidera nowo powstałego po zmianie NUTS3 subregionu. 

Specyfiką tego subregionu jest jego peryferyjne położenie na granicy województwa mazowieckiego i łódzkiego. 

Analiza wskaźników społeczno-gospodarczych wskazuje, że będzie to najbiedniejszy spośród subregionów 

województwa mazowieckiego. Ryzykiem do wdrożenia RIT na tym obszarze w okresie 2021+ będzie jednak to, 

                                                 
67 W wywiadach wskazywano na przykład gminy Żabia Wola, która znalazła się na wykazie gmin wchodzących w skład poszczególnych 
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich (MOF OW) określonych w Zasadach realizacji ZIT w Polsce opracowanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2013 roku, lecz finalnie nie znalazła się w ZIT choć należy do Stowarzyszenia Metropolia 
Warszawa. Z uwagi na bliższość funkcjonalną z obszarem metropolitarnym Warszawy nie została również ujęta w ramach RIT tym samym 
nie korzystała z możliwości, jakie dawał instrument inwestycji terytorialnych ani w ramach ZIT jak w ramach RIT.  
68 Dokument do pobrania http://omw.um.warszawa.pl/jak-dziala-wspolpraca-metropolitalna-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-
metropolii-warszawskiej/ 
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że będąc partnerem ZIT Miasto Żyrardów posiada doświadczenia w tej strukturze partnerskiej, nie ma jednak  

doświadczeń współpracy w ramach RIT.  

W ocenie przedstawiciela Miasta uczestniczącego w badaniu, obecny podział w okresie 2014-2020 odpowiada 

podziałowi funkcjonalno-przestrzennemu województwa na obszary funkcjonalne z zastrzeżeniem dokonanego 

od stycznia 2018 roku nowego podziały statystycznego województwa. Doświadczenia obecnego okresu 

programowania pozwalają jednak na wskazanie, że w obecnym kształcie ZIT brakuje jednak pozostałych gmin z 

powiatu żyrardowskiego; ograniczało to możliwość realizacji niektórych projektów komplementarnych do 

działań realizowanych na skalę powiatu żyrardowskiego. W ocenie przedstawiciela miasta Żyrardowa w 

obecnym okresie programowania zasadne byłoby rozszerzenie ZIT jeszcze w obecnym okresie 2014-2020 tego 

obszaru o pozostałe dwie gminy powiatu żyrardowskiego, Wskazano również na potrzebę oddolnej współpracy 

w zakresie wypracowania wspólnych rozwiązań organizacyjnych partnerstwa. Zapewniony powinien zostać 

udział starostów powiatów leżących w granicach subregionu żyrardowskiego. Oczekując na finalną delimitację 

obszaru w okresie 2021+ Miasto odbyło już szereg spotkań z włodarzami pozostałych gmin subregionu i 

starostami w kierunku wypracowania wspólnych rozwiązań organizacyjnych w ramach RIT. Zważywszy 

na ograniczone środki regionu Warszawskiego jako regionu lepiej rozwiniętego w okresie programowania 

2021+ zgodnie wskazano, że dzięki funkcjonowaniu w ramach RIT partnerzy subregionu będą mogli pozyskać 

większe środki finansowane funduszy unijnych kierowanych na rozwój terytorialnych niż w ramach obecnej 

struktury ZIT. Odnośnie głównych problemów pozostających do rozwiązania po okresie programowania 2014-

2020 wskazać należy na obszar infrastruktury publicznej subregionu żyrardowskiego, które w znaczący sposób 

odróżniają go na niekorzyść od infrastruktury publicznej gmin pozostałych gmin tworzących obecnie ZIT. W 

okresie 2021+ w subregionie należy spodziewać się zatem oczekiwania wsparcia rewitalizacji, inwestycji 

drogowych oraz poprawy stanu zabytków. Szczególnym kierunkiem interwencji powinien być obszar transportu 

w celu zapewnienia spójnej sieci połączeń wewnątrz subregionu, czego wyraźnie brakuje w ocenie 

mieszkańców. Odnośnie potrzeb wsparcia w ramach środków EFS zakłada się działania pozwalające na 

pozyskanie przez mieszkańców nowych kompetencji potrzebnych do pozyskania lub utrzymania pracy.  

Podsumowując, ocena dokonana na podstawie dokumentów analitycznych i realizowanych badań terenowych 

pozwala na stwierdzenie, że diagnoza ukształtowania geograficznego zarówno ZIT, jak i RIT była trafna, oparta 

na tendencjach odpowiadających priorytetom rozwojowym i wyzwaniom. Badanie ilościowe przedstawicieli 

gmin należących do ZIT/RIT wskazuje na zadowolenie beneficjentów z obecnego zasięgu przestrzennego. 

Nieliczne głosy wskazujące na możliwości włączenia dodatkowych gmin do ZIT (przykładem Gmina Żabia Wola 

oraz pozostałe gminy z powiatu żyrardowskiego) należy uznać za naturalny efekt doświadczeń wdrożenia tego 

instrumentu w obecnym okresie programowania. Uwagi te przestają być jednak aktualne w kolejnym okresie 

programowania 2021+ z uwagi na wydzielenie nowego subregionu żyrardowskiego obejmującego powiaty 

grójecki, sochaczewski i żyrardowski (dotychczas znajdujące się podregionie warszawskim zachodnim, który 

predysponowany będzie do objęcia instrumentem RIT.   

W ramach delimitacji RIT nie odnotowano wniosków badawczych wskazujących na zasadność zmiany 

delimitacji tego instrumentu. Wynikało to przede wszystkim z oddolności procesu delimitacji obszaru przez 

liderów RIT. oraz z faktu, że za wyjątkiem gmin na styku WOF wszystkie gminy ujęte zostały w ramach RIT.  

Zasięg geograficzny zarówno instrumentu ZIT stał się impulsem inicjującym tworzenie formalnych struktur 

organizacyjno-zarządczych oraz zapoczątkował „myślenie strategiczne” gmin członkowskich partnerów w 

ramach ZIT oraz RIT. 

2.8. Jak przedstawia się współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami znajdującymi się na obszarach funkcjonalnych?  

Obowiązki komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania w ramach ZIT/RIT precyzują zapisy 

regulaminów organizacyjnych tych podmiotów, procedury opisane w instrukcjach wykonawczych 

dla poszczególnych IP zaangażowanych we wdrażanie ZIT oraz dokumenty zawierające zakresy obowiązków 

pracowników lub inne równoważne dokumenty określające zakres wykonywanych zadań. Analiza zapisów 

Strategii ZIT i Planów Inwestycyjnych RIT pokazała, że podział zadań podmiotów sprzyja realizacji projektów 
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zintegrowanych. Konieczna współpraca partnerów była bowiem niejako warunkiem do realizacji projektu w 

ramach podejścia terytorialnego.  

W ocenie przedstawicieli IP, jak i IZ, skuteczność realizacji projektów zintegrowanych pozostawia wiele do 

życzenia. Wynikało to przede wszystkim z samej natury projektów typowo liniowych realizowanych przez 

poszczególne gminy (wnioskodawców). Ocena efektów współpracy w ocenie przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych we wdrożenie i zarządzenie instrumentami terytorialnymi wskazuje na praktyczność tej 

współpracy. W ocenie badanych w wielu przypadkach rezultaty projektu zintegrowanego można byłoby 

osiągnąć realizując grupę oddzielnych projektów zamiast jednego zintegrowanego. Nie do przecenienia jednak 

jest doświadczenie współpracy partnerów w ramach wspólnego projektu. Doświadczenia te skutkować będą w 

ocenie badanych w przyszłości na rzecz rozwoju regionalnego Mazowsza.  

Podsumowując, podstawą zintegrowanej współpracy w ramach ZIT/RIT jest ciągła integracja gmin należących 

do podmiotów wchodzących w skład partnerstw. Podział zadań podmiotów sprzyja realizacji projektów 

zintegrowanych, choć w ocenie przedstawicieli IP odpowiedzialnych za wdrożenie instrumentu terytorialnego, 

poziom zintegrowania operacji pozostaje na poziomie porównywalnym z poziomem projektów konkursowych. 

Wynika to z natury projektów liniowych przyjętych do realizacji w ramach polityki terytorialnej; uwaga ta jest 

również adekwatna do projektów finansowanych ze środków EFS w ramach polityki terytorialnej.  

Rekomenduje się intensyfikację działań w obszarze komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami 

znajdującymi się na obszarach funkcjonalnych poprzez organizację okresowych szkoleń dla koordynatorów 

gmin ZIT/RIT. Szkolenia w ramach ZIT WOF są prowadzone, brak ich jednak w zakresie partnerów RIT. 

Systematyczne szkolenia i spotkania umożliwiają konfrontację oraz szybsze rozwiązywanie problemów i 

wzajemną pomoc podczas wdrożenia projektów zintegrowanych. 

2.9. Czy dobór partnerów w ZIT i RIT został dobrze zidentyfikowany? Jeśli nie to dlaczego?  

Na potrzeby niniejszego badania dobór partnerów ZIT/RIT może być postrzegany dwojako. Po pierwsze jako 

wybór partnerów którzy nawiązali partnerstwo w celu wspólnego realizowania projektów w ramach RIT. Po 

drugie, dobór partnerów możne dotyczyć wyboru na potrzeby konkretnego projektu rozumianego jako 

operacja finansowana w ramach RIT/ZIT.  

Badania terenowe pokazały, że ocena doboru partnerów w zakresie poszczególnych projektów jest złożonym 

zagadnieniem. Definicja projektu partnerskiego przyjęta na podstawie przepisów o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stanowiła, że 

jest to projekt realizowany przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Zawiązywanie partnerstw 

nie było obligatoryjnym wymogiem w przypadku realizacji projektów zintegrowanych w ramach ZIT/RIT; 

natomiast na etapie oceny operacji w ramach kryteriów oceny preferowane były projekty partnerskie.  

Badanie pozwoliło na wskazanie narzędzi wspierających realizację projektów partnerskich. Biorący udział w 

wywiadach pracownicy IZ i IP wskazywali szczególnie na możliwość uzupełniania dokumentacji technicznej (np. 

pozwoleń budowlanych) po zawarciu umowy. Kolejnym mechanizmem usprawniającym wdrożenie projektów 

partnerskich była możliwość płatności częściowej za zadania każdego z partnerów. Pozwoliło to na wcześniejszą 

dystrybucję środków w ramach takich projektów. REKOMENDACJA: W okresie programowania inwestycji 

terytorialnych 2021+ zasadne będzie ograniczenie do minimum możliwości uzupełniania dokumentacji 

technicznej projektów partnerskich (np. o pozwolenia na budowę) po zawarciu umowy. Doświadczenia tego 

okresu wdrożenia wskazują, że działanie takie w sposób nieuzasadniony wydłuża wdrożenie operacji i tworzą 

ryzyko braku certyfikacji wydatków w ramach takiego projektu partnerskiego oraz osiągnięcia zaplanowanych 

wskaźników. 
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Podczas badania ankietowego wśród beneficjentów zwrócono również uwagę na kwestię zawiązywania 

partnerstw podczas realizacji projektów. Wyniki badania terenowego pokazują pozytywną ocenę współpracy z 

partnerami projektu. Niemal wszyscy badani beneficjenci ZIT/RIT (93,1%) wskazali, że współpraca z partnerami 

przebiegała zgodnie z założeniami. Analiza dokumentacji i badania terenowe nie potwierdziły trudności w 

organizacji partnerstw, które mogły mieć przeważnie naturę formalną
69

. Nie było w tym przypadku różnic, jeżeli 

chodzi o typ operacji. Wyniki badania beneficjentów różnią się jednak od oceny przedstawicieli MJWPU, którzy 

wskazywali, że dobór partnerów miał charakter techniczny polegający przykładowo na dobrze partnerów z 

porównywalnym potencjałem realizacji inwestycji (np. podobnej wielkości i możliwości finansowej bogatsze 

gminy regionu). Nie zaobserwowano tymczasem partnerstw konstruowanych z punktu widzenia potrzeb 

danego obszaru defaworyzowanego. Projekty zintegrowane nie były planowane wspólnie, badanie pokazało, że 

częściej dobór partnerów odbywał się już na etapie wdrożenia projektu partnerskiego, niejako po informacji o 

możliwości sfinansowania operacji ze środków dedykowanych na inwestycje terytorialne. Projekty ZIT/RIT były 

najczęściej projektami koncentrującymi się na polityce gminy i jej zadaniach własnych; rzadziej natomiast na 

problemach wspólnych specyficznych dla danego obszaru problemowego. W ocenie badanych przedstawicieli 

MJWPU za dużo było projektów, które gminy mogły realizować samodzielnie, bez konieczności współpracy z 

innymi gminami partnerskimi. Na tej podstawie można wskazać zalecenie dotyczące identyfikacji w ramach 

programów terytorialnych przede wszystkim takich projektów, których realizacja będzie utrudniona lub wręcz 

niemożliwa przez jednego partnera. W badaniach terenowych z przedstawicielami IZ i IP zwracano również 

uwagę na brak wystarczającej współpracy między partnerami. Wynikało to z braku doświadczeń wzajemnej 

współpracy. Warto wyraźnie podkreślić, że region mazowiecki nie mógł korzystać z wcześniejszych doświadczeń 

współpracy partnerów na danym obszarze, jak to miało miejsce przykładowo w województwie śląskim. Istotą 

powstania Programów Rozwoju Subregionów w woj. śląskim na lata 2007-2013 było podzielenie województwa 

na cztery subregiony, z których każdy posiadał odrębny Program Rozwoju Subregionu. Warto zatem zwrócić 

uwagę na ten aspekt diagnostyczny w nowym okresie programowania instrumentów terytorialnych wskazując 

zasadność pogłębionej diagnozy obszarów subregionalnych, na bazie której dopiero w dalszym etapie powinny 

powstawać Plany Inwestycyjne RIT. Działaniem usprawniającym wdrożenie projektów partnerskich 

odnoszących się do projektów inwestycyjnych w perspektywie 2021+ będzie również możliwość uczestnictwa 

powiatów jako partnera takich projektów. Doświadczenia obecnego okresu programowania wskazują na 

znaczącą rolę powiatu szczególnie dla usprawnienia procesu pozyskiwania niezbędnych decyzji 

administracyjnych i zgód związanych z użytkowaniem terenów będących we władaniu powiatu.  

Podsumowując, instrument ZIT/RIT pozwolił przede wszystkim na uaktywnienie szeregu relacji pomiędzy 

partnerami JST, które dotychczas nie zachodziły. Wyniki badania terenowego beneficjentów projektów ZIT/RIT 

pokazują pozytywną ocenę współpracy z partnerem/partnerami projektu, która przebiegała zgodnie z 

założeniami. Oznacza to właściwą identyfikację partnerów do projektów. Na ocenę trwałości tych partnerstw 

jest jednak zbyt wcześnie.  

2.10. Znaczenie i rola miast regionalnych (Płock, Radom) i subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) w 

rozwoju NTS3 i byciu liderem RIT  

Jak wynika z zapisów dokumentu programowego, mechanizm RIT realizuje politykę rozwoju opisaną w SRWM 

do 2030 r., mającą na celu wsparcie obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych (Radom, Płock) i 

subregionalnych (Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów), które zostały określone w SRWM jako problemowe. Ponadto 

jego założenia są zgodne z zamieszczonym w SRWM kierunkiem działań „Spójność wewnątrzregionalna – 

koncentracja na najbardziej zapóźnionych podregionach” i pozwalają na realizację Działania 14.1. Poprawa 

dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregionów do ośrodków regionalnych i subregionalnych. 

                                                 
69 Zob. inaczej Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020”, Ecorys Warszawa, 2017 str. 53 
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Mechanizm utworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego został ustanowiony dla subregionów: 

ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego (NTS 3). W ten sposób realizowane są 

cele Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., zakładające wsparcie OSI obejmujących te 

obszary. Powyższe subregiony posiadają Plany Inwestycyjne, pracę nad którymi koordynowały Płock, Radom, 

Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce. Z kolei celem zastosowania mechanizmu RIT miało być zapewnienie szerszego 

oddziaływania terytorialnego projektów realizowanych w subregionach i poprawa integracji przestrzennej np. 

poprzez wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między miastami regionalnymi i subregionalnymi a pozostałymi 

terenami w danym subregionie, zwiększanie dostępności obszaru oraz zwiększenie dostępności do usług. W 

tym celu przyjęto założenie bazujące o kluczowej roli dawnego miasta wojewódzkiego jako lidera RIT, co 

zostało zaprezentowane na mapie: 

Mapa 7 Oddziaływanie miast liderów ośrodków regionalnych i subregionalnych w ramach RIT/ZIT 

 

Źródło: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM 

Badania terenowe pozwalają na pozytywną ocenę miast liderów szczególnie na etapie programowania Planów 

Inwestycyjnych RIT, kluczowa była na tym etapie rola liderów, którzy bazując na projektach kluczowych 

lub specyficznych dla danego subregionu skutecznie doprowadzili do opracowania Planów Inwestycyjnych 
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odzwierciedlających specyfikę subregionu. Potwierdza to ocena przedstawicieli IZ, którzy wskazywali 

przykładowo na finalny kształt Planu Inwestycyjnego RIT subregionu radomskiego, gdzie położono większy niż 

w innych subregionach nacisk na obszar zdrowia. Natomiast pozostałe subregiony postawiły na drogi, na 

rewitalizację, ścieżki rowerowe, czyli klasycznie postrzegane inwestycyjne projekty liniowe. Analiza 

dokumentacji zastanej wskazuje na przykłady takiej specjalizacji dedykowanej subregionom, a nie miastom, lecz 

dużej mierze bazującej na miastach byłych województw dzisiejszego województwa mazowieckiego. 

Z kolei - beneficjenci działań RIT/ZIT pozytywnie oceniają system wdrażania inwestycji terytorialnych oparty na 

liderowaniu głównego miasta subregionu; blisko połowa badanych (49,2%) wskazała, że liderowanie głównego 

miasta subregionu sprzyja integracji projektów wokół głównych problemów regionu. Wyniki w RIT są zbieżne z 

wynikami badania beneficjentów ZIT WOF, którzy w większości (56,25%) wskazali właśnie na taką pozytywną 

ocenę systemu wdrożenia.  

Wykres 15 Ogólna ocena systemu wdrażania inwestycji terytorialnych, opartego na liderowaniu głównego miasta 
subregionu 

Źródło: Badanie ilościowe z beneficjentami projektów realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym wsparcia (w ramach 

ZIT, RIT) n=63, badanie zrealizowane w okresie sierpień-wrzesień 2018 r.  

Wyniki te są odmienne w ramach poszczególnych RIT, szczególnie w zakresie stwierdzenia, że system 

wdrożenia sprzyja integracji projektów wokół głównych problemów regionu wskazując najwyższy stopień oceny 

pośród beneficjentów RIT siedlecki (73%) i najniższy pośród beneficjentów RIT ciechanowski (25%). Z kolei – w 

ocenie niemalże wszystkich beneficjentów RIT, liderowanie głównego miasta subregionu sprzyja 

koncentrowaniu integracji projektów wokół problemów lokalizacji lidera; uważa tak średnio 25% badanych. Na 

uwagę zasługuje jednak wynik badania pośród beneficjentów RIT ostrołęcki, gdzie żaden z badanych nie zgodził 

się z takim stwierdzeniem. Na pytanie wskazujące, że liderowanie głównego miasta subregionu nie ma wpływu 

na kierunek integracji projektów również uzyskano różne odpowiedzi. W większości RIT ¼ beneficjentów 

zgodnie zgodziła się z tym stwierdzeniem, z wyłączeniem RIT płockiego i RIT siedleckiego.  

42% 

16% 

13% 

29% 

56% 

19% 

13% 

13% 

Liderowanie głównego miasta subregionu sprzyja
integracji projektów wokół głównych problemów

regionu

Liderowanie głównego miasta subregionu sprzyja
koncentrowaniu integracji projektów wokół

problemów lokalizacji lidera

Liderowanie głównego miasta subregionu nie ma
wpływu na kierunek integracji projektów

Nie wiem, trudno powiedzieć

RIT (N=31) ZIT WOF (N=32)



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

118 

Wykres 16 Ocena systemu wdrażania inwestycji terytorialnych, opartego na liderowaniu głównego miasta subregionu w 
podziale na poszczególne RIT w woj. mazowieckim  

 

Źródło: Badanie ilościowe z beneficjentami projektów realizowanych na obszarach objętych wymiarem terytorialnym 

wsparcia (w ramach ZIT, RIT), n=63, badanie zrealizowane w okresie sierpień –wrzesień 2018 r. 

Badanie ilościowe wskazało jednak na występowanie problemu, jakim jest w niektórych przypadkach brak 

możliwości zawiązania partnerstwa. Szczególnie dotyczyło to beneficjentów ZIT WOF, pośród których 

wskazywano, że niektóre gminy nie miały możliwości zawiązania partnerstwa lub nie były w stanie zabezpieczyć 

wkładu własnego, nie były w stanie spełnić wymogów dot. standardów ścieżek rowerowych. W ocenie tych 

badanych podejście zintegrowane nie zawsze stanowiło odpowiedź na potrzeby gmin uczestniczących w ZIT; 

powodowało to brak dokumentacji, aby złożyć wniosek oraz brak zgody rad gmin na udział w projekcie. W 

ocenie IP brakowało czasami właściwej wymiany informacji pomiędzy partnerami projektów, co potwierdza 

zasadność usprawnienia obszaru komunikacji między partnerami.  

Oceniając znaczenie i rolę miast regionalnych i subregionalnych we wdrożeniu ZIT/RIT dokonano również 

analizy porównawczej z województwem śląskim. W ramach RPO WSL 2014-2020 wymiar terytorialny wdrażany 

jest poprzez zastosowanie instrumentów ZIT oraz RIT. ZIT wdrażany jest na obszarze Metropolii Górnośląskiej i 

jej otoczenia funkcjonalnego tj. na obszarze Subregionu Centralnego; natomiast na obszarach funkcjonalnych 

trzech subregionów tj.: Północnego, Południowego i Zachodniego realizowane są RIT. Liderami ZIT/RIT 

ustanowione zostały związki bazujące na miastach regionalnych tj. Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (ZIT), Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (RIT Zachodni), Miasto Częstochowa (lider 
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subregionu RIT Północny), Miasto Bielsko-Biała (lider subregionu RIT Południowy). Przy pomocy instrumentów 

ZIT oraz RIT w oparciu o strategię terytorialną JST realizują komplementarne przedsięwzięcia łączące wsparcie z 

kilku osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020. Działania te stanowią kontynuację działań poprzedniego okresu 

programowania zapoczątkowanych przez Programy Rozwoju Subregionów (PRS). PRS stanowiły w okresie 

programowania 2007-2013 alternatywną wobec konkursowej, ścieżkę wyboru projektów. Odbywało się to 

poprzez przeznaczenie części środków z RPO Województwa Śląskiego (246,48 mln euro czyli ok. 14% alokacji 

RPO) do podziału w ramach czterech subregionów, dla realizacji PRS. Badania ewaluacyjne pokazują, że 

realizacja projektów w ścieżce PRS w okresie programowania 2007-2013 pozwoliła na osiągnięcie wielu 

pozytywnych efektów dodatkowych tj. uruchomienie współpracy międzygminnej oraz zwiększenie 

zaangażowania lokalnych aktorów
70

. Efektywność zarządzania rozwojem zależała jednak od przyjętego systemu 

zarządzania danym PRS
71

. Pozytywna ocena doświadczeń polityki regionalnej w woj. śląskim wynika z 

długoletnich doświadczeń tego regionu w realizacji polityki terytorialnej w postaci wdrożenia PRS. Należy, 

jednakże pamiętać, że dla związków RIT na Mazowszu podjęta współpraca, szczególnie ta dotykająca poziomu 

operacyjnego w administracji, była doświadczeniem nowym. Doświadczenia te pokazują zasadność kontynuacji 

pracy w takiej formie i zwiększenie roli miast subregionalnych. Działania takie będą umożliwiały dostosowanie 

sposobu interwencji, adekwatnych instrumentów i poszczególnych inwestycji do kontekstu regionalnego czy 

lokalnego danego obszaru bądź grup obszarów. Tym samym daje to unikatową szansę stymulowania 

wewnętrznych potencjałów rozwojowych i przezwyciężenia strukturalnych przeszkód stojących na drodze ich 

rozwoju w oparciu o rzetelny wgląd w tę specyfikę przy udziale aktorów szczebla regionalnego. Za większą rolą 

miast we wdrożeniu polityki regionalnej przemawia stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r.
72

  

Podsumowując, analiza literatury, badania porównawcze oraz badania terenowe beneficjentów RIT 

przeprowadzone w ramach przedmiotowego badania pozwalają pozytywnie ocenić znaczenie i rolę miast 

regionalnych (Płock, Radom) i subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) w rozwoju NTS3 i byciu liderem 

RIT. Rekomenduje się zwiększenie roli miast subregionalnych. Działania takie będą spójne z planami rządowymi 

odnośnie takich ośrodków miejskich. W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ośrodki subregionalne 

zaliczono do grupy miast średniej wielkości, które w opinii autorów w wielu przypadkach tracą swoje funkcje 

społeczno-gospodarcze. W rezultacie zaproponowano programy służące ich aktywizacji i restrukturyzacji. W 

końcu w Krajowej Polityce Miejskiej wskazano, że zasadniczym celem wobec ośrodków subregionalnych (i 

lokalnych) jest wzmacnianie ich siły gospodarczej. Dotyczy to zarówno maksymalnego wykorzystania lokalnych 

potencjałów przy rozwijaniu i absorpcji innowacji w nowych i tradycyjnych gałęziach przemysłu i usług, jak 

i zatrzymania oraz rozwijania w tych miastach kapitału ludzkiego. Rekomenduje się, aby w przyszłym okresie 

programowania miasta te zostały w większym zakresie włączone w wybór i koordynację działań i projektów 

realizowanych na swoim obszarze; szczególne znaczenie miast subregionalnych polegać będzie na inicjatywie w 

tworzeniu partnerstwa, delimitacji obszaru i wskazania listy projektów zintegrowanych zaplanowanych do 

realizacji w nowym okresie programowania. Owe rozwiązania powinny przede wszystkim podnieść zdolność 

miast do koordynacji działań realizowanych na ich terenie oraz w ich obszarach funkcjonalnych. 

Rekomendowane działania spójne będą z projektem stanowiska rządu ws. polityki spójności po 2020 roku. 

 

                                                 
70 Por. Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Raport z badania przeprowadzonego przez PSDB 
Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Katowice 2010 
71 Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu, Raport przygotowany przez EVALU sp. z o.o. i WYG PDSB sp. z o.o., Warszawa 
2016 
72 Stanowisko przyjęte przez Komitet do Spraw Europejski w lipcu 2017 roku. 
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4.3 Ocena wartości dodanej inwestycji realizowalnych w formule ZIT i RIT w stosunku do 

pozostałych projektów RPO WM 2014-2020  

2.11. Jaka jest wartość dodana inwestycji realizowalnych w formule ZIT i RIT w stosunku do pozostałych projektów w 

szczególności opartych na partnerstwie z art. 33. Ustawy wdrożeniowej m.in. pod kątem zasięgu, efektów/wskaźników, 

trwałości współpracy, kosztochłonności inwestycji, nakładów pracy?  

2.12. Przykład największej wartości dodanej płynącej z realizacji projektów w formule RIT oraz w formule ZIT?  

2.13. W jakim stopniu realizowane projekty wykorzystują potencjał endogenny OSI/T WOF dla wzmocnienia efektów również 

w skali lokalnej? 

2.14. W jakim stopniu realizowane projekty optymalizują stymulanty i de stymulanty rozwoju? Czy wykorzystano wszystkie 

możliwości w zakresie wykorzystania podejścia zintegrowanego dla zwiększenia spójności wewnątrzregionalnej? Czy 

zastosowano mechanizmy koordynacji podejścia zintegrowanego OSI/ WOF w celu zwiększenia spójności całego regionu (z 

uwzględnieniem projektów komplementarnych)?  

2.15. Jakie jest oddziaływanie kryteriów oceny projektów na stopień zintegrowania wsparcia w ramach projektów 

konkursowych ZIT WOF i RIT? Czy system kryteriów oceny skutecznie selekcjonuje projekty o największej wartości dodanej 

dla celów integracji terytorium? 

2.16. W jakim zakresie uspołeczniano cele i efekt interwencji? Jakie stosowano narzędzia budowania partycypacji innych 

podmiotów niż partnerzy projektu? Czy były one skuteczne? 

2.17. Czy w wyniku zintegrowania działań w ramach ZIT WOF/RIT bilans korzyści jest zrównoważony dla wszystkich 

partnerów? Czy wystąpiły przesłanki choćby częściowej marginalizacji podmiotów o relatywnie niskim potencjale 

rozwojowym w ramach poszczególnych RIT/ZIT WOF? Jeśli tak, czy można było tego uniknąć? 

4.3.1 Partnerstwo w projektach podejścia zintegrowanego oraz poza mechanizmami terytorializacji 

wsparcia 

W ramach RPO WM 2014-2020 łącznie, do dnia 30.06.2018 roku, realizowanych jest 219 projektów 

partnerskich, wdrażanych w obszarach wsparcia podejścia zintegrowanego, co stanowi 26% wszystkich 

interwencji Programu w tych Poddziałaniach. W ramach ZIT WOF 27 projektów zintegrowanych wdrażanych 

jest w formule partnerstwa (40% wszystkich projektów), podczas gdy w RIT liczba partnerskich projektów 

zintegrowanych wynosi 31, co stanowi 38% wszystkich realizowanych projektów Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych. Projekty partnerskie największy udział mają w interwencjach subregionu radomskiego. 

Wykres 17 Udział projektów partnerskich w realizowanych interwencjach podejścia zintegrowanego 

 

Źródło: baza SL2014, stan na dzień 30.06.2018 roku 

Realizacja projektów w partnerstwie w obszarach wsparcia podejścia zintegrowanego częściej niż 

w pozostałych przypadkach dotyczy takich obszarów wsparcia jak: mobilność miejska (w ramach ZIT), e-usługi 

26% 
29% 

38% 40% 42% 

50% 

RIT ciechanowskiRIT płockiRIT siedleckiZIT WOFRIT ostrołęckiRIT radomski
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(w ramach ZIT), rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (w ramach RIT) oraz dziedzictwo kulturowe (w 

ramach RIT).  

Tabela 36 Projekty partnerskie w obszarach wsparcia, w których wdrażane jest podejście zintegrowane
73 

Nazwa Działania/ 
Poddziałania 

Liczba 
projektów 

zintegrowanyc
h 

Liczba 
projektów 

partnerskich 

(zintegrowanyc
h i 

niezintegrowan
ych) 

Udział 
projektów 

partnerskich w 
liczbie 

realizowanych 
projektów 

(zintegrowanyc
h i 

niezintegrowan
ych) 

Udział 
projektów 

partnerskich 
w wartości 

realizowanyc
h projektów 
(zintegrowan

ych i 
niezintegrow

anych- 
dofinansowa

nie UE 

Stosunek 
średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu 
partnerskiego do 
średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu 
niepartnerskiego 

– 
dofinansowanie 

UE 

Stosunek średniego 
kosztu dofinansowania 

projektu 
zintegrowanego do 

średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu realizowanego 
poza mechanizmem 
zintegrowanym (bez 

względu na partnerstwa 
projektowe) – 

dofinansowanie UE 

OP II (Poddziałanie 

2.1.1. E-usługi dla 

Mazowsza) 

4 43 37% 61% 265% 92% 

OP II (Poddziałanie 

2.1.2. E -usługi dla 

Mazowsza w ramach 

ZIT) 

1 1 100% 100% n.d. n.d. 

OP III (Poddziałanie 

3.1.1. Rozwój MŚP w 

ramach ZIT) 

1 1 0% 0% n.d. n.d. 

OP III (Poddziałanie 

3.1.2. Poprawa 

rozwoju MSP na 

Mazowszu) 

2 1 1% 2% 492% 5335% 

OP IV (Działanie 4.2. 

Efektywność 

energetyczna) 

6 5 4% 9% 231% 129% 

OP IV (Poddziałanie 

4.3.1. Redukcja 

emisji zanieczyszczeń 

powietrza 

(Mobilność miejska) 

10 7 70% 50% 42% n.d. 

OP IV (Poddziałanie 

4.3.2. Mobilność 

miejska w ramach 

ZiT) 

32 10 31% 80% 874% n.d. 

                                                 
73 Poprzez projekty partnerskie rozumie projekty realizowane na podstawie art. 33. Ustawy wdrożeniowej, poprzez projekty zintegrowane 
projekty zgodne ze Strategia ZIT dla WOF oraz projekty uwzględnione w Planach Inwestycyjnych (RIT-Regionalne Inwestycje Terytorialne). 
Projekty zintegrowane mogą być realizowane w partnerstwie projektowym (art. 33 Ustawy Wdrożeniowej) bądź poza partnerstwem.  
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Nazwa Działania/ 
Poddziałania 

Liczba 
projektów 

zintegrowanyc
h 

Liczba 
projektów 

partnerskich 

(zintegrowanyc
h i 

niezintegrowan
ych) 

Udział 
projektów 

partnerskich w 
liczbie 

realizowanych 
projektów 

(zintegrowanyc
h i 

niezintegrowan
ych) 

Udział 
projektów 

partnerskich 
w wartości 

realizowanyc
h projektów 
(zintegrowan

ych i 
niezintegrow

anych- 
dofinansowa

nie UE 

Stosunek 
średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu 
partnerskiego do 
średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu 
niepartnerskiego 

– 
dofinansowanie 

UE 

Stosunek średniego 
kosztu dofinansowania 

projektu 
zintegrowanego do 

średniego kosztu 
dofinansowania 

projektu realizowanego 
poza mechanizmem 
zintegrowanym (bez 

względu na partnerstwa 
projektowe) – 

dofinansowanie UE 

OP V (Działanie 5.3. 

Dziedzictwo 

kulturowe) 

12 55 72% 76% 118% 104% 

OP VI (Działanie 6.1. 

Infrastruktura 

ochrony zdrowia) 

6 3 43% 31% 59% 11% 

OP VI (Działanie 6.2. 

Rewitalizacja 

obszarów 

zmarginalizowanych) 

9 18 86% 74% 47% 182% 

OP VII (Działanie 7.1. 

Infrastruktura 

drogowa) 

32 1 3% 3% 91% 16% 

OP VIII (Poddziałanie 

8.3.2 Ułatwianie 

powrotu do 

aktywności 

zawodowej w 

ramach ZIT) 

11 2 20% 47% 362% n.d. 

OP X (Poddziałanie 

10.1. 1 Edukacja 

ogólna) 

n.d. 27 23% 31% 153% n.d. 

OP X (Poddziałanie 

10.1.2 Edukacja 

ogólna w ramach ZIT) 

19 12 63% 64% 104% n.d. 

OP X (Poddziałanie 

10.3. 3 Doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe w ramach 

ZIT) 

4 2 50% 80% 403% n.d. 

Źródło: baza SL2014, stan na dzień 30.06.2018 

Generalnie projekty partnerskie charakteryzują się wyższym niż projekty zintegrowane średnim kosztem 

jednostkowym projektu w obszarach e-usług, ochrony dziedzictwa kulturowego, infrastruktury ochrony 

zdrowia, transportu. Partnerstwa projektowe umożliwiły bowiem pozyskanie większej ilości środków na wkład 
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własny. Z kolei średni koszt projektu zintegrowanego jest wyższy od średniego kosztu projektu partnerskiego w 

obszarze rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych i w obszarze wsparcia terenów inwestycyjnych.  

Dalsze analizy porównawcze skali i efektywności podejścia partnerskiego i podejścia zintegrowanego dotyczyć 

powinny zakładanych wartości wskaźników w obu typach projektów oraz ich średniego kosztu jednostkowego. 

Analizy porównawcze zostały przeprowadzone wyłącznie dla Działań, w których wdrażane są zarówno projekty 

podejścia zintegrowanego, jak i projekty poza mechanizmem terytorializacji oraz zarówno projekty partnerskie, 

jak i projekty niepartnerskie. W tabeli poniżej porównano zakładane wartości docelowe wskaźników właściwe 

dla wszystkich realizowanych projektów zintegrowanych (partnerskich i niepartnerskich) oraz właściwe dla 

wszystkich projektów partnerskich (zarówno tych zintegrowanych, jak i niezintegrowanych) w danym Działaniu. 

Pozwala to na przeprowadzenie analizy wpływu czynnika zintegrowania oraz czynnika partnerstwa na skalę 

wsparcia i jego efektywność kosztową. Porównano jedynie wskaźniki monitorowane w każdym modelu 

wdrażania, wykazane w WoP przez przynajmniej jeden projekt w danej podgrupie.  

Tabela 37 Porównanie skali wsparcia i kosztu jednostkowego wskaźników w skali poszczególnych Działań pod względem 

udziału czynnika partnerstwa i pod względem udziału czynnika zintegrowania 

Nazwa wskaźnika 

Zakładana wartość 

docelowa wskaźnika w 

projektach podejścia 

zintegrowanego (model 

partnerski i 

niepartnerski) 

Zakładana wartość 

docelowa wskaźnika w 

projektach partnerskich 

(podejście zintegrowane i 

poza mechanizmem 

terytorializacji) 

Średni koszt jednostki 

wskaźnika w projektach 

podejścia 

zintegrowanego (model 

partnerski i 

niepartnerski) 

Średni koszt jednostki 

wskaźnika w 

projektach 

partnerskich 

(podejście 

zintegrowane i poza 

mechanizmem 

terytorializacji) 

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-

line informacje sektora publicznego [szt.] 
2 76 3 382 072,00 zł 2 807 211,16 

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja [szt.] 

5 122 1 403 598,72 zł 1 487 103,10 

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - 

transakcja [szt.] 

30 376 327 233,39 zł 497 083,56 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora 

publicznego [szt.] 

0 4 225,00 n.d. 21 837,89 

Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] 96 1 250,60 93 937,43 zł 142 940,77 

Liczba jednostek sektora publicznego 

korzystających z utworzonych aplikacji lub 

usług teleinformatycznych 

5 220 1 963 400,32 zł 1 430 988,41 

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków [szt.] 
14 31 797 264,12 zł 658 669,90 

Moc zainstalowana energii elektrycznej i 

cieplnej 
134,86 0,9 74 526,92 zł 8 005 380,10 

Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu 6 090,00 17 065,49 979,4 1 196,50 
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Nazwa wskaźnika 

Zakładana wartość 

docelowa wskaźnika w 

projektach podejścia 

zintegrowanego (model 

partnerski i 

niepartnerski) 

Zakładana wartość 

docelowa wskaźnika w 

projektach partnerskich 

(podejście zintegrowane i 

poza mechanizmem 

terytorializacji) 

Średni koszt jednostki 

wskaźnika w projektach 

podejścia 

zintegrowanego (model 

partnerski i 

niepartnerski) 

Średni koszt jednostki 

wskaźnika w 

projektach 

partnerskich 

(podejście 

zintegrowane i poza 

mechanizmem 

terytorializacji) 

ogrzewania 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

[MWh/rok] 
303,69 326,83 19 639,86 zł 42 048,70 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 

(CI 34) 

2461,45 2 099,87 4 534,60 zł 9 723,80 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych 

[kWh/rok] (CI 32) 

7 873 205,50 8 571 105,86 1,42 zł 2,4 

Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe 

Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem [szt.] 
7 33 1 754 517,03 zł 1 846 853,22 

Liczba kulturowych obszarów / miejsc / 

instytucji kulturalnych udostępnianych dla 

niepełnosprawnych 

4 29 1 569 218,77 zł 1 967 495,69 

Liczba obiektów zabytkowych objętych 

wsparciem 
3 16 1 475 378,87 zł 1 874 908,15 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

[odwiedziny/rok] (CI 9) 

57 264 390 716,00 470,85 zł 374,55 

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

Budynki publiczne lub komercyjne 

wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich [m2] (CI 39) 

6 768,80 4 950,40 8 005,50 8 745,70 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach [szt.] 

9 11 6 634 701,20 4 310 930,00 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją [ha] 
259 311,2 230 585,10 203 326,19 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach [szt.] 
32 195 1 724 804,20 851 248,14 

Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa 

Całkowita długość przebudowanych dróg 

[km] 
137 28 9 540 840,23 zł 434 727,40 

Źródło: baza SL2014, stan na dzień 30.06.2018 rok 
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O skali zakładanych efektów wsparcia decyduje przede wszystkim efekt partnerstwa, w mniejszym zaś stopniu 

efekt zintegrowania. Prawidłowość ta odnosi się do wszystkich OP RPO WM 2014-2020, w których wdrażano 

zarówno projekty partnerskie, jak i interwencje podejścia zintegrowanego. Wynika z możliwości zapewnienia 

wyższego wkładu własnego poprzez współdziałanie finansowe partnerów projektu.  

Efektywność kosztowa interwencji uwarunkowana jest oboma czynnikami w zróżnicowany sposób, w zależności 

od obszaru wsparcia. Partnerstwo projektowe zwiększa koszt jednostkowy wskaźników produktu i rezultatu w 

obszarze efektywności energetycznej w większym stopniu niż wdrażanie interwencji w podejściu 

zintegrowanym. Z kolei wdrażanie działań projektowych w podejściu zintegrowanym wiąże się z wyższym 

kosztem jednostkowym wskaźników niż w projektach partnerskich w przypadku infrastruktury drogowej i 

rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych. W pozostałych obszarach wsparcia oba czynniki w porównywalnym 

stopniu wpływają na koszty pozyskania jednostek wskaźników.  

Wartością dodaną projektów ZIT w stosunku do projektów wyłącznie partnerskich jest zwiększenie skali 

partnerstwa w ramach prowadzenia działań projektów zintegrowanych. Przykładem takiej wartości dodanej 

mogą być działania ZIT WOF w zakresie budowy dróg rowerowych i obiektów park&ride obejmujące 

współpracę więcej niż dwóch gmin. W efekcie – jak wskazano we wcześniejszych analizach, uzyskano niski koszt 

jednostkowy projektów oraz przekroczono zakładane w dokumentach strategicznych wartości wskaźników 

odnoszące się do długości przebudowanych dróg i liczby wybudowanych obiektów park&ride. Na obniżenie 

kosztów wpłynęła współpraca gmin w zakresie maksymalnego wykorzystania zasobów terenowych jednostek 

samorządu lokalnego.  

W Działaniu 2.1. E-usługi partnerstwo projektowe przedsięwzięte w projekcie Virtual WOF charakteryzuje się 

wspominaną wcześniej szeroką skalą oddziaływania terytorialnego oraz szeroką skalą zakresu przedmiotowego. 

Powszechne w Poddziałaniu 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza partnerstwa projektowe odnoszą się wyłącznie do 

partnerstw zawartych między jednostką samorządu terytorialnego a instytucją, której zasoby są 

informatyzowane. 

W Działaniu 10.1. Kształcenie dzieci i młodzieży w partnerskich projektach ZIT WOF można odnotować częstsze 

niż w interwencjach realizowanych poza mechanizmem terytorialnym zawiązywanie partnerstw 

międzysektorowych (odpowiednio 50% i 22% realizowanych projektów). Szeroka skala partnerstw 

terytorialnych ZIT WOF w obszarze informatyzacji usług publicznych (projekty pozakonkursowe), mobilności 

miejskiej, edukacji ogólnej i doradztwa zawodowego niesie za sobą – w porównaniu z partnerstwami 

terytorialnymi realizowanymi w projektach poza podejściem zintegrowanym w mobilności miejskiej i edukacji – 

spójność większego terytorium w wyniku przeprowadzanych interwencji. Wartość dodana podejścia 

zintegrowanego w projektach partnerskich może więc zostać określona poprzez zarówno większą skalę 

partnerstw międzysektorowych (organizacje pozarządowe), jak i poprzez większą skalę oddziaływania działań 

projektowych.  

Jak wynika z literatury przedmiotu
74

, do podstawowych korzyści z zastosowania podejścia zintegrowanego w 

skali całego kraju należy budowanie kapitału relacyjnego w skali większej niż gminy jednego powiatu czy też 

gminy sąsiadujące. Szczególnego znaczenia nabierają mechanizmy partnerstwa decyzyjnego na etapie 

opracowania Planu Inwestycyjnego. Pociągnęły one za sobą wzbogacenie doświadczeń partnerów w zakresie 

zarządzania polityką lokalną, priorytetyzowania wyzwań rozwojowych w odniesieniu do inwestycji 

realizowanych również na innym obszarze, poza granicą danej jednostki samorządu terytorialnego.  

4.3.2 Efekty lokalne i dodatkowe podejścia zintegrowanego w RPO WM 2014-2020 

                                                 
74 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018 
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Oprócz efektów istotnych w skali całego subregionu, ważnym aspektem podejścia zintegrowanego jest także 

uzyskanie efektu oddziaływania inwestycji na pobudzanie potencjału endogennego subobszaru, czyli jednostek 

administracyjnych wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego. Analiza rozkładu terytorialnego środków w 

poszczególnych subregionach pozwala na postawienie wniosku, iż realizowane inwestycje podejścia 

zintegrowanego w zróżnicowanym stopniu wpływają na zmianę sytuacji JST i dynamikę ich rozwoju.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (Warszawski Obszar Funkcjonalny) 

Inwestycje ZIT WOF realizowane są na terenie 40 gmin (włączając przedsięwzięcia partnerskie). Najwięcej 

projektów realizowanych jest na terenie Warszawy (24 interwencje). Są to jednak głównie interwencje 

partnerskie, realizowane często we współpracy z innymi gminami co odpowiada celowi WOF w zakresie 

wzmacniania powiązania Warszawy z innymi jednostkami terytorialnymi WOF. Najmniej projektów ZIT 

wdrażanych jest w Raszynie (1 projekt w zakresie doradztwa zawodowego oraz 1 projekt mobilności miejskiej), 

Łomiankach (wyłącznie 2 projekty z obszaru doradztwa zawodowego), Lesznie (1 projekt mobilności miejskiej i 

1 projekt doradztwa zawodowego), Józefowie (1 projekt doradztwa zawodowego i 1 projekt mobilności 

miejskiej), Jabłonnie (1 projekt w obszarze edukacji ogólnej) i Ożarowie Mazowieckim (wyłącznie 2 projekty 

edukacyjne). 
75

 

 

 

Mapa 5 Liczba i wartość projektów realizowanych w poszczególnych gminach WOF w ramach mechanizmu ZIT 

                                                 
75 Liczba projektów, w których bierze udział Raszyn wzrośnie do 4 wraz z podpisaniem umowy o podpisanie dwóch projektów Działania 
2.1.2 E-usługi w ramach ZIT: E-Opieka i E-archiwum. Partnerem projektu E-Archiwum będzie także Leszno. Liczba projektów na terenie 
Łomianek, Jabłonnej czy Ożarowa Mazowieckiego wzrośnie, ponieważ skierowano do realizacji projekty z zakresu mobilności miejskiej z ich 
udziałem. Ponadto Jabłonna przewidziana jest jako partner projektów E-Opieka i E-Archiwum. 
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Źródło: dane SL14 na dzień 30.06.2018 roku. 

Przedstawiona mapa obrazuje zdecydowaną koncentrację projektów w ramach ZIT realizowanych na terenie 

m.st. Warszawy. Wynika to że największej liczby mieszkańców zamieszkujących ten obszar w stosunku do 

gmin ościennych Warszawy. Zgodnie ze strukturą realizowanych interwencji ZIT, najwięcej gmin WOF korzysta 

ze wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w obszarze mobilności miejskiej, edukacji ogólnej 

oraz usług informacyjnych (Virtual WOF).  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 18 Liczba gmin WOF, na terenie których realizowane są/zrealizowano projekty ZIT w poszczególnych Poddziałaniach 

RPO WM 2014-2020 
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Źródło: Dane SL2014 z dnia 30.06.2018 roku 

Analizując stan wdrażania projektów ujętych w Strategii ZIT WOF można skonstatować, że większość 

zaplanowanych działań odpowiadających na zdiagnozowane wyzwania rozwojowe WOF została już rozpoczęta. 

Ich oddziaływanie odnosi się głównie do zwiększenia atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania i 

odpoczynku. 

Do dnia 30.06.2018 roku w niewielkim stopniu – w stosunku do założeń dokumentu strategicznego - 

zmodernizowano jakość usług publicznych w zakresie celu poprawy usług informacyjnych, co wynika 

z omawianych wyżej w niniejszym raporcie opóźnień w realizacji działań projektowych. Należy jednak 

przypomnieć, że projekt Virtual WOF realizowany jest w 26 gminach, co stanowi unikatową skalę oddziaływania 

efektów projektu w porównaniu do innych województw Polski. Potencjał endogenny WOF, związany z 

atrakcyjnością inwestycyjną, wykorzystano jedynie punktowo, realizując wsparcie terenów inwestycyjnych 

wyłącznie na obszarze gminy Wołomin.  

Projekty z obszaru mobilności miejskiej wdrażane są niemal we wszystkich gminach WOF. Badani w niniejszym 

postepowaniu ewaluacyjnym przedstawiciele gmin niebiorących udziału w realizowanych przedsięwzięciach 

deklarują plany realizacji inwestycji z obszaru mobilności miejskiej w dalszych latach wdrażania Programu. 

Należy w tym miejscu nadmienić, iż brak jest syntetycznego dokumentu diagnostycznego, opisującego mapę 

dróg rowerowych w ujęciu międzygminnym w skali całego WOF. Na potrzeby realizacji projektów powstawały 

dokumenty dotyczące stanu i kierunków rozwoju infrastruktury sieci rowerowej oraz P&R, jednakże ograniczały 

się do obszaru oddziaływania inwestycji. Brakuje jednak mapy całej sieci rowerowej oraz P&R we wszystkich 40 

JST z naniesionymi dojazdami, która pozwoliłaby na identyfikację luk w rozwoju infrastruktury rowerowej i P&R 

oraz wyznaczenie priorytetów w poprawie dostępu do tej infrastruktury w obszarze funkcjonalnym jako całości. 

Dokument ten mógłby ułatwić integrację WOF oraz ułatwić Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 wybór 

projektów o największym potencjale zintegrowania. Doświadczenia okresu programowania 2014-2020 

wskazują ponadto na niewystarczające uwzględnianie w opisie projektów informacji dotyczących przepływu 

pasażerów do pracy środkami komunikacji miejskiej, brak też analiz dotyczących całego WOF. REKOMENDACJA: 

W celu zapewnienia wyższego potencjału integracji projektów z obszaru mobilności miejskiej zaleca się 

opracowanie syntetycznego dokumentu diagnostycznego odnoszącego się do stopnia nasycenia drogami 

rowerowymi w skali lokalnej, stopnia ich liniowej integracji w skali ponadlokalnej, luk infrastruktury rowerowej 

w skali całego WOF oraz odnoszącego się do dostępności obiektów „parkuj i jedź” w zależności od potencjału 

liczby dojazdów do pracy w obrębie całego obszaru funkcjonalnego.  

Jak wspomniano wcześniej w raporcie, interwencje z obszaru tworzenia miejsc do opieki nad dzieckiem do lat 3 

realizowane są najliczniej w Warszawie (80% projektów). Poza stolicą projekty wdrażane są w Górze Kalwarii, 

Piastowie i Wiązownej, mimo iż deficyty w zakresie dostępności opieki żłobkowej są znaczne we wszystkich 

gminach WOF. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku pracy WOF i spodziewane efekty zwiększenia mobilności 
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mieszkańców obszaru niską skalę interwencji Poddziałania 8.3.2. RPO WM 2014-2020 należy uznać za 

niewykorzystanie możliwości podejścia zintegrowanego. 

Rozproszenie projektów doradztwa zawodowego i edukacji ogólnej (po 1-2 projekty w skali jednej gminy) 

odpowiada na potrzeby konkretnych szkół kształcenia ogólnego na terenie obszaru, co jest spójne z generalną 

tendencją silnego zróżnicowania wyników szkół w poszczególnych gminach
76

. Zwraca jednak uwagę niska 

koncentracja wsparcia w gminach, w których odnotowano najniższe wyniki egzaminów szóstoklasisty i 

gimnazjalnego tj. w Czosnowie, Lesznie, Wołominie, Żyrardowie. W lokalizacjach tych realizowany jest 

zazwyczaj (z wyjątkiem Wołomina) tylko 1 projekt wsparcia edukacji ogólnej i 1 projekt doradztwa zawodowego 

wdrażany w mniej niż połowie szkół danej lokalizacji.  

Korzyści z podejścia zintegrowanego są raczej oddalone w czasie, sprzyjać będą inwestycjom w budownictwo 

mieszkaniowe, powodując efekt uboczny w postaci rozlewania się granic metropolii. Należy w tym miejscu 

wspomnieć, że zdecydowana większość badanych beneficjentów projektów ZIT WOF uważa zakres 

przedmiotowy wsparcia za trafny w odniesieniu do wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego, zasięg 

terytorialny korzyści postrzegany jest zaś jako szeroki.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) 

Analiza struktury planowanego wydatkowania w subregionie ciechanowskim wskazuje na wysoki potencjał 

lokalnego oddziaływania efektów realizowanych projektów oraz wpływ przyjętego modelu wsparcia na 

zwiększenie spójności rozwojowej lokalizacji objętych Planem Inwestycyjnym.  

Do dnia 30.06.2018 roku w realizacji znajdują się głównie projekty wspierające potencjał endogenny 

Ciechanowa i Pułtuska jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i inwestowania. Prowadzone inwestycje 

zwiększają również spójność przestrzenną subregionu poprzez poprawę dostępności drogowej Mławy i Płońska 

oraz dostępności zewnętrznej subregionu. Wdrażany jest także planowany projekt zwiększenia potencjału 

funkcji publicznej Żuromina poprzez inwestycje w oddziałującą ponadlokalnie infrastrukturę ochrony zdrowia. 

Kierunek zamierzonych i prowadzonych inwestycji może skutkować zmniejszeniem tendencji migracyjnych 

mieszkańców obszaru. Należy jednak podkreślić, że większość badanych beneficjentów RIT subregionu 

ciechanowskiego deklaruje przekonanie, że na terenie obszaru objętego podejściem zintegrowanym występują 

miasta, gminy, które w niewystarczającym stopniu skorzystają z efektów podejścia zintegrowanego.  

W subregionie ostrołęckim zaplanowano koncentrację interwencji w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim 

oraz w powiatach przasnyskim i wyszkowskim. W okresie objętym badaniem większość zaplanowanych 

projektów znajdowała się w realizacji. Ich efekty przyczynią się do zwiększenia spójności przestrzennej 

subregionu oraz zwiększenia jego dostępności zewnętrznej. Wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna Przasnysza, 

poprawi się miejski ruch drogowy w Ostrołęce i Wyszkowie poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 

centrów miast i budowę dróg rowerowych. Kolejne spodziewane efekty to wzmocnienie potencjału Makowa 

Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej jako lokalnych centrów usług kulturalnych oraz usług publicznych w 

zakresie ochrony zdrowia. Efekty lokalne w skali subregionu będą więc istotne dla miejscowych środowisk i 

mieszkańców. Niemal wszyscy badania beneficjenci deklarują trafność zakresu wsparcia oraz szeroki 

terytorialnie efekt korzyści dla gmin subregionu ostrołęckiego.  

W Planie Inwestycyjnym subregionu płockiego strukturę wsparcia skoncentrowano na wzmacnianiu 

centrotwórczej roli Płocka i powiatu płockiego. Realizowane interwencje zwiększają dostępność zewnętrzną 

subregionu ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka, zwiększają jego atrakcyjność inwestycyjną oraz 

funkcję kulturotwórczą i funkcję centrum ponadlokalnych usług ochrony zdrowia. Zwiększona zostanie także 

                                                 
76 OKE Warszawa, Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w gminach województwa mazowieckiego w roku 2018. Średnie wyniki z 
egzaminu szóstoklasisty w gminach województwa mazowieckiego w roku 2016. 
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atrakcyjność miasta Płocka jako miejsca zamieszkania wskutek poprawy miejskiego ruchu drogowego. W 

ograniczonym stopniu prowadzone przedsięwzięcia oddziaływać będą na inne miasta i gminy subregionu 

płockiego. Można zaryzykować stwierdzenie, że efekty lokalne widoczne będą jedynie dla mieszkańców Płocka i 

okolicznych gmin, niemniej jednak większość badanych beneficjentów podejścia zintegrowanego deklaruje 

przekonanie o trafności zakresu przyjętego podejścia zintegrowanego w kontekście wyzwań rozwojowych 

subregionu płockiego.  

W subregionie radomskim zaplanowano głównie lokalne wsparcie Radomia wraz z powiatem radomskim oraz 

powiatu przysuskiego i kozienickiego. Oprócz podniesienia centrotwórczej roli Radomia jako dostarczyciela 

ponadlokalnych usług zdrowotnych, o atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, efekty podejścia zintegrowanego 

przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Kozienic, poprzez zwiększenie dostępności usług 

ochrony zdrowia w wyniku informatyzacji, podniesienie jakości usług kulturalnych w mieście. Z efektów 

mechanizmu skorzystają też mieszkańcy Iłży i Pionek, w których to lokalizacjach, oprócz wzmocnienia 

dostępności e-usług w ochronie zdrowia, realizowane są też przedsięwzięcia rewitalizacyjne o szerokim zakresie 

oddziaływania społecznego. Podejście zintegrowane w subregionie radomskim dostarcza więc efektów 

lokalnych, zwiększających spójność społeczną obszaru funkcjonalnego. W opinii większości badanych 

beneficjentów subregionu radomskiego jednak, przeprowadzone inwestycje w niewystarczającym stopniu 

odpowiadają na wyzwania rozwojowe subregionu radomskiego.  

W subregionie siedleckim dominujące inwestycje transportowe skoncentrowane zostały w powiecie siedleckim 

i sokołowskim. Realizowane projekty przyczyniają się w pierwszej kolejności do zwiększenia dostępności 

transportowej Siedlec oraz podniesienia funkcji głównych centrów rozwoju lokalnego – Siedlec i Sokołowa 

Podlaskiego w zakresie pełnienia funkcji subregionalnych rynków pracy. Zwiększono także dostępność innych 

rynków pracy w regionie – w tym metropolii mazowieckiej - poprzez budowę centrów przesiadkowych w tych 

lokalizacjach. Komplementarne projekty w obszarze kształcenia zawodowego zwiększają potencjał efektu 

zwiększenia zatrudnialności mieszkańców subregionu.  

Opinie beneficjentów podejścia zintegrowanego (ZIT i RIT) 

W opinii badanych beneficjentów podejścia zintegrowanego w RPO WM 2014-2020 realizowane wsparcie 

przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych ich subregionu/obszaru funkcjonalnego w stosunku do 

silniejszych ośrodków.  

Wykres 19 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy, Pani/a zdaniem, projekty zaplanowane do realizacji w ramach podejścia 

zintegrowanego wpłyną na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych Państwa subregionu 

 

Źródło: badanie ilościowe z beneficjentami podejścia zintegrowanego, n=63 
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Sceptycyzm wobec pewności uzyskania efektu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych deklaruje 50% badanych 

beneficjentów subregionu ostrołęckiego, ciechanowskiego i płockiego. Wszyscy badani beneficjenci ZIT WOF 

deklarują wystąpienie efektu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. 

Większość (72%) beneficjentów głosi też przekonanie o pozytywnym wpływie wdrażanych interwencji na 

lokalny rynek pracy. Brak takiego efektu deklaruje blisko połowa (43%) badanych osób z subregionu 

radomskiego, co pozostaje w spójności z dominującym kierunkiem interwencji. Zgodnie z wynikami analiz 

niniejszego raportu wśród beneficjentów powszechne (92%) jest przekonanie, że interwencje podejścia 

zintegrowanego przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. W opinii badanych beneficjentów, 

podejście zintegrowane w mniejszym już stopniu wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego. 

Wątpliwość w tej kwestii zgłasza 50% beneficjentów wsparcia w subregionie radomskim i co piaty badany 

beneficjent ZIT WOF.  

Wykres 20 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, projekty zaplanowane do realizacji w ramach podejścia 

zintegrowanego wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy subregionu? 

 

Źródło: badanie ilościowe z beneficjentami podejścia zintegrowanego, n=63 

Wyniki powyższych analiz pozwalają na postawienie wniosku, że bilans korzyści dla wszystkich partnerów 

podejścia zintegrowanego w ujęciu subregionalnym jest zrównoważony (wszyscy partnerzy osiągnęli 

znaczące korzyści) w subregionie siedleckim, ciechanowskim i ostrołęckim oraz na terenie WOF. 

Oddziaływanie realizowanych interwencji zapewni korzyści nie tylko w skali całego obszaru funkcjonalnego i 

regionu, ale również w skali lokalnej więcej niż jednego czy dwóch ośrodków rozwoju. W subregionie 

płockim i radomskim można zdiagnozować niewystarczające efekty zwiększania spójności perspektyw 

rozwojowych JST będących partnerami podejścia zintegrowanego.  

Realizacja podejścia zintegrowanego w niepełnym stopniu oddziaływała także na zdiagnozowane 

w regionalnym dokumencie strategicznym destymulanty rozwoju. W niepełnym stopniu wykorzystano 

narzędzia wsparcia rozwoju gospodarczego obszarów funkcjonalnych, przyjmując zbyt optymistyczne założenie, 

iż poprawa dostępności terytorialnej spowoduje napływ inwestycji. Nie odpowiedziano na problem starzenia 

się społeczeństwa inaczej, niż poprzez zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej. Kosztem utraconych 

możliwości jest brak wypracowania ponadlokalnych usług opiekuńczych skierowanych do seniorów i osób 

opiekujących się starszymi osobami zależnymi. Wsparcie podejścia zintegrowanego perspektywy 2014-2020 

koncentruje się na poprawie jakości istotnych lokalizacji jako miejsca zamieszkania oraz na zwiększeniu 

możliwości mobilności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych rynków pracy. Kierunek 

ten należy ocenić pozytywnie w świetle zapisów dokumentu strategicznego, z zastrzeżeniem, że nie jest on 

wystarczająco kompleksowy. Dla pełnego wykorzystania lokalnych potencjałów i jednocześnie rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów konieczne jest prowadzenie zintegrowanych interwencji w obszarze 

64% 

17% 

19% 

Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć
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wzmocnienia przedsiębiorczości (na przykład poprzez rozwinięcie ponadlokalnych usług dla biznesu), 

rozwiązanie problemu wykluczenia społecznego poprzez rozwinięcie ponadlokalnych usług społecznych.  

Analiza wyników konsultacji społecznych Planów Inwestycyjnych oraz promocji poszczególnych przedsięwzięć 

wskazuje na niski poziom uspołecznienia zarówno założeń, jak i planowanych efektów wsparcia. W procesie 

programowania przedsięwzięć nie uwzględniono w wystarczającym stopniu potrzeby pozyskania opinii na 

temat preferencji rozwojowych od lokalnych środowisk pozainstytucjonalnych oraz od mieszkańców. 

Zidentyfikowana wcześniej w niniejszym raporcie słabość modelu w zakresie integracji różnych sektorów, 

znajduje swoje źródło już na etapie programowania wsparcia. Analiza netnograficzna działań informacyjno-

promocyjnych poszczególnych projektów wskazuje na powszechną wśród beneficjentów praktykę 

promowania działań projektowych jako przedsięwzięć lokalnych, ewentualnie regionalnych bez 

odwoływania się do instrumentu ZIT WOF lub RIT. Sytuacja ta niesie za sobą koszt utraconych możliwości 

budowania tożsamości ponadlokalnej i kapitału relacyjnego również wśród odbiorców i użytkowników 

działań projektowych. 
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5 OCENA SYTEMU WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW ZIT i RIT  

5.1 Identyfikacja problemów wdrożeniowych instrumentów ZIT, RIT oraz działań niwelujących 
problemy 

3.1. Jakie identyfikuje się problemy w trakcie wdrażania instrumentów ZIT, RIT inne niż wymienione w obszarach 1-2?  

3.2. Jakie można wskazać rozwiązania niwelujące zidentyfikowane problemy we wdrażaniu instrumentów ZIT i RIT?  

3.3. Jak przebiega współpraca IZ i IP z podmiotami ZIT WOF/ RIT i ich liderami? Czy jest ona wystarczająca dla osiągania 

celów i efektów podejścia zintegrowanego? 

Podział zadań pomiędzy instytucje systemu wdrażania mechanizmu ZIT w województwie mazowieckim należy 

ocenić wysoko, jako z jednej strony bazujący na wysokim potencjale i doświadczeniu pochodzącym z wdrażania 

perspektywy 2007-2013, a z drugiej delegujący część zadań do nowej instytucji pośredniczącej, jaką jest m.st. 

Warszawa.  

Układ instytucjonalny wdrażania ZIT w województwie mazowieckim jest skomplikowany, w porównaniu do 

innych regionów. Tworzą go 4 instytucje, których sprawność działania należy ocenić wysoko. Istnieje mocna 

współpraca między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces. MJWPU w zakresie swoich kompetencji 

posiada nadzór nad szeregiem spotkań roboczych, dwustronnych i trójstronnych.  

M.st. Warszawa wykonuje swoje zadania jako lider ZIT. Jest reprezentantem wszystkich gmin WOF w procesie 

negocjacji, ustanawiania i realizacji instrumentu ZIT wobec ministerstwa właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, IZ RPO WM oraz innych podmiotów. Do zadań instytucji należy również: udostępnianie informacji 

o konkursach w Poddziałaniach ZIT ogłaszanych przez MJWPU, przeprowadzenie oceny merytorycznej, prace 

nad brzmieniem dokumentów programowych, kryteriów wyboru projektów, monitorowanie realizacji 

projektów
77

. M.st. Warszawa reprezentuje również wszystkie gminy WOF w spotkaniach i konferencjach 

związanych z realizacją i promocją instrumentu ZIT (co nie wyklucza udziału przedstawicieli pozostałych gmin 

WOF) oraz w procesie konsultowania dokumentów. 

W ocenie przedstawicieli wszystkich instytucji, współpraca przebiega sprawnie, szczególnie na poziomie 

roboczych kontaktów. Wszystkie instytucje znajdują się w stałym kontakcie, natomiast w razie 

zidentyfikowanych problemów, w pierwszej kolejności organizowane są robocze spotkania.  

Jedynie jeden z przedstawicieli instytucji zgłosił potrzebę poprawy współpracy, częstszych spotkań (cyklicznych) 

na poziomie horyzontalnym, których celem byłoby określanie harmonogramu prac związanych z ZIT WOF na 

najbliższy czas, np. kolejny miesiąc. W trybie ciągłym są bowiem prowadzone prace nad regulaminami, 

kryteriami oceny i innymi dokumentami operacyjnymi, których opracowanie angażuje w proces konsultacji 

poszczególne instytucje. Zdaniem przedstawiciela IP ZIT WOF, ustalenie takich harmonogramów prac 

zapobiegłoby np. sytuacjom, że IP ZIT otrzymuje jednocześnie kilka dokumentów do zaopiniowania. 

Zakres działań IP ZIT jest dosyć szeroki i zakłada przede wszystkim przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT, a 

także współpracę z IZ RPO WM w przygotowywaniu harmonogramu konkursów, opracowywaniu propozycji 

kryteriów wyboru projektów, naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie, monitorowaniu postępów w 

realizacji Poddziałań, czy też przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań. 

Niniejsze badanie ewaluacyjne nie wykazało istotnych barier wpływających na wdrażanie instrumentów ZIT i 

RIT wynikających ze sposobu organizacji pracy instytucji pośredniczących, w tym wewnętrznego podziału 

                                                 
77 Porozumienie w sprawie powierzenia m.st. Warszawie zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2015 r. z późn. zm, 
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zadań. Podział zadań, odpowiedzialności i stosowane procedury funkcjonujące w województwie mazowieckim 

w celu realizacji ZIT/RIT sprzyjają realizacji projektów zintegrowanych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, instytucja zarządzająca 

w wyniku konsultacji z władzami miejskimi określa zakres zadań, które władze miejskie są zobowiązane 

wykonać, dotyczących zarządzania zintegrowanymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich. Jak wynika z analiz porównawczych, zakres zadań przekazanych do IP ZIT WOF, jest na tle ZIT z innych 

regionów, przeciętny. Dla porównania, największym zakresem zadań cechuje się IP Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

obejmującym zarówno ocenę strategiczna, jak i formalną i merytoryczną (w zakresie EFRR) oraz prowadzenie 

naboru wniosków i wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. IP ZIT 

zawiera także umowy o dofinansowania, prowadzi działania informacyjno-promocyjne o naborach, szkolenia, a 

także monitoruje wdrażanie projektów
78

. 

Zasadniczo zasady wyboru projektów w ramach instrumentów ZIT i RIT nie różnią się od trybu konkursowego w 

ramach RPO WM 2014-2020. Projekty realizujące Strategię ZIT wybierane są w procedurze konkursowej 

prowadzonej łącznie przez IP ZIT oraz IP RPO WM – MJWPU lub WUP. Oceny wniosków o dofinansowanie 

dokonuje Komisja Oceny Projektów powoływana przez Instytucję Organizującą Konkurs. 

W trakcie wdrażania RPO WM 2014-2020, ze względu na konieczność dostosowania do wymogów 

postawionych przez MIiR, zdecydowano o zwiększeniu roli IP ZIT WOF na etapie oceny projektów. W 

początkowym okresie zadania IP w tym zakresie ograniczały się do udziału w przygotowaniu dokumentacji 

konkursowych (kryteria wyboru, harmonogramy i regulaminy konkursów), a także udziału w pracach KOP jako 

wiceprzewodniczący (weryfikacja proceduralnej poprawności oceny dokonywanej przez KOP). Rozszerzenie 

zakresu zadań polegało na przejęciu zadań związanych tzw. oceną strategiczną przez pracowników IP ZIT WOF 

(które to zadania wcześniej były realizowane przez ekspertów). Takie rozwiązanie przyniosło korzyści w postaci 

zwiększenia efektywności (ocena prowadzona przez pracowników IP jest znacznie tańsza niż przez ekspertów 

zewnętrznych), a także jakości oceny (przedstawiciele IP ZIT WOF znają dobrze założenia Strategii ZIT WOF, a 

także definicje i założenia poszczególnych kryteriów strategicznych, prowadząc w tym zakresie m.in. szkolenia 

dla potencjalnych wnioskodawców).  

Jako wynik analizy porównawczej z innymi regionami, można wskazać województwo śląskie, gdzie w trakcie 

wdrażania RPO również podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności IP ZIT na etapie oceny 

projektów – o jeszcze większy zakres, niż w województwie mazowieckim. IP ZIT zobowiązana była do 

przeprowadzania oceny wniosków o dofinansowanie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT. W II kwartale 2017 

r. cały zakres oceny merytorycznej projektów ZIT (wraz z obecną już wcześniej oceną pod kątem zgodności ze 

Strategią ZIT) został delegowany do IP ZIT. Takie rozwiązanie nie zostało jednoznacznie ocenione, gdyż sprawia, 

że ocena projektów odbywa się ‘bliżej’ wnioskodawców. Oznacza to, że ocena dokonywana jest w procesie 

organizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego woj. śląskiego, co w przypadku 

projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego może poddawać w wątpliwość 

transparentność tej oceny
79

. W przypadku ZIT WOF uniknięto takich niejasności, wprowadzając zasadę, iż w 

przypadku projektów składanych przez m.st. Warszawa (pełniące rolę IP), ocena wniosku w całości jest 

przeprowadzona w MJWPU lub WUP. W przypadku województwa śląskiego, należy jednakże zaznaczyć, że 

nawet w ramach zwiększonych kompetencji IP ZIT, przy ocenie wniosków zaangażowani są eksperci zewnętrzni, 

co zmniejsza subiektywność oceny. 

                                                 
78 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, red. dr Michał Wolański, Wolański, EGO, 
2018 
79 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020”, Ecorys 2017. 
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Pozytywnie również można ocenić środek zaradczy, jakim było zwiększenie roli IP ZIT WOF w zakresie 

monitorowania przygotowania i realizacji projektów ZIT, w tym identyfikacja ryzyk w projektach, poprzez 

ściślejszą współpracę z koordynatorami ZIT w gminach WOF. Była to odpowiedź na niezadowalające postępy we 

wdrażaniu projektów ZIT. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jak zaznaczyli przedstawiciele IP ZIT oraz IZ RPO WM, 

zyskano wartość dodaną, jaką jest pozostawanie w bezpośredniej relacji i zależnościach podmiotowych, co jest 

podstawą dobrej współpracy w zakresie wdrażania i koordynacji polityki spójności. 

Pozytywną ocenę wprowadzonych zmian wzmacniają wyniki ogólnopolskiego badania systemu realizacji 

instrumentu ZIT
80

, które wskazują na wysoką ocenę wykonywania przez biura IP ZIT obowiązków instytucji 

pośredniczących, co również skłania do wniosku, że należy rozszerzać zakres delegowanych obowiązków w 

przyszłości. Badanie wszystkich Związków ZIT w Polsce wykazało, iż ocena zakresu wykonywanych przez IP ZIT 

zadań jest tym lepsza, im zakres jest szerszy. Jednym z czynników determinujących taki stan rzeczy jest dużo 

wyższa dbałość o relacje z beneficjentami. Biorąc pod uwagę wysokie oceny jakości pracy IP ZIT WOF przez 

partnerów (88% ocen pozytywnych) oraz wysoki potencjał administracyjny i organizacyjny urzędu m.st. 

Warszawy, rozwiązanie takie ma gwarancję powodzenia. Jak pokazuje przykład ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

szeroki zakres zadań realizowanych przez biuro IP ZIT
81

, a tym samym przejęcie odpowiedzialności za postępy 

we wdrażaniu RPO, sprzyja zaangażowanemu podejściu do pomocy beneficjentom oraz chęci bieżącej 

współpracy. 

System wdrażania mechanizmu RIT również należy ocenić wysoko. Pozytywnie należy ocenić przyjęcie 

rozwiązania, iż w poszczególnych subregionach liderem jest główne miasto. Mimo początkowych wątpliwości 

sygnalizowanych przez wszystkie strony partnerstw (liderzy obawiali się nałożenia na nich dodatkowych 

obowiązków bez dodatkowych korzyści, a pozostali partnerzy obawiali się dominacji lidera przy podejmowaniu 

decyzji), w efekcie nastąpiła poprawa współpracy i komunikacji między samorządami, a obawy co do dominacji 

liderów nie potwierdziły się. Połowa samorządów objętych obszarem OSI wskazuje w badaniu ilościowym, 

iż liderowanie głównego miasta subregionu sprzyja integracji projektów wokół głównych problemów regionu, 

17,5% ocenia, że takie podejście sprzyja koncentrowaniu integracji projektów wokół problemów lokalizacji 

lidera. Większość (67%) oceniła też, że decyzje dotyczące listy projektów/przedsięwzięć zaplanowanych do 

wsparcia są zgodne z oczekiwaniami wszystkich lub większości partnerów. W tym przypadku szczególnie 

wysoko oceniono partnerstwo RIT subregionu siedleckiego, ostrołęckiego i radomskiego, a niżej 

ciechanowskiego i płockiego, gdzie co drugi samorząd wskazał na dominację lidera na etapie programowania 

wsparcia. Większość członków partnerstw pozytywnie ocenia też bieżącą współpracę z liderem subregionu 

oraz koordynację wsparcia (71,4%). Niecałe 13% wskazuje na problemy w tym obszarze, w tym na długi czas 

oczekiwania na podjęcie decyzji bądź wprowadzenie zmian w dokumentach, a także na brak pełnej wiedzy, co 

działo się na poszczególnych etapach uzgadniania Planu Inwestycyjnego przez lidera. Jeden z Respondentów 

zwraca uwagę na wspomniany już problem rywalizacji między partnerami w RIT, ze względu na przyjęty tryb 

konkursowy i brak tzw. „kopert subregionalnych”.  

Podobne proporcje w odpowiedziach w badaniu ilościowym występują przy pytaniu o ocenę współpracy 

pomiędzy partnerami. Wysokie oceny dotyczą w szczególności ZIT WOF - 88% ocen pozytywnych, natomiast 

wśród partnerów RIT jest to 55%. Prawie 20% nie jest zadowolona z tej współpracy, wskazując przede 

wszystkim na problem niedostatecznego dialogu, braku spotkań i wymiany informacji, a także niedostatecznej 

współpracy w ramach poszczególnych przedsięwzięć (np. niedotrzymywanie terminów przez partnerów). 

                                                 
80 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
81 Zakres delegowanych kompetencji przez IZ RPO obejmuje ocenę strategiczna, formalną i merytoryczną (w zakresie EFRR) oraz 
prowadzenie naboru wniosków i wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym, zawieranie umów o 
dofinansowanie, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o naborach, szkolenia, a także monitorowanie wdrażania projektów.  
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Trudności w partnerstwach tworzonych na potrzeby realizacji zintegrowanych projektów napotykają na 

problemy wynikające z różnic w potencjale, zdolności organizacyjnej i sposobach działania poszczególnych 

partnerów. Przekłada się to na wydłużenie procesu podejmowania decyzji, ale należy nadmienić, iż jest to 

immanentna cecha przedsięwzięć realizowanych przez wiele podmiotów. Poza nielicznymi wyjątkami nie jest 

to wskazywane przez członków partnerstw jako znaczący problem, mogący osłabić osiąganie celów i efektów 

podejścia zintegrowanego. 

Niewiele ponad połowa beneficjentów deklaruje, iż podczas planowania projektu konsultowali zakres działań z 

innymi instytucjami, środowiskami poza partnerami Porozumienia i instytucjami RPO WM 2014-2020. Odsetek 

wskazań nie różni się znacząco między ZIT i RIT. Nie jest to wysoki odsetek, zważywszy, że ponad połowę 

projektów, w których nie prowadzono konsultacji co do ich zakresu, stanowią projekty partnerskie.  

Wykres 21 Odsetek projektów, w których prowadzono konsultacje zakresu działań z innymi instytucjami, środowiskami poza 

partnerami Porozumienia i instytucjami RPO WM 2014-2020 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów podejścia ZIT i RIT, n=118 

W przypadku projektów ZIT i RIT planowanych do realizacji w formule partnerstwa, żaden z potencjalnych 

wnioskodawców nie wskazał na problemy na etapie przygotowania projektu, wszyscy wskazali, że współpraca 

między partnerami przebiega zgodnie z oczekiwaniami.  

Partnerzy ZIT WOF są również zadowoleni z ulokowania Instytucji Pośredniczącej w mieście stołecznym 

Warszawa (Wydziale Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). W większości oceniają, że to rozwiązanie 

przyspiesza proces wdrażania działań zaplanowanych w podejściu zintegrowanym. W przypadku RIT i oceny 

umiejscowienia IP w MJWPU przeważają odpowiedzi neutralne (brak wpływu na proces wdrażania działań 

zaplanowanych w podejściu zintegrowanym), a także odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”. Jednak już 

przy pytaniu o ocenę bieżącej współpracy z IP, obie grupy Respondentów są zadowolone (88% partnerów ZIT 

WOF i 71% RIT ocenia współpracę z IP jako wystarczająco pomocną przy planowaniu i wdrażaniu projektów). 

Pojedynczy niezadowoleni partnerzy wskazują na trudności komunikacyjne, brak wyznaczonych osób do 

kontaktów, które byłyby koordynatorami działań, a także brak szczegółowych praktycznych wytycznych i 

przewodników dla beneficjentów. W przypadku ZIT WOF potwierdzić można wniosek sformułowany w ramach 

ewaluacji ex-ante Strategii ZIT WOF przeprowadzonej w 2014 roku, gdzie stwierdzono, iż mocną stroną układu 

instytucjonalnego jest umiejscowienie Sekretariatu ZIT WOF jako jednej z komórek organizacyjnych Urzędu 

m.st. Warszawy
82

.  

                                                 
82 Ewaluacja ex-ante Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020+, 
Agrotec Polska sp z o.o., 2014 
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Jak pokazuje literatura przedmiotu, jednym z efektów, których można oczekiwać po wdrożeniu mechanizmu 

ZIT, jest trwałość powstałych relacji - zainicjowanie (tam, gdzie brak wcześniejszych tradycji współpracy) lub 

wzmocnienia (tam, gdzie tradycje były) i instytucjonalizacji współpracy o trwałym charakterze. Jak wynika z 

ogólnopolskiego badania instrumentów ZIT, utworzenie ZIT przyczyniło się do zintensyfikowania współpracy w 

obszarach funkcjonalnych (wskazało na to 80% badanych gmin i powiatów – partnerów Związków ZIT). Dużo 

mniejszy (51%) jest jednak udział uważających, że współpraca ta ma charakter trwały i zostałaby utrzymana w 

przypadku zarzucenia instrumentu ZIT
83

. Co istotne, nie widać istotnego zróżnicowania ze względu na formę 

współpracy, tj. w formule porozumienia czy też stowarzyszenia. Zarówno osiągane efekty wdrażania 

instrumentu ZIT, jak też korzyści dodatkowe (m.in. ściślejsza współpraca w obszarach wykraczających poza 

zintegrowane projekty RPO), pozostają bez związku z formą, w jakiej funkcjonuje Związek ZIT.  

W kontekście wysokiej oceny dodatkowych korzyści z funkcjonowania IP ZIT, jakim jest zacieśnianie współpracy 

partnerów Porozumienia, również wychodzące poza projekty RPO, można również rozpatrywać kryterium 

efektywności, tj. nakładów ponoszonych na działalność IP ZIT w odniesieniu do osiąganych efektów. Z punktu 

widzenia wartości dodanej z realizacji projektów zintegrowanych, jak pokazuje niniejsze badanie, ocena tej 

efektowności nie zawsze jest wysoka, a podobne korzyści osiągnięto by realizując projekt poza mechanizmem 

terytorialnym. Z drugiej strony pozostałe korzyści, takie jak opisana współpraca między gminami i jej trwałość, 

dyskontuje, choć w sposób niemierzalny, niższą efektywność projektów.  

Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IP ZIT WOF, można mówić o wysokiej trwałości porozumienia gmin 

WOF, mimo iż jako główną motywację do współpracy wskazać należy dostęp do zewnętrznego finansowania, co 

jest jednym z najważniejszych czynników dla rozwoju dobrej współpracy. 

Należy podkreślić szczególną wagę koordynatorów podejścia zintegrowanego w gminach (gminy WOF). 

Zdaniem przedstawicieli IP ZIT WOF, ich rola może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla efektywnej 

komunikacji na linii gmina – IP ZIT WOF (bieżący kontakt, sprawna sprawozdawczość), ale również dla 

współpracy między partnerami wspólnych projektów. Przekłada się to na skuteczność podejmowania decyzji 

oraz wdrażania projektów partnerskich. Wysoko należy ocenić znaczenie roli koordynatorów podejścia 

zintegrowanego w gminach WOF. Jednocześnie, jak pokazują dotychczasowe doświadczania, obecnie 

działalność koordynatorów w niedostatecznym stopniu przekłada się na skuteczność podejmowania decyzji 

oraz wdrażania projektów partnerskich. Rola koordynatorów powinna zostać wzmocniona w kolejnym okresie 

programowania, poprzez sporządzenie jednolitego zakresu zadań koordynatorów we wszystkich podmiotach 

oraz nadanie im szerszych kompetencji, niż te, które mogłyby wynikać z ich stanowiska w urzędzie (np. w 

zakresie pozyskiwania informacji z poszczególnych wydziałów). Należy również kontynuować działanie Forum 

Konsultacyjnego ZIT WOF, wysoko ocenianego zarówno przez IP ZIT WOF, jak też koordynatorów, jako miejsce 

wymiany doświadczeń i informacji. W zależności od przyjętej formuły do wdrażania mechanizmu terytorialnego 

w subregionach, wskazane jest wdrożenie podobnych rozwiązań na poziomie partnerstw RIT.  

Dotychczasowy proces wdrażania Programu nie wskazuje na bariery wynikające z systemu wdrażania 

instrumentów ZIT i RIT. Większość beneficjentów jest zadowolona z terminów, w jakim ogłaszane były nabory 

wniosków. IZ RPO WM oraz Instytucje Pośredniczące skutecznie koordynują harmonogramy konkursów, tak, 

aby nabory w tych samych obszarach w ramach instrumentu ZIT oraz poza podejściem terytorialnym nie 

nakładały się na siebie. Zdecydowana większość badanych beneficjentów (71%) podejścia zintegrowanego 

ocenia pozytywnie koordynację wsparcia przez lidera ZIT/RIT. 

W dotychczasowym wdrażaniu Programu miała miejsce konkurencja projektów ujętych w Planach 

Inwestycyjnych z projektami realizowanymi przez gminy innych subregionów objętych RIT. Ocenić można, iż w 

przypadku RIT nie udało się zachować wystarczającej proporcjonalności we wsparciu poszczególnych 

                                                 
83 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
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subregionów wynikających z opracowanej diagnozy. Konkurencja ta spowodowała bowiem brak możliwości 

m.in. zrealizowania inwestycji w ponadlokalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia zakładanych 

w subregionie radomskim i ciechanowskim. Subregion radomski, w którym priorytetowo potraktowano 

potrzeby w obszarze ochrony zdrowia, skupił swoje potrzeby w zakresie wsparcia w tym obszarze, ograniczając 

skalę interwencji w innych (np. w transporcie drogowym, rewitalizacji czy ścieżkach rowerowych). Jednocześnie 

ze względu na tworzone dopiero mapy potrzeb zdrowotnych konkursy na projekty w obszarze zdrowia 

wystartowały później niż w innych obszarach. Ze względu na brak dostatecznego porozumienia pomiędzy 

poszczególnymi subregionami, również subregiony, które nie traktowały obszaru zdrowia priorytetowo, zgłosiły 

do dofinansowania swoje projekty, co spowodowało, że skala wsparcia, jaka trafiła do subregionu radomskiego 

nie była tak duża, jak oczekiwano diagnozując potrzeby. Jednocześnie subregion radomski nie skorzystał 

w wystarczającym stopniu ze wsparcia w innych obszarach, a kolejne konkursy w Działaniu 6.1. nie miały 

zastosowania do projektów umieszczonych w radomskim Planie Inwestycyjnym. Zdaniem przedstawiciela 

Departamentu Programowania UMWM trudne jest jednak wskazanie optymalnego rozwiązania, które pozwoli 

uniknąć konkurowania o wsparcie między subregionami i jednocześnie zagwarantuje wysoką jakość projektów. 

Z drugiej bowiem strony podejście przyjęte w RIT, gdzie projekty konkurowały z innymi w ramach ogłoszonych 

konkursów sprzyjało lepszemu przygotowaniu projektów i sprawniejszemu wdrażaniu, czego nie udało się 

osiągnąć w takim stopniu w przypadku ZIT. W efekcie zaawansowanie projektów RIT mierzone zatwierdzonymi i 

wypłaconymi wnioskami o płatność jest znacznie wyższe niż w ZIT WOF. REKOMENDACJA: Zaleca się 

utrzymanie w kolejnym okresie programowania konkursowego podejścia we wdrażaniu instrumentów 

terytorialnych przy jednoczesnym dedykowaniu konkursów wyłącznie projektom uwzględnionym w Planach 

Inwestycyjnych. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na wykorzystanie motywującej roli podejścia 

konkursowego, a z drugiej pozwoli uniknąć rywalizacji z projektami poza instrumentami terytorialnymi, 

mającymi inną specyfikę.  

Przyczyn wspomnianej już niższej certyfikacji ZIT niż RIT można także poszukiwać w łagodniejszych w ZIT WOF 

wymogów na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Podczas gdy w pozostałych Poddziałaniach RPO 

WM 2014-2020 wszyscy beneficjenci muszą dostarczać pełną dokumentację w dniu podpisania umowy (m.in. 

oświadczenia, pozwolenia na budowę), w przypadku projektów konkursowych ZIT WOF, na wniosek 

Porozumienia gmin WOF, dopuszczono przekazanie tych dokumentów do 6 miesięcy po podpisaniu umowy, z 

możliwością przedłużenia jeszcze o 3. Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM wnioski o przedłużenie czasu na 

przedłożenie dokumentów obejmują większość projektów ZIT WOF realizowanych ze środków EFRR. Z jednej 

strony jest to korzystne z punktu widzenia beneficjentów, z drugiej jednak strony postępy w realizacji takich 

projektów są widoczne dużo później niż w przypadku pozostałych Poddziałań. Dodatkowo IZ RPO WM 2014-

2020, aby nie wstrzymywać realizacji wszystkich zadań w projektach, dopuściła możliwość wypłaty środków w 

odniesieniu do tych części projektów, których beneficjenci (partnerzy) mają pozwolenia na budowę, mimo że 

występują zadania, gdzie tych pozwoleń jeszcze nie pozyskano.  

Jak pokazuje praktyka, często przewidziany 9 miesięczny okres czasem okazuje się i tak zbyt krótki. Problem ten 

stał się szczególnie widoczny w projektach polegających na budowie ścieżek rowerowych. Uproszczenie to było 

działaniem zaradczym wprowadzonym na wniosek IP ZIT WOF, po ujawnieniu się licznych trudności z 

pozyskiwaniem pozwoleń i wykupem gruntów. W opinii ekspertów, trudności te są specyficzne dla wszystkich 

projektów infrastrukturalnych, ale ujawniają się dotkliwiej na WOF ze względu na większą skalę problemów z 

przestrzenią miejską. Rzeczywiście, podczas gdy w przypadku projektów RIT jedynie 9,1% beneficjentów 

wskazywało na problemy z uzyskaniem wszystkich opinii, pozwoleń, o tyle w ZIT było to 36,5%.  

REKOMENDACJA: W kolejnym okresie programowania rekomenduje się odejście od opisanego wyżej 

rozwiązania umożliwiającego dostarczanie dokumentów kluczowych dla rozpoczęcia wdrażania inwestycji. 

Zaleca się również włączenie do kryteriów oceny projektów kryterium oceniające (premiujące) stopień 

przygotowania projektu do realizacji. Dotyczyć to może m.in.: 
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 posiadania przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej cały zakres 

projektu, 

 posiadania pełnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 udokumentowania posiadania praw do gruntów, na których ma zostać zlokalizowana inwestycja. 

W przypadku projektów pozakonkursowych należy również rozważyć uwzględnienie w kryteriach stopnia 

gotowości projektu do realizacji, np.: 

 posiadanie opracowanego studium wykonalności, 

 przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej zakres całego projektu lub 

jego elementów (dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań dotyczących realizacji rzeczowej 

projektu), 

 posiadanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest to wymagane 

zakresem inwestycji, 

 przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji, obrazującego planowane procedury 

przetargowe i procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, których zaawansowanie 

pozwala na dotrzymanie planowanych terminów realizacji przedsięwzięcia. 

Różnicą pomiędzy kryteriami stosowanymi wobec ZIT a trybem konkursowym stosowanym w ramach naborów 

obowiązujących dla całego województwa są kryteria zgodności ze Strategią ZIT, obowiązujące w naborach 

dedykowanych ZIT. Zdaniem przedstawiciela IP ZIT WOF, niepotrzebne, z punktu widzenia osiągania celów i 

efektów podejścia zintegrowanego, było nadmierne rozbudowanie zestawu kryteriów dostępu oraz oceny 

projektów. IZ RPO WM 2014-2020 przyjęła bowiem zasadę, iż kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne 

zgodności ze Strategią ZIT są ogólne dla wszystkich konkursów niezależnie jakiego obszaru tematycznego 

dotyczą (kryteria merytoryczne zgodności ze strategią ZIT przygotowywane były w głównej mierze przez IP ZIT). 

Poza tymi kryteriami zastosowanie mają też kryteria kierunkowe dla danego PI. Zestaw kryteriów można 

rzeczywiście ocenić jako rozbudowany, jednakże ich pogłębiona analiza pokazuje, iż kryteria warunki i kryteria 

różnego typu (formalne, dostępu, merytoryczne ogólne, merytoryczne szczegółowe, merytoryczne szczegółowe 

zgodności ze strategią ZIT WOF) nie dublują się, a rezygnacja z któregoś z bloków kryteriów nie byłaby zasadna.  

W ogólnopolskim badaniu podejścia ZIT dokonano zestawienia wagi kryteriów oceny strategicznej względem 

pozostałych kryteriów w procesie oceny projektów (tylko dla EFRR)
84

. W ZIT WOF waga ta wynosi 30% i jest to 

województwo z najniższą wagą. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest 50% udział kryteriów oceny 

strategicznej względem pozostałych kryteriów i jest to jednocześnie rozwiązanie ocenione najwyżej przez 

partnerów ZIT w innych regionach. Rozwiązania przyjętego w województwie mazowieckim nie można jednak 

ocenić negatywnie – nie zidentyfikowano problemu niskiej jakości wniosków o dofinansowanie, ani niskiej 

jakości projektów w odniesieniu do problemów, na jakie miały odpowiedzieć. Proces ustalania kryteriów – 

uwzględnienie w procesie IP ZIT, należy ocenić wysoko. Jednocześnie powszechnie jest deklarowana wśród 

partnerów związków ZIT potrzeba jeszcze większego wpływu JST na kryteria wyboru w ocenie, nie tylko 

strategicznej, ale też merytorycznej.  

5.2 Potencjał wdrożeniowy instrumentów ZIT i RIT po 2020 roku 

3.8. W jakim zakresie projektowana w SOR centralizacja polityk rozwojowych, zwiększenie powiązania polityk regionów z 

kierunkami polityki krajowej może wpłynąć na skuteczność realizacji projektów zintegrowanych po 2020 roku? 

3.4. Jakie doświadczenia z dotychczasowego wdrażania instrumentów ZIT i RIT można wykorzystać po 2020 roku, w tym w 

ramach instrumentów ZIT i RIT?  

                                                 
84 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
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Wprowadzony na szeroką skalę w perspektywie finansowej 2014-2020 instrument ZIT będzie kontynuowany po 

roku 2020. Za takim przypuszczeniem przemawia silne stanowisko Komisji Europejskiej, która dąży do 

wprowadzania modelu ZIT tam, gdzie taki instrument ma uzasadnienie.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia wspólnego dla polityki spójności na lata 2021-27 opublikowanym przez KE 

29 maja br.
85

, jednym z celów polityki wspieranym przez EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMR, będzie cel 5. 

Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, 

wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych. Stanowisko polskiego rządu wobec takiej propozycji 

jest pozytywne – Polska pozytywnie ocenia utrzymanie dotychczasowego instrumentu zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych oraz uzupełnienie celów tematycznych celem ukierunkowanym terytorialnie. 

Jednocześnie Rząd Polski zastrzega, iż kluczową kwestią jest umożliwienie w ramach celu 5. realizacji 

zintegrowanych projektów obejmujących obszary tematyczne z pozostałych celów polityki
86

, a także innych 

obszarów stosownie do barier rozwoju oraz potencjałów endogenicznych obszaru, na którym będą one 

realizowane. W opinii Rządu RP zakres wsparcia w ramach tego celu powinien być na tyle szeroki i dopuszczać 

określony poziom elastyczności, aby móc dopasować go do uwarunkowań regionalnych i lokalnych 

poszczególnych państw członkowskich. 

O wartości instrumentu ZIT i jego kontynuacji mówi również Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, w której 

przewiduje się realizację projektu strategicznego pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS – 

optymalizacja realizacji ZIT w Polsce. Projekt zostanie podzielony na dwa etapy. Do roku 2020 skoncentruje się 

na zwiększeniu efektywności i usprawnieniu wdrażania obecnie realizowanego instrumentu ZIT. Z tę część prac 

odpowiada Departament Regionalnych Programów Operacyjnych MR, który prowadzi kwartalną weryfikację 

realizacji planów naprawczych
87

 i planów działań ZIT, a także zlecił ewaluację realizacji instrumentu ZIT w 

Polsce. Efekty tych prac mają wspomóc przygotowanie koncepcji realizacji ZIT w Polsce po 2020 r. 

Drugi etap projektu ZIT PLUS koncentrować się będzie na wypracowaniu zasad realizacji ZIT 2021+ z funduszy 

unijnych oraz rozwiązań krajowych umożliwiających sprawną współpracę JST i realizację wspólnych strategii 

rozwojowych w miejskich obszarach funkcjonalnych. Odpowiada za to Departament Strategii Rozwoju MR, 

który prowadzi analizę możliwości zinstytucjonalizowania współpracy JST w MOF, optymalnych w zakresie 

zarządzania ich zintegrowanym rozwojem oraz jako dedykowane obszary wsparcia ZIT po 2020 r. W efekcie 

powstaną rekomendacje w zakresie przyszłości współpracy JST w MOF, we współpracy z MSWiA i MIB. 

Rozwiązania te będą dotyczyły kreowania rozwoju metropolitalnego, poprawy zarządzania, wypracowania 

usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług aglomeracyjnych i prowadzenia analiz rozwojowych w 

miejskim obszarze funkcjonalnym, integrujących działania finansowane z różnych źródeł, w szczególności 

podejmowaniu działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych. 

                                                 
85 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375. 
86 Pozostałe cele polityki spójności to: 1) bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej; 2) bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem; 3) lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych; 4) Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (za: Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy…). 
87 W październiku 2016 r., w związku z bardzo niską kontraktacją alokacji dedykowanej ZIT we wszystkich RPO wynoszącą średnio 4,5%, w 
stosunku do oczekiwanej na koniec 2016 r. kontraktacji na poziomie 20%, wszystkie IZ RPO, oprócz opolskiego, zostały zobligowane do 
przygotowania we współpracy z właściwymi IP ZIT planów naprawczych dla wdrażania instrumentu ZIT dla właściwego województwa. 
Kontraktacja w Poddziałaniach ZIT w województwie mazowieckim w październiku 2016 roku wyniosła 0%. W I kwartale 2017 roku było to 
już 37%.  
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Powyższa analiza prowadzi do konkluzji, iż zapisy SOR oraz stanowisko Polskiego rządu sprzyjają kontynuacji, a 

nawet wzmocnieniu znaczenia podejścia terytorialnego po 2020 roku. Co więcej, podejście terytorialne nie 

powinno odnosić się wyłącznie do MOF. Zgodnie ze stanowiskiem rządu polskiego, koncepcja polityki spójności 

po 2020 roku zakładać powinna, iż podejście terytorialne uwzględnia konieczność włączania w procesy 

rozwojowe wszystkich obszarów celem przeciwdziałania polaryzacji w układach terytorialnych. Stąd, konieczne 

jest uwzględnianie różnorodności i specyfiki różnych typów terytoriów oraz obszarów funkcjonalnych 

charakteryzujących się odmiennymi uwarunkowaniami rozwoju, tj. obszary metropolitalne, miasta (w tym m.in. 

małe i średnie miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze), obszary miejsko-wiejskie, obszary 

wiejskie, przygraniczne, górskie, strefy nadmorskie etc. Umożliwia to dostosowanie sposobu interwencji, 

adekwatnych instrumentów i poszczególnych inwestycji do kontekstu regionalnego czy lokalnego danego 

obszaru bądź grup obszarów. Podejście to jest zgodne z filozofią przedstawioną w głównym dokumencie 

ukierunkowującym rozwój Polski tj. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
88

. Na chwilę obecną, 

analizując te zapisy, można negatywnie zweryfikować hipotezę badawczą, iż wsparte w ramach RPO WM 2014-

2020 OSI objęte RIT nie będą mogły funkcjonować korzystając ze środków w perspektywie finansowej po 2020 

roku w obecnym kształcie partnerstwa, co może spowodować utratę wypracowanego potencjału. 

Centralizacja polityk rozwojowych, a także zwiększenie powiązania polityk regionów z kierunkami polityki 

krajowej może natomiast mieć przełożenie na ograniczenie tematyczne wsparcia, co jednakże nie jest 

przesądzone, analizując stanowisko polskie, w którym zwraca się uwagę na potrzebę koncentracji tematycznej, 

aby zapewnić rzeczywiste oddziaływanie w terenie. Konkretny dobór celów tematycznych nie powinien być 

jednolity w całej UE – tylko tak można zapewnić ich stosowność i rozwiązywać realne problemy w terenie na 

każdym obszarze. Ustalane dla PS po 2020 r. cele tematyczne nie mogą utrudniać wsparcia finansowego na 

rzecz infrastruktury należącej do priorytetowych obszarów tematycznych, jeżeli wsparcie takie jest niezbędne, 

oraz powinny odwzorowywać potrzebną elastyczność, zwłaszcza nowe wyzwania i wzmocnienie wymiaru 

terytorialnego spójności. Jednocześnie, jak wskazali autorzy oceny podejścia zintegrowanego w ramach RPO 

województwa śląskiego, należy dążyć do ograniczenia tematycznego instrumentu ZIT i do większej koncentracji 

wsparcia na wybranych obszarach problemowych. Większe szanse na osiągnięcie efektu synergii będzie miało 

bowiem wdrażanie projektów z kilku niż kilkunastu priorytetów inwestycyjnych, a także realizacja dużych, 

partnerskich projektów, niż realizacja wielu stosunkowo niedużych projektów. Szeroki zakres interwencji nie 

ułatwia wnioskodawcom wyboru kluczowych kwestii do rozwiązania, a w połączeniu z konkursowym trybem 

wyboru projektów sprawia, że istota zintegrowania projektów nie jest wyeksponowana
89

. Negatywnym 

przykładem niedostatecznej koncentracji wsparcia na potrzebach priorytetowych może być podejście 

terytorialne w województwie małopolskim, gdzie poszczególne subregiony miały zagwarantowaną alokację. 

Zastosowany w tym podejściu algorytm podziału środków RPO nie przyczynił się do wspierania przewag 

subregionalnych, ze względu na zbytnie rozproszenie środków pomiędzy obszary wsparcia (Poddziałania), 

połączone ze niedostatecznym zróżnicowaniem wewnątrz subregionów podziału środków pomiędzy obszary 

bardziej priorytetowe dla danego subregionu
90

. 

Wdrażanie podejścia zintegrowanego w województwie mazowieckim w perspektywie 2014-2020 pozwoliło na 

wypracowanie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego, który pozwoli na sprawne przygotowanie i 

wdrażanie tego podejścia w perspektywie 2021+.  

                                                 
88 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do Spraw Europejski w dniu 17.07.2017. 
89 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Ecorys, 2018. 
90 Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego  

na lata 2011-2020, Evalu 2017.  
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Patrząc na sposób, w jaki przekazanie samorządom wojewódzkim zarządzania komponentem polityki spójności 

UE na poziomie regionalnym w postaci RPO, przyczyniło się do wzmocnienia tych samorządów jako aktorów 

politycznych, oczekiwać można analogicznego wzmocnienia tych instytucji metropolitalnych, które stały się 

odpowiedzialne za ZIT. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że najlepsze efekty w trwałym wdrażaniu 

instytucji metropolitalnych daje połączenie odgórnych regulacji (nadających odpowiednie kompetencje, 

sankcjonujących prawnie współpracę) z oddolnymi inicjatywami potwierdzającymi gotowość i wolę współpracy 

lokalnych partnerów
91

, zatem sposób powstawania ZIT w Polsce sprzyja trwałości wypracowanych rozwiązań.  

Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020, wartością dodaną z lat 2014-2020 jest wypracowanie ścieżek 

współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwach poszczególnych RIT oraz ZIT WOF, dzięki czemu 

współpraca w kolejnych latach powinna być jeszcze bardziej efektywna. Wnioski te potwierdzają także wyniki 

ogólnopolskiego badania mechanizmu ZIT, gdzie stwierdza się, iż m.in. dzięki delegowaniu zadań do IP ZIT, 

udało się zbudować sieć kontaktów między samorządowcami, doprowadzić do tego, że przedstawiciele JST 

spotykają się, wymieniają doświadczeniami. W tym kontekście uzasadnione wydaje się kontynuowanie 

wsparcia miejskich obszarów funkcjonalnych w kolejnej perspektywie, tak by wykorzystać już osiągnięte efekty 

i dać szansę na zawiązanie trwałej, wymiernej współpracy w kolejnych obszarach
92

. Można oczekiwać od 

instrumentu ZIT, że w kilkuletnim okresie, na który wsparcie zewnętrzne jest zapewnione, ułatwi on 

wykreowanie silnych liderów oraz zbuduje pozytywne doświadczenia i tradycję. 

Kluczowe z punktu widzenia podejścia zintegrowanego jest projektowanie wsparcia – przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb, potencjału, określenie celów, a w dalszej kolejności realizacja tych celów. Etap ten wymaga 

współpracy na poziomie wszystkich partnerów z zachowaniem zasady demokratyczności. Przy właściwie 

określonym planie oraz z zachowaniem spójności działań z tym planem, elementem drugorzędnym pozostają 

kwestie wdrożeniowe, tj. czy dane przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerskie, czy też w formule 

konkursowej czy pozakonkursowej. Jak pokazują doświadczenia RIT, nie udało się w pełni zachować spójności 

między zdiagnozowanymi potrzebami i ich priorytetyzacją, a zakresem projektów. Trafność interwencji 

powinna być zagwarantowana na etapie diagnozy potrzeb.  

Najważniejsze wydają się zatem odpowiednio zidentyfikowane obszary problemowe i wspólne deficyty 

rozwojowe występujące w konkretnych obszarach tematycznych, a więc sam cel projektu, który powinien 

uzasadniać potrzebę realizacji inwestycji w formule ZIT i RIT. Kontynuacja instrumentu ZIT w kolejnej 

perspektywie finansowej funduszy europejskich wymagać będzie zatem uwzględnienia dwóch elementów - 

powtórzenia analiz delimitacyjnych z wykorzystaniem aktualnych wskaźników, a także istotnego uwzględniania 

czynnika jakościowego, w tym zwłaszcza efektywności i woli współpracy partnerów w danym obszarze. 

Jak pokazuje ogólnopolskie badanie systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

trwały charakter partnerstwa opartego o instrumentu ZIT przypisano ok. połowie Związków, w których zwykle 

związany jest on z istnieniem wcześniejszych tradycji współpracy
93

. Wyniki badania wskazują, że trwałe 

partnerstwa funkcjonują przede wszystkim w MOF, w których istniały tradycje współpracy przed 

uruchomieniem ZIT. W pozostałych obszarach efekt ZIT jako interwencji inicjującej trwałą współpracę jest 

ograniczony. Równocześnie w co najmniej kilku obszarach można zauważyć perspektywy zawiązania bardziej 

wymiernej współpracy, bowiem deklarowane jest, iż udało się zbudować sieć kontaktów między 

samorządowcami, doprowadzić do tego, że spotykają się, wymieniają doświadczeniami.  

                                                 
91 J. Krukowska, M. Lackowska, Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w 
Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE, w: Studia Regionalne i Lokalne Nr 1(63)/2016 
92 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
93Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
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Rekomendujemy kontynuować wsparcie zewnętrzne rozwoju WOF oraz subregionów w kolejnej perspektywie, 

tak by wykorzystać już osiągnięte efekty i dać szansę na zawiązanie trwałej, wymiernej współpracy w kolejnych 

obszarach. W większości partnerów ich potencjał aplikacyjny i wdrożeniowy jest wysoki, wynikający z 

doświadczeń w realizacji projektów unijnych w poprzednich perspektywach finansowych.  

Analizując ZIT w kontekście przyszłości, trzeba ocenić, iż trwałość tego instrumentu może być jednak 

problematyczna, szczególnie w odniesieniu do wybranej, wysoko ocenionej w obecnych warunkach, formuły 

zarządzania poprzez stowarzyszenie, czyli twór mało sformalizowany
94

. Jest to oczywiście problem, który 

dotyczy nie tylko ZIT WOF, ale też pozostałych regionów, w których wybrano dla nich najluźniejszą z możliwych 

formę porozumień między samorządami lub nieco bardziej sformalizowaną – stowarzyszeń.  

Wobec tych zagrożeń warto podjąć działania na rzecz wypracowania stabilnych instrumentów wspierających 

współpracę w ramach aglomeracji po 2020 roku. Taką rolę mógłby odegrać związek metropolitalny 

zaproponowany w ustawie metropolitalnej. W 2015 r. przyjęto ustawę o związkach metropolitalnych. Miała 

ona dawać podstawy do zarządzania obszarem metropolitalnym, ale rok później została uchylona. Kwestia 

zarządzania metropolitalnego w Polsce nadal nie jest uregulowana prawnie. Obecnie istnieje w kraju jeden 

związek metropolitarny powołany ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 

śląskim (uchyla ustawę o związkach metropolitarnych).  

Należałoby stworzyć instrument trwałej współpracy w ramach aglomeracji (bez dominującej roli głównego 

ośrodka miejskiego) służący realizacji ważnych zadań publicznych, który nie były tylko instrumentem 

wykorzystania środków europejskich, ale przede wszystkim realizacji zadań o charakterze rozwojowym. 

Od stycznia 2018 r. Mazowsze zostało podzielone na dwa obszary typu NUTS 2: region warszawski stołeczny, 

obejmujący miasto stołeczne Warszawę wraz z dziewięcioma sąsiadującymi powiatami, i region mazowiecki 

regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego. Po przyjęciu nowego podziału 

statystycznego Warszawa i dziewięć powiatów wokół niej stanowią nowy obszar statystyczny drugiego rzędu, 

który będzie metropolią. Nowy podział odgrywa ogromne znaczenie dla pozyskiwania i wchłaniania funduszy 

unijnych w kolejnym programowaniu. Jest to olbrzymia szansa dla powiatów okołowarszawskich, które bez 

wprowadzenia tej zmiany nie mogłyby się prężnie i dynamicznie rozwijać
95

. 

5.3 Czynniki mogące wpłynąć na skuteczność wdrażania i projektowane efekty podejścia 
zintegrowanego 

3.5. Jaki jest wpływ konkurencyjności wsparcia z innych źródeł w kontekście terminowego aplikowania o środki przez 

wnioskodawców ujętych w ZIT WOF i RIT i w kontekście zadłużenia gmin i powiatów? Czy występuje kolizja interesów w 

zakresie wsparcia przedsięwzięć o oddziaływaniu lokalnym i przedsięwzięć zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia trwałości rezultatów zgodnie z wymaganiami Programu? 

Analiza zadłużenia samorządów będących beneficjentami projektów zintegrowanych nie wskazuje, aby wartość 

zobowiązań stanowiła zagrożenie dla trwałości projektów. Średnia kwota zobowiązania na mieszkańca jest 

tylko nieznacznie wyższa wśród gmin będących beneficjentami ZIT/RIT (1104 zł) od średniej dla wszystkich gmin 

województwa mazowieckiego (1102 zł). Jedynie wśród samorządów realizujących najwięcej projektów o 

największej wartości (nie tylko w ramach ZIT/RIT, ale ogółem w ramach Polityki Spójności), poziom zadłużenia 

jest wyższy i wyniósł ponad 1600 zł na mieszkańca. Jednocześnie są to największe miasta regionu, dla których 

obciążenia wynikające z realizacji projektów mają mniejsze znaczenie, z racji dużego potencjału miast.  

                                                 
94 Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020, Wolański, Ego, czerwiec 2018. 
95 Materiały pokonferencyjne - konferencja „Metropolia – ale jaka? Dyskusji ciąg dalszy”, zorganizowana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w dniu 20.06.208 roku.  
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Brak planów aplikacyjnych ze strony samorządów – potencjalnych wnioskodawców projektów ZIT i RIT nie 

wynika z trudności finansowych. Samorządy pytane w badaniu ilościowym o powody, dla których nie zamierzają 

składać kolejnych wniosków o dofinansowanie w obszarach objętych podejściem zintegrowanym, w żadnym 

przypadku nie wskazały na trudności z zapewnieniem środków finansowych na wkład własny lub na utrzymanie 

efektów projektu. Również wśród beneficjentów projektów ZIT/RIT nie odnotowano problemów na etapie 

realizacji wynikających z braku środków finansowych i utraty płynności. Główne przyczyny braku 

zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie kolejnych projektów wskazywane przez 

potencjalnych wnioskodawców projektów ZIT i RIT to brak zapotrzebowania na projekty w danym obszarze, 

zmiana priorytetów inwestycyjnych, a także brak wystarczająco dobrze przygotowanych projektów w danym 

obszarze.  

Badanie ilościowe wśród beneficjentów wskazuje na brak kolizji interesów wynikających z realizacji różnego 

rodzaju projektów przez tego samego beneficjenta. Realizacja jednego projektu nie ma wpływu na zakres 

innych projektów (18% Respondentów deklaruje, że zakres innych projektów byłby mniejszy).  

Nie odnotowano problemu ograniczonego aplikowania o środki w ramach ZIT i RIT wynikającego 

z konkurencyjności wsparcia z innych źródeł, poza obszarem doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach 

Poddziałania 10.3.3. RPO WM 2014-2020, gdzie relatywnie niskie zainteresowanie gmin WOF pozyskaniem 

dofinansowania jest wynikiem konkurencyjności wsparcia Działania 10.1 lub Poddziałania 10.3.1. RPO WM 

2014-2020. W Działaniach tych bowiem doradztwo edukacyjno-zawodowe może być realizowane w ramach 

kompleksowego wsparcia kompetencji kluczowych uczniów szkół kształcenia ogólnego (Działanie 10.1. RPO 

WM) lub w ramach kompleksowego programu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów szkół 

kształcenia zawodowego (Poddziałanie 10.3.1. RPO WM 2014-2020). 

3.6. W jakim zakresie projektowane do roku 2020 zmiany prawne w poszczególnych obszarach wsparcia mogą wpłynąć na 

zmianę skuteczności wdrażania podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020? 

W latach 2016-2017 można odnotować zmiany legislacyjne mogące oddziaływać na wybrane obszary ZIT i RIT: 

pakiet wsparcia dla rodzin, zmiany w edukacji powszechnej, czy tzw. ustawa o sieci szpitali.  

Jak przedstawiono w raporcie, program Rodzina 500+ wpłynął negatywnie na skuteczność Poddziałania 8.3.2. 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT i będzie nadal oddziaływał na trwające i kolejne 

projekty.  

Z kolei negatywne skutki reformy edukacji objawiły się obniżonym zainteresowaniem aplikowaniem w ramach 

Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT. Celem Poddziałania jest rozwój 

doradztwa zawodowego w gimnazjach oraz szkołach zawodowych, a ze względu na zmiany systemowe w 

obszarze edukacji wystąpiło niewielkie zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie, będące efektem likwidacji 

gimnazjów. Jak pokazują analizy porównawcze, jest to również problemem odczuwanym w pozostałych RPO. 

Można przewidywać, iż czynnik ten będzie miał znaczenie dla skuteczności obecnie trwających i przyszłych 

projektów.  

Zmiana prawna mogącą mieć wpływ na gotowość aplikacyjną podmiotów zewnętrznych do ubiegania się o 

środki na realizację projektów jest tzw. ustawa o sieci szpitali (nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2017 r.). Sieć szpitali rozpoczęła działanie 1 października 

2017 roku i znacząco wpłynęła na zmianę zasad finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego, a także 

częściowo w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Problemem dla jednostek ochrony zdrowia 

znajdujących się poza siecią (tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej) jest fakt, iż pozostałe środki będą rozdysponowywane pomiędzy innych świadczeniodawców w 

drodze konkursu ofert lub rokowań. Świadczeniodawcy zakwalifikowani do sieci będą mieli natomiast 

zapewnione finansowanie wszystkich profili i świadczeń określonych w wykazie, poprzez zawieranie na okres 

kwalifikacji kompleksowych umów z dyrektorami oddziałów NFZ. Co istotne, świadczeniodawcy nie będą mogli 
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wybierać profili i świadczeń, które będą chcieli realizować. Umowa będzie zawierana bowiem na wszystkie 

świadczenia zakwalifikowane, przy jednoczesnym zakazie zawierania dodatkowych umów na te same 

świadczenia. W trakcie wdrażania podejścia zintegrowanego w województwie mazowieckim nie 

zidentyfikowano sytuacji, że jakiś projekt został wykreślony z listy planowanych przedsięwzięć lub do niej 

dodany ze względu na włączenie placówki (lub jej pominięcie) w sieci szpitali. W obecnej chwili trudno jednak 

rozstrzygnąć, w jakim zakresie wprowadzenie przepisów wpłynie na zachowania inwestycyjne szpitali i ich 

organów prowadzących w kolejnej perspektywie. Trudno też rozstrzygnąć, w jakim zakresie zmiana legislacyjna 

wpłynie na trwałość rezultatów inwestycji już zakończonych w ramach ZIT i RIT. Będzie natomiast miała 

znaczenie dla decyzji aplikacyjnych i planów inwestycyjnych po 2020 roku.  

Warunki realizacji projektów zintegrowanych są realizowane w zgodzie z dokumentami wyższego rzędu, a więc 

wszelkie uwarunkowania prawne w dużej mierze są niezależne od RPO WM 2014-2020. Nie zidentyfikowano na 

chwilę obecną projektowanych zmian w regulacjach dotyczących poszczególnych obszarów wsparcia, które 

mogą wpłynąć na zmianę skuteczności wdrażania podejścia zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020.  

Wpływ na kształt zintegrowanych inwestycji w transport miejski może mieć w przyszłości ustawa o zmianie 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Próba znowelizowania ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym trwa od kilku lat, a w połowie 2018 roku pojawiła się kolejny projekt nowelizacji. Na chwile obecną 

trudno przesądzić, jaki będzie wpływ nowych przepisów na wdrażanie ZIT lub RIT po 2020 roku, natomiast 

można wskazać, iż nowa ustawa odnosi się do takich elementów transportu zbiorowego, jak: prawo do 

refundacji ulg (zgodnie z nowelizacją, możliwość refundowania ulg ustawowych z budżetu państwa zyskają 

nowe samorządy, a z kolei przewozy organizowane przez związki międzygminne lub powiatowo-gminne – 

wykonywane w granicach miast oraz miast i gmin – będą komunikacją miejską i zostaną wykluczone z 

refundacji ulg ustawowych), opracowanie planów transportowych, wydawanie zezwoleń na przewozy (ustawa 

likwiduje przewozy komercyjne w krótszych relacjach). 

3.7. W jakim stopniu uwarunkowania rynkowe wpływają na skuteczność wdrażania i projektowane efekty podejścia 

zintegrowanego w ramach RPO WM 2014-2020? 

W większości projektów realizowalnych w ramach ZIT lub RIT dochodziło do opóźnień w stosunku 

do początkowych harmonogramów założonych we wnioskach o dofinansowanie. Jedynie w co trzecim projekcie 

ZIT i co czwartym projekcie RIT nie odnotowano odstępstw od harmonogramu. Jest to wyższy odsetek niż w 

pozostałych projektach realizowanych poza mechanizmem terytorialnym (wśród beneficjentów projektów 

partnerskich w Poddziałaniach objętych podejściem zintegrowanym poza projektami realizowanymi w 

mechanizmie ZIT/RIT była to prawie połowa; 48%). W większości opóźnienia były znaczące (41% powyżej 6 

miesięcy; 26% od 3 do 6 miesięcy) i skutkowały koniecznością podpisania aneksu do umowy.  

Główne powody opóźnień leżą po stronie czynników zewnętrznych, zarówno wobec instytucji systemu 

wdrażania RPO WM 2014-2020, jak też beneficjentów i mają charakter rynkowy. W prawie połowie projektów 

(48%), w których odnotowano przesunięcia harmonogramów, powodem były problemy z zamówieniami 

publicznymi, oferentami, wynikające ze zbyt wysokich cen dostaw/usług. W niemal co trzecim (31%) - problemy 

z wykonawcami, nierzetelne wykonanie, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.  

Wyniki badań ilościowych potwierdzają badania jakościowe. Z punktu widzenia przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie instrumentu ZIT/RIT największym problemem przy realizacji projektów jest 

proces wyboru podwykonawców. Realizacja projektów zgodnie z zasadami konkurencyjności i prowadzenie 

postępowań przetargowych jest obwarowane licznymi przepisami prawa unijnego i krajowego. Jednocześnie 

mamy do czynienia z sytuacją dominacji rynku wykonawcy, na co w dużej mierze wpływają fundusze 

europejskie, stanowiące znaczące źródło finansowania inwestycji w regionie. Równoległe prowadzenie wielu 

projektów unijnych, finansowanych z różnych źródeł, powoduje spiętrzanie się prac, a w konsekwencji 

trudności przy wyborze wykonawców. Przetargi cieszą się niedużym zainteresowaniem, zaś oferowane ceny 
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przekraczają założenia budżetowe beneficjentów. Jednocześnie dominacja ceny wśród kryteriów oceny ofert 

powoduje, iż często wybierani są wykonawcy niesolidni, którzy realizują zamówienia nierzetelnie lub 

z opóźnieniami. Sytuacja taka wynika za stosunkowo dobrej koniunktury w kraju i dotyczy większości dziedzin, 

w której prowadzone są inwestycje ze środków publicznych.  

Opisane problemy nie są specyficzne jedynie dla województwa mazowieckiego, ale dotyczą również 

pozostałych regionów. Jak wynika z analiz porównawczych, trudności te pojawiają się podczas realizacji 

projektów w ramach pozostałych RPO i również w głównej mierze dotyczą działań inwestycyjnych (EFRR).  

Problemy na etapie zamówień publicznych widoczne były szczególnie w przypadku Działań finansowanych ze 

środków EFRR, a w szczególności: Działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 4.3.1. 

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej oraz Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych (60-80% projektów odnotowało trudności).  

Na etapie realizacji projektów w niektórych Poddziałaniach występuje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych w 

projektach wskaźników produktu i rezultatu. Problem ten dotyczy w największym stopniu: 

 Poddziałania 3.1.1. Rozwój MŚP w ramach ZIT  

 Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT 

 Działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działania 7.1. Infrastruktura drogowa 

 Poddziałania 8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT 

Czynnikiem powiązanym z uwarunkowaniami rynkowymi były zróżnicowane koszty jednostkowe wskaźników. 

Jako przykład można podać projekt z Poddziałania 3.1.2. Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu subregionu 

płockiego Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z 

wewnętrznym układem komunikacyjnym, w którym zidentyfikowano większe niż zakładano koszty jednostkowe 

inwestycji, co zaskutkowało ograniczeniem powierzchni wspartego obszaru ze 190 ha do 110 ha.  

W Poddziałaniu  8.3.2. RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano występowanie uwarunkowań rynkowych, które 

obniżają skuteczność wsparcia. Czynniki te wynikają z polityki rodzinnej państwa, demotywującej roli programu 

500+, wzrastającej podaży miejsc pracy, która skutkuje podjęciem zatrudnienia przez uczestnika projektu 

jeszcze przed rozpoczęciem działań projektowych ukierunkowanych na wsparcie osób opiekujących się dziećmi 

do lat 3
96

, co generuje trudności z rekrutacją uczestników i osiągnięciem zakładanej wartości wskaźników.  

W przypadku Poddziałania 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT oraz Działania 7.1. Infrastruktura drogowa 

skuteczność wsparcia ograniczały bariery związane z pozyskiwaniem decyzji, własnością gruntów i problemami 

realizacyjnymi na etapie wyboru wykonawców i robót budowlanych.  

W przypadku Działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi, co wiązać należy z tym, iż dostępność do świadczonych 

usług warunkowana jest przede wszystkim polityką zdrowotną w kraju i wielkością kontraktów NFZ na 

poszczególne typy świadczeń, a nie ilością i jakością posiadanego przez placówkę sprzętu.  

 

  

                                                 
96 Bezrobocie w województwie mazowieckim, marzec 2018, WUP Warszawa 
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6 OCENA TRWAŁOŚCI WSPARCIA PODEJŚCIA 

ZINTEGROWANEGO W RAMACH ZIT I RIT  

6.1 Trwałość wsparcia podejścia zintegrowanego – tworzenie partnerstw 

4.1. Jaka jest skłonność gmin ZIT WOF i poszczególnych RIT do tworzenia partnerstw również poza podstawowym 

narzędziem podejścia zintegrowanego? 

4.2. Jaki jest efekt netto podejścia zintegrowanego w ramach ZIT WOF, RIT w generowaniu partnerstw 

terytorialnych/sektorowych/ pozasektorowych poza Strategią ZIT/WOF i poza Planami Inwestycyjnymi? 

Wśród badanych beneficjentów niemal powszechnie (92%) deklarowana jest gotowość do realizacji kolejnego 

projektu w podejściu zintegrowanym, co może świadczyć o pozytywnych doświadczeniach badanych 

związanych z uczestniczeniem w mechanizmie terytorialnym. 

Wykres 22 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy gdyby pojawiła się taka możliwość, byliby Państwo gotowi na realizację 

dodatkowego projektu w podejściu zintegrowanym? 

 

Źródło: badanie ilościowe z beneficjentami podejścia zintegrowanego, n=63 

Analiza stopnia zaangażowania beneficjentów podejścia zintegrowanego w tworzenie partnerstw poza ZIT WOF 

i RIT wskazuje na ich trwałą skłonność do działań integrujących zasoby, również w skali ponadlokalnej. Łącznie, 

49 zidentyfikowanych projektów partnerskich podejścia zintegrowanego realizowanych jest przez 46 

beneficjentów podejścia zintegrowanego.  

Wśród beneficjentów ZIT WOF zaledwie 4 gminy: Ząbki
97

, Kobyłka, Marki, Michałowice realizują jako główni 

beneficjenci wyłącznie projekty niepartnerskie zarówno w ramach podejścia zintegrowanego jak i poza 

podejściem zintegrowanym. W RIT subregionu siedleckiego można wskazać jedynie powiat siedlecki jako 

beneficjenta, który nie realizuje dalszych projektów partnerskich. W subregionie radomskim brak skłonności do 

zawierania partnerstw reprezentują jedynie powiat szydłowiecki i powiat kozienicki. W RIT subregionu 

ciechanowskiego jedynym partnerem projektów zintegrowanych nie realizującym dalszych projektów 

partnerskich jest miasto Mława, zaś w subregionie ostrołęckim jako przykład niskiego stopnia oddziaływania 

efektu uczestniczenia w projekcie zintegrowanym na skłonność do zwierania partnerstw można wskazać 

                                                 
97 Należy w tym miejscu podkreślić że gmina Ząbki będzie liderem projektu E-Archiwum.  
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jedynie powiat makowski. Główną przyczyną braku zawiązywania partnerstwa przez wskazane jednostki 

samorządu terytorialnego jest lokalny charakter realizowanych projektów edukacyjnych (ZIT WOF) lub lokalny 

charakter realizowanych projektów rewitalizacyjnych, termomodernizacyjnych i ochrony zdrowia (RIT). Należy 

przy tym wspomnieć, że przedmiotowe gminy i powiaty uczestniczą w projektach partnerskich, których 

głównym beneficjentem jest inna JST, co wskazuje na fakt, że doświadczenie partnerstwa w podejściu 

zintegrowanym jest powszechne wśród uczestników mechanizmu ZIT i RIT. 

W ZIT WOF partnerem najbardziej aktywnym w tworzeniu partnerstw projektowych jest gmina Grodzisk 

Mazowiecki, która realizuje w tym modelu 6 spośród 8 interwencji RPO WM 2014-2020 oraz Warszawa, która 

realizuje partnersko 45% projektów RPO WM 2014-2020. W mechanizmie RIT natomiast liderem tworzenia 

partnerstw w ujęciu udziału projektów realizowanych w tej formule jest miasto Maków Mazowiecki z 

subregionu ostrołęckiego (5 na 7 wszystkich realizowanych interwencji), oraz gmina Pułtusk (4 na 7 projektów 

to projekty partnerskie).  

Wyniki badania beneficjentów pozwalają na oszacowanie efektu netto podejścia zintegrowanego 

mierzonego wzrostem skłonności do tworzenia partnerstw w relacji do bieżących i wcześniejszych 

doświadczeń w realizacji partnerstw projektowych. Efekt ten można oszacować na poziomie 29 p.p. w 

odniesieniu do wzrostu skłonności do tworzenia partnerstw i 172 p.p. w zakresie tworzenia partnerstw 

ponadlokalnych. Biorąc pod uwagę zidentyfikowaną wyżej w raporcie kluczową rolę partnerstwa w 

generowaniu skali efektów interwencji przy jednoczesnej korzystnej ekonomice kosztowej, wniosek ten 

należy ocenić pozytywnie jako warunek konieczny trwałości utrzymania i rozwinięcia korzyści i wartości 

dodanej płynącej z uczestniczenia w mechanizmach terytorializacji wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. 

6.2 Trwałość wsparcia podejścia zintegrowanego – kontynuacja przedsięwzięć zintegrowanych 

4.3. Czy podmioty uczestniczące w ZIT/RIT planują kontynuację przedsięwzięć zintegrowanych, zorientowanych na 

rozwiązywanie problemów ponadlokalnych po zakończeniu okresu programowania? Jaki może być zakres kontynuacji 

działań zintegrowanych, finansowanych poza środkami unijnymi? 

Zdecydowana większość badanych beneficjentów (80%) deklaruje gotowość podejmowania współpracy 

partnerskiej z innymi JST/ instytucjami po zakończeniu okresu bieżącego programowania. 

Wykres 23 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy rozważają Państwo realizację działań, inwestycji partnerskich po roku 2020? 

 

Źródło: badanie ilościowe z beneficjentami podejścia zintegrowanego, n=63 

Respondenci wskazują szeroki zakres tematyczny potencjalnej współpracy partnerskiej. Dominują preferencje 

dotyczące rozwiązań liniowych, obszaru transportu, komunikacji miejskiej, środowiska i edukacji.  
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Wykres 24 Obszary tematyczne partnerstw preferowanych przez beneficjentów podejścia zintegrowanego do nawiązania po 

2020 roku 

 

Źródło: badanie ilościowe z beneficjentami podejścia zintegrowanego, n=63 

Zwraca uwagę relatywnie niskie zainteresowanie beneficjentów wykorzystaniem mechanizmu partnerstwa do 

rozwiązywania głównych problemów rozwojowych zidentyfikowanych w ich dokumentach strategicznych, 

takich jak starzenie się społeczeństwa, niski poziom rozwoju gospodarczego i innowacji, depopulacja obszarów. 

Wydaje się, iż wśród beneficjentów podejścia zintegrowanego w RPO WM 2014-2020 nie wykształciła się 

świadomość pełnych korzyści z podejścia zintegrowanego takich jak potencjał dzielenia zasobów dla celów 

ponadlokalnych, organizacja sieci usług publicznych koordynowanych ponadlokalnie dla potrzeb kilku jednostek 

organizacyjnych, potrzeba integracji sektorów. Jak wynika z przywoływanego wcześniej raportu ewoluującego 

wdrażanie podejścia zintegrowanego w Polsce w bieżącej perspektywie finansowej, deficyt ten jest 

powszechny. Stawia to wyzwania przed Województwem Mazowieckiem w zakresie dyskontowania 

doświadczeń RPO WM 2014-2020 w kierunku integrowania działań lokalnych w stronę większego 

oddziaływania na destymulanty rozwoju poszczególnych subregionów.  

Podsumowanie: Istotnym efektem podejścia zintegrowanego w perspektywie 2014-2020 jest więc zwiększenie 

gotowości samorządów do podejmowania ponadlokalnych partnerstw ukierunkowanych na działania o 

znaczeniu subregionalnym. Powodzenie tych planów, w świetle wyzwań polityki regionalnej wynikających z 

zapisów dokumentów strategicznych na poziomie krajowymi regionalnym wymagać jednak będą intensyfikacji 

współpracy samorządów w ramach subregionów oraz bardziej trafnego niż w bieżącym okresie programowania 

integracji tematycznej i przestrzennej działań zawartych w planach inwestycyjnych. REKOMENDACJA: Istotne 

jest promowanie współpracy gmin poszczególnych subregionów również poza mechanizmem terytorialnym 

RPO WM 2014-2020. Zdobyte doświadczenia można zdyskontować poprzez podejmowanie wspólnych działań, 
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takich jak: wspólne świadczenie usług (na przykład transport publiczny, gospodarka śmieciowa i wodno-

kanalizacyjna), wspólne zamówienia publiczne (najczęściej energia elektryczna). Istotna byłaby także 

współpraca przy tworzeniu wspólnych dokumentów strategicznych i planistycznych (przede wszystkim w ww. 

obszarach potencjalnych projektów liniowych) drogi rowerowe, szlaki turystyczne, gospodarka przestrzenna). 

Warto promować tworzenie stowarzyszeń gmin subregionalnych, na wzór stowarzyszeń metropolitalnych. 

Rekomenduje się wykorzystanie potencjału instytucjonalnego powiatu jako partnera we współpracy 

instytucjonalnej gmin. 

 

7 PODSUMOWANIE – ANALIZA SWOT PODEJŚCIA 

TERYTORIALNEGO W RAMACH MECHANIZMÓW ZIT, RIT  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Potencjał przyjętego podejścia terytorialnego w ramach mechanizmów ZIT, RIT do generowania efektów  

 Wyższe niż zakładane w dokumentach planistycznych 

efekty wsparcia mierzone wskaźnikami programowymi 

(RIT) 

 Wysoka integracja działań z dokumentami wyższego 

rzędu na szczeblu krajowym i regionalnym (RIT i ZIT) 

 Przeciętna lub wysoka efektywność kosztowa w 

większości obszarów wsparcia (RIT i ZIT) 

 Wzmocnienie skłonności do podejmowania partnerstw 

projektowych w skali ponadlokalnej (ZIT i RIT) 

 Wysoka integracja przestrzeni OSI subregionów 

województwa mazowieckiego oraz ZIT WOF w zakresie 

mobilności miejskiej (ZIT i RIT) 

 Poprawa jakości życia, zwiększenie atrakcyjności 

centrów lokalnych jako miejsca zamieszkania (ZIT i RIT) 

 Wyższa niż w projektach poza podejściem 

zintegrowanym skala interwencji w Działaniu 8.3. RPO 

WM 2014-2020 (ZIT) 

 Szerszy zakres przestrzenny standaryzacji modelu 

podnoszenia jakości edukacji ogólnej w podejściu 

zintegrowanym niż poza nim (ZIT) 

 Większy zasięg przestrzenny oddziaływania projektów 

z obszarów e-usług w ramach podejścia 

zintegrowanego, większa integracja wsparcia z 

rozwiązaniami standaryzowanymi na poziomie 

regionalnym (ZIT i RIT). 

 Niewystarczający poziom integracji zasobów czyli 

obszarów wsparcia, takich jak: wsparcie dziedzictwa 

kultury, rewitalizacja, infrastruktura ochrony zdrowia, 

efektywność energetyczna - : relatywnie niskie 

powiązanie kierunków wsparcia w ramach 

poszczególnych obszarów terytorialnych (RIT) 

 Niewystarczający poziom integracji sektorów: 

publicznego i prywatnego (ZIT i RIT) 

 Koszt utraconych możliwości w zakresie budowania 

ponadlokalnego kapitału relacyjnego wśród 

mieszkańców (RIT i ZIT) 

 Koszt utraconych możliwości w zakresie budowy 

narzędzi systemowych odpowiadających na 

destymulanty rozwoju związane ze starzeniem się 

społeczeństwa i deficytem usług społecznych w OSI 

subregionów regionu (RIT) 

 Niewystarczający efekt pobudzania rozwoju 

gospodarczego wspartych obszarów (RIT i ZIT) 

Zastosowane warunki udzielania wsparcia w ramach mechanizmów ZIT, RIT  

 Sprawna kontraktacja projektów RIT w wyniku 

zastosowania trybu konkursowego i niewyodrębnienia 

 Brak mechanizmów zapewniających integrację 

miedzyfunduszową interwencji w ramach mechanizmu 
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alokacji dla poszczególnych OSI (RIT) 

 Dostosowanie harmonogramów konkursów do planów 

inwestycyjnych beneficjentów (RIT) 

 Zastosowanie systemu preferencji punktowych dla 

projektów RIT (RIT) 

 Wprowadzenie dwuetapowej oceny projektów ZIT 

(ZIT) 

RIT (RIT) 

 Kolizja zakresu tematycznego Poddziałania 10.3.3. i 

szerszego, bardziej konkurencyjnego zakresu wsparcia 

w Działaniu 10.1. RPO WM 2014-2020 (doradztwo 

edukacyjno-zawodowe jest elementem projektów 

poprawiających kompleksowo kompetencje kluczowe 

uczniów kształcenia ogólnego) i Poddziałaniu 10.3.1. 

RPO WM 2014-2020 (ZIT) 

 Niewystarczające mechanizmy preferencji projektów 

RIT w wysoce konkurencyjnych obszarach wsparcia 

takich jak: rewitalizacja, efektywność energetyczna 

(RIT) 

 Zbyt liberalne warunki dotyczące spełnienia 

formalnych wymogów realizacji projektu (9 miesięczny 

okres przygotowania dokumentacji projektowej) 

wynikające z opóźnień w przygotowywaniu 

dokumentacji projektowej przez beneficjentów (ZIT) 

 Niewystarczające przygotowanie projektów mobilności 

miejskiej (brak prawa do własności gruntów, na 

których zaplanowano inwestycje) i projektów z 

obszaru ochrony dziedzictwa kultury (brak opinii 

konserwatora zabytków przed przystąpieniem do 

inwestycji) – (ZIT i RIT) 

 Brak obowiązku monitorowania wskaźników 

horyzontalnych w realizowanych projektach RIT (RIT) 

Zasięg geograficzny instrumentów ZIT i RIT oraz współpraca między partnerami  

 Diagnoza ukształtowania geograficznego ZIT/RIT była 

trafna, oparta na tendencjach odpowiadających 

priorytetom rozwojowym i wyzwaniom (ZIT, RIT) 

 Zasięg geograficzny instrumentu ZIT stał się impulsem 

inicjującym stworzenie struktury organizacyjnej 

związanej z zarządzeniem ZIT WOF (ZIT) 

 Zaplanowano i realizowane są projekty składane z 

wielu partnerów, które bez podejścia terytorialnego z 

dużym prawdopodobieństwem nie miały szansy zostać 

opracowane ani wdrożone (ZIT, RIT) 

 W ograniczonym stopniu osiągnięcie trwałych 

partnerstw (ZIT, RIT) 

 Brak projektów realizowanych na poziomie 

subregionów obejmujących swoim zakresem cały 

subregion, co wydawało się zasadne w przypadku 

projektów zintegrowanych (RIT) 

 W przypadku niektórych projektów byłby lub będzie 

osiągnięty ten sam efekt, jak w przypadku realizowania 

tych działań indywidualnie, a nie w formule 

zintegrowanej przy pomocy instrumentu ZIT lub RIT  

(ZIT, RIT) 

System wdrażania instrumentów ZIT i RIT  

 Adekwatny podział zadań między instytucje systemu 

wdrażania ZIT i RIT (ZIT, RIT) 

 Wysoka ocena partnerów ZIT i RIT odnośnie 

koordynacji wsparcia przez lidera (ZIT, RIT) 

 Skuteczna koordynacja terminów konkursów w 

ramach instrumentu ZIT oraz poza podejściem 

 Konkurencja projektów ujętych w Planach 

Inwestycyjnych realizowanymi przez gminy 

poszczególnych subregionów (RIT) 
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terytorialnym (ZIT) 

 Skuteczne działania zaradcze wprowadzone w ramach 

planu naprawczego ukierunkowanego na poprawę 

poziomu kontraktacji (ZIT) 

 Wysoka jakość wniosków o dofinansowanie (ZIT, RIT) 

Trwałość wsparcia podejścia zintegrowanego  

 Wysoki odsetek projektów partnerskich w ramach 

podejścia zintegrowanego (ZIT, RIT) 

 Wysoki efekt netto partnerstwa (ZIT, RIT) 

 Pozytywna ocena beneficjentów dotycząca efektów 

podejścia zintegrowanego (ZIT, RIT) 

 Wypracowanie doświadczeń współpracy partnerskiej 

w działaniach systemowych w obszarze informatyzacji 

usług publicznych (ZIT) 

 Ograniczanie wizji pożądanych partnerstw do 

liniowych działań infrastrukturalnych (ZIT, RIT) 

 Brak wypracowanych doświadczeń w zakresie 

prowadzenia działań systemowych w sferze społecznej 

i gospodarczej (ZIT, RIT) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Potencjał przyjętego podejścia terytorialnego w ramach mechanizmów ZIT, RIT do generowania efektów  

 Niewykorzystana alokacja w licznych obszarach 

wsparcia podejścia zintegrowanego umożliwiająca 

dalsze osiąganie wskaźników programowych  w 

kolejnych latach wdrażania Programu i 

optymalizowanie zdiagnozowanych ryzyk 

nieosiągnięcia celów końcowych RPO WM 2014-2020 

(ZIT, RIT) 

 Szybsze tempo wykorzystania alokacji na Działanie 

10.1 (m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe wśród 

uczniów gimnazjów i wyższych klas szkół 

podstawowych będących także grupą docelową 

Poddziałania 10.3.3.3). i Podziałanie 10.3.1 

(uwzględniające doradztwo zawodowe uczniów szkół 

kształcenia zawodowego, również będących grupą 

docelową Poddziałania 10.3.3.) zwiększające 

zainteresowanie gmin WOF realizacją projektów w 

Poddziałaniu 10.3.3. RPO WM 2014-2020 (ZIT) 

 Wzrost kapitału społecznego odbiorców działań, 

wzrost potencjału do tworzenia partnerstw 

międzysektorowych (ZIT, RIT) 

 Wyższe niż zakładane koszty realizacji prac 

budowlanych, skutkujące opóźnieniami w realizacji 

projektów infrastrukturalnych (ZIT, RIT) 

 Dalsza dynamika przyrostu zatrudnienia skutkująca 

ryzykiem nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu w 

Poddziałaniu 8.3.2. RPO WM 2014-2020 (ZIT) 

Zastosowane warunki udzielania wsparcia w ramach mechanizmów ZIT, RIT  

Powstawanie szerszych partnerstw projektowych (np. 

łączenie różnych inwestycji w jeden projekt) w ramach 

RIT w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad 

projektami realizowanymi poza podejściem 

zintegrowanym (RIT) 

  Niedostatecznie efektywna współpraca partnerska w 

projektach pozakonkursowych Poddziałania 2.1.2. E-

usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, skutkująca 

dalszymi opóźnieniami we wdrażaniu działań 

projektowych. Zagrożenie to wynika z pionierskiego 
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charakteru instrumentu ZIT, braku doświadczeń gmin 

WOF w funkcjonowaniu projektów o szerokim zakresie 

partnerstwa (ZIT) 

Zasięg geograficzny instrumentów ZIT i RIT oraz współpraca między partnerami  

 Wykorzystanie stanowiska rządu ws. Polityki spójności 

po 2020 roku dotyczące zasadności zwiększenie roli 

miast regionalnych subregionalnych w kształtowaniu 

polityki regionalnej  (ZIT i RIT) 

 Potrzeby obszarów i gmin, które nie miały możliwości 

zostać objęte RIT/ZIT pozostają wciąż aktualne i 

wymagają rozwiązania w kolejnym okresie 

programowania (ZIT, RIT)  

 Potrzeba usprawnienia głównie obszaru komunikacji 

pomiędzy partnerami i organizacji okresowych spotkań 

przedstawicieli IP i IZ na szczeblu jednostek 

odpowiedzialnych tak za zarządzanie jak i wdrożenie 

(ZIT, RIT)  

System wdrażania instrumentów ZIT i RIT  

 Wysoki potencjał organizacyjny i administracyjny IP ZIT 

(ZIT) 

 Wypracowane trwałe ścieżki współpracy partnerów w 

ramach ZIT i RIT (ZIT, RIT) 

 Doświadczenie instytucji systemu wdrażania ZIT i RIT, 

wypracowane ścieżki współpracy (ZIT, RIT) 

 Plany kontynuacji podejścia zintegrowanego w kolejnej 

perspektywie finansowej (stanowisko KE, Rządu RP) 

(ZIT, RIT) 

 Brak tzw. ustawy metropolitalnej, która określiłaby 

narzędzia koordynacji współpracy pomiędzy gminami; 

co skutkuje brakiem miał możliwości pozyskania 

funduszy z UE, które są przeznaczone na rozwój 

komunikacji dla obszarów metropolitalnych. Brak 

ustawy metropolitalnej to również pozbawienie 

danego obszaru innych wymiernych korzyści 

finansowych, takich jak wpływy z podatku 

dochodowego dla osób fizycznych zamieszkujących 

dany region. Dzięki temu można w sposób 

skoordynowany zarządzać nie tylko usługami 

komunalnymi, takimi jak transport, wywóz śmieci, 

wodociągi, kanalizacja ale także prowadzić duże 

projekty infrastrukturalne w skali ponad miejskiej, 

występować o dofinansowanie ze środków unijnych 

(ZIT) 

 Występowanie uwarunkowań rynkowych 

osłabiających skuteczność projektów ZIT i RIT (ZIT, RIT) 

Trwałość wsparcia podejścia zintegrowanego  

 Aktualizacja KSRR stawiająca prze partnerstwami 

konieczność większej integracji zasobów i integracji 

sektorów (ZIT, RIT) 

 Koncentracja środków perspektywy 2021+ na 

przedsięwzięciach zintegrowanych (ZIT, RIT) 

 Promocja możliwych form wspólnych działań JST 

poszczególnych subregionów takich jak: wspólne 

zamówienia publiczne, wspólny system usług 

publicznych, wspólne dokumenty strategiczne i 

planistyczne (ZIT, RIT) 

 Zacieśnienie współpracy między JST poszczególnych 

 Niezgodność wytycznych SOR z wyzwaniami 

rozwojowymi i planami inwestycyjnymi JST 

województwa mazowieckiego w perspektywie 2021+ - 

niska skłonność partnerów podejścia zintegrowanego 

do wdrażania wspólnych działań w obszarze polityki 

senioralnej, włączenia społecznego, usług społecznych 

(ZIT, RIT) 

 Niska preferencja gmin dotycząca podejmowania 

wspólnych działań integrujących inwestycje 

infrastrukturalne z interwencjami kompetencyjnymi 

(ZIT, RIT) 

 Ograniczone środki Polityki Spójności po 2020 roku 
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subregionów, np. poprzez powołanie trwałych 

stowarzyszeń (ZIT, RIT) 

(ZIT, RIT) 

 Zmniejszenie dochodów gmin wskutek podniesienia 

kwoty wolnej od podatku (ZIT, RIT) 

 Opóźnienia w aktualizacji KSRR (ZIT, RIT) 

Źródło: opracowanie własne  



8 WNIOSKI I REKOMENDACJE  

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji  Sposób wdrożenia  
Adresat 

rekomendacji 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

1.  Występuje zagrożenie nieosiągnięcia 

celów końcowych Poddziałania 8.3.2. 

RPO WM, wyrażanych wskaźnikiem 

rezultatu efektywności zatrudnieniowej i 

wskaźnikiem postępu finansowego – 

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które znalazły pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu i wskaźnikiem 

postępu finansowego, mierzonego 

wartością certyfikowanych wydatków w 

relacji do alokacji na to poddziałanie. 

W strukturze wsparcia dominują 

podmioty prywatne, które zakładają 

niską skalę wsparcia. Brakuje większego 

zaangażowania gmin, które w swoich 

projektach zakładałaby większą skalę 

wsparcia w ramach projektu, nie tylko 

tworzenie nowych miejsc w już 

istniejących żłobkach, ale także tworzenie 

nowych żłobków. 

REKOMENDACJA OKRES 2014-2020 

(ZIT)  

Zaleca się rozszerzenie działań informacyjno-

promocyjnych (warsztaty, szkolenia) 

skierowanych do gmin WOF dotyczących 

korzyści z organizacji miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3. Działania takie skutecznie 

zapewnią osiągnięcie celu końcowego 

założonego dla Poddziałania 8.3.2 RPO WM.  

Działania te powinny zostać skierowane w 

pierwszym rzędzie do gmin otaczających 

Warszawę, ze szczególnym uwzględnieniem 

lokalizacji, w których można odnotować 

intensyfikację budownictwa jednorodzinnego 

i wielorodzinnego, a także duży przyrost 

liczby mieszkańców. Gminami takimi są 

przede wszystkim Łomianki, Nieporęt, 

Legionowo, Izabelin, Stare Babice, Marki, 

Ząbki, Zielonka. 

Warsztaty, szkolenia skierowane do 

gmin WOF. 

IP ZIT I/2019 Programowa/ 

operacyjna 

2.  Zidentyfikowano silną ingerencję 

czynników rynkowych wynikających z 

ożywienia rynku pracy (takich jak większa 

liczba ofert pracy na terenie WOF) oraz 

czynników prawnych związanych ze 

Zaleca się rozważenie zmniejszenia wagi 

kryterium efektywności zatrudnieniowej w 

ocenie rezultatów wsparcia tworzenia opieki 

nad dzieckiem do lat 3 w przyszłym okresie 

Uwzględnienie niniejszego aspektu 

podczas negocjacji z KE dotyczących 

przyszłego okresu programowania. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2020 Programowa/ 

strategiczna 
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zwiększonym wsparciem rodzin w 

polityce społecznej (takich jak program 

rządowy Rodzina 500 plus) na 

skuteczność osiągania wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej, wyrażanej 

wskaźnikiem rezultatu Liczba osób 

pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę  lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu. Ingerencja ta 

utrudnia uzyskanie efektu powrotu 

uczestników projektu na rynek pracy w 

wyniku wsparcia.  

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT) 

programowania. 

3.  Doświadczenie okresu programowania 

2014-2020 Poddziałanie 10.1.2, 10.3.3, 

10.3.1 wskazuje na konieczność 

uwzględnienia ewentualnej konkurencji 

poszczególnych działań i poddziałań EFS 

przy planowaniu konkursów w przyszłej 

perspektywie finansowej. Potencjalni 

wnioskodawcy ZIT WOF preferowali  

realizację bardziej kompleksowych 

projektów uwzględniających również w 

swoim zakresie doradztwo edukacyjno-

zawodowe, wdrażanych w RPO WM 

2014-2020 poza podejściem 

zintegrowanym.  

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT)  

W przyszłej perspektywie finansowej zasadne 

będzie planowanie harmonogramu 

konkursów EFS z uwzględnieniem 

ewentualnej konkurencyjności 

poszczególnych działań/poddziałań 

wynikającej z częściowego pokrywania się 

zakresów interwencji  (w zakresie 

Poddziałania 10.1.2., 10.3.3., 10.3.1.). 

Proces ustalania harmonogramu 

konkursów EFS w perspektywie 

kolejnego okresu programowania 

IZ RPO WM 

2014-2020 

II/2020 

I/2015 

Programowa/str

ategiczna 

4.  Projekty rewitalizacji obszarów Zaleca się wprowadzenie w kolejnych Zapisy systemu kryteriów. IP RPO WM I/2019 Programowa/ 
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zmarginalizowanych realizowane w 

mechanizmie RIT nie wykorzystują 

potencjału integracji zasobów (integracji 

tematycznej) np. poprzez realizowanie 

projektów z zakresu usług społecznych, 

ekonomii społecznej czy wsparcia osób 

opiekujących się dziećmi do lat 3 na 

obszarze rewitalizowanym. 

REKOMENDACJA OKRES 2014-2020 

(RIT) 

naborach Poddziałania 8.3.1. Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej 

kryterium premiującego tworzenie miejsc 

opieki nad dzieckiem na obszarach 

rewitalizowanych, ujętych w Planach 

Inwestycyjnych. Kryterium to uzupełniałoby 

obecne kryterium premiujące realizację 

wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3 na 

obszarze rewitalizowanym. 

Wprowadzenie dodatkowych punktów 

za realizację projektu na obszarze 

rewitalizowanym ujętym w Planie 

Inwestycyjnym. 

2014-2020 

IZ RPO WM 

2014-2020 

operacyjna 

5.  Projekty RIT zaplanowane do realizacji w 

2019 w obszarze termomodernizacji czy 

rewitalizacji napotykają na wysoką 

konkurencyjność projektów wdrażanych 

poza podejściem zintegrowanym.  

REKOMENDACJA OKRES 2014-2020 

(RIT)  

Zaleca się wprowadzenie w silnie 

konkurencyjnych obszarach wsparcia jakim 

jest RIT prewencji dla projektów 

termomodernizacyjnych i rewitalizacyjnych. 

Zapisy dokumentacji konkursowej, 

zapisy harmonogramu konkursów. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2019 Programowa/ 

operacyjna 

6.  Projekty konkursowe ZIT WOF w obszarze 

e-usług, doradztwa edukacyjno-

zawodowego, czy kształcenia ogólnego 

nie wykorzystują wszystkich 

potencjalnych możliwości integracji 

obszaru wsparcia. 

REKOMENDACJA OKRES 2014-2020 

(ZIT) 

Zaleca się wprowadzenie do oceny 

strategicznej projektów konkursowych ZIT 

WOF modułu oceny efektu kumulacji 

rezultatów interwencji realizowanych na 

terenie WOF w wyniku przeprowadzenia 

działań opisanych w WoD.  

Zapisy te powinny uzupełniać obecne 

kryterium strategiczne odnoszące się do 

komplementarności projektu, poprzez 

stawianie wymogu wykazania 

komplementarności interwencji również 

wobec działań podnoszonych na obszarze 

oddziaływania projektu przez inne podmioty. 

Zmiany w zapisach kryterium 

strategicznej oceny zgodności ze 

Strategią ZIT WOF dotyczącego 

komplementarności projektu. 

IP ZIT 

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2019 Programowa/ 

operacyjna 
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7.  Doświadczenia podejścia zintegrowanego 

perspektywy 2014-2020 zwiększyły 

skłonność gmin do zawiązywania 

partnerstw ponadlokalnych. Nadal jednak 

preferowane kierunki współpracy 

odnoszą się w pierwszej kolejności do 

wspólnych projektów infrastrukturalnych 

i nie uwzględniają wszystkich wyzwań 

rozwojowych subregionów. 

REKOMENDACJA OKRES 2014-2020 

(ZIT i RIT)  

Promowanie wśród gmin i powiatów 

poszczególnych subregionów podejmowania 

działań, takich jak: wspólne świadczenie 

usług (na przykład transport publiczny, 

gospodarka śmieciowa i wodno-

kanalizacyjna), wspólne zamówienia 

publiczne (np. energia elektryczna). Istotna 

byłaby także współpraca przy tworzeniu 

wspólnych dokumentów strategicznych i 

planistycznych (np. drogi rowerowe, szlaki 

turystyczne, gospodarka przestrzenna), czy 

też zawiązywanie trwałych stowarzyszeń 

gminnych w ramach subregionów. 

Działania informacyjno-promocyjne 

wśród gmin poszczególnych 

subregionów – warsztaty, szkolenia. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

III/2019 Programowa/str

ategiczna 

8.  Wdrażanie podejścia zintegrowanego w 

województwie mazowieckim w 

perspektywie 2014-2020 pozwoliło na 

wybór projektów oddziałujących na 

sytuację społeczno-gospodarczą regionu 

szczególnie w ramach projektów ZIT. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(RIT) 

Odnośnie systemu wyboru kryteriów w 

okresie programowania 2021+ zasadne 

byłoby kontynowanie preferencji wsparcia 

OSI w postaci punktów premiujących 

oddziaływanie danego przedsięwzięcia RIT na 

wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

w skali lokalnej oraz w skali sąsiednich gmin. 

Przyjęcie proponowanego mechanizmu 

wzmocniłoby wartość dodaną mechanizmu 

zintegrowanego, jaką jest kapitał relacyjny, 

budowanie tożsamości i odpowiedzialności 

ponadlokalnej jednostek samorządu 

lokalnego również w zakresie 

programowania polityki rozwoju.  

Opisanie w dokumentach 

strategicznych w ramach RIT 

wskaźników strategicznych 

odnoszących się do sytuacji społeczno-

gospodarczej obszarów funkcjonalnych 

i przyjęcie następnie systemu 

preferencji oddziaływanie danego 

przedsięwzięcia RIT na wskaźniki 

rozwoju społeczno-gospodarczego w 

skali lokalnej oraz w skali sąsiednich 

gmin. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2020 Programowa/ 

operacyjna  

9.  Należy pozytywnie ocenić znaczenie i rolę 

miast regionalnych (Płock, Radom) i 

subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, 

Siedlce) w rozwoju NTS3 i byciu liderem 

RIT, chociaż potrzeby gmin nie ujętych w 

ramach RIT pozostają wciąż aktualne i 

wymagają rozwiązania w kolejnym 

Rekomenduje się zwiększenie roli miast 

regionalnych i subregionalnych. Takie 

rozwiązanie pozwoli na oddziaływanie na 

potrzeby obszarów i gmin, które nie miały 

możliwości zostać objęte RIT. Nowe 

rozwiązania powinny przede wszystkim 

podnieść zdolność miast do koordynacji 

Włączenie liderów RIT w kolejnym 

okresie programowania w wybór i 

koordynację działań i projektów 

realizowanych na swoim obszarze na 

zasadach uprzywilejowanego 

beneficjenta, nie zaś kolejnych IP.  

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2020 Programowa/ 

strategiczna  
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okresie programowania.  

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(RIT)  

działań realizowanych na ich terenie oraz w 

ich obszarach funkcjonalnych. Warto zwrócić 

uwagę na aspekt diagnostyczny w nowym 

okresie programowania instrumentów 

terytorialnych wskazując zasadność 

pogłębionej diagnozy obszarów 

subregionalnych, na bazie której dopiero w 

dalszym etapie powinny powstawać Plany 

Inwestycyjne RIT.  

10.  Diagnoza ukształtowania geograficznego 

zarówno ZIT jak i RIT była trafna, oparta 

na tendencjach odpowiadających 

priorytetom rozwojowym i wyzwaniom. 

Badanie ilościowe przedstawicieli gmin 

należących do ZIT/RIT wskazuje na 

zadowolenie beneficjentów z obecnego 

zasięgu przestrzennego. Nieliczne głosy 

wskazujące na możliwości włączenia 

dodatkowych gmin do ZIT należy uznać za 

naturalny efekt doświadczeń wdrożenia 

tego instrumentu w obecnym okresie 

programowania. Wzięcie pod uwagę tych 

wniosków będzie uwarunkowane 

koniecznością uwzględnienia w okresie 

programowania 2021+ obowiązującego 

podziału statystycznego województwa 

mazowieckiego i podziału na NUTS2 w 

tym wydzielenia nowego subregionu 

żyrardowskiego obejmującego powiaty 

grójecki, sochaczewski i żyrardowski. W 

ramach delimitacji RIT nie odnotowano 

wniosków badawczych wskazujących na 

zasadność zmiany delimitacji tego 

instrumentu. Wynikało to przede 

wszystkim z oddolności procesu 

Wewnętrzne zróżnicowanie OMW nie 

stanowi bariery dla solidarnego i 

efektywnego zarządzania tym obszarem, 

tworzy natomiast jego ważny zasób. Zasadne 

będzie dążenie do możliwego bazowania na 

obecnym kształcie OMW jako podstawy do 

delimitacji obszaru ZIT w okresie 2021+.  

Przeprowadzone przez Wykonawcę 

przedmiotowe badanie nie wskazało 

natomiast zasadności zmiany dotychczasowej 

delimitacji obszaru RIT.  

Delimitacja instrumentu zarówno ZIT, jak i 

RIT była korzystna dla zapewnienia 

interwencji terytorialnej na obszary 

funkcjonalne województwa mazowieckiego.  

Kontynuacja pracy oddolnej na bazie 

partnerstwa i wykorzystanie Planu 

działań strategicznych dla metropolii 

warszawskiej. Celem przewodnim 

powinno być wypracowanie takich 

warunków do delimitacji obszaru ZIT 

WOF zmierzających do utworzenia 

regionu wielkomiejskiego skutecznie 

stawiającego czoła czterem 

wyzwaniom o charakterze 

horyzontalnym: zapewnianiu 

infrastruktury, bezpieczeństwa, 

edukacji i koordynacji metropolitalnej. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

I/2020 Programowa/ 

strategiczna 
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delimitacji obszaru przez liderów RIT.  

Zasięg geograficzny instrumentu ZIT stał 

się impulsem inicjującym stworzenie 

struktury organizacyjnej związanej z 

zarządzeniem ZIT WOF. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT)  

11.  W przyszłości należałoby określić rolę 

koordynatorów ZIT, których zadania 

zostały określone obecnie w Strategii ZIT, 

czyli poza ramami wdrażania RPO. 

Pozytywnie należy ocenić znaczenie roli 

koordynatorów podejścia 

zintegrowanego w gminach WOF. Ich rola 

powinna mieć kluczowe znaczenie nie 

tylko dla efektywnej komunikacji na linii 

gmina – IP ZIT WOF (bieżący kontakt, 

sprawna sprawozdawczość), ale również 

dla współpracy między partnerami 

wspólnych projektów. Jednocześnie, jak 

pokazują dotychczasowe doświadczania, 

obecnie działalność koordynatorów w 

niedostatecznym stopniu przekłada się 

na skuteczność podejmowania decyzji 

oraz wdrażania projektów partnerskich. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT) 

Rekomenduje się określenie roli 

koordynatorów zarówno w ramach ZIT, jak i 

w ramach RIT w kolejnym okresie 

programowania 2021+, przede wszystkim w 

zakresie procesu realizacji i rozliczenia 

projektów i wymiany dobrych praktyk 

wdrożeniowych. Rola koordynatorów 

powinna zostać ustalona w ramach ram 

wdrożenia RPO. 

Opracowanie dokumentu 

określającego rolę i zadania 

koordynatorów podejścia 

zintegrowanego w gminach/powiatach, 

w tym określającego zakres minimalny 

kompetencji i uprawnień koordynatora 

w urzędzie (np. w zakresie 

pozyskiwania informacji z 

poszczególnych wydziałów). Badanie 

nie wskazuje odpowiedzi na pytanie 

skąd finansować koordynatora RIT, 

podczas gdy koordynatorzy ZIT w 

obecnym okresie 2014-2020 

finansowani byli dotychczas ze 

środków pomocy technicznej na 

poziomie krajowym. Warto 

wypracować w tym zakresie 

propozycje, przykładowo wskazując 

jako źródło finansowania środki w 

ramach pomocy technicznej na 

poziomie RPO. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 Programowa 

operacyjna 

12.  Doświadczenia wdrożenia zarówno 

instrumentu ZIT jak i RIT w okresie 

programowania 2014-2020 pozwoliły na 

wskazanie rekomendacji odnoszących się 

do szczegółowych typów operacji 

Zasadna będzie kontynuacja wsparcia w 

obszarze e-usług, który to obszar jest 

szczególnie predysponowany do wdrożenia 

w ramach instrumentów terytorialnych. 

Zasadna będzie kontynuacja wsparcia 

Ujęcie w perspektywie finansowej 

2021+ projektów w obszarze e-zdrowia 

i e-administracji z uwzględnieniem 

wskazania linii demarkacyjnej 

pomiędzy tymi projektami a projektami 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 lub 

później 

Programowa/ 

operacyjna  
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realizowanych w formule projektów 

zintegrowanych w kolejnym okresie 

2021+.  

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT)  

infrastruktury zdrowia z uwzględnieniem 

map potrzeb zdrowotnych (w szczególności 

obszarze analizy epidemiologicznej i potrzeb 

inwestycyjnych)
98

. Realizacja projektów w 

formule zintegrowanej w ramach ZIT/RIT 

pozwoli dodatkowo na spójne i kompleksowe 

oddziaływanie na zdiagnozowane problemy 

obszarów funkcjonalnych. Zasadne będzie 

ujęcie w ramach kosztów kwalifikowanych 

operacji skierowanych na obszary 

inwestycyjne nie tylko możliwości 

finansowania dróg wewnętrznych, lecz 

wzorem rozwiązań przyjętych w 

perspektywie 2007-2013 również dróg 

dojazdowych do takich uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych. Koniecznym rozwiązaniem 

zachęcającym do realizacji takich projektów 

powinno być umożliwienie lokowania na tych 

terenach nie tylko firm zaliczanych do MSP, 

lecz również dużych firm, których działalności 

bezpośrednio oddziaływać będzie na sektor 

MSP. Wyniki badania pokazują zasadność 

większego uzależnienia wsparcia 

termomodernizacji budynków publicznych od 

wyników monitoringu jakości powietrza w 

skali lokalnej oraz większego stopnia 

zintegrowania termomodernizacji z innymi 

działaniami, np. wsparciem infrastruktury 

danej jednostki. Zasadna jest kontynuacja 

wsparcia w obszarze inwestycji drogowych 

typu park&ride. W obszarze dziedzictwa 

kulturowego nie można zaobserwować 

efektu integracji. Prowadzone działania mają 

charakter punktowy, nie towarzyszą mu 

możliwymi do realizacji w ramach 

programów krajowych tj. 

odpowiednika POPC 2014-2020 

którego celem jest dofinansowanie 

działań w zakresie poszerzania dostępu 

do sieci szerokopasmowych, rozwój 

technologii IT, zwiększenie roli e-usług. 

Wprowadzenie dodatkowych 

mechanizmów ograniczających ryzyko 

małego zainteresowania terenach 

inwestycyjnymi przez Gminy 

potencjalnych wnioskodawców. W 

odniesieniu do lokalizacji dużych firm 

na wspartych terenach inwestycyjnych 

IZ obniżyć będzie mogło przykładowo 

dotację z EFRR proporcjonalnie do 

powierzchni terenów inwestycyjnych 

przeznaczonej na duże 

przedsiębiorstwa. W obszarze wsparcia 

obszaru energetyki w ramach ZIT/RIT 

będzie wprowadzenie mechanizmów 

lepszego zintegrowania tych projektów 

na skalę obszaru funkcjonalnego, przy 

zachowaniu reżimu liniowego 

połączenia inwestycji w poszczególnych 

gminach i wykazaniem się wysokim 

przygotowaniem projektu 

(dysponowanie gruntami, pozwolenia. 

                                                 
98 Obowiązek publikacji map potrzeb zdrowotnych wynika z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych oraz z dokumentów strategicznych Funduszy Europejskich.  
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zintegrowane interwencje we wzmacnianie 

komunikacji miejskiej, czy też np. 

przyrodniczej atrakcyjności obszaru. 

13.  Zidentyfikowano brak syntetycznego 

dokumentu diagnostycznego, 

opisującego w sposób wystarczający 

mapę dróg rowerowych w ujęciu 

międzygminnym w skali całego WOF. 

Obecnie istniejący Masterplan nie daje 

pełnych i aktualnych informacji na temat 

potrzeb ZIT WOF w tym zakresie.  

Dokument ten mógłby ułatwić integrację 

WOF oraz ułatwić Instytucji Zarządzającej 

RPO WM 2014-2020 wybór projektów o 

największym potencjale zintegrowania. 

Doświadczenia okresu programowania 

2014-2020 wskazują ponadto na 

niewystarczające uwzględnianie w opisie 

projektów informacji dotyczących 

przepływu pasażerów do pracy środkami 

komunikacji miejskiej, brak też analiz 

dotyczących całego WOF. 

 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT) 

W celu zapewnienia wyższego potencjału 

integracji projektów z obszaru mobilności 

miejskiej zaleca się uzupełnienie istniejącego 

dokumentu o wskazanie stopnia nasycenia 

drogami rowerowymi w skali lokalnej oraz 

stopnia ich liniowej integracji w skali 

ponadlokalnej oraz odnoszących się do 

dostępności obiektów „parkuj i jedź” w 

zależności od potencjału liczby dojazdów do 

pracy. Rozwiązania te pomogłyby zwiększyć 

stopień integracji obszaru w wyniku 

realizowania inwestycji z zakresu mobilności 

miejskiej. 

Zlecenie ekspertyz i analiz 

obejmujących cały WOF dotyczących: 

1. Stopnia nasycenia drogami 

rowerowymi w skali lokalnej 

2. Luk w inwestycjach liniowych w 

skali ponadlokalnej 

3. Dostępności obiektów „parkuj i 

jedź” w lokalizacjach o wysokim 

potencjale przepływów ludności 

do pracy  

 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 lub 

później 

Programowa/ 

operacyjna 

14.  Zidentyfikowano problem niepełnego 

przygotowania projektów ZIT wybranych 

do dofinansowania, co pociągnęło za 

sobą m.in. przyjęcie możliwości 

dostarczenia dokumentacji wykonawczej 

w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania 

umowy.  

W kolejnym okresie programowania zasadne 

będzie odejście od rozwiązania 

umożliwiającego dostarczanie dokumentów 

kluczowych dla rozpoczęcia wdrażania 

inwestycji. Zaleca się również włączenie do 

kryteriów oceny projektów kryterium 

oceniające stopień przygotowania projektu 

Dokumentacja konkursowa w RPO 

WM: włączenie do kryteriów oceny 

gotowości do realizacji projektu:  

- posiadania pełnej dokumentacji 

niezbędnej do wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

- udokumentowania posiadania praw 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 lub 

później 

Programowa 

operacyjna 
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Krytyczne podejście do projektów 

związane z eliminacją barier w ich 

realizacji. Mowa tu o projektach, których 

obszar działania obejmuje grunty o 

nieuregulowanym stanie własnościowym 

oraz nieokreślone szczegółowo planem 

zagospodarowania przestrzennego. Tego 

typu problemy generują wydłużanie się 

czasu trwania projektów. Ważnym 

elementem jest perspektywiczne 

podejście do realizacji projektu. 

Kompleksowa diagnoza uwarunkowań 

planowanego przedsięwzięcia już na 

samym początku może wyeliminować 

ryzyko opóźnień w realizacji projektów. 

Przyjęte rozwiązanie podnosiło 

skuteczność kontraktacji, ale stanowi 

barierę dla osiągania wskaźników 

rzeczowych i finansowych. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT i RIT)  

do realizacji. do gruntów, na których ma zostać 

zlokalizowana inwestycja, 

W przypadku projektów 

pozakonkursowych uwzględnienie w 

kryteriach formalnych stopnia 

gotowości projektu do realizacji, np.: 

- posiadanie opracowanego studium 

wykonalności, 

- posiadanie niezbędnych decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o 

ile jest to wymagane zakresem 

inwestycji, 

15.  Badanie pokazało problemy z absorbcją 

środków na tereny inwestycyjne 

wynikające szczególnie z zagrożeniem 

brakiem zainteresowania ze strony 

przedsiębiorców lokowaniem firm na 

nowych terenach. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(ZIT) 

W okresie programowania 2021+ zasadne 

będzie większe uspołecznienie procesu 

definiowania zakresu projektów ZIT/RIT ze 

środowiskami reprezentującymi 

beneficjentów takich projektów. Zasadne 

będzie zaangażowanie IOB działających na 

obszarze ZIT/RIT do wyrażenia swojej opinii i 

propozycji zakresu wsparcia kierowanego 

pośrednio do przedsiębiorców w ramach 

uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Realnym 

ograniczeniem możliwości realizacji 

projektów zintegrowanych będzie 

konieczność uwzględnienia inteligentnych 

Większy udział partnerów społecznych, 

środowisk naukowych oraz branżowych 

organizacji reprezentujących interesy 

beneficjentów końcowych (IOB) 

zapewni trafność wyboru projektów na 

etapie programowania i ograniczy 

ryzyko skuteczności na etapie realizacji 

tych projektów. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 lub 

później 

Programowa/ 

operacyjna 
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specjalizacji. 

16.  Niski jest efekt zintegrowania 

obszarowego i tematycznego projektów 

rewitalizacyjnych uwzględnionych w 

Planach Inwestycyjnych, których 

oddziaływanie jest stricte lokalne, bez 

uwzględnienia komplementarnego 

wsparcia. 

REKOMENDACJA OKRES 2021+ 

(RIT) 

W kolejnym okresie programowania 2021+ 

warto wzmocnić efekt komplementarności 

projektów zintegrowanych RIT. Rekomenduje 

się kontynuację rozwiązania stosowanego w 

okresie 2014-2020 tj. wymogu wykazania 

spójności projektów inwestycyjnych RIT 

planowanymi do finansowania z EFRR z 

projektami RIT planowanymi do 

finansowania ze środków EFS. Takie działanie 

wpłynie pozytywnie na efektywność 

integracji tematycznej. 

Skorzystanie z dobrych przykładów 

ujęcia projektów rewitalizacyjnych w 

okresie programowania 2014-2020, 

gdzie planowano osiągnięcie efektu 

synergii poprzez łączenie miękkich" i 

"twardych" projektów rewitalizacji. 

IZ RPO WM 

2014-2020 

IV/2020 lub 

później 

Programowa/ 

operacyjna 

 

 

9 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Nr Content of the proposal Content of the recommendation Method of implementation 

Addressee of 

the 

recommendatio

n 

Deadline for 

implementa

tion 

(quarter) 

Recommendati

on class 

1.  There is a threat of failure to achieve the 

final objectives of Sub-measure 8.3.2. of 

the Mazovian Voivodeship ROP, 

expressed by the employment 

effectiveness result indicator and the 

financial progress indicator.  

Number of unemployed people  who 

have found a job or are looking for a job 

after leaving the programme and the rate 

of financial progress, measured by the 

It is recommended to extend information 

and promotion activities (workshops, 

training) addressed to Warsaw Functional 

Area communes concerning the benefits of 

organising childcare places for children under 

3 years of age.  

Such actions will effectively ensure 

achievement of the final objective set for 

Sub-measure 8.3.2 of the ROP MC. 

Workshops, trainings addressed to 

Warsaw Functional Area communes. 

Integrated 

Territorial 

Investments 

Intermediate 

Body  

 

I/2019 Programme/ 

operational 
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value of certified expenditure in relation 

to the allocation for this sub-measure. 

The structure of support is dominated by 

private entities, which assume a low 

scale of support. There is no greater 

involvement of communes, which in its 

projects would assume a larger scale of 

support under the project, not only the 

creation of new places in existing 

nurseries, but also the creation of new 

nurseries. 

RECOMMENDATION PERIOD 2014-2020 

(Integrated Territorial Investments) 

These activities should be directed primarily 

to the communes surrounding Warsaw, with 

particular emphasis on the locations where 

the intensification of single-family and multi-

family housing can be observed, as well as a 

large increase in the number of inhabitants. 

Such communes are mainly Łomianki, 

Nieporęt, Legionowo, Izabelin, Stare Babice, 

Marki, Ząbki, Zielonka. 

2.  A strong interference of market factors 

resulting from the revival of the labour 

market (such as more job vacancies on 

the Warsaw Functional Area) and legal 

factors related to increased support for 

families in social policy (such as the 

government Programme Family 500 plus) 

on the effectiveness of achieving the 

employment effectiveness index was 

identified, expressed as a result indicator 

Number of unemployed people who have 

found a job or are looking for a job after 

leaving the programme. This interference 

hinders the return of project participants 

to the labour market as a result of 

support.  

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

It is recommended that consideration be 

given to reducing the importance of the 

employment effectiveness criterion in 

assessing the results of childcare support to 3 

years of age in the future programming 

period. 

Taking this aspect into account when 

negotiating with the European 

Commission on the future 

programming period. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2020 Programme/str

ategic 



Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

166 

3.  The experience of the 2014-2020 

programming period (Submeasures 

10.1.2, 10.3.3, 10.3.1) shows the need of 

taking into account the potential 

competition between ESF measures and 

sub-measures when planning calls for 

proposals in the future financial 

perspective. Potential applicants of 

Warsaw Functional Area Integrated 

Territorial Investments preferred the 

implementation of more complex 

projects including also educational and 

vocational counselling, implemented in 

the ROP MV 2014-2020 apart from the 

integrated approach. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

In the future financial perspective, it will be 

appropriate to plan the schedule of ESF calls 

for proposals, taking into account the 

possible competitiveness of individual 

actions/sub-measures resulting from the 

overlapping of the scope of intervention 

(within the scope of Submeasures 10.1.2, 

10.3.3, 10.3.1.). 

Process for establishing the timetable 

for ESF calls for proposals in view of the 

next programming period. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

II/2020 

I/2015 

Programme/ 

strategic 

4.  Revitalisation projects of marginalised 

areas implemented under the Regional 

Territorial Investments mechanism do 

not use the potential for integration of 

resources (thematic integration), e.g. 

through the implementation of projects 

in the field of social services, social 

economy or support for people caring for 

children under 3 years of age in the 

revitalised area. 

RECOMMENDATION PERIOD 2014-2020 

(Regional Territorial Investments) 

It is recommended to introduce Sub-measure 

8.3.1 in subsequent calls for proposals. 

Facilitating the return to professional activity 

a criterion which would reward the creation 

of childcare places in revitalised areas 

included in the Investment Plans. This 

criterion would complement the current 

bonus criterion for the provision of childcare 

support for children under 3 years of age in 

the revitalised area. 

Records of the criteria system. 

Introduction of additional points for 

the project implementation in the 

revitalised area included in the 

Investment Plan. 

Intermediate 

Body of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

I/2019 Programme/ 

operational 
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Voivodeship 

2014-2020 

5.  Regional Territorial Investments projects 

planned for implementation in 2019 in 

the area of thermomodernization or 

revitalization face high competitiveness 

of projects implemented outside the 

integrated approach.  

RECOMMENDATION PERIOD 2014-2020 

(Regional Territorial Investments)  

It is recommended to introduce prevention 

measures for thermomodernization and 

revitalization projects in highly competitive 

areas of support such as Regional Territorial 

Investments. 

Records of competition 

documentation, records of the 

schedule of competitions. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2019 Programme/ 

operational 

6.  Warsaw Functional Area Integrated 

Territorial Investments competition 

projects in the area of e-services, 

educational-vocational consulting or 

general education do not use all potential 

opportunities for integration of the 

assisted area. 

RECOMMENDATION PERIOD 2014-2020 

(Integrated Territorial Investments) 

It is recommended to introduce to the 

strategic evaluation of Warsaw Functional 

Area Integrated Territorial Investments call 

for proposals projects a module for 

evaluation of the effect of accumulation of 

results of interventions implemented in the 

area of Warsaw Functional Area as a result of 

carrying out activities described in 

applications for funding. These provisions 

should complement the current strategic 

criterion relating to the complementarity of 

the project by requiring the demonstration 

of complementarity of interventions also in 

relation to measures raised in the project 

area by other entities. 

Changes in the provisions of the 

criterion for strategic assessment of 

compliance with the Warsaw 

Functional Area Integrated Territorial 

Investments Strategy concerning the 

complementarity of the project. 

Integrated 

Territorial 

Investments 

Intermediate 

Body  

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2019 Programme/ 

operational 

7.  The experience of the integrated 

approach of the perspective 2014-2020 

increased the willingness of communes 

to establish supra-local partnerships. 

However, the preferred directions of 

cooperation still refer primarily to joint 

infrastructure projects and do not take 

into account all development challenges 

Promoting activities such as joint service 

provision (e.g. public transport, waste 

management, water and sewage 

management), joint public procurement (e.g. 

electricity) among municipalities and poviats 

of individual sub-regions. Cooperation in the 

creation of joint strategic and planning 

documents (e.g. cycling routes, hiking trails, 

Information and promotion activities 

among communes of particular 

subregions - workshops, trainings. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

III/2019 Programme/ 

strategic 
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of subregions. 

RECOMMENDATION PERIOD 2014-2020 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

spatial management) or the establishment of 

sustainable municipal associations within 

subregions would also be important. 

2014-2020 

8.  The implementation of the integrated 

approach in the Mazowian Voivodeship 

in the perspective 2014-2020 allowed for 

the selection of projects influencing the 

social and economic situation of the 

region, especially within the framework 

of Integrated Territorial Investments 

projects. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Regional Territorial Investments) 

As regards the criteria selection system in the 

2021+ programming period, it would be 

justified to continue the preference for 

Strategic Intervention Area support in the 

form of bonus points for the impact of a 

given Regional Territorial Investments 

project on socio-economic development 

indicators on a local scale and on the scale of 

neighbouring communes. Adoption of the 

proposed mechanism would strengthen the 

added value of the integrated mechanism, 

i.e. relational capital, building the identity 

and supra-local responsibility of local 

government units also in the area of 

development policy programming. 

Describing in strategic documents 

within Regional Territorial Investments 

strategic indicators relating to the 

social and economic situation of 

functional areas and then adopting a 

system of preferences, the impact of a 

given Regional Territorial Investments 

project on the indicators of social and 

economic development on a local scale 

and on the scale of adjacent 

communes. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2020 Programme/ 

operational 

9.  The importance and role of regional 

(Płock, Radom) and sub-regional 

(Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) cities in 

the development of NTS3 and being the 

leader of Regional Territorial Investments 

should be positively assessed, although 

the needs of communes not included in 

the Regional Territorial Investments still 

remain valid and require a solution in the 

next programming period.  

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Regional Territorial Investments) 

It is recommended to increase the role of 

regional and sub-regional cities. Such a 

solution will make it possible to influence the 

needs of areas and communes which were 

not able to be included in the Regional 

Territorial Investments. New solutions 

should, first of all, increase the ability of 

cities to coordinate activities implemented in 

their area and in their functional areas. It is 

worth paying attention to the diagnostic 

aspect in the new programming period of 

territorial instruments, indicating the 

legitimacy of an in-depth diagnosis of sub-

regional areas, on the basis of which 

Regional Territorial Investments Investment 

Inclusion of Regional Territorial 

Investments leaders in the next 

programming period in the selection 

and coordination of measures and 

projects implemented in their area on 

the basis of privileged beneficiary 

rather than subsequent Intermediate 

Bodies. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2020 Programme/ 

strategic 
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Plans should be developed only at a later 

stage. 

10.  The diagnosis of the geographical shape 

of both Integrated Territorial 

Investments and Regional Territorial 

Investments was accurate, based on 

trends corresponding to development 

priorities and challenges. The 

quantitative survey of representatives of 

communes belonging to Integrated 

Territorial Investments/ Regional 

Territorial Investments indicates the 

beneficiaries' satisfaction with the 

current spatial range. Few voices 

indicating the possibility of including 

additional communes in Integrated 

Territorial Investments should be 

considered as a natural effect of the 

experience of implementing this 

instrument in the current programming 

period. Taking these conclusions into 

account will depend on the necessity to 

take into account in the 2021+ 

programming period the current 

statistical division of the Mazowieckie 

Voivodeship and the division into NUTS2, 

including the separation of the new 

Żyrardów subregion covering the 

Grójecki, Sochaczewski and Żyrardów 

poviats The Regional Territorial 

Investments delimitation did not include 

research conclusions indicating the 

legitimacy of the change in delimitation 

of this instrument. This was mainly due 

to the bottom-up delimitation of the area 

by Regional Territorial Investments 

The internal differentiation of the Warsaw 

Metropolitan Area does not constitute a 

barrier to joint and effective management of 

the area, but creates an important resource 

for it. It will be justified to strive for a 

possible basing on the present shape of the 

Warsaw Metropolitan Area as the basis for 

delimitation of the Integrated Territorial 

Investments area in the period 2021+.  

The study carried out by the Contractor did 

not indicate the legitimacy of changing the 

current delimitation of the Regional 

Territorial Investments area.  

Delimitation of both Integrated Territorial 

Investments and Regional Territorial 

Investments instrument was beneficial for 

ensuring territorial intervention in functional 

areas of the Mazowieckie Voivodeship. 

Continuation of bottom-up work on 

the basis of partnership and use of the 

Strategic Action Plan for the Warsaw 

metropolis. The main objective should 

be to develop such conditions for 

delimitation of the Warsaw Functional 

Area Integrated Territorial Investments 

Strategy area aimed at creating a 

metropolitan region that effectively 

faces four horizontal challenges: 

ensuring infrastructure, security, 

education and metropolitan 

coordination. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

I/2020 Programme/ 

strategic 
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leaders.  

The geographical scope of the Integrated 

Territorial Investments instrument 

became an impulse initiating the creation 

of an organisational structure related to 

the management of the Warsaw 

Functional Area Integrated Territorial 

Investments. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

11.  In the future, the role of Integrated 

Territorial Investments coordinators, 

whose tasks are currently defined in the 

Integrated Territorial Investments 

Strategy, i.e. outside the framework of 

ROP implementation, should be defined. 

The importance of the role of 

coordinators of the integrated approach 

in Warsaw Functional Area communes 

should be positively assessed. Their role 

should be of key importance not only for 

effective communication between gmina 

and Intermediate Body of Warsaw 

Functional Area Integrated Territorial 

Investments Strategy (current contact, 

efficient reporting), but also for 

cooperation between partners of joint 

projects. At the same time, as experience 

so far has shown, the activity of 

coordinators is not sufficiently translated 

into effective decision making and 

implementation of partnership projects. 

It is recommended to define the role of 

coordinators both within Integrated 

Territorial Investments and within Regional 

Territorial Investments in the next 2021+ 

programming period, first of all with regard 

to the process of implementation and 

settlement of projects and exchange of good 

implementation practices. The role of 

coordinators should be established within 

the framework of ROP implementation. 

Development of a document defining 

the role and tasks of coordinators of 

the integrated approach in 

communes/poviats, including the 

minimum competences and powers of 

the coordinator in the office (e.g. in 

terms of obtaining information from 

individual departments). The survey 

does not provide an answer to the 

question of where the Regional 

Territorial Investments coordinator 

should be financed from, while the 

Integrated Territorial Investments 

coordinators in the current period 

2014-2020 have been financed from 

technical assistance resources at the 

national level. It is worth working out 

proposals in this respect, for example 

by indicating as a source of financing 

measures within the framework of 

technical assistance at the ROP level. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

IV/2020 Programme/ 

operational 
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RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

12.  The experience of implementation of 

both the Integrated Territorial 

Investments and Regional Territorial 

Investments instruments in the 

programming period 2014-2020 allowed 

to indicate recommendations concerning 

detailed types of operations 

implemented in the formula of 

integrated projects in the next 2021+ 

period. RECOMMENDATION PERIOD 

2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

It will be justified to continue the support in 

the area of e-services, which is particularly 

predisposed to be implemented under 

territorial instruments. It will be justified to 

continue support for health infrastructure, 

taking into account health needs maps (in 

particular in the area of epidemiological 

analysis and investment needs). 

Implementation of projects in the integrated 

formula within Integrated Territorial 

Investments/Regional Territorial Investments 

will additionally allow for a coherent and 

comprehensive impact on the diagnosed 

problems of functional areas. It will be 

justified to include within the eligible costs of 

operations directed at investment areas not 

only the possibilities of financing internal 

roads, but also access roads to such 

developed investment areas, as a model of 

solutions adopted in the perspective of 2007-

2013. A necessary solution to encourage the 

implementation of such projects should be to 

enable locating in these areas not only 

companies belonging to SMEs, but also large 

companies whose activities will have a direct 

impact on the SME sector. The results of the 

study show the legitimacy of greater 

dependence of support for thermal 

upgrading of public buildings on the results 

of air quality monitoring on a local scale and 

a greater degree of integration of thermal 

upgrading with other measures, e.g. support 

Including in the financial perspective 

2021+ projects in the area of eHealth 

and eGovernment, including indication 

of the demarcation line between these 

projects and projects possible to be 

implemented under national 

programmes, i.e. the equivalent of the 

Operational Programme Digital Poland 

2014-2020, the aim of which is to co-

finance measures to extend access to 

broadband networks, IT technology 

development, increase the role of e-

services. Introduction of additional 

mechanisms limiting the risk of low 

interest in investment areas by 

municipalities of potential applicants. 

As regards the location of large 

companies in the supported 

investment areas, the MA will be able 

to reduce, for example, the subsidy 

from the ERDF in proportion to the 

area of investment areas allocated to 

large enterprises.  

In the area of energy support within 

Integrated Territorial 

Investments/Regional Territorial 

Investments, the introduction of 

mechanisms for better integration of 

these projects on the scale of the 

functional area, while maintaining the 

regime of linear connection of 

investments in individual communes 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

IV/2020 or 

later 

Programme/ 

operational 
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for the infrastructure of a given unit. It is 

justified to continue support in the area of 

park&ride road investments. In the area of 

cultural heritage, no integration effect can be 

observed. The measures carried out are of a 

punctual nature, they are not accompanied 

by integrated interventions in strengthening 

public transport or, for example, the natural 

attractiveness of the area. 

 

and demonstrating a high level of 

project preparation (land use, permits). 

 

13.  The lack of a synthetic diagnostic 

document describing sufficiently the map 

of cycling routes in the intercommunal 

perspective on the scale of the whole 

Warsaw Functional Area was identified. 

Currently, the existing Masterplan does 

not provide complete and up-to-date 

information on the needs of Warsaw 

Functional Area Integrated Territorial 

Investments in this respect.  

This document could facilitate the 

integration of the Warsaw Functional 

Area and make it easier for the Managing 

Authority of the ROP MV 2014-2020 to 

select projects with the greatest 

integration potential. Moreover, the 

experience of the 2014-2020 

programming period shows that the 

description of the projects does not 

sufficiently include information on the 

flow of passengers to work by public 

transport, and there is no analysis of the 

whole Warsaw Functional Area 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

In order to ensure a higher potential for 

integration of urban mobility projects, it is 

recommended to supplement the existing 

document with an indication of the degree of 

saturation with cycling routes on a local scale 

and the degree of their linear integration on 

a supra-local scale and relating to the 

availability of "park and drive" facilities 

depending on the potential of the number of 

commuting. These solutions would help to 

increase the level of area integration as a 

result of investments in the field of urban 

mobility. 

To commission expert opinions and 

analyses covering the whole Warsaw 

Functional Area concerning.  

 Degree of saturation with 

cycling routes on a local 

scale. 

 Gaps in line investments on a 

supra-local scale. 

 Availability of "park and 

drive" facilities in locations 

with a high potential for 

population flows to work.  

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

IV/2020 or 

later 

Programme/ 

operational 
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(Integrated Territorial Investments) 

14.  The problem of incomplete preparation 

of Integrated Territorial Investments 

projects selected for co-financing was 

identified, which entailed, among other 

things, acceptance of the possibility to 

deliver the executive documentation 

within 9 months from the date of signing 

the contract.  

Critical approach to projects related to 

the elimination of barriers to their 

implementation. We are talking about 

projects whose area of activity includes 

land of unregulated ownership status and 

an unspecified spatial development plan. 

Problems of this type generate an 

increase in the duration of projects. An 

important element is a prospective 

approach to project implementation. A 

comprehensive diagnosis of the 

conditions of the planned project from 

the very beginning may eliminate the risk 

of delays in project implementation. 

The adopted solution increased the 

effectiveness of contracting, but 

constitutes a barrier to achieving 

material and financial indicators. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments and 

Regional Territorial Investments) 

In the next programming period, it will be 

justified to move away from the solution 

enabling the delivery of key documents for 

the commencement of investment 

implementation. It is also recommended to 

include in the project appraisal criteria a 

criterion assessing the degree of project 

preparation for implementation. 

Call for proposals documentation in the 

ROP of the MC: inclusion in the criteria 

for assessment of readiness for project 

implementation:  

- having full documentation necessary 

to initiate the public procurement 

procedure, 

- evidence of ownership of rights to the 

land on which the investment is to be 

located, 

In the case of non-competitive 

projects, the inclusion in the formal 

criteria of the degree of readiness of 

the project for implementation, e.g: 

- having prepared a feasibility study, 

 - possession of necessary 

decisions on environmental 

conditions, if it is required by 

the scope of the investment.  

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

IV/2020 or 

later 

Programme/ 

operational 

15.  The study showed problems with the 

absorption of funds for investment areas 

resulting in particular from the threat of 

In the 2021+ programming period it will be 

justified to make the process of defining the 

scope of Integrated Territorial Investments/ 

Greater participation of social partners, 

scientific communities and sectoral 

organizations representing the 

Managing 

Authority of 

Regional 

IV/2020 lub 

później 

Programme/ 

operational 
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lack of interest on the part of 

entrepreneurs in locating companies in 

new areas. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Integrated Territorial Investments) 

Regional Territorial Investments projects 

with circles representing beneficiaries of 

such projects more social. It will be justified 

to involve Business Environment Institutions 

operating in the Integrated Territorial 

Investments/ Regional Territorial 

Investments area to express their opinion 

and proposals of the scope of support 

addressed indirectly to entrepreneurs within 

the framework of development of 

investment areas. A real limitation of 

possibilities of implementation of integrated 

projects will be the necessity to take into 

account intelligent specialisations. 

interests of final beneficiaries (Business 

Environment Institutions) will ensure 

the relevance of project selection at 

the programming stage and reduce the 

risk of effectiveness at the 

implementation stage of these 

projects. 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

16.  The effect of area and thematic 

integration of revitalisation projects 

included in the Investment Plans, whose 

impact is strictly local, without taking into 

account the complementary support, is 

low. 

RECOMMENDATION PERIOD 2021+ 

(Regional Territorial Investments) 

In the next programming period 2021+ it is 

worth strengthening the complementarity 

effect of Regional Territorial Investments 

integrated projects. It is recommended to 

continue the solution applied in the 2014-

2020 period, i.e. the requirement to 

demonstrate the cohesion Regional 

Territorial Investments investment projects 

planned for financing from the ERDF with 

Regional Territorial Investments projects 

planned for financing from ESF funds. Such 

action will have a positive impact on the 

effectiveness of thematic integration. 

Taking advantage of good examples of 

the inclusion of revitalisation projects 

in the 2014-2020 programming period, 

where it was planned to achieve a 

synergy effect by combining soft" and 

"hard" revitalisation projects. 

Managing 

Authority of 

Regional 

Operational 

Programme of 

the Mazovian 

Voivodeship 

2014-2020 

IV/2020 or 

later 
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