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WYKAZ SKRÓTÓW  
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BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

BgPN Babiogórski Park Narodowy 

CAWI Wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony internetowej (ang. 
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CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer-assisted 
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RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
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WoP Wniosek o płatność 

ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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STRESZCZENIE  

Interwencje Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami trafnie i skutecznie odpowiadają na 

zidentyfikowaną potrzebę zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego regionu, stanowiących fundament tożsamości regionalnej. Analiza 

skuteczności osiągania wskaźników produktu i rezultatu wskazuje na przekroczenie większości 

kwantyfikowalnych produktów i rezultatów założonych na poziomie Programu. Spośród 41 projektów 

w 16 interwencjach udostępniono zwiedzającym nieużytkowane dotąd obiekty zabytkowe, nadając 

im oprócz funkcji kulturalnych również funkcje społeczne i gospodarcze. We wszystkich 

realizowanych interwencjach realizacja wsparcia przyczyniła się do rozszerzenia oferty kulturalnej 

obiektów zabytkowych poprzez zwiększenie powierzchni możliwych do użytkowania, 

unowocześnienie cennych zasobów niematerialnych poprzez zastosowanie nowych technologii. 

Szeroko także stosowana jest – zwłaszcza na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich – zasada 

łączenia funkcji kulturalnej z funkcją społeczną, zaś na obszarach miejskich – łączenia funkcji 

kulturalnej z funkcją gospodarczą. Nie w pełni jednak wykorzystano możliwości wsparcia potencjału 

przemysłów czasu wolnego, projekty nie zasilają bowiem kadr przemysłów czasu wolnego, a 

większość miejsc pracy tworzonych w ramach projektów dotyczy stanowisk technicznych bądź 

porządkowych. Widoczna jest duża wartość dodana wszystkich zakładanych typów interwencji jako 

uzupełniających główne zadanie, jakim jest realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich i prac 

budowlanych przy zabytkach. Wydaje się jednak, iż zabrakło projektów partnerskich 

ukierunkowanych na tworzenie ponadlokalnych produktów turystycznych, mogących promować 

wzajemnie efekty interwencji. W kolejnym okresie programowania konieczne jest premiowanie tego 

typu projektów, podobnie jak wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami 

społecznymi i organizacjami kultury w środowiskach lokalnych. Zaleca się również premiowanie w 

przyszłej perspektywie finansowej projektów, które mają kompleksowy charakter (np. wpieranie 

kilku obiektów na danym obszarze a nie pojedynczych zabytków).  

W logice interwencji Poddziałania 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych przyjęto, iż wsparcie 

wzmocni potencjał atrakcyjności dziedzictwa kulturalnego, oddziaływującego na atrakcyjność 

turystyczną regionu. Projekty charakteryzują się wysoką skutecznością w osiąganiu celów, trafnością 

w stosunku do potrzeb przemysłu czasu wolnego oraz wysokim efektem netto w obszarze 

korzystania ze sponsoringu. Nawiązane przez beneficjentów kontakty biznesowe są trwałe i – zgodnie 

z ich deklaracjami – będą wykorzystywane przy innych przedsięwzięciach. Projekty realizowane na 

obszarach wiejskich pociągnęły za sobą szeroką animację środowiska lokalnego i oddziaływanie 

związane z prowadzeniem edukacji kulturalnej. Prognozowane znaczne przekroczenie wskaźnika 

liczby imprez kulturalnych (1241,2% wartości docelowej przyjętej w Programie) wynika z większego 

zainteresowania beneficjentów jako następstwa dużych potrzeb instytucji kultury oraz przyjętego 

sposobu szacowania – zakładano dofinansowywanie pojedynczych imprez głównych, podczas gdy w 

ramach jednego wniosku przewidziano wsparcie wielu imprez (np. 40 towarzyszących). Z kolei 

wskaźnik rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne zostanie tylko 

nieznacznie przekroczony. Ze względu na wysoką trwałość uzyskanych rezultatów i zapewnienie przez 

beneficjentów kontynuacji działań, zaleca się z rezygnacji tej formy wsparcia w przyszłym okresie 

programowania.  
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Również w Poddziałaniu 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępniania dziedzictwa 

kulturowego założono przekroczenie wartości docelowych wskaźników programowych. Wartość 

dodana wsparcia umiejscowiona jest w skali prowadzonych działań, wysokiej jakości rozwiniętej 

oferty programowej możliwej dzięki zastosowaniu wysokich technologii oraz trwałości efektów 

spowodowanych ponadlokalnym oddziaływaniem projektów RPO WM 2014-2020. Odnotowano 

jednak niewystarczającą skalę współpracy międzysektorowej wpływającej na wzmocnienie 

przemysłów czasu wolnego. Warto więc w przyszłości promować realizację działań wydawniczych 

bądź emisyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury w celu budowania funkcji 

sponsoringu, lub stałej współpracy ekonomicznej z lokalnymi przedsiębiorstwami, np. poprzez 

kryteria premiujące ich partnerstwo i wkład własny w finansowanie imprez kulturalnych i 

wydarzeń organizowanych przez wsparte ośrodki kultury. Wysoką skutecznością i trafnością 

charakteryzują się także projekty ochraniające i rozwijające dziedzictwo niematerialne. 

Przeprowadzone interwencje charakteryzują się wysoką trwałością nie tylko ze względu na 

digitalizację i utrwalenie w formie pisanej dziedzictwa niematerialnego, ale także poprzez szerokie 

zastosowanie rozwiązań tzw. edukacji kaskadowej, czyli szkolenia kadr instruktorskich, 

przekazujących wiedzę o dziedzictwie niematerialnym oraz wiedzę o lokalnej kulturze innym 

środowiskom. 

Interwencja w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR oraz Poddziałania 6.1.5 

Regionalna sieć tras rowerowych trafnie odpowiada na problem niedostosowania szlaków do 

turystyki masowej oraz braku spójnej sieci szlaków lokalnych i głównych. Diagnoza wskazuje, iż 

podstawową wadą dotychczasowych szlaków jest fakt, że mają charakter lokalnych pętli, które nie 

nadają się do odbycia dłuższych, wielodniowych podroży. W większości są one nieprzejezdne 

rowerami z sakwami lub przyczepkami. Nie zapewniają integracji z transportem zbiorowym i 

przebiegają daleko od miejsc pierwszego kontaktu, jakimi są dworce kolejowe i centra miejscowości. 

Wsparcie w zakresie lokalnych tras turystycznych ocenić należy wysoko. Projekty mają duże 

znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej wspartych obszarów, poprzez poprawę dostępu 

do atrakcji historycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych, poprawę komfortu i bezpieczeństwa 

użytkowania, rozszerzenie oferty turystycznej, a także efekt zmniejszenia antropopresji poprzez 

uporządkowanie terenu i skanalizowanie ruchu turystycznego. Z kolei planowana w ramach 

Poddziałania 6.1.5 VeloMałopolska pozwoli na stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez 

całe województwo i łączących największe ośrodki miejskie w regionie. Jednocześnie plany założone w 

projekcie VeloMałopolska zostaną w perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizowane mniej więcej 

w połowie. Osiągnięcie w pełni celu wymaga kontynuowania inwestycji na pozostałych szlakach. 

Istnieje konieczność kontynuacji działań w przyszłym okresie programowania. Wydaje się, że 

VeloMałopolska ma szansę stać się dobrym przykładem profesjonalnie kreowanej marki – począwszy 

od nazwy i systemu identyfikacji, przez zaplanowaną komunikację marketingową. Odpowiedzią na 

potrzeby użytkowników szlaków rowerowych, w kolejnym etapie (po zakończeniu budowania ich 

sieci) powinno być także przeprowadzenie efektywnego procesu komercjalizacji szlaków, czyli 

opracowywania gotowych do sprzedaży ofert. 

Zarówno zakres terytorialny realizowanych w Działaniu 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 

interwencji, jak i liczba wspartych form ochrony przyrody wskazuje na trafność i skuteczność założeń 

programowych. Realizacja projektów przyczynia się zarówno do poprawy ochrony różnorodności 
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biologicznej, jak i zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych 

przyrodniczo. Na podstawie umów o dofinansowanie, szacuje się, że ochrona siedlisk w ramach 

Działania 6.2 zostanie zapewniona na obszarze o powierzchni 92 881,96 ha, co stanowi 12% ogółu 

obszarów prawnie chronionych w województwie małopolskim. W celu zapewnienia trwałości 

efektów bieżących interwencji kluczowe jest zapewnienie ciągłości działań w zakresie ochrony 

czynnej, co wymaga dalszego wsparcia finansowego. Realizowane projekty przyczyniają się do 

bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wpływają na poprawę warunków 

umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego w regionie. 

Czynnikiem sprzyjającym tym efektom jest kompleksowość projektów wynikająca z połączenia 

ochrony gatunkowej, rozwoju infrastruktury turystycznej i działań edukacyjnych. Wskazuje się na 

potrzebę nowych ośrodków edukacji ekologicznej szczególnie w zachodniej otulinie Krakowa, gdzie 

zlokalizowany jest Bielański-Tyniecki Park Krajobrazowy. Odnotowano również potrzeby modernizacji 

już istniejących ośrodków edukacji ekologicznej, dla których jest administratorem jest ZPKWM. 

Niezbędne jest również tworzenie atrakcyjnej oferty ośrodków łączącej funkcję edukacyjną z 

rekreacyjną. Projekty w Działaniu 6.2 przyczynią się też do całkowitego zaspokojenia potrzeb w 

zakresie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowania planów ochrony w przypadku parków 

krajobrazowych na terenie Małopolski.  

Projekty Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR trafnie odpowiadają na 

potrzebę wykorzystania i rozwoju lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, 

prowadzonych w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

w subregionach. Wsparcie odpowiada na potrzebę podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej 

obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i przestrzennych, co z kolei przełoży się na 

stopniowy wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

Interwencje zlokalizowane są na trasach turystycznych, przyczyniając się do zwiększenia możliwości 

korzystania z czasu wolnego. Dominują wśród nich jednak interwencje punktowe, które – pomimo 

wysokiej komplementarności do działań modernizacyjnych realizowanych poza Poddziałaniem 6.3.1 – 

nie dyskontują możliwości podniesienia konkurencyjności większych obszarów. Najsilniejszą wartość 

dodaną mają projekty skoncentrowane na tworzeniu produktów turystycznych oddziałujących poza 

obszar jednej gminy. W kolejnej perspektywie finansowej występuje więc potrzeba silniejszego 

premiowania partnerskich projektów międzygminnych. Warto również profilować wsparcie w 

kierunku zapewnienia współpracy projektowej lokalnych instytucji kulturalnych i społecznych oraz 

lokalnych przedsiębiorstw, np. w formule partnerskiej z wkładem niematerialnym dla zapewnienia 

szerszego oddziaływania efektów projektów. Podkreślić należy także wagę wymogu 

komplementarności projektów tego Poddziałania z projektami EFS w zakresie wsparcia zatrudnienia 

na obszarze realizacji projektu, co przyczyniło się do znaczących efektów społecznych oraz wysokiej 

rangi przedsięwzięcia w skali lokalnej.  

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych dotyczą 

najczęściej przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej, w tym 

poszerzania oferty leczniczej. Realizowane na terenie miejscowości uzdrowiskowych projekty będą 

miały w najbliższej przyszłości pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

miejscowości. Sprzyjają temu wszelkiego rodzaju inwestycje, które służą poprawie estetyki, a także i 

infrastruktury miejskiej. Szacuje się, że w efekcie realizacji interwencji liczba zatrudnionych może 
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wzrosnąć o 1,4% w miejscowościach uzdrowiskowych. Jest to efekt skutecznego mechanizmu 

premiowania projektów zakładających wzrost zatrudnienia. Realizowane projekty mogą przyczyniać 

się do rozwoju przemysłów czasu wolnego głównie poprzez tworzenie stref rekreacyjno-sportowych. 

Wszelkie projekty związane z poszerzaniem oferty leczniczej i dostosowaniem jej standardem do 

wymagań klientów mają z kolei pozytywny wpływ na rozwój turystyki prozdrowotnej. W badaniu 

zidentyfikowano problem dużego zanieczyszczenia powietrza na obszarach uzdrowisk. Rekomenduje 

się, aby obszar dotyczący ochrony powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych traktować 

priorytetowo w okresie programowania 2021-2027. Użyteczność planów rozwoju uzdrowisk została 

oceniona jako umiarkowana. Beneficjenci nie dostrzegają wpływu planów na podniesienie jakości 

projektów. Widoczna jest natomiast komplementarność z innymi projektami realizowanymi w 

ramach EFRR. Analiza zakresów projektów pozwala stwierdzić, że w większości tworzą one spójną 

całość na terenie danej miejscowości uzdrowiskowej. 

W Poddziałaniu 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 

założono wykorzystanie potencjału endogenicznego zbiorników wodnych (Rożnowski, Czchowski, 

Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki) dla 

pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego otaczających je gmin. Odnotowano niski potencjał 

aplikacyjny. Łącznie realizowane są 23 projekty, kontraktujące 73,6 mln zł, czyli 53% alokacji 

przeznaczonej na to Poddziałanie. Projekty realizowane w ramach Poddziałania charakteryzowały się 

relatywnie wysokim poziomem ryzyka i trudnościami we wdrażaniu, co związane było np. z 

problemami z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń i opinii czy barierami techniczno-

prawnymi- nieuregulowanym stanem prawnym gruntów, zmian pozwoleń wodnoprawnych itp. 

Większość wskaźników programowych nie zostanie osiągnięta w zakładanej wysokości. Odnotowano 

niewystarczającą kompleksowość wsparcia wokół większości wskazanych zbiorników wodnych. 

Biorąc pod uwagę rozproszenie większości inwestycji nie można oczekiwać szerokiego oddziaływania 

inwestycji na przyrost przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego ze względu na ryzyko niskiej 

ekonomiczności takich przedsięwzięć. Realizowane interwencje pociągają za sobą jednak liczne 

pozytywne efekty społeczne i środowiskowe. Wydaje się, iż plany zagospodarowania zbiorników 

wodnych nie spełniły swojej roli. W przyszłym okresie programowania zaleca się opracowanie 

jednego planu zagospodarowania i rozwoju zbiorników wodnych na poziomie regionu i rozważenie 

możliwości kontynuowania wsparcia w postaci projektów zintegrowanych, realizowanych w trybie 

pozakonkursowym, które poprzez kompleksowość wsparcia mogłyby przyczynić się do podniesienia 

atrakcyjności potencjału endogennego w szerszej skali. 

W wyniku działań projektowych w całej OP6 powstają głównie miejsca pracy przeznaczone do 

realizacji prac prostych, konserwatorskich, porządkowych, co w niewystarczającym stopniu wzmacnia 

potencjał kadrowy przemysłów czasu wolnego w Małopolsce. Interwencje OP6 przyczyniają się 

jednak w znaczącym stopniu do ożywienia głównie jednodniowej turystyki na wspartych obszarach 

(poza centrami ruchu turystycznego), co sprzyja rozwojowi branży gastronomicznej i branży rozrywki. 

Liczba użytkowników zakończonych przedsięwzięć charakteryzuje się gwałtownym wzrostem, co 

świadczy o wysokiej wartości dodanej wsparcia.  

Co do zasady projekty OP 6 charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową oraz niskimi kosztami 

zapewnienia trwałości przeprowadzanych interwencji rzadko przekraczających pułap 2% rocznych 

budżetów danej JST czy też danej instytucji. Trwałość efektów projektów nie jest więc zagrożona, z 
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wyjątkiem projektu VeloMałopolska, w którym z powodu gwałtownego wzrostu cen na materiały i 

usługi budowlane zidentyfikowano brak możliwości zrealizowania w pełni założeń projektowych. 

Według szacunków ZDW, koszt ukończenia sieci wyniesie około 150 mln zł. 

Dobór OSI w obecnym okresie programowania należy uznać za trafny, ale niewystarczająco 

selektywny, kierujący nieproporcjonalnie wysoki strumień środków na obszary o wiodącym 

potencjale turystycznym w regionie, niemniej jednak o niskim efekcie netto. Zaleca się więc, aby w 

przyszłym okresie programowania dokonać analizy krzyżowej poszczególnych OSI, według kryteriów 

delimitacji przyjętych w bieżącej perspektywie finansowej tak, aby wyodrębnić obszary, dla których 

przeznaczenie wsparcia mogłoby przyczynić się do eliminacji negatywnych zjawisk społecznych i 

gospodarczych oraz do zmniejszenia presji na środowisko, przy wykorzystaniu dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. Obszary te powinny znajdować się poza głównymi miastami obecnych 

OSI, niemniej jednak w dogodnej odległości komunikacyjnej.  
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SUMMARY 

The interventions of Sub-measure 6.1.1 Protection and care of monuments accurately and 

effectively respond to the identified need to increase the efficiency of use of cultural and natural 

heritage resources of the region, which constitute the foundation of regional identity. The analysis of 

the effectiveness of achieving the output and result indicators indicates that the majority of 

quantifiable outputs and results assumed at the Programme level are exceeded. Out of 41 projects, 

16 interventions made unused historical buildings available to the public, giving them, apart from 

cultural functions, also social and economic functions. In all the implemented interventions, the 

implementation of support contributed to the expansion of the cultural offer of historic buildings by 

increasing the area available for use, modernizing valuable intangible resources through the use of 

new technologies. The principle of combining the cultural function with the social function is also 

widely applied - especially on rural and urban-rural areas, while on urban areas - combining the 

cultural function with the economic function. However, the possibilities of supporting the potential 

of leisure time industries have not been fully used, as the projects do not provide the personnel of 

leisure time industries, and most of the jobs created within the projects concern technical or cleaning 

positions. A high added value of all the assumed types of interventions is visible as a supplement to 

the main task, which is the implementation of conservation, restoration and construction works on 

monuments. However, there seems to be a lack of partnership projects aimed at creating supra-local 

tourism products, which could promote the effects of the intervention. In the next programming 

period it is necessary to reward such projects, as well as to strengthen cooperation with 

entrepreneurs, social and cultural organisations in local communities. It is also recommended to 

reward projects that have a comprehensive character in the future financial perspective (e.g. 

supporting several objects in a given area instead of individual monuments).  

In the intervention logic of Sub-measure 6.1.2 Organisation of cultural events it was assumed that 

the support will strengthen the potential of the cultural heritage of the region, influencing its tourist 

attractiveness. The projects are characterized by high effectiveness in achieving the objectives, 

relevance to the needs of the leisure industry and high net effect in the area of using the 

sponsorship. Business contacts established by the beneficiaries are permanent and - according to 

their declarations - will be used in other undertakings. Projects implemented in rural areas have 

entailed a wide animation of the local environment and an impact related to cultural education. The 

projected significant exceeding of the indicator of the number of cultural events (1241.2% of the 

target value adopted in the Programme) results from the greater interest of beneficiaries as a 

consequence of the large needs of cultural institutions and the adopted method of estimation - co-

financing of single main events was assumed, while under one application support for many events 

(e.g. 40 accompanying ones) was envisaged. On the other hand, the result indicator The increase in 

the expected number of visits to the supported places belonging to cultural and natural heritage and 

constituting tourist attractions will be only slightly exceeded. Due to the high sustainability of the 

results obtained and ensuring continuation of the measures by the beneficiaries, it is recommended 

to abandon this form of support in the future programming period.  

Also in Sub-measure 6.1.3 Development of cultural institutions and making cultural heritage 

accessible, it was assumed that the target values of programme indicators would be exceeded. The 

added value of support is located in the scale of conducted activities, high quality of developed 



11 

programme offer possible due to the application of high technologies and durability of effects caused 

by supra-local impact of the Regional Operational Programme of Małopolskie Voivodeship 2014-2020 

projects. However, insufficient scale of intersectoral cooperation affecting the strengthening of 

leisure time industries was noted. Therefore, in the future, it is worth promoting the implementation 

of publishing or emission activities in projects implemented by cultural institutions in order to build 

sponsorship functions or permanent economic cooperation with local businesses, e.g. through 

criteria rewarding their partnership and material contribution to the financing of cultural events and 

events organised by supported cultural centres. Projects protecting and developing intangible 

heritage are also highly effective and relevant. The conducted interventions are characterised by high 

sustainability not only due to the digitisation and preservation of intangible heritage in written form, 

but also through a wide application of so-called cascade education solutions, i.e. training within the 

framework of the intervention of instructors who transfer knowledge about intangible heritage and 

knowledge about local culture to other environments.  

The intervention within Sub-measure 6.1.4 Local Tourist Routes - SPR and Sub-measure 6.1.5 The 

regional network of bicycle routes accurately answers the problem of maladjustment of routes to 

mass tourism and lack of coherent network of local and main routes. The diagnosis shows, that the 

basic disadvantage of the existing routes is the fact, that they have the character of local loops, which 

are not suitable for longer, multi-day trips. They are mostly impassable by bicycles with panniers or 

trailers. They do not ensure integration with public transport and run far from the first contact 

points, such as railway stations and town centres. Support for local tourist routes is highly valued. 

The projects are of great importance for increasing the tourist attractiveness of the supported areas 

by improving access to historical, recreational and natural attractions, improving comfort and safety 

of use, expanding the tourist offer, as well as the effect of reducing anthropopressure through 

tidying up the land and scanning tourist traffic. On the other hand, VeloMałopolska, planned under 

Sub-measure 6.1.5, will make it possible to create a coherent network of routes running through the 

entire voivodship and connecting the largest urban centres in the region. At the same time, the plans 

set out in the VeloMałopolska project will be implemented more or less in the financial perspective 

of 2014-2020. Achieving the full objective requires the continuation of investments on the remaining 

routes. It is necessary to continue activities in the future programming period. It seems that 

VeloMałopolska has a chance to become a good example of a professionally created brand - starting 

with the name and identification system, through planned marketing communication. The answer to 

the needs of users of bicycle trails, in the next stage (after the completion of building their network) 

should also be an effective process of commercialization of the trails, i.e. development of ready to 

sell offers. 

Both the territorial scope of interventions implemented under Measure 6.2 Biodiversity protection 

and the number of supported forms of nature protection indicate the relevance and effectiveness of 

programme assumptions. The implementation of projects contributes both to the improvement of 

biodiversity protection and to the hindering of the decline of biodiversity in areas of natural value. 

On the basis of the co-financing agreements, it is estimated that habitat protection under Measure 

6.2 will be provided in the area of 92 881.96 hectare, which accounts for 12% of the total legally 

protected areas in the Małopolskie voivodship. In order to ensure sustainability of the effects of 

current interventions, it is crucial to ensure continuity of active protection activities, which requires 
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further financial support. The implemented projects contribute to a more efficient use of natural 

resources and improve conditions for sustainable use of natural heritage resources in the region. A 

factor contributing to these effects is the complexity of projects resulting from the combination of 

species protection, development of tourism infrastructure and educational activities. The need for 

new environmental education centres is pointed out, especially in the western part of Cracow, where 

the Bielanski-Tyniecki Landscape Park is located. The need to modernise the already existing 

environmental education centres was also noted, for which the Małopolska Region Landscape Parks 

Complex is the administrator. It is also necessary to create an attractive offer of centres combining 

educational and recreational functions. The projects in Measure 6.2 will also contribute to the 

complete satisfaction of the needs for nature inventories and the development of protection plans 

for landscape parks in Małopolska. 

The projects of Sub-measure 6.3.1 Development of local resources of subregions - SPR accurately 

respond to the need to use and develop local natural or landscape resources, carried out in particular 

through the construction and development of tourism and recreation infrastructure in the 

subregions. The support responds to the need to increase the investment attractiveness of areas 

based on natural and spatial resources, which in turn will translate into a gradual increase in 

employment and, consequently, the socio-economic development of the region. The interventions 

are located on tourist routes, contributing to increasing the possibilities of using free time. However, 

point interventions dominate among them, which - despite high complementarity with 

modernisation measures implemented outside Sub-measure 6.3.1 - do not discount possibilities of 

increasing competitiveness of larger areas. The strongest added value is provided by projects focused 

on creating tourism products affecting outside the area of one commune. Therefore, in the next 

financial perspective there is a need for a stronger bonus for inter-municipal partnership projects. It 

is also worth profiling the support to ensure project cooperation of local cultural and social 

institutions and local businesses, e.g. in a partnership formula with an intangible contribution to 

ensure a wider impact of project effects. The importance of the requirement of complementarity of 

the projects of this submeasure with the ESF projects in the scope of supporting employment in the 

area of project implementation should also be emphasised, which contributed to significant social 

effects and high rank of the undertaking on the local scale.  

Projects implemented under Sub-measure 6.3.2 Support for health resorts most often concern 

reconstruction or extension of the existing health resort and tourist infrastructure, including 

extension of the treatment offer. Projects implemented in health resorts will have a positive impact 

on increasing investment attractiveness of a resort in the nearest future. This is fostered by all kinds 

of investments which serve to improve the aesthetics and urban infrastructure. It is estimated that as 

a result of the intervention the number of employees may increase by 1.4% in health resorts. This is 

an effect of an effective mechanism of awarding bonuses for projects assuming an increase in 

employment. The implemented projects may contribute to the development of leisure time 

industries mainly by creating recreation and sports zones. All projects related to the expansion of the 

therapeutic offer and its adjustment to the requirements of clients have in turn a positive impact on 

the development of pro-health tourism. The study identified the problem of high air pollution in spa 

areas. It is recommended that the area concerning air protection in health resorts be treated as a 

priority in the programming period of 2021-2027. The utility of the health resort development plans 
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was assessed as moderate. The beneficiaries did not see the impact of the plans on improving the 

quality of projects. However, complementarity with other projects implemented under ERDF is 

visible. The analysis of the scope of projects allows concluding that most of them form a coherent 

whole within a given health resort. 

Sub-measure 6.3.3 Recreational and touristic development of the surroundings of water reservoirs 

assumes the use of endogenous potential of water reservoirs (Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, 

Świnna Poręba (Mucharskie Lake), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki) to stimulate social and 

economic development of the surrounding communes. Low application potential was noted. In total 

23 projects are being implemented, contracting 73.6 million PLN, i.e. 53% of the allocation allocated 

to this Sub-measure. Projects implemented under the Sub-measure in question were characterised 

by a relatively high level of risk and difficulties in implementation, which was related to e.g. problems 

with obtaining required decisions, permits and opinions or technical and legal barriers - unregulated 

legal status of land, changes in water permits, etc. Most of the programme indicators will not be 

achieved as planned. Insufficient comprehensiveness of support around most of the water bodies 

indicated was noted. Considering the dispersion of most of the investments, a wide impact of the 

investments on the growth of leisure industry enterprises cannot be expected due to the risk of low 

profitability of such undertakings. The implemented interventions, however, entail numerous 

positive social and environmental effects. It seems that water reservoir management plans have not 

fulfilled their role. In the future programming period it is recommended to develop a single plan for 

the management and development of water reservoirs at the regional level and to consider the 

possibility of continuing support in the form of integrated projects, implemented in a non-

competitive mode, which through the complexity of support could contribute to increasing the 

attractiveness of endogenous potential on a wider scale. 

As a result of project activities in the Priority Axis 6, jobs are mainly created for simple, maintenance 

and cleaning works, which insufficiently strengthens the human resources potential of leisure time 

industries in Małopolska. However, Priority Axis 6 interventions contribute significantly to the revival 

of mainly one-day tourism in the supported areas (outside the tourist traffic centres), which favours 

the development of catering and entertainment industries. The number of users of completed 

projects is characterised by a rapid growth, which proves the high added value of support.  

As a rule, Priority Axis 6 projects are characterised by high effectiveness cost and low costs of 

ensuring sustainability of the interventions rarely exceeding the ceiling of 2% of annual budgets of a 

given territorial self-government unit or institution. Thus, the sustainability of project effects is not at 

risk, except for the VeloMałopolska project, where due to a sharp increase in prices of construction 

materials and services, it was identified that the project assumptions could not be fully implemented. 

According to Voivodeship Roads Authority estimates, the cost of completing the network will amount 

to approximately 150 million PLN. 

The selection of the Strategic Intervention Areas in the current programming period should be 

considered relevant, but not selective enough, directing a disproportionately high flow of funds to 

areas with a leading tourist potential in the region but nevertheless with a low net effect. It is 

therefore recommended that in the future programming period a cross-analysis of certain SIA be 

carried out, according to the delimitation criteria adopted in the current financial perspective, so as 

to identify the areas for which the allocation of support could contribute to the elimination of 
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negative social and economic phenomena and to the reduction of pressure on the environment, 

using the cultural and natural heritage. These areas should be located outside the main cities of the 

current SIA, however, at a convenient communication distance. 
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CELE I PRZEDMIOT BADANIA 

Cel badania 

Celem głównym badania jest ocena wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach 6 

osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 (OP6) na ochronę, rozwój i promocję zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz rozwój zasobów kultury w kontekście podniesienia atrakcyjności i 

konkurencyjności Małopolski.  

Cele szczegółowe badania obejmują:  

1. Ocenę efektywności wsparcia pozwalająca ocenić stosunek nakładów poniesionych na 

realizację założeń programowych do rezultatów (zarówno planowanych, jak i uzyskanych) w 

ramach 6 Osi Priorytetowej RPO WM; 

2. Ocenę skuteczności pozwalającą ocenić, w jakim stopniu zrealizowane są cele interwencji 

poszczególnych Poddziałań, Działań Programu w zakresie 6 Osi Priorytetowej RPO WM; 

3. Ocenę trwałości pozwalającą ocenić, na ile efekty uzyskane w ramach wsparcia oferowanego 

w 6 Osi Priorytetowej mają trwały charakter i czym to jest uwarunkowane; 

4. Ocenę trafności podjętych interwencji w ramach 6 osi priorytetowej RPO WM, w kontekście 

realizacji Priorytetów Inwestycyjnych zadedykowanych przedmiotowej osi; 

5. Sformułowanie rekomendacji o typach operacji, które powinny lub nie powinny być 

kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej (i w jakim zakresie), biorąc pod uwagę 

faktyczne i planowane efekty wsparcia oraz potrzeby Małopolski;  

6. Sformułowanie i uzasadnienie – czego zabrakło w interwencji w zakresie 6 osi priorytetowej, 

skierowanej do beneficjentów. 

Zakres badania  

Analiza została przeprowadzona w podziale na Działania i Poddziałania OP6. W ramach badania 

odpowiedziano na następujące pytania badawcze: 

Obszar 1. Analiza wdrożenia Działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i naturalnego wraz z 

oceną jego wpływu na zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i naturalnego Małopolski. 

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami: 

1. Czy działania podjęte na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego 

regionu, przyczyniły się do zwiększenia dostępności obiektów zabytkowych? Czy dzięki 

wsparciu ze środków UE w Małopolsce udostępnione zostały obiekty zabytkowe wcześniej 

wyłączone z użytkowania? Jak rozkładają się proporcje w tym zakresie? SKUTECZNOŚĆ 

2. Czy w wyniku wprowadzonej lub rozwiniętej działalności w obiektach zabytkowych ulega 

poprawie efektywność ich funkcjonowania? Czy dotacja stała się impulsem do zwiększenia 

środków na dalsze utrzymanie i funkcjonowanie tych obiektów? EFEKTYWNOŚĆ 

3. Czy i w jaki stopniu wzmocniony został potencjał ekonomiczny dziedzictwa kulturowego 

małopolski, w tym czy utworzone zostały nowe miejsca pracy? Jaka jest trwałość 

utworzonych miejsc pracy? SKUTECZNOŚĆ 
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4. Czy i w jakim stopniu projekty realizowane w ramach działania przyczyniły się do osiągania 

trwałych korzyści społeczno-gospodarczych (np. wzrost liczby odbiorców oferty kulturalnej, 

wzrost ruchu turystycznego)? TRWAŁOŚĆ 

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych: 

1. Czy i w jaki sposób organizacja wydarzeń kulturalnych w regionie przyczyniła się do 

osiągnięcia długoterminowych korzyści, mających wpływ na gospodarkę regionalną? (np. czy 

zaobserwowano wzrost ruchu turystycznego? Czy podniesiona została atrakcyjność 

wizerunkowa Wnioskodawców? Rozwinięte zostały kontakty biznesowe z lokalnymi 

przedsiębiorcami?) TRWAŁOŚĆ 

2. Czy i jaki wpływ na jakość organizowanych wydarzeń miały projekty realizowane z udziałem 

partnerów krajowych lub zagranicznych? Czy budowanie kooperacji i współpracy z 

partnerami przyczyniło się do zbudowania potencjału rozwojowego regionu? TRWAŁOŚĆ 

3. Czy wkład własny beneficjenta uzupełniany środkami sektora prywatnego przyczynił się do 

zwiększenia efektywności organizowanych wydarzeń (np. zwiększono liczbę sponsorów)? 

EFEKTYWNOŚĆ 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego: 

1. Czy i w jakim stopniu działania w zakresie rozwoju infrastruktury kultury wzmocniły procesy 

przekształcania instytucji kultury w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej 

oraz lokalne ośrodki życia społecznego? SKUTECZNOŚĆ 

2. Czy i w jakim stopniu ww. działania przyczyniły się do faktycznego zwiększenia potencjału 

oferty programowej instytucji kultury, dostosowania do standardów europejskich oraz 

wzrostu konkurencyjności? SKUTECZNOŚĆ 

3. Czy i w jakim stopniu zaistniała widoczna, realna zmiana w działalności instytucji kultury 

(rozszerzenie, wzbogacenie dotychczasowych ofert / funkcji lub wprowadzenie nowych)? 

SKUTECZNOŚĆ 

4. Czy zaplanowana w programie interwencja stworzyła warunki do rozwoju dziedzictwa 

niematerialnego w Małopolsce? TRWAŁOŚĆ 

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne: 

1. Czy i w jakim stopniu realizacja lokalnych przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy i 

promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach, w tym tras rowerowych 

wpłynęła na ukierunkowanie ruchu turystycznego na tereny o wysokim potencjale zasobów 

dziedzictwa naturalnego, oraz w jakim stopniu przedmiotowa interwencja przyczyniła się do 

zwiększenia atrakcyjności tych obszarów w regionie? SKUTECZNOŚĆ 

2. Czy i w jakim stopniu realizacja lokalnych przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy i 

promocji szlaków turystycznych jest komplementarna i spójna lokalnie? W jakim zakresie 

trasy te są elementem większej całości a w jakim zakresie są niewielkimi/fragmentarycznymi 

interwencjami? SKUTECZNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ 
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Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych: 

1. Czy i w jakim stopniu realizacja regionalnego przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy i 

promocji tras rowerowych w Małopolsce wpłynęła na ukierunkowanie ruchu turystycznego 

na tereny o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego, oraz w jakim stopniu 

przedmiotowa interwencja przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności tych obszarów w 

regionie? SKUTECZNOŚĆ 

Obszar 2. Analiza wdrożenia Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej wraz z oceną jej 

wpływu na wzmocnienie instrumentów ochrony różnorodności biologicznej w Małopolsce. 

1. Czy i w jakim stopniu realizacja zaplanowanych działań przyczyniła się do poprawy ochrony 

różnorodności biologicznej oraz do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów 

naturalnych w Małopolsce? SKUTECZNOŚĆ 

2. Czy i w jakim stopniu wdrożona interwencja przyczyniła się do zahamowania spadku 

różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy warunków 

umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego w 

Małopolsce? SKUTECZNOŚĆ 

3. Na ile oferta ośrodków edukacji ekologicznej wspartych w ramach przedmiotowego działania 

jest potrzebna i interesująca oraz czy w związku z nią zwiększył się popyt na tego typu usługi? 

TRWAŁOŚĆ 

Obszar 3. Analiza wdrożenia Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu wraz z oceną 

jego wpływu na wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach turystycznych w Małopolsce. 

1. Czy i w jakim stopniu wdrożona w ramach działania interwencja przyczyniła się do 

podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i 

przestrzennych regionu? SKUTECZNOŚĆ 

2. Czy i jakim stopniu wdrożona w ramach działania interwencja przełożyła się na wzrost 

zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach turystycznych w Małopolsce? SKUTECZNOŚĆ 

3. Czy i w jakim stopniu wdrożona w ramach działania interwencja przyczyniła się do 

zwiększenia rozwoju przemysłów czasu wolnego w Małopolsce? SKUTECZNOŚĆ 

4. Czy i w jakim stopniu wdrożona w ramach działania interwencja przyczyniła się do 

zwiększenia rozwoju turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmującej wszelkie pobyty 

związane z wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, 

rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej w Małopolsce? SKUTECZNOŚĆ 

5. Czy tworzenie planów rozwoju uzdrowisk było istotnym narzędziem, które przyczyniło się do 

podniesienia jakości i komplementarności projektów w tym obszarze? SKUTECZNOŚĆ 

6. Czy w wyniku interwencji dotyczącej zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego 

otoczenia zbiorników wodnych powstała kompleksowa oferta turystyczna dla mieszkańców 

małopolski? SKUTECZNOŚĆ  
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Czy tworzenie planów rozwoju zbiorowisk wodnych było skutecznym i efektywnym narzędziem, które 

ponadto przyczyniło się do podniesienia jakości i komplementarności projektów w tym obszarze? 

SKUTECZNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ 

Obszar 4. Analiza wdrożenia interwencji w ramach całej 6 osi priorytetowej RPO Dziedzictwo 

regionalne i jej wpływ na wzrost atrakcyjność, konkurencyjność i wzrost zatrudnienia, w zakresie 

wykorzystania potencjałów endogenicznych Małopolski. 

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR  

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 

1. Czy i w jaki stopniu przyjęte na poziomie poszczególnych Działań/Poddziałań 6 Osi 

Priorytetowej RPO WM logiki interwencji są trafne i przyniosły zamierzone efekty 

w odniesieniu do celów zawartych w Programie oraz potrzeb i problemów grup docelowych? 

TRAFNOŚĆ 

2. Czy i w jakim stopniu interwencja w zakresie 6 osi priorytetowej wpłynęła na zwiększenie 

ruchu turystycznego w regionie? SKUTECZNOŚĆ 

3. Które z dostępnych typów operacji powinny, a które nie powinny być kontynuowane 

w przyszłej perspektywie finansowej (i w jakim zakresie), biorąc pod uwagę faktyczne 

i planowane efekty wsparcia oraz potrzeby małopolski? TRAFNOŚĆ 

4. Jakie inne/dodatkowe typy operacji, wobec obecnie istniejących, powinny być dostępne  

w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych Małopolski oraz skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia? 

TRAFNOŚĆ 

5. Jakie są efekty wsparcia oraz wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą na małopolskim 

rynku – w tym zatrudnienie, interwencji podejmowanych w 6 osi priorytetowej? 

SKUTECZNOŚĆ 

6. Jaka minimalna wysokość środków powinna być zabezpieczona na wsparcie przedmiotowych 

obszarów, tak aby zapewnić ciągłość i skuteczność i dalszy rozwój efektów obecnej 

interwencji? EFEKTYWNOŚĆ 

7. Czy zidentyfikowane w programie (w ramach 6 osi priorytetowej) Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI), były trafne? Czy nasz region dysponuje innymi potencjałami, które w 

kolejnej perspektywie UE, mogły by być wskazane jako OSI (jeśli tak to jakie to są obszary)? 

TRAFNOŚĆ 

Ramy czasowe badania 

Badanie było prowadzone w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. Raport prezentuje stan 

realizacji OP6 na dzień 8.11.2019 r. Analizą objęto dane SL2014 aktualne na ten dzień, a także 

aktualne wersje RPO WM 2014-2020 (wersja obowiązująca od 13.06.2018) oraz SZOOP (wersja 

obowiązująca od 29.10.2019 do 25.11.2019, przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 

nr 1943/19 z dnia 29 października 2019 r.). W badaniu przyjęto także przelicznik alokacji z EUR na 

PLN, określony przez European Central Bank na dzień 8.11.2019 r.).  
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ZASTOSOWANA METODOLOGIA 

Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz badaniach terenowych – jakościowych i 

ilościowych.  

Analiza danych zastanych 

W toku realizacji badania ewaluacyjnego przeanalizowano dane i informacje pochodzące ze źródeł 

zastanych. Analizą objęto następujące dokumenty i typy danych: 

• Dokumenty strategiczne (m.in. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-

2020 w zakresie tematyki związanej z obszarem 6 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020), 

programowe (RPO WM 2014-2020, SZOOP) i konkursowe (Dokumentacja konkursowa w 

ramach 6 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów 

oceny projektów), a także wyznaczające ramy wdrażania OP6 (m.in. Koncepcja Budowy 

Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w 

Województwie Małopolskim, dalej: Koncepcja…), 

• Projekty dokumentów dotyczących przyszłej perspektywy finansowej, 

• Raporty z badań i ewaluacji dotyczące obszaru objętego interwencją w ramach 6 osi 

priorytetowej RPO WM 2014-2020, 

• Dane monitoringowe i sprawozdawcze (SL2014, e-RPO), 

• Dokumentacja projektowa (wnioski o dofinansowanie) i sprawozdawcza (wnioski o płatność), 

• Dane statystyczne dot. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz statystyki ruchu turystycznego i 

rynku pracy na obszarze oddziaływania projektu, 

• Dokumenty stanowiące produkty projektów (dostępne na stronach internetowych), a także 

artykuły prasowe. 

Wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji 

Zrealizowano 7 wywiadów1 pogłębionych z przedstawicielami następujących departamentów i 

instytucji: 

• Departament Funduszy Europejskich - triada z przedstawicielami Zespołu ds. Komisji Oceny 

Projektów oraz Zespołu ds. Wyboru Projektów, 

• Departament Funduszy Europejskich – wywiad grupowy z przedstawicielami Zespołu ds. 

kontroli projektów i Zespołu ds. realizacji projektów, w tym opiekunowie projektów, 

• Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi – diada z przedstawicielem Zespołu 

Programowania oraz Zespołu ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Ewaluacji, 

                                                 
1
 Wykonawca zdecydował się na połączenie dwóch wywiadów w Departamencie Funduszy Europejskich w jeden wywiad 

grupowy, tj. z udziałem osób odpowiedzialnych za przygotowanie regulaminu, ocenę (formalną, finansową i merytoryczną) 
projektów oraz osób odpowiedzialnych za obsługę procesu naboru i wyboru projektów. Modyfikacja ta była bardziej 
korzystna ze względu na zakres kompetencji wskazanych do wywiadu osób. 
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• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - 1 wywiad z przedstawicielem 

dyrekcji w zakresie projektów w Działaniu 6.2, których beneficjentem jest Województwo 

Małopolskie, 

• Departament Turystyki i Sportu – diada z przedstawicielem Zespołu ds. Rozwoju Ruchu 

Rowerowego i przedstawicielem Zespołu ds. Gospodarki Turystycznej, w zakresie tworzenia 

i rozwoju regionalnej oferty turystycznej (Działanie 6.2 i 6.3), 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich - 1 wywiad z przedstawicielem Zespołu Rozwoju Sieci Tras 

Rowerowych, w zakresie wdrażania projektów w ramach przedsięwzięcia „Budowa 

zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim” w Poddziałaniu 6.1.5, 

• Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji – 1 wywiad z przedstawicielem 

Zespołu ds. rozwoju przestrzeni kulturowych, w zakresie opracowania i wdrażania założeń 

rozwoju sektora kultury w regionie w oparciu o analizy i strategie (Działanie 6.1). 

Wywiady telefoniczne (TDI) z beneficjentami 

Przeprowadzono 85 pogłębionych wywiadów telefonicznych z beneficjentami projektów w OP6. 

Poniżej przedstawiono strukturę próby w podziale na Działania/ Poddziałania. 

Nr Poddziałania Typ operacji 
Liczba 

zawartych 
umów 

Realizacja 
próby 

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i 
opieka nad zabytkami 

Typ operacji – realizacja prac konserwatorskich, 
restauratorskich, prac zabezpieczających przed 

zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych 
przy zabytkach nieruchomych 

41 16 

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja 
wydarzeń kulturalnych 

Typ operacji – organizacja wydarzeń kulturalnych, 
artystycznych, interdyscyplinarnych 

12 5 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego 

Typ operacji – rozwój infrastruktury instytucji kultury 25 10 

 
Typ operacji – dokumentowanie, zachowanie i 
upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego 

12 4 

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne 
trasy turystyczne – SPR 

Typ operacji – rozwój szlaków turystycznych i 
rekreacyjnych w subregionach 

16 5 

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna 
sieć tras rowerowych 

Typ operacji – rozwój zintegrowanej sieci głównych tras 
rowerowych w regionie 

10 0* 

Działanie 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej 

Typ operacji – ochrona ekosystemów, siedlisk i 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

7 4 

 

Typ operacji – rozwój centrów ochrony różnorodności 
biologicznej 

2 2 

 

Typ operacji – opracowywanie dokumentów 
planistycznych dla form ochrony przyrody, 

inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin 
2 1 
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Nr Poddziałania Typ operacji 
Liczba 

zawartych 
umów 

Realizacja 
próby 

Typ operacji – rozwój ośrodków edukacji ekologicznej 4 2 

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów 
subregionów – SPR 

Typ operacji – rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w subregionach 

49 19 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 
miejscowości uzdrowiskowych 

Typ operacji – rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury 

uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych 
32 9 

Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne 

i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych 

Typ operacji – rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych 

23 8 

RAZEM  235 85 

Źródło: opracowanie własne; Liczba zawartych umów – stan na dzień 8.11.2019 r.  

*W Poddziałaniu 6.1.5 zrealizowany został indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielami ZDW 

Badanie kontrfaktyczne 

W celu zaobserwowania efektu netto interwencji w OP6, przeprowadzono badanie kontrfaktyczne 

metodą mixed-mode CAWI i CATI na próbie instytucji i podmiotów o takiej samej specyfice, jak próba 

zasadnicza, tj. beneficjenci projektów.  

Badanie kontrfaktyczne zostało zastosowane w odniesieniu do wybranych Działań i Poddziałań. Ze 

względu na zastosowanie trybu pozakonkursowego projektu systemowego w Poddziałaniu 6.1.5 

Regionalna sieć tras rowerowych oraz brak możliwości pomiaru sytuacji kontrfaktycznej w przypadku 

Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych i Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie 

rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, badanie kontrfaktyczne dokonane metodą 

badania ilościowego nie było zasadne.  

Próba wszystkich beneficjentów objętych badaniem TDI w Poddziałaniach/ Działaniach objętych 

badaniem kontrfaktycznym wyniosła 63. Na poziomie każdego Poddziałania były dokonywane analizy 

na wybranej z próby kontrolnej tzw. efektywnej grupy kontrolnej, która jak najpełniej odpowiadała 

specyfice badanej w ramach wywiadów pogłębionych grupie beneficjentów (pod względem typu 

instytucji, typu podejmowanych działań etc.). Szczegóły doboru próby przedstawia poniższa tabela.  

Dobór próby do ilościowego badania kontrfaktycznego 

Lp. Nr Poddziałania Liczebność grupy 

kontrolnej 

Liczebność próby zasadniczej 

(beneficjentów) 

1 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, 19 16 

2 Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, 11 5 

3 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego,  

22 14 

4 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR,  27 5 
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Lp. Nr Poddziałania Liczebność grupy 

kontrolnej 

Liczebność próby zasadniczej 

(beneficjentów) 

5 Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, 30 9 

6 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – SPR.  

34 19 

 RAZEM 143 68 

Źródło: opracowanie własne. 

Baza podmiotów, które włączono do badania kontrfaktycznego została opracowana z 

wykorzystaniem różnorodnych źródeł, m.in.: 

• Rejestr zabytków nieruchomych (https://www.dane.gov.pl/dataset/1130,rejestr-zabytkow-

nieruchomych), 

• Dane SL 2014 o wnioskodawcach nieskutecznych,  

• Bazy/ rejestry instytucji kultury województwa małopolskiego, np. dostępne na stronach 

internetowych gmin,  

• Dane o innych zasobach dziedzictwa regionalnego dostępne na stronach internetowych 

gmin, 

• Baza Lokalnych Grup Działania, 

• Bazy organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa małopolskiego w 

tematyce dziedzictwa i kultury, 

• Inne dane pozyskane z internetu.  

Studium przypadku 

Przedmiotem studiów przypadku były projekty. W sumie przeprowadzono 7 studiów przypadku w 

ramach Poddziałań: 

1 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 

2 Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych  

3 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  

4 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR 

5 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR  

6 Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

7 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych  

Metodami badawczymi, jakie wykorzystano do realizacji studiów przypadków były telefoniczne 

indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentem i instytucjonalnymi odbiorcami efektów wsparcia 

(np. z przedstawicielem władzy lokalnej, lokalnym przedsiębiorcą z branży przemysłów czasu 

wolnego, lokalną placówką kulturalną lub oświatową, bezpośrednim odbiorcą wsparcia), a także 
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analiza danych zastanych (m.in. dane z wniosku o dofinansowanie, dane z wniosku o płatność, 

diagnoza sytuacji w danej lokalizacji w obszarze badania w tym na obszarze realizacji projektu, 

informacje o projekcie ze stron internetowych beneficjentów i innych instytucji, ogólnodostępne 

informacje internetowe). 

Sprawozdania ze studiów przypadku stanowią załącznik do niniejszego raportu.  

Panel ekspertów 

Panel ekspertów został przeprowadzony na koniec procesu zbierania danych. Przedstawiono na nim 

robocze wnioski z badania w celu pierwszej weryfikacji ich zasadności oraz pogłębienia wnioskowania 

na potrzeby kolejnej fazy badania, czyli sformułowania wniosków i rekomendacji. W panelu 

ekspertów wzięło udział 6 ekspertów, będących przedstawicielami uczelni, instytucji kultury i 

turystyki.  

Warsztaty rekomendacyjne 

Na etapie opracowania projektu raportu końcowego, opracowane zostało zestawienie wniosków i 

rekomendacji z badania, uwzględniające opinie ekspertów, które przedłożono uczestnikom warsztatu 

rekomendacyjnego. W warsztacie udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego, IZ RPO WM 2014-

2020 oraz przedstawiciele beneficjentów. 
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6 OŚ PRIORYTETOWA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Celem osi priorytetowej 6 DZIEDZICTWO REGIONALNE (OP6) jest podniesienie atrakcyjności i 

konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Wsparcie realizuje cele 

trzech priorytetów inwestycyjnych (PI), którym odpowiadają poszczególne Działania: 

• PI 6c – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego - 

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  

• PI 6d – Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 

infrastrukturę - Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, 

• PI 8b – Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój 

potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, 

w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu 

do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój - Działanie 6.3 Rozwój 

wewnętrznych potencjałów regionu. 

Alokacja na całą OP6 wyniosła 173,99 mln EUR, co stanowi 6,0% wsparcia UE w całym RPO WM 2014-

2020. W ramach OP6 najniższą alokację przewidziano na Działanie 6.2 (7%), podczas gdy pozostałe 

dwa Działania miały podobną ilość środków do rozdysponowania.  

Wykres 1 Alokacja – ilość środków UE na poszczególne Działania w OP6 (zł) 

 

Źródło: SZOOP (wersja obowiązująca od 29.10.2019 do 25.11.2019, przyjęta uchwałą Zarządu Województwa 

Małopolskiego nr 1943/19 z dnia 29 października 2019 r.) 

W całej OP6 w realizacji (włączając projekty już zakończone) jest 235 projektów o wartości całkowitej 

1,23 mld zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 636,3 mln zł. Oznacza to zakontraktowanie 85,8% 

środków na całą oś, co plasuje ją na przeciętnym poziomie w całym RPO WM 2014-2020. Wewnątrz 

osi, wykorzystano wszystkie środki w Działaniu 6.2 oraz niemal całą alokację w Działaniu 6.1. Na 

niższym poziomie jest kontraktacja w Działaniu 6.3, gdzie odnotowano problem niedostatecznego 

potencjału aplikacyjnego w Poddziałaniu 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych.  

351 127 961 zł 

49 360 604 zł 

340 880 000 zł 

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
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Wykres 2 Stopień wykorzystania środków UE w Działaniach OP6 

 

Źródło danych: dane z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 8.11.2019 r.  

Pod względem wartości projektów, największym beneficjentem jest Kraków, gdzie zlokalizowano 36 

projektów, których wartość stanowi 15% wszystkich. Wpływ na to ma przede wszystkim wysoka 

wartość projektów z Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Natomiast pod względem 

liczby projektów liderem jest powiat nowosądecki (74 projekty), który też pod względem wartości 

zajmuje 2. miejsce, a także nowotarski (57 projektów) oraz tarnowski (51 projektów). Tylko 3 projekty 

zlokalizowano w powiecie miechowskim i jeden – proszowickim.  

Mapa 1 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg powiatów – 6 Oś 

Priorytetowa DZIEDZICTWO REGIONALNE 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.; ze względu na brak przypisania lokalizacji, na mapie nie uwzględniono projektu RPMP.06.02.00-

12-0008/15 Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków 

Krajobrazowych Małopolski  
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Kontraktacja (% wykorzystanych środków UE w podpisanych umowach)

Wydatkowanie (% wykorzystanych środków UE we wnioskach o płatność)
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W podziale na gminy rozkład terytorialny projektów wskazuje na dominację, poza Krakowem, gmin 

uzdrowiskowych Krynica-Zdrój i Muszyna oraz miast subregionalnych – Zakopane, Tarnów, Nowy 

Sącz. Poza wsparciem znalazły się gminy zlokalizowane głównie na północ od Krakowa oraz w 

centralnej części regionu. 

Mapa 2 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin –  

6 Oś Priorytetowa DZIEDZICTWO REGIONALNE 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.; ze względu na brak przypisania lokalizacji, na mapie nie uwzględniono projektu RPMP.06.02.00-

12-0008/15 Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków 

Krajobrazowych Małopolski  
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OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI (PODDZIAŁANIE 6.1.1)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami założono wsparcie obiektów, wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych 

zabytkowych parków i ogrodów, oraz – jako działanie uzupełniające – wsparcie zabytków ruchomych, 

prezentację dziedzictwa kulturowego (zabytkowych kolekcji i zbiorów), w szczególności poprzez 

wystawy wykorzystujące nowe technologie, promocję szlaków kulturowych i waloryzację przestrzeni 

wokół wspartych zabytków nieruchomych. Zgodnie z podstawowymi założeniami wsparcia, w 

realizowanych projektach konieczne jest zapewnienie zahamowania degradacji substancji zabytków, 

wyeksponowanie wartości kulturowych, artystycznych i estetycznych zabytku oraz dostosowywanie 

obiektu do rozwoju istniejących lub wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych i/lub kulturalnych. 

Ochrona i opieka nad zabytkami dofinansowywana w ramach RPO WM 2014-2020 służyć ma także 

promocji turystyki. W logice interwencji przyjęto, iż wspierane działania projektowe powinny 

przyczyniać się do osiągania trwałych korzyści społeczno-gospodarczych (np. wzrost liczby odbiorców 

oferty kulturalnej, wzrost ruchu turystycznego), a ich produkty muszą być ogólnodostępne po 

zakończeniu działań w ramach projektu. 

Kierunek wsparcia odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę zwiększenia efektywności wykorzystania 

zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu, stanowiących fundament tożsamości 

regionalnej. O wyjątkowości Małopolski świadczy ilość obiektów objętych szczególnymi formami 

ochrony. Znajduje się tu 5 zespołów zabytkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO oraz 6 zespołów zabytkowych uznanych za Pomniki Historii. Ponadto w granicach 

województwa znajduje się 6 Parków Narodowych, które chronią nie tylko wartości przyrodnicze, ale 

również krajobraz kulturowy danego obszaru. W rejestrze zabytków „A” obejmującym dzieła 

urbanistyki, architektury i budownictwa znajduje się 4880 obiektów wpisanych na podstawie 3213 

decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W rejestrze 

zabytków „B” obejmującym zabytki ruchome odnotowano 18263 obiekty na podstawie 1043 decyzji2. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa szacuje także, że jedynie 1/3 obiektów figurujących w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nie wykazuje objawów zniszczenia i nie wymaga przeprowadzenia prac 

remontowych, a pozostałe 2/3 obiektów wymaga podjęcia tego typu prac. Dziedzictwo kulturowe 

Małopolski stanowi także istotny powód turystyki krajowej i zagranicznej. W przedstawionej przez 

GUS w 2017 roku Analizie walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia 

województwo małopolskie zostało ocenione jako najbardziej atrakcyjne turystycznie województwo w 

kraju. Z projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wynika, iż do najważniejszych 

szlaków i tras tematycznych związanych z zabytkami, dziedzictwem kulturowym, w tym z 

dziedzictwem niematerialnym zaliczyć należy m.in. Szlak Architektury Drewnianej - jeden z 

najbardziej rozpoznawalnych szlaków dziedzictwa w Polsce (ponad 1500 km oznakowanych dróg i 

253 obiekty), Szlak Orlich Gniazd, Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni czy Małopolską Trasę UNESCO 

oraz liczne zabytkowe miejsca kultu religijnego. W logice interwencji założono więc, że poprawa 

efektywności i kondycji dziedzictwa kulturowego przekładać się będzie na wzrost atrakcyjności 

                                                 
2
 https://www.nid.pl/pl/Regiony/Malopolskie/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego/ 
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turystycznej na obszarze oddziaływania projektu, skutkującej wzrostem miejsc pracy w tzw. 

przemysłach czasu wolnego.  

W ramach Poddziałania 6.1.1 przewidziano do wsparcia projekty polegające na realizacji prac 

konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych.  

Kryteria oceny projektów premiowały m.in.: 

• interwencje obejmujące obiekty najbardziej zagrożone całkowitą i bezpowrotną degradacją, 

w tym obiekty wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego,  

• projekty dotyczące obiektów zabytkowych położonych na terenie parków kulturowych i/lub 

na obszarach zabytkowych układów urbanistycznych lub ruralistycznych,  

• stopień zapotrzebowania na ofertę/usługi, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić / 

rozszerzyć dzięki realizacji projektu,  

• wzrost liczby osób korzystających z usług / oferty w obiekcie objętym wsparciem w okresie 

jednego roku od zakończenia realizacji projektu (w tym włączenie nieużytkowanego dotąd 

obiektu),  

• liczbę miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu,  

• wzrost przychodów własnych w wyniku zmiany/ rozszerzenia/wprowadzenia nowej 

działalności kulturalnej i/lub gospodarczej we wspartych obiektach,  

• projekty wprowadzające rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów utrzymania na rzecz 

wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną,  

• stopień oddziaływania projektowanej interwencji na otoczenie społeczne, rozwój społeczno-

gospodarczy. 

W Poddziałaniu 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami łącznie realizowanych jest 41 projektów (w 

tym 12 projektów zakończono) o wartości dofinansowania wynoszącej 145,6 mln zł. 

Zakontraktowano 90,2% alokacji. Należy podkreślić, że Poddziałanie 6.1.1 spotykało się z dużym 

zainteresowaniem wnioskodawców. W obu konkursach, przeprowadzonych w 2016 roku, łącznie 

złożono 60 wniosków o dofinansowanie projektu, o wnioskowanej wartości dofinansowania blisko 

dwukrotnie przekraczającej zakładaną alokację.  

Projekty wybrane do dofinansowania wdrażane są w 26 lokalizacjach, w tym najwięcej interwencji 

realizowanych jest w Krakowie (10 projektów), Tarnowie i Zakopanem (po 3 projekty) i w Tuchowie i 

Nowym Sączu (2 inwestycje).  

Spośród projektów wybranych do dofinansowania 22 inwestycje umiejscowione są na Szlaku 

Architektury Drewnianej, 11 na Małopolskiej trasie UNESCO. Prace konserwatorsko-restauratorskie 

wspierane w ramach Poddziałania 6.1.1 RPO WM 2014-2020 dotyczyły obiektów sakralnych o 

znaczeniu turystycznym w 8 projektach.  
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Mapa 3 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  

Środki Poddziałania 6.1.1 trafiły głównie do KOM (43% zakontraktowanej alokacji), w dalszej 

kolejności zaś do subregionu zachodniego (20%), podhalańskiego (16%), nowosądeckiego i 

tarnowskiego (odpowiednio 10% i 11%). 

Realizacja większości wdrażanych projektów nie przebiega zgodnie z harmonogramem, na co wpływ 

mają wzrastające ceny produktów i usług budowlanych, skutkujące koniecznością przesunięcia 

zabezpieczenia wkładu własnego na kolejny rok budżetowy, bądź nieprzewidziane okoliczności 

związane z odkryciami historycznymi lub koniecznością dodatkowej opieki konserwatora zabytków. 

Zdaniem badanych beneficjentów Poddziałania 6.1.1, zdarzenia te nie niosą za sobą ryzyka 

niedokończenia inwestycji w bieżącym okresie programowania. Do dnia 8.11.2019 roku rozwiązano 

jedynie 2 umowy z powodu braku możliwości współfinansowania inwestycji przez beneficjentów w 

obliczu wzrostu cen.  

W trakcie realizacji inwestycji wykonawcy często zgłaszali problemy natury technicznej, związane z 

koniecznością wykonania dodatkowych prac, bądź pozyskania dodatkowych opinii i pozwoleń 

konserwatora zabytków, a także koniecznością wystąpienia nadzoru archeologicznego. Pojawiały się 

także problemy z wykonawcami generujące opóźnienia realizacyjne. Zdarzały się także przypadki 

zmiany specyfikacji technicznej zaplanowanych robót skutkujące koniecznością aneksowania umów.  
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Analiza skuteczności osiągania wskaźników produktu i rezultatu również nie niesie za sobą ryzyka 

nieosiągnięcia kwantyfikowalnych rezultatów projektów. W projektach Poddziałania 6.1.1 założono 

osiągnięcie wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w wysokości 78 sztuk, co 

stanowi 243,8% wartości docelowej wskaźnika w Programie, stanowiącej 32 sztuki. Wskaźnik został 

już osiągnięty w zrealizowanych i realizowanych projektach w wysokości 39 sztuk (128,1% wartości 

docelowej). W 6 projektach monitorowany jest także dodatkowy wskaźnik Liczba zabytków 

ruchomych objętych wsparciem. Założono jego osiągnięcie w wysokości 381 sztuk, wykazując we 

wnioskach o płatność 69 sztuk (18%).  

Zadowalający jest także postęp w osiąganiu wskaźników rezultatu. W projektach Poddziałania 6.1.1 

założono wartość wskaźnika Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

[odwiedziny/rok] w wysokości 1 532 334 osób, co stanowi 301% wartości wskaźnika zakładanej w 

Programie (508 900 osób). W zakończonych projektach wykazano osiągnięcie przedmiotowego 

wskaźnika rezultatu w wysokości 30 003 osób.  

Kolejny wskaźnik rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) został założony do osiągnięcia w projektach Poddziałania 6.1.1 w wysokości 83,22 

EPC, co stanowi 554,8% wartości docelowej przyjętej dla Programu (15 EPC). Do dnia 8.11.2019 roku 

we wnioskach o płatność wykazano stworzenie 10,12 EPC, czyli 67% wartości docelowej wskaźnika w 

Programie.  

Niższa od zakładanej jest jednak skuteczność osiągania wartości docelowej wskaźnika Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. W realizowanych i zrealizowanych projektach 

założono jego osiągnięcie w wysokości 10 EPC, co stanowi zaledwie 42% wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu przewidzianego dla Poddziałania 6.1.1. Wynika to jednak ze struktury 

beneficjentów, w której przeważają instytucje i JST.  

Przedstawione powyżej dane wskazują na wysoką trafność logiki interwencji pod względem 

zgodności z wyzwaniami rozwojowymi, potencjałem rozwoju turystyki wynikającym ze wspieranych 

lokalizacji oraz postępem rzeczowym realizowanych przedsięwzięć. Mimo iż nie wszystkie wskaźniki 

rezultatu zostały osiągnięte, to jednak należy skonstatować, że jest to wynikiem sposobu obliczania 

wskaźnika po zakończeniu działań projektowych. Zdaniem badanych beneficjentów nie występuje 

ryzyko nieosiągnięcia wskaźników rezultatu mierzonych liczbą osób odwiedzających wsparte obiekty 

zabytkowe, czy też ryzyko niezatrudnienia zakładanej liczby osób. Osiągnięte zostaną także wskaźniki 

produktu.  

Wpływ interwencji na zwiększenie dostępności obiektów zabytkowych 

Zgodnie z przedstawionymi we wcześniejszym rozdziale założeniami wsparcia, warunkiem jego 

otrzymania było rozwinięcie funkcji społecznych, kulturalnych lub gospodarczych obiektu 

zabytkowego bądź udostępnienie obiektu nieużytkowanego. Oba te aspekty stanowią o zwiększeniu 

dostępności obiektów zabytkowych w wyniku wsparcia.  

Analiza zakresu przedmiotowego realizowanych projektów wskazuje na nierówny udział projektów 

udostępniających zwiedzającym nieużytkowane dotychczas obiekty zabytkowe (16 projektów) oraz 

projektów rozszerzających funkcje wspieranych obiektów, udostępnianych już wcześniej 

zwiedzającym (25 projektów). Proporcja ta wynika w głównej mierze z decyzji wnioskodawców o 
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rozwijaniu już istniejącego potencjału turystycznego, opartego o sprawdzone i rozpoznane ścieżki 

wzrostu, w istniejących obiektach zabytkowych.  

Projekty udostępniające zwiedzającym i użytkownikom obiekty zabytkowe, dotąd niewykorzystane, 

realizowane są głównie w Krakowie, bądź na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Impulsem do 

wsparcia jest możliwość wykorzystania obiektu zabytkowego na cele społeczne i kulturalne. W 

przypadku projektów realizowanych w Krakowie3, beneficjenci uwzględnili również nadanie 

restaurowanym obiektom funkcji gospodarczych poprzez rozwinięcie punktów gastronomicznych. 

Studium przypadku projektu Rewaloryzacja fortu 52 1/2 S „SKOTNIKI” (Sidzina) poprzez remont i 

przebudowę dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną, wskazuje na 

wysoką wartość dodaną wsparcia, jego kompleksowość pozwalającą na rozwinięcie wielofunkcyjności 

wspartego obiektu zabytkowego. Beneficjent – Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych, założył, iż w wyniku działań projektowych nastąpi nadanie Fortowi nowej 

funkcji, aby z jednej strony przywrócić zabytek do właściwego stanu technicznego i zapobiec jego 

dalszej, gwałtownej degradacji oraz umożliwić udostępnienie go możliwie szerokiej grupie 

odbiorców, a z drugiej strony ograniczyć presję antropologiczną na środowisko, poprzez 

zagospodarowanie istniejącej infrastruktury, położonej w granicach miasta i w zasięgu transportu 

publicznego. Stąd obiekt zaadaptowany będzie na cele działalności Fundacji oraz na cele muzealne. 

Pierwotnie we wniosku w części zachodniej, koszarowej, zlokalizowano dwie sale wielofunkcyjne 

wraz z pomieszczeniami zaplecza. Natomiast w części wschodniej, stanowiącej niegdyś blok bojowy, 

zostały przewidziane przestrzenie ekspozycyjne ukazujące historyczny wystrój i wyposażenie fortu, 

uzupełnione o węzły sanitarne oraz platformę dźwigową. Jednakże po wykonaniu prac 

zabezpieczających tzn. demontażu zniszczonych i przerdzewiałych stropów otworzyła się przestrzeń, 

która jest korzystniejsza, patrząc na przyszłe cele Fundacji związane z działaniami kulturalnymi, 

teatralnymi i wystawienniczymi. Dlatego też Fundacja wystąpiła do konserwatora zabytków z prośbą 

o zgodę na nieodtwarzanie całości stropu tylko zachowanie ścieżki wzdłuż ścian (ścieżka 

komunikacyjna między skrzydłami koszar) i otworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej. Wokół fortu 

możliwe będzie zagospodarowanie terenu dla imprez plenerowych i ćwiczeń z zakresu hipoterapii.  

W projektach realizowanych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, remont i rewaloryzacja 

substancji zabytkowej wiązały się z nadawaniem tym obiektom – obok funkcji kulturalnej - również 

funkcji społecznej. Np. w projekcie Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku 

gospodarczego w miejscowości Stryszawa założono, że odrestaurowany budynek gospodarczy, 

będzie oddany do użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Kultury na cele związane z promowaniem i 

zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim na działalność związaną z 

kultywowaniem tradycji zabawkarskich. Oprócz powierzchni wystawowej powstaje więc także 

powierzchnia edukacyjna. Podobne są też założenia projektu Modernizacja zabytkowego budynku 

                                                 
3
 Projekty: Remont i adaptacja zabytkowej willi prof. Fryderyka Pautscha zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 105, Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, 
edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie, Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę 
podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek, Rewaloryzacja fortu 52 1/2 S „SKOTNIKI” 
(Sidzina) poprzez remont i przebudowę dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną, 
Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1. 
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"Sokoła" w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych, gdzie oprócz nowopowstałego 

muzeum miejskiego powstać ma przestrzeń wykorzystywana na cele edukacyjne.  

W niektórych projektach, np. Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytkowych 

obiektów sakralnych w Bobowej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i 

konserwatorskich czy też Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój 

Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury 

Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile, zastosowano model 

mieszany, restaurując i konserwując dotychczas udostępniane powierzchnie obiektów zabytkowych 

oraz modernizując i remontując obiekty zabytkowe dotąd nie udostępniane, znajdujące się bądź na 

wspólnej powierzchni, bądź pod tą samą opieką instytucjonalną. Jak wynika z wywiadu z 

przedstawicielem beneficjenta projektu Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku 

Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, adaptacja 

nieużytkowanego spichlerza przyczyniła się do powiększenia powierzchni wystawienniczej, 

uruchomienia galerii dotyczącej zamku i powiązanych z nim lokalnych zabytków. Udostępnienie 

kościoła spośród remontowanych obiektów sakralnych w Bobowej umożliwiło również rozwinięcie 

działalności kulturalno-wystawienniczej oprócz funkcji sakralnej.  

W pozostałych interwencjach, w których nie udostępniano nieużytkowanych dotychczas obiektów, a 

jedynie modernizowano bądź rozszerzano przestrzeń użytkową w odwiedzanych obiektach, 

odnotować można przede wszystkim realizację funkcji kulturalnej i społecznej. Np. w projekcie 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach głównym 

efektem wsparcia jest rozwinięcie funkcji bibliotecznej. Jak wynika z wywiadów z beneficjentami, w 

ramach projektu zostały wprowadzone nowe systemy informatyczne, możliwość przeglądania 

księgozbioru przez internet. Beneficjent zakłada pozyskanie Certyfikatu Biblioteki Plus po 

zakończeniu realizacji. Z kolei w projekcie Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Ośrodka 

Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - ETAP I, beneficjent 

planuje utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Niematerialnego, w którym pełnione byłyby nie tylko 

funkcje wystawiennicze, ale także warsztatowe. W wyniku realizacji projektu Rewitalizacja kwartału 

królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza 

zaplanowano ulokowanie w podziemiach ratusza MOK, który oprócz nadzoru nad powierzchnią 

wystawienniczą realizowałby również zadania edukacyjne. 

W podsumowaniu można stwierdzić, iż realizacja wsparcia przyczyniła się do rozszerzenia oferty 

kulturalnej wspartych obiektów poprzez zwiększenie powierzchni możliwych do użytkowania, 

unowocześnienia udostępniania zbiorów niematerialnych poprzez zastosowanie nowych technologii. 

Szeroko także stosowana jest – zwłaszcza na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich – zasada 

łączenia funkcji kulturalnej z funkcją społeczną, zaś na obszarach miejskich – łączenia funkcji 

kulturalnej z funkcją gospodarczą. Zdaniem uczestników panelu ekspertów, czynnik ten decyduje o 

potencjale dalszego wsparcia obiektów zabytkowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, jako 

katalizatora lokalnej współpracy międzysektorowej.  

Wpływ interwencji na potencjał ekonomiczny dziedzictwa kulturowego Małopolski 

W realizowanych projektach założono utworzenie 93,22 miejsc pracy mierzonych EPC 

charakteryzujących się co najmniej dwuletnią trwałością. Założono także zatrudnienie 14 osób na 
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umowy cywilno-prawne odpowiadające 14 etatom. Generalnie, nowe miejsca pracy zakładane są do 

utworzenia w 32 projektach (78% wszystkich realizowanych interwencji). 

Analiza rodzaju miejsc pracy skłania jednak do konstatacji, iż większość miejsc pracy (56%) 

zakładanych do utworzenia w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 dotyczy niskowykwalifikowanych 

pracowników: kucharz, kelner, konserwator, opiekun terenu, ochroniarz. Pozostałe 44% spośród 

planowanych miejsc pracy odnosi się do opiekunów wystaw, przewodników, kustoszy oraz kadry 

menadżerskiej. Biorąc pod uwagę opisy ich zadań niezbędnych do zapewnienia trwałości efektów 

rzeczowych, można jednak zaryzykować stwierdzenie, że trwałość utworzonych miejsc pracy 

wykraczać będzie poza okres wymagany w Programie. Przedstawiona powyżej struktura utworzonych 

miejsc pracy wskazuje na niepełne wykorzystanie oddziaływania interwencji na potencjał 

ekonomiczny dziedzictwa kulturowego, projekty nie zasilają bowiem kadr przemysłów czasu 

wolnego, nie są kołem zamachowym do wzmacniania jego kadr. Niemniej jednak trzeba podkreślić, 

że wsparcie obiektów zabytkowych w Poddziałaniu 6.1.1 w znaczącym stopniu przyczyniło się do 

powstawania nowych miejsc pracy ogółem, których potrzeba utrzymania wykracza poza okres 

trwałości wymagany w Programie. Odnotować więc należy wysoki wpływ podejmowanych 

interwencji na rozwój społeczny i gospodarczy Małopolski.  

Wpływ interwencji na efektywność funkcjonowania obiektów zabytkowych 

Jak wynika z wywiadów, beneficjenci Poddziałania 6.1.1 nie przewidują dodatkowego strumienia 

pieniędzy na prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej, czy gospodarczej w remontowanych, 

rewaloryzowanych obiektach. W budżetach instytucji i przedsiębiorstw realizujących wsparte 

interwencje zabezpieczono środki na finansowanie uzyskanych efektów, które stanowić będą rocznie 

od 1% do 5% budżetów tych instytucji. Dane te wskazują na wysoką efektywność kosztową wsparcia, 

przejawiającą się niskim obciążeniem finansów instytucji utrzymaniem rezultatów. Wyniki badania 

kontrfaktycznego wskazują na brak istotnych różnic w sposobie finansowania efektów działań w 

grupie beneficjentów oraz podmiotów, które nie skorzystały ze wsparcia z OP6. Obie te kategorie 

respondentów nie szukają źródeł finansowania poza dotacjami, budżetem JST, czy ewentualnie 

wpływom z biletów.  

Zgodnie z kolejnym wnioskiem z wywiadów z beneficjentami, nie należy spodziewać się zwiększenia 

budżetów na realizację działań statutowych związanych z prowadzeniem oferty kulturalnej, czy 

inwestycji w infrastrukturę. Beneficjenci oczekują jednak, iż w wyniku wzrostu liczby odwiedzających, 

zwiększą się wpływy z biletów i prowadzonej w restaurowanych obiektach działalności 

gastronomicznej, z których to środków możliwe będzie dalsze rozwijanie oferty. Beneficjenci pytani o 

dalsze plany inwestycyjne, podkreślają głównie konieczność rozwijania nowych usług i produktów 

kulturalnych w kontekście wykorzystania potencjału turystycznego. Badanie kontrfaktyczne wskazuje 

jednak na niski efekt netto w tym obszarze. Ci, którzy nie skorzystali ze wsparcia, również deklarują 

rozwinięcie oferty w ramach środków instytucji. 

O efektywności wsparcia może też świadczyć efekt jałowej straty mierzony odsetkiem tych, którzy nie 

pozyskali środków z OP6 i jednocześnie nie zrealizowali swoich planów inwestycyjnych, bądź 

zrealizowali je w niepełnym zakresie. Jak wynika z badania kontrfaktycznego, częściej niż co trzeci 

podmiot, który nie skorzystał ze środków OP6 (35%) nie zrealizował inwestycji, która, jak deklarował, 
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była potrzebna. Kolejne 30% deklaruje, iż udało im się zrealizować jedynie część zakładanego 

przedsięwzięcia.  

Analiza WoD wskazuje na fakt, iż nie stosowano rozwiązań energooszczędnych w realizowanych 

projektach, niemniej jednak – jak wynika z wywiadów z beneficjentami - remonty polegające na 

wymianie instalacji zmniejszyły koszty ogrzewania o blisko 30%.  

Wpływ interwencji na trwałe korzyści społeczno-gospodarcze 

Analiza efektów odnotowywanych w już zakończonych projektach oraz deklaracji beneficjentów 

wyrażonych w wywiadach, wskazuje na wysoki spodziewany przyrost liczby turystów i odbiorców 

oferty kulturalnej, co jest wynikiem przede wszystkim lokalizacji wsparcia bądź na szlakach 

turystycznych, bądź na obszarach o niskim potencjale dziedzictwa kulturowego (obszary wiejskie i 

miejsko-wiejskie), przez co efekty projektu obejmować będą szereg okolicznych miejscowości. 

Sprzyjać temu będzie także tendencja do łączenia funkcji kulturalnej z funkcją społeczną, co 

spowoduje zakorzenienie się w lokalnym środowisku świadomości inwestycji jako korzystnej. Np. 

rewaloryzacja zamku Rytro spowodowała – według szacunków beneficjenta - przyrost liczby 

odwiedzających z 5 tys. przed interwencją do 10 tys. w 2019 roku. Z kolei, zdaniem beneficjenta - w 

wyniku realizacji projektu Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w 

Wierzchosławicach, liczba użytkowników Biblioteki wzrosła o 16%. Podobne szacunki wzrostu liczby 

odwiedzających podają członkowie grupy kontrfaktycznej, co wskazuje na niski efekt netto wsparcia 

w obszarze podniesienia potencjału turystycznego. Wynika to zapewne z ciągłego wzrostu liczby 

turystów w Małopolsce na obszarze wsparcia OP 6, w którym to wypadku efekt skali wynikający z 

konwergencji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego niweluje bezpośrednie efekty pojedynczych 

inwestycji.  

Podsumowanie 

Interwencja przeprowadzana w Poddziałaniu 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami charakteryzuje 

się wysoką trafnością, trwałością i efektywnością kosztową. Oddziałuje na atrakcyjność turystyczną 

otoczenia oraz jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania. Jako zasadne i wysoce skuteczne należy 

ocenić wprowadzenie obligatoryjnego wymogu rozszerzenia oferty wspartych instytucji. Przyczyniły 

się one do utworzenia nowych, zróżnicowanych miejsc pracy oraz większej rozpoznawalności 

efektów wsparcia. Z przeprowadzonego postępowania badawczego wynika, iż nie występuje 

potrzeba dalszego finansowania zrealizowanych inwestycji, ze względu na wysoką efektywność 

kosztową utrzymania rezultatów. Doświadczenia bieżącego okresu programowania wskazują przy 

tym na wysoką wartość dodaną wszystkich zakładanych w Programie typów interwencji jako 

uzupełniających główne zadanie, jakim jest remont i realizacja prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Wydaje się jednak, iż w bieżącym okresie 

programowania zabrakło projektów partnerskich ukierunkowanych na tworzenie ponadlokalnych 

produktów turystycznych, mogących promować wzajemnie efekty interwencji. Dobrym przykładem 

takiego produktu może być hasło: śladami fortów wojskowych w Krakowie.  

Ponadto ważne jest także wspieranie konwergencji międzysektorowej dla zapewnienia większego 

oddziaływania efektów projektu. Oznacza to, iż w kolejnym okresie programowania istotne może 

okazać się premiowanie przedsięwzięć, w których oprócz nadania dodatkowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, czy kulturalnych, rozwinięte też zostaną sieci współpracy ze 
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środowiskiem lokalnym, czy poprzez organizacje imprez, pikników, warsztaty edukacyjne, czy też np. 

wolontariat pracowniczy na rzecz obiektu zabytkowego. W takim przypadku efekt współpracy 

ekonomicznej i sponsoringu można by uzyskać już na etapie działań projektowych, punktując 

uwzględnienie w zapisach wniosku wspólnych imprez i przedsięwzięć w okresie realizacji projektu 

finansowanych wyłącznie ze środków własnych beneficjenta, sponsorów lub partnerów. 

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Kierunek wsparcia i przyjęta logika interwencji w Poddziałaniu 6.1.1 trafnie odpowiadają na 

zidentyfikowaną potrzebę zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego regionu, stanowiących fundament tożsamości regionalnej. 

2. Lokalizacja interwencji jest trafna. Spośród 41 projektów wybranych do dofinansowania, 22 

inwestycje umiejscowione są na Szlaku Architektury Drewnianej, a 11 na Małopolskiej trasie 

UNESCO. 

3. Analiza skuteczności osiągania wskaźników produktu i rezultatu nie niesie za sobą ryzyka 

nieosiągnięcia kwantyfikowalnych efektów projektów. Wskaźniki programowe zostaną na 

ogół przekroczone, w niewystarczającym stopniu osiągnięty zostanie jedynie wskaźnik 

rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, co wynika ze struktury 

beneficjentów, wśród których najliczniej reprezentowane były małopolskie JST. 

4. W 16 projektach założono udostępnienie zwiedzającym nieużytkowanych dotychczas 

obiektów zabytkowych. Dominowały jednak inwestycje rozszerzające funkcje wspieranych 

obiektów, udostępnianych już wcześniej zwiedzającym (25 projektów). Wynika to w głównej 

mierze z decyzji wnioskodawców o rozwijaniu już istniejącego potencjału turystycznego, 

opartego o sprawdzone i rozpoznane ścieżki wzrostu, w istniejących obiektach zabytkowych. 

Wspartym obiektom nadawano najczęściej, obok dodatkowych funkcji kulturalnych, również 

funkcje społeczne, w Krakowie zaś dodatkowo również funkcje gospodarcze. 

5. Wsparcie obiektów zabytkowych w Poddziałaniu 6.1.1 w znaczącym stopniu przyczyniło się 

do powstawania nowych miejsc pracy, których potrzeba utrzymania wykracza poza okres 

trwałości wymagany w Programie. Odnotować więc należy wysoki wpływ podejmowanych 

interwencji na rozwój społeczny i gospodarczy Małopolski. W niewystarczającym stopniu 

jednak wsparto miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji tzw. przemysłach czasu 

wolnego. 

6. Odnotowano wysoką efektywność kosztową wsparcia, niewymagającą zwiększenia rocznych 

budżetów beneficjentów w okresie utrzymania trwałości rezultatów. Wystąpił silny efekt 

netto wsparcia w porównaniu z JST i obiektami zabytkowymi, które nie uzyskały 

dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. 

7. Beneficjenci odnotowują wyższy niż zakładano na etapie wniosku o dofinansowanie przyrost 

liczby odwiedzających, co świadczy o wysokim oddziaływaniu interwencji na rozwój 

gospodarczy regionu.  
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH (PODDZIAŁANIE 6.1.2)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych założono realizację projektów związanych z 

organizacją wydarzeń kulturalnych, artystycznych i interdyscyplinarnych. W logice interwencji 

przyjęto, iż wsparcie wzmocni atrakcyjność dziedzictwa kulturowego regionu, co przyczyni się do 

rozwoju oferty turystycznej, opartej na tych zasobach. Małopolska jest regionem, w którym odbywa 

się relatywnie najwięcej – poza regionem mazowieckiem – imprez cyklicznych w skali roku. Na rok 

2020 zaplanowano ich ponad 128 w skali całego regionu4. Eventy kulturalne w Małopolsce stanowią 

istotny bodziec dla rozwoju przemysłów czasu wolnego. Szacunkowe wpływy Małopolski (w 

rozumieniu podmiotów funkcjonujących w regionie, które w ten, czy inny sposób obsługiwały 

uczestników ruchu turystycznego) wyniosły w 2018 r. 14,34 mld zł. Kwota ta okazała się o 6,54% 

wyższa od tej z roku poprzedniego5.  

Wsparcie interwencji w ramach Poddziałania 6.1.2 odpowiadać ma na potrzebę wzmocnienia 

potencjału przemysłów czasu wolnego, wzmocnienia tzw. „żywej kultury”, upowszechnienie jej 

również poza centrami miejskimi. Przyjęto także założenie, iż realizowane projekty zdyskontują 

związek między kulturą a turystyką poprzez realizowanie projektów partnerskich, bądź w inny sposób 

wykorzystujących kooperację międzysektorową. W celu zapewnienia korzystnego procesu społeczno-

gospodarczego przyjęto jako warunek wsparcia długoterminowe oddziaływanie projektu na 

otoczenie społeczno-gospodarcze oraz wymóg, iż wysokość wkładu EFRR nie przekroczy wkładu 

sektora prywatnego w realizację projektu (np. pochodzącego ze sponsoringu), co oznacza, że wkład 

własny beneficjenta musi być uzupełniany środkami sektora prywatnego. 

W systemie kryteriów premiowano ponadto projekty ukierunkowane na podniesienie dostępności i 

standardów uczestnictwa w kulturze, które dzięki nowoczesnej formule mają szansę przyciągnąć 

odbiorcę dotąd nie partycypującego w tego typu wydarzeniach. Założono, iż istotnym aspektem 

projektu ma być element edukacji kulturalnej, a także wykorzystanie nowoczesnych form prezentacji 

(w tym z użyciem nowych technologii) oraz działania aktywnie animujące i angażujące odbiorców 

wydarzenia, w tym pozwalające im na aktywne uczestnictwo. Premiowano ponadto 

udokumentowane wysokie zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne, artystyczne i/lub 

interdyscyplinarne planowane do realizacji w ramach projektu, skalę współpracy Wnioskodawcy z 

innymi podmiotami (współorganizatorami, partnerami, sponsorami itd.) zaangażowanymi finansowo 

lub rzeczowo w organizację wydarzenia.  

Przeprowadzono jeden konkurs, w ramach którego złożono 22 wnioski o dofinansowanie, podpisano 

zaś 14 umów o dofinansowanie. Do dnia 8.11.2019 roku rozwiązano 2 umowy. Łącznie realizowanych 

jest 12 projektów, angażujących 11,3 mln zł dofinansowania UE, czyli 102% alokacji przeznaczonej na 

Poddziałanie 6.1.2.  

Imprezy w projektach Poddziałania 6.1.2 Organizacja imprez kulturalnych zaplanowano do realizacji 

w 44 gminach i miastach na prawach powiatu. Najwięcej projektów – 7 – założono do 

                                                 
4
 https://mojamalopolska.pl/kalendarium-imprez/ 

5
 Strategia Rozwoju Województwa ‘Małopolska 2030” 
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przeprowadzenia w mieście Kraków, po 4 projekty organizują imprezy w Zakopanem, Nowym Sączu, 

po 3 projekty w Andrychowie, Zawoi i Skale. W największej liczbie lokalizacji realizowany jest projekt 

Bajkowe Melodie - "Na morza dnie" (20 gmin) oraz projekt festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie (12 

gmin). W ramach projektu Wspólny front przedsięwzięcia realizowane są w 10 miastach regionu, zaś 

w projektach: Święty z Wadowic - Jan Paweł II - Widowisko multimedialne, 30. ULICA - 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych - FAHRENHEIT 451 oraz Małopolska Brzmi Dobrze – w 4 

lokalizacjach.  

Beneficjenci rzadko zgłaszali problemy realizacyjne, najczęściej dotyczyły one problemów losowych 

związanych z angażowaniem artystów. Istotny problem odnotowano w przypadku projektu Live 

Music Oświęcim – zaproszenie artystów mniej popularnych niż we wcześniejszych edycjach festiwalu 

spowodowało mniejszą niż zakładana liczbę uczestników, co jednak, w związku z popularnością 

imprez realizowanych w innych projektach Poddziałania 6.1.2, nie niesie za sobą ryzyka 

nieosiągnięcia wskaźników programowych. 

Mapa 4 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja imprez kulturalnych 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  

Ponad połowa (55%) środków przyporządkowanych do Poddziałania 6.1.2 trafiła do KOM. Pod 

względem wartościowym Poddziałanie 6.1.2 jest też znacząco reprezentowane w subregionie 

podhalańskim (17%), sądeckim (14%) i zachodnim (12%), najsłabiej zaś w subregionie tarnowskim 

(2%).  
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Efekty wsparcia mierzone są w Programie wskaźnikiem produktu: Liczba zrealizowanych imprez 

kulturalnych oraz wskaźnikiem rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne.  

W projektach Poddziałania 6.1.2 założono zrealizowanie 211 imprez kulturalnych, co stanowi 

1241,2% wartości docelowej przyjętej w Programie. Znaczne przekroczenie wynika z większego 

zainteresowania beneficjentów jako następstwa dużych potrzeb instytucji kultury oraz przyjętego 

sposobu szacowania – zakładano dofinansowywanie pojedynczych imprez głównych, podczas gdy w 

ramach jednego wniosku przewidziano wsparcie wielu imprez (np. 40 towarzyszących). Beneficjenci 

założyli także w swoich przedsięwzięciach osiągnięcie wskaźnika rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne w wysokości 437 027 osób, czyli 116,9% wartości docelowej. 

W 5 zakończonych projektach w końcowych wnioskach o płatność wykazano osiągnięcie wskaźnika w 

wysokości 295 738 osób, co stanowi 79% jego wartości docelowej.  

Powyższe dane wskazują na wysoką trafność logiki interwencji w kontekście organizacji dużych 

imprez, o wysokiej skali oddziaływania.  

Wpływ interwencji na zwiększenie efektywności organizowanych wydarzeń 

Jak wspomniano wyżej, jednym z warunków otrzymania wsparcia w Poddziałaniu 6.1.2 był wymóg 

zakładający, iż wysokość wkładu EFRR nie przekroczy wkładu sektora prywatnego w realizację 

projektu (np. pochodzącego ze sponsoringu), co oznacza, że wkład własny beneficjenta musi być 

uzupełniany środkami sektora prywatnego. Analiza dokumentacji projektowej pokazuje, że łącznie w 

12 realizowanych projektach wzięło udział 40 sponsorów z branży przemysłów czasu wolnego, w tym 

głównie 55% z branży medialnej i reklamowej, 30% z branży gastronomiczno-hotelarskiej i 15% z 

branży rozrywkowej.  

Wykres 3 Struktura sponsorów projektów Poddziałania 6.1.2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji projektowej 

Największą liczbę sponsorów (11) odnotowano w projekcie Organizacja i realizacja Life Festival 

Oświęcim 2017. Sponsorzy zapewnili obsługę techniczną, hotelarską, gastronomiczną dla osób 

występujących na festiwalu oraz zapewnili wkład pieniężny. W projekcie Tatry, Turystyka, Tradycja 

55%30%

15%

branża medialno-reklamowa

branża gastronomiczno-hotelarska

branża rozrywki
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organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego w Zakopanem zagwarantowano udział 7 

sponsorów, głównie z branży gastronomiczno-hotelarskiej. Imprezę kulturalną 30. ULICA - 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych - FAHRENHEIT 451 dotowało 6 sponsorów, głównie w 

zakresie obsługi technicznej (scena, oświetlenie, obsługa dźwięku) i reklamy. Brak sponsorów 

odnotowano jedynie w projekcie XIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL i XVII konkurs sztuki wokalnej im. 

Ady Sari w Nowym Sączu, w którym bazowano wyłącznie na wkładzie własnym.  

Jak wynika z wywiadów z beneficjentami, zazwyczaj poszukiwali oni nowych sponsorów na potrzeby 

zapewnienia dofinansowania z RPO WM 2014-2020. W ich opinii współpraca ta będzie miała 

charakter trwały, rozpoczynane są rozmowy dotyczące kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Realizacja 

projektów Poddziałania 6.1.2 przyczyniła się więc do nawiązania trwałych relacji biznesowych w 

ramach przemysłu czasu wolnego. Wyniki badania kontrfaktycznego wskazują na występowanie 

efektu netto w tym obszarze. Ponad połowa badanych w grupie kontrolnej nie odnotowała wzrostu 

sponsorów w okresie wdrażania RPO WM 2014-2020. Można więc stwierdzić, że wkład własny 

beneficjenta, uzupełniony środkami sektora prywatnego przyczynił się zarówno do podniesienia 

efektywności organizowanych wydarzeń, jak i ich skali, jakości i oddziaływania.  

Wpływ interwencji na długoterminowe korzyści dla gospodarki regionalnej  

W opinii badanych beneficjentów, organizacja imprez kulturalnych, współfinansowanych ze środków 

RPO WM 2014-2020 nie miała bezpośredniego przełożenia na rozwój turystyki, niemniej jednak 

odnotowano przyrost liczby uczestników w wydarzeniach stanowiących kontynuację wcześniej 

prowadzonych przedsięwzięć, takich jak: 30. ULICA - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych - 

FAHRENHEIT 451, a także Krakowska jesień jazzowa edycja XII XIII XIV. Zdaniem badanych, istotnym 

efektem realizowanych projektów jest – oprócz rozszerzenia sponsoringu na potrzeby projektu – 

rozwinięcie działań kulturalnych poza obszarem KOM, nawiązanie kontaktu z JST jako przyszłymi 

partnerami podobnych wydarzeń. Poprawił się więc wizerunek organizatorów wydarzeń cyklicznych, 

czy to poprzez rozpoczęcie realizacji działań poza największymi ośrodkami miejskimi, czy też poprzez 

włączenie wykonawców zagranicznych do programu imprez. 

Studium przypadku projektu Wspólny front wskazuje na wysokie efekty społeczne organizowanych 

przedsięwzięć. Efektem realizacji projektu jest m.in. wzrost atrakcyjności regionu przede wszystkim 

dla jego mieszkańców. Edukacja artystyczna nawiązująca do regionalnych zasobów kulturowych jest 

jednym ze skutecznych narzędzi w działaniach na rzecz pozostawania młodych na wsiach i 

przeciwdziałaniu migracjom zarobkowym. Dodatkowo na atrakcyjność regionu wpłynęło 

zainteresowanie projektem mediów lokalnych i ogólnopolskich. W swoich materiałach podkreślali 

fakt, że wydarzenia w ramach „Wspólnego Frontu” odbywają się w Małopolsce, w miejscowościach 

leżących poza KOM. Ponadto uczestnicy projektu zaczęli aktywnie uczestniczyć w kulturze, co 

przyczynia się do wzrostu liczby odwiedzających lokalne instytucje kultury. Zaczęli także samemu 

tworzyć inicjatywy artystyczne, a to z kolei ma wpływ na wzrost liczby wydarzeń kulturalnych 

organizowanych w gminie. W wyniku współpracy z beneficjentem - Agencją Artystyczną Kameny 

Agnieszka Skotniczna - instytucje kultury urozmaiciły swoją ofertę kulturalną. Takie działania 

umożliwiają rozwój domów kultury szczególnie w mniejszych gminach, ponieważ nie mają one 

wystarczających możliwości finansowych do organizowania dobrej jakości wydarzeń z zakresu kultury 

wysokiej. Głównym efektem projektu jest jednak aktywizacja potrzeb uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych oraz pobudzenie potencjału twórczego mieszkańców Małopolski, w tym także do 
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zaktywizowania grup amatorskich z małych miast i wsi do prowadzenia działań z sektora kultury 

wysokiej. Wskutek tego mieszkańcy nabyli kompetencje artystyczne w zakresie objętym w projekcie – 

warsztatów artystycznych, muzycznych, plastycznych. Duży wpływ miały na to poprawa jakości 

edukacji artystycznej oraz związana z tym promocja sztuki. Edukacją zostało w sumie objętych 900 

małopolskiej młodzieży. Inną korzyścią płynącą z realizacji „Wspólnego Frontu” jest integracja 

społeczna środowisk pochodzących z powiatów objętych projektem. Takie duże przedsięwzięcie, 

jakim jest produkcja opery, wymagało zaangażowania wielu młodych ludzi z różnych miejscowości. 

Była to też dla nich okazja do poznania się. Dostali również możliwość pracy z lokalnymi artystami. 

Wpłynęło to na pokonanie ich bariery mentalnej wobec kultury, a także przekonania o braku 

perspektyw do rozwoju swoich zainteresowań na wsi. Doskonale ilustruje to przykład gminy 

Wolbrom, gdzie w ramach projektu odbywały się warsztaty taneczne z dziećmi. Po jego zakończeniu 

utworzono (komercyjnie) w tamtejszym domu kultury stałe warsztaty. Zarówno trenerzy, jak i ich 

podopieczni to m.in. uczestnicy „Wspólnego Frontu”. Obecnie nowa formacja taneczna wyjeżdża na 

turnieje, gdzie odnosi duże sukcesy.  

Podobne efekty zaobserwować można w projektach: Bajkowe Melodie - "Na morza dnie", Tatry, 

Turystyka, Tradycja organizacja Europejskich Targów Produktu Regionalnego w Zakopanem. Festiwal 

Muzyka Zaklęta w Drewnie, Spotkanie kultur na szczycie Bachledówki. Oprócz występów 

artystycznych zadbano także o warsztaty i wspólne przedsięwzięcia ze społecznością lokalną, które 

będą następnie kontynuowane przez władze lokalne i instytucje kultury.  

Wpływ interwencji na potencjał rozwojowy regionu 

Jednym z impulsów rozwojowych dziedzictwa kulturowego jest bez wątpienia współpraca 

międzysektorowa przy realizacji imprez. Zaledwie 2 projekty spośród 12, które uzyskały 

dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.2, były realizowane w partnerstwie projektowym: 

Spotkanie kultur na szczycie Bachledówki (partnerstwo z 3 instytucjami kultury) oraz Kierunek 

Andrychów - 250-lecie Andrychowa (partnerstwo z Towarzystwem Przyjaciół Andrychowa). W obu 

przedmiotowych przypadkach partnerzy wnosili wkład niematerialny, byli wykonawcami części prac 

projektowych, dbali także o kontakt z władzami lokalnymi i promocję projektów. Należy jednak 

nadmienić, że pozostali beneficjenci – w wywiadach podkreślali wagę partnerstwa pozaprojektowego 

z przedstawicielami władz lokalnych i lokalnych instytucji kultury, zapewniających miejsce i lokalizację 

realizowanych wydarzeń. Rozpoczęta współpraca partnerska jest zdaniem badanych trwała. 

Prowadzone są rozmowy o kontynuacji działań w kolejnych latach.  

Studium przypadku projektu Wspólny Front ujawniło, iż projekt wpłynął na ożywienie rynku pracy w 

regionie. Doprowadził pośrednio do wykształcenia nowej kadry kultury w małych miejscowościach. 

Osoby zaangażowane w projekt obecnie sami realizują podobne działania, np. otwierają warsztaty. 

Ponadto projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji pracowników sektora kultury poprzez 

zatrudnienie ich na realizację dużej liczby usług edukacyjnych.  

W ramach projektu Krakowska Jesień Jazzowa oraz Organizacja i realizacja Life Festival Oświęcim 

2017 rozwinięto też pozaprojektowe partnerstwo zagraniczne na zasadzie nawiązania kontaktów 

przy zapraszaniu artystów na Festiwal. Przyczyniło się to do podniesienia rangi obu wydarzeń oraz 

wizerunków organizatorów. Beneficjent Krakowskiej Jesieni Jazzowej - Fundacja Dom Kultury 

Alchemia planuje rozwijać współpracę z partnerami nawiązaną w ramach tego projektu oraz ją 
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rozszerzyć nawiązując współpracę z krajami Norwegia, Islandia, Lichtenstein. Rozważana jest także 

realizacja wspólnych projektów z innymi krajami europejskimi, żeby Krakowska Jesień jazzowa miała 

swoje reminiscencje w krajach partnerskich. 

Podniósł się także wizerunek beneficjenta projektu Małopolska Brzmi Dobrze – Fundacji Polish 

Heritage. W wyniku realizacji działań projektowych Fundacja została partnerem projektu SPIN Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obok takich znaczących instytucji jak AGH, UJ, 

Politechnika Krakowska.  

Badani beneficjenci podkreślają trwałość prowadzonych przez siebie przedsięwzięć. W przytaczanym 

wcześniej studium przypadku projektu Wspólny front, beneficjent deklaruje, iż prowadzi szereg 

innych działań i projektów wzmacniających jego efekty. Większość z nich realizuje pro bono, np. 

digitalizacja zapomnianych dzieł dziedzictwa kulturowego, wydawanie nagrań polskich twórców. 

Ponadto w 2019 r. zrealizował projekt „Highway to Broadway” finansowany ze środków NCK w 

ramach programu Kultura - Interwencje 2019. W jego ramach odbyły się warsztaty aktorskie, 

wokalne i taneczne dla młodzieży pod okiem Instruktorów związanych z teatrami muzycznymi w całej 

Polsce. W 2020 r. odbędzie się ich kolejna edycja. W celu kontynuacji działań artystycznych i 

zapewnienia tym samym trwałości efektów zakończonego projektu, beneficjent zakupił od gminy 

Laskowa 100-letni budynek szkolny, gdzie planuje realizować projekty warsztatowe dla najmłodszych. 

Ponadto Agencja jest producentem Festiwalu im. Księcia Władysława Lubomirskiego, który zarówno 

jak „Wspólny Front”, ma przybliżać mieszkańcom regionu, ale i Polski zapomniane i nieznane dzieła 

muzyczne polskiego dziedzictwa narodowego. Festiwal to cykl otwartych koncertów, recitali, wystaw 

mających na celu przybliżenie dorobku polskich kompozytorów. Festiwal odbywa się jednocześnie w 

kilku miastach w Polsce oraz we Lwowie. Jego organizator, Krakowska Fundacja Sztuki, planuje 

pozyskać środki na jego kontynuację z funduszy norweskich.  

Podsumowanie 

Projekty Poddziałania 6.1.2 realizują w pełni cele Programu. Organizacja imprez w ramach RPO WM 

2014-2020 przyczyniła się do rozszerzenia skali partnerstw i rozszerzenia liczby sponsorów. 

Współpraca ta – według deklaracji beneficjentów będzie miała charakter trwały. Skala działań 

projektowych pociągnęła za sobą wzrost liczby uczestników wydarzeń cyklicznych, nie zwiększyła 

jednak skali turystyki. Wysokie oddziaływanie na rozwój kulturalny oraz społeczno-gospodarczy mają 

przedsięwzięcia realizowane poza KOM. Działania towarzyszące wydarzeniom artystycznym są 

kontynuowane przez lokalne instytucje kultury po zakończeniu działań projektowych. Ciągłość 

wspartych imprez nie jest zagrożona, wszyscy badani beneficjenci zapewnili już środki na realizację 

podobnych przedsięwzięć, choć w nieco innej skali. 

Analiza efektów wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 wskazuje na wysoką wartość dodaną 

projektów realizowanych poza KOM, niosących za sobą także działania interdyscyplinarne, 

angażujące lokalnych artystów i mieszkańców w tworzenie dóbr kultury w oparciu o potencjał 

endogenny. Wydaje się, że ten typ projektu, z podkreśleniem konieczności zdobycia sponsorów z 

sektora prywatnego oraz partnerstwa z lokalnymi instytucjami kultury dla zapewnienia trwałości 

efektów, przyczynił się do efektów dodatkowych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. 

Wniosek ten wypływa także z panelu ekspertów, podczas którego wskazywano na problem niskiej 

kooperacyjności międzysektorowej poza dużymi miastami. Zdaniem uczestników panelu ekspertów, 
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na obszarach miejsko-wiejskich rzadko występują przypadki współpracy między instytucjami kultury. 

Sporadycznie jedynie organizacje społeczne włączane są do realizacji imprez kulturalnych. Problem 

ten można jednak rozwiązać nie tyle poprzez dalsze wspieranie imprez kulturalnych, ile poprzez 

wsparcie instytucji kultury, w których premiowany będzie udział finansowy sponsorów lub partnerów 

społecznych w organizację imprez i wydarzeń.  

Biorąc pod uwagę, iż współpraca partnerska, która została zawiązana dzięki wsparciu RPO WM 

jest, zdaniem badanych, trwała oraz doprowadziła pośrednio do wykształcenia nowej kadry kultury 

w małych miejscowościach a ciągłość wspartych imprez nie jest zagrożona, wsparcie imprez 

kulturalnych w dedykowanej dotychczas formule nie wymaga kontynuacji w nowej perspektywie 

finansowej. Należy je jednak traktować jako bodziec i koło zamachowe do podejmowania nowych 

inicjatyw, które powinny zostać wspierane w przyszłej perspektywie finansowej np. poprzez rozwój 

bibliotek w małych miejscowościach, które poprzez rozszerzenie swojej działalności stają się mini 

centrami wydarzeń kulturalnych w społecznościach lokalnych.  

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.2 trafnie odpowiada na potrzebę wzmocnienia 

potencjału przemysłów czasu wolnego, wzmocnienia tzw. „żywej kultury”, upowszechnienie 

jej również poza centrami miejskimi. Realizowane projekty dyskontują związek między 

kulturą a przemysłami czasu wolnego poprzez realizowanie projektów partnerskich, bądź w 

inny sposób wykorzystujących kooperację międzysektorową.  

2. Odnotowano istotny efekt netto pozyskania sponsorów i trwałych partnerów w porównaniu 

do organizatorów imprez, którzy nie korzystali ze wsparcia RPO WM 2014-2020. Nawiązana 

na potrzeby Programu współpraca partnerska ma charakter stały.  

3. Wsparte imprezy kulturalne przyczyniły się do wzrostu liczby odbiorców, niemniej jednak ich 

wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego jest trudny do oszacowania.  

4. Istotnym efektem realizowanych projektów jest – oprócz rozszerzenia sponsoringu na 

potrzeby projektu – rozwinięcie działań kulturalnych poza obszarem KOM, nawiązanie 

kontaktu z JST jako przyszłymi partnerami podobnych wydarzeń. Poprawił się więc 

wizerunek organizatorów wydarzeń cyklicznych, czy to poprzez rozpoczęcie realizacji działań 

poza największymi ośrodkami miejskimi, czy też poprzez włączenie wykonawców 

zagranicznych do programu imprez. 

5. Działania towarzyszące wydarzeniom artystycznym są kontynuowane przez lokalne 

instytucje kultury po zakończeniu działań projektowych. Ciągłość wspartych imprez nie jest 

zagrożona, wszyscy badani beneficjenci zapewnili już środki na realizację podobnych 

przedsięwzięć, choć w nieco innej skali. Oznacza to, iż w przyszłym okresie programowania 

nie będzie występować konieczność kontynuowania wspierania imprez kulturalnych w 

bieżącej formule.  
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ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO (PODDZIAŁANIE 6.1.3)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego założono 

realizację dwóch typów projektów: pierwszy z nich zakłada rozwój infrastruktury instytucji kultury, 

drugi zaś dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego.  

W pierwszym z przedstawionych kierunków wsparcia, działania projektowe odpowiadają na wysoki 

potencjał instytucji kultury w województwie małopolskim i jednocześnie na ich deficyt 

infrastrukturalny i wyposażeniowy, skutkujący niewystarczającą ofertą centrów kultury, domów i 

ośrodków kultury oraz klubów i świetlic dla lokalnych społeczności. Województwo małopolskie 

wyróżnia się największą w kraju liczbą instytucji kultury, takich jak centra kultury, domy i ośrodki 

kultury oraz świetlice - w 2018 roku działało ich 457 i plasowało region przed województwem 

podkarpackim (379) oraz śląskim (372). Odnotowano także dywersyfikację instytucji kultury. Na wsi 

zlokalizowana była większość świetlic (95%), domów kultury (73,9%), ośrodków kultury (72,9%) oraz 

centrów kultury (51,4%). Kluby miały swoje siedziby głównie w miastach – 83,1%. W 2018 r. 

instytucje te zorganizowały 27,6 tys. imprez, w których wzięło udział 4,1 mln uczestników.  

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają biblioteki, które zaczynają pełnić funkcje 

centrów społecznych, integrujących lokalną społeczność. Szczególnie wzrasta ich znaczenie na 

obszarach wiejskich, gdzie w większym stopniu widoczna jest ich wielofunkcyjność, która ma na celu 

zaspokojenie potrzeb zróżnicowanej społeczności. Konieczne staje się zapewnienie digitalizacji 

zbiorów bibliotecznych.  

W sektorze instytucji kultury zidentyfikowano także potrzebę zwiększenia ich kooperacji z 

przedsiębiorstwami sektora przemysłów czasu wolnego.  

Biorąc pod uwagę drugi kierunek wsparcia – dziedzictwo niematerialne, należy podkreślić jego silną 

reprezentację w regionie małopolskim, wyrażaną faktem, iż w Krajowej liście niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego – na 29 zjawisk i przejawów dziedzictwa niematerialnego ujętych w skali 

kraju, aż 6 pochodzi z Małopolski. Dziedzictwo to jest jednak zagrożone tendencją „starzenia się”, 

uprawiane jest bowiem i kultywowane przez starsze wiekowo środowiska.  

Zgodnie z logiką interwencji, premiowano projekty wykazujące spodziewane efekty analizy 

zapotrzebowania na ofertę/usługi, które Wnioskodawca zamierza rozszerzyć/wprowadzić dzięki 

realizacji projektu bądź – w przypadku wsparcia dziedzictwa niematerialnego - efekty analizy 

zapotrzebowania na działania planowane w ramach projektu oraz działania będące efektem realizacji 

projektu w dłuższej perspektywie czasowej. Przy wyborze projektów wspierających infrastrukturę 

instytucji kultury, istotny także był stopień zmodernizowania powierzchni wspartej instytucji, 

zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązań organizacyjnych, technicznych i 

technologicznych, które zapewnią warunki dla tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej, 

dostępnej dla zróżnicowanych grup odbiorców.  

Logika interwencji Poddziałania 6.1.3 zakładała ponadto premiowanie takich interwencji, w których 

działalność rozwinięta lub wprowadzona dzięki realizacji projektu odpowiadała na nowe potrzeby 
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wynikające z rozwoju technologicznego oraz przemian społecznych i stanowić będzie nową jakość w 

stosunku do oferty dotychczasowej, uwzględniała edukację kulturalną, sprzyjała rozwojowi 

kompetencji i talentów oraz wzmacnianiu poczucia lokalnej/ regionalnej tożsamości, a także 

przyczyniała się do integracji społecznej oraz przeciwdziałała wykluczeniu i rozwarstwieniu 

społecznemu. Punktowano także efektywność ekonomiczną zastosowanych w projekcie rozwiązań 

infrastrukturalnych w kontekście obniżenia kosztów ogólnych utrzymania/eksploatacji obiektu.  

W projektach odnoszących się do wsparcia dziedzictwa niematerialnego premiowano natomiast 

interwencje przyczyniające się nie tylko do ochrony (zachowania) niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego regionu (np. dokumentacja), ale także włączające to dziedzictwo do współczesnego 

obiegu kulturowego i/lub gospodarczego, tworząc warunki dla jego przyswojenia i reinterpretacji. 

Istotny w punktacji był więc fakt uwzględnienia w projekcie edukacji kulturalnej, tworzenia więzi 

społecznych, wzmacniania poczucia lokalnej/ regionalnej tożsamości i przynależności bądź 

wzmocnienia potencjału ekonomicznego (np. poprzez rozwój branż związanych z turystyką, 

projektowaniem graficznym, wzornictwem przemysłowym, projektowaniem mody, grami 

komputerowymi etc.). 

Przeprowadzono jeden nabór, w ramach którego złożono 42 wnioski o dofinansowanie projektu. W 

ramach Poddziałania 6.1.3 łącznie w realizacji znajduje się 37 projektów, kontraktujących 37,0 mln zł 

ze środków RPO WM 2014-2020, co stanowi 103,7% alokacji przeznaczonej na to Poddziałanie. 

Zakończono 17 projektów, wydatkując 64% zaangażowanych środków.  

12 spośród wszystkich 37 projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 poświęconych jest 

wsparciu dziedzictwa niematerialnego. Łącznie kontraktują one 9,8 mln zł, co stanowi 26% alokacji 

przeznaczonej na Poddziałanie 6.1.3. Pozostałych 25 projektów, angażujących 77% alokacji, dotyczy 

wsparcia infrastruktury instytucji kultury w regionie.  

Najwięcej projektów realizowanych jest w Krakowie (10), Nowym Sączu (6), Tarnowie (4), Zakopanem 

i Andrychowie (po 3).  

Największa część alokacji przeznaczonej na Poddziałanie 6.1.3 została skierowana do KOM, w dalszej 

zaś kolejności do subregionu tarnowskiego, nowosądeckiego i subregionu podhalańskiego. Najmniej 

środków zaangażowano w subregionie zachodnim.  
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Mapa 5 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego  

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  

Efekty wsparcia mierzone są wskaźnikiem produktu Liczba instytucji kultury objętych wsparciem oraz 

wskaźnikiem rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.  

Do dnia 8.11.2019 roku w realizowanych projektach założono osiągnięcie wskaźnika produktu w 

wysokości 40 sztuk, co stanowi 307,7% wartości docelowej założonej w Programie. W złożonych 

wnioskach o płatność wykazano osiągnięcie wskaźnika w 192,3% wartości docelowej. Podobnie też w 

realizowanych projektach założono przekroczenie założonej w Programie wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (581 599 osób – 

810% wartości docelowej przyjętej dla wskaźnika na poziomie Poddziałania 6.1.3).  

W projektach odnotowano bariery realizacyjne związane z wypadkami losowymi powodującymi 

kłopoty z rekrutacją uczestników organizowanych warsztatów, czy też informatorów kwerendy 

dziedzictwa niematerialnego, problemy z wyłonieniem wykonawców spowodowane wzrostem cen 

produktów i usług, problemy z kwalifikacja wydatków czy też płynnością finansową beneficjentów. 

Trudności te jednak w ograniczonym stopniu spowodowały konieczność przesunięć w 

harmonogramach projektów. Nie powodują też ryzyka nieosiągnięcia celów projektowych i celów 

programowych. 
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Przedstawione powyżej dane wskazują na wysoką trafność wsparcia w odniesieniu do 

skwantyfikowanych i nieskwantyfikowanych celów rozwoju instytucji kultury oraz dziedzictwa 

niematerialnego. 

Wpływ interwencji na wzmocnienie potencjału instytucji kultury 

Analiza zakresu przedmiotowego projektów realizowanych w obszarze wsparcia infrastrukturalnego 

instytucji kultury wskazuje na wysokie oddziaływanie interwencji w środowiskach lokalnych. Przede 

wszystkim rozszerzyła się oferta programowa. Np. w zakończonym projekcie COOLturalna szkoła – 

poznaj jak korzystać z kultury – przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego, dzięki rozpoczęciu 

funkcjonowania placówki mieszkańcy mogą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, kółku gospodyń 

wiejskich. Do dyspozycji uruchomiono również kącik dla dzieci, zajęcia fitness, warsztaty teatralno-

muzyczne. Przed rozpoczęciem inwestycji podobna oferta edukacyjna nie była dostępna dla 

mieszkańców gminy Świątniki Górne. Podobnie też w wyniku realizacji projektu Przebudowa i 

rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową 

możliwe stało się włączenie do oferty danej placówki takich działań jak: Bajkowe niedziele dla 

najmłodszych, udział w Ogólnopolskim Festiwalu Promocyjnym Miast, rozwinięto także Program 

Edukacji Filmowej. Usługi te są unikatowe w skali gminy Limanowa. Podobnie też jednym z efektów 

projektu Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie jest możliwość 

wzbogacenia oferty o warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży. Projekt Przebudowa, 

rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek 

użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec 

pociągnął za sobą rozwinięcie szerokich usług bibliotecznych. 

W wyniku wsparcia z Poddziałania 6.1.3 podniosła się też jakość dotychczas świadczonych usług. Jak 

wynika z wywiadu z beneficjentem projektu Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie, 

w wyniku jego realizacji poprawiła się jakość wydarzeń plenerowych, co pociągnęło za sobą blisko 

dwukrotny wzrost liczby uczestników takich imprez.  

Zwiększono także znacznie konkurencyjność wspartych instytucji zlokalizowanych w ośrodkach 

miejskich. W wyniku realizacji projektu Modernizacja siedziby Małopolskiego Centrum Kultury Sokół 

w Nowym Sączu oraz wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną rozwinięto 

seanse kinowe w zmodernizowanym kinie, ponosząc blisko dwukrotnie wpływy z biletów. Rozwinięto 

nowy projekt Uniwersytet Dziecięcy (w roku 2019 odbyło się ok 50 spotkań, w których udział wzięło 

ponad 1400 uczestników) – na dużej sali widowiskowej. Dzięki modernizacji sali pojawiły się nowe 

możliwości, jeśli chodzi o zwiększenie liczby zajęć, a tym samym uczestników.  

Poprawa konkurencyjności wspartych instytucji może zostać odnotowana również w wyniku 

zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności 

kulturalnej. Na przykład w projekcie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa 

spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów działania obejmowały: zwiększenie 

akustycznej kubatury sali poprzez zmianę geometrii sufitu, wymianę okładzin akustycznych oraz 

sufitów podwieszanych (elementów pochłaniających i rozpraszających dźwięk), wprowadzenie 

możliwości różnicowania parametrów akustycznych sali, zmianę sposobu zagospodarowania 

przestrzeni sceny, w tym przebudowę akustyczną orkiestronu, przez co możliwa stała się organizacja 

koncertów z udziałem Orkiestry Beethovenowskiej, Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, czy w końcu 
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udział beneficjenta w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca „Scena Otwarta”. Podobnie też 

inwestycje przeprowadzone w ramach projektu Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu 

dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu, polegające na zmianie parametrów 

akustycznych, oświetleniowych, pozwoliły na nadanie Nowohuckiemu Centrum Kulturowemu statusu 

sceny impresaryjnej dla wielu lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, pozwoliły także na 

włączenie do oferty koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Zastosowanie nowych rozwiązań 

technicznych w projekcie Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie 

umożliwiło utrzymanie lokalnej rozgłośni radiowej, zaś w projekcie Wzmocnienie oferty Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poprzez zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego 

rozwinięcie działalności artystycznej w zakresie videoartu.  

Jak wynika ze studium przypadku projektu Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Andrychowie, wyłączenie niektórych pomieszczeń z codziennej funkcjonalności powodowało, że część 

obiektu nie była w pełni zagospodarowana. Prowadzone działania natomiast musiały być realizowane 

na ograniczonej przestrzeni. Funkcjonowanie rozgłośni radiowej było utrudnione ze względu na brak 

odpowiednio wyciszonego pomieszczenia gwarantującego komfortowe warunki nagrywania audycji 

oraz realizacji jej w większym gronie rozmówców. Ponadto, wyposażenie studia dalece odbiegało od 

współczesnych standardów technicznych. Dzięki interwencji czas audycji radiowych wydłużył się z 2 

do 5 godzin. Co więcej, działania realizowane przez jedną część instytucji są wzmacniane przez drugą. 

Przykładem mogą być spotkania autorskie w bibliotece, które następnie przenoszą się do radia w 

formie wywiadu z autorami. Dzięki audycji radiowej niektóre wydarzenia kulturalne odbywające się w 

bibliotece stały się dostępne przynajmniej w jakiejś części dla osób, które nie mogły dotrzeć na 

miejsce. Dzięki wniesieniu sygnału radiowego na nowoczesne fale oraz do internetu, znacznie 

rozszerzyło się oddziaływanie radia. Efekt ten potwierdzają liczby: w roku poprzedzającym realizację 

projektu odnotowano 24 osoby korzystające z oferty radia, natomiast w roku 2019 z oferty radia 

skorzystało 5053 osoby. Wrosła także liczba użytkowników biblioteki: w roku 2016 było to 41 860 

osób natomiast w roku 2019 z biblioteki skorzystało 45 932 osoby. Wrosła ponad dwukrotnie liczba 

wydarzeń kulturalnych w ofercie instytucji ze 103 w roku poprzedzającym realizację projektu do 262 

wydarzeń w roku 2019. Możliwość przeprowadzenia większej liczby wydarzeń wiązała się m.in. z 

uzyskaniem większej przestrzeni na realizowane działania w budynku instytucji objętej projektem. 

Prace remontowe i termomodernizacyjne umożliwiły ponadto zmniejszenie kosztów codziennego 

funkcjonowania biblioteki i rozgłośni radiowej (w skali roku o 20 tys. zł).  

Interwencje Poddziałania 6.1.3 w wysokim stopniu przyczyniły się więc do przekształcania instytucji 

kultury w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej oraz ośrodki życia społecznego. 

W każdym z realizowanych projektów zaobserwować można bądź rozszerzenie oferty programowej, 

bądź podniesienie jakości oferowanych usług, w sposób zwiększający konkurencyjność danej 

instytucji. 

Wpływ interwencji na stworzenie warunków do rozwoju dziedzictwa niematerialnego w 

Małopolsce 

W ramach 12 projektów, w których przedmiotem działań było zachowanie i promocja dziedzictwa 

niematerialnego zadbano zarówno o dokładne rozpoznanie lokalnego dziedzictwa poprzez badania 

etnograficzne, utrwalenie dziedzictwa w publikacjach książkowych i internetowych, jak i o jego 

rozpowszechnienie w serii warsztatów skierowanych do odbiorców w różnym wieku. Wszystkie 3 
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komponenty zawarto na przykład w projektach Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski 

zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja oraz 

Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski. W tym drugim projekcie zawarto także 

komponent wpływający na włączenie dziedzictwa niematerialnego do rozwoju gospodarczego. 

Istotnym założeniem jest zaangażowanie lokalnej społeczności jako badaczy i twórców produktów 

bazujących na kulturze, co pozwoli znaleźć nowe interpretacje zjawisk kulturowych we współczesnym 

kontekście i jednocześnie wzmocnić lokalną tożsamość mieszkańców oraz przyczynić się do 

gospodarczego wykorzystania potencjału tkwiącego w miejscowym dziedzictwie (stworzenia 

produktów edukacyjno-turystycznych na nim opartych). Efektem projektu jest także 50 

nieznakowanych w terenie tras z zagadkami i skarbem (questów), które będą stanowiły atrakcyjną 

ofertę edukacyjno-turystyczną regionu (w formie ulotek, portalu internetowego i aplikacji mobilnej).  

Zwiększenie potencjału turystyki w oparciu o dziedzictwo niematerialne jest też bezpośrednim 

efektem projektu Święta, tradycje i zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W 

ramach warsztatów realizowanych w przedmiotowym projekcie uczestnicy nabywają także 

umiejętności promocji i produkcji wyrobów tradycyjnych.  

Przeprowadzone interwencje charakteryzują się wysoką trwałością nie tylko ze względu na 

digitalizację i utrwalenie w formie pisanej dziedzictwa niematerialnego, ale także poprzez szerokie 

zastosowanie rozwiązań tzw. edukacji kaskadowej. W projekcie Małopolska Szkoła Tradycji 

rozwinięto cykl warsztatów mających na celu wykształcenie instruktorów prowadzących zespoły 

regionalne w skali całego regionu, w obszarze zarówno tańców i muzyki regionalnej, jak i 

rękodzielnictwa artystycznego.  

Ważnym elementem zachowania trwałości działań projektowych jest realizacja większości projektów 

na terenie kilkunastu lub większej liczby gmin, co buduje więzi międzylokalne i sprzyja w przyszłości 

realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jak wynika z wywiadu z beneficjentem projektu Bobowska Szkoła 

Tradycji "Szabasówka", po realizacji działań projektowych rozszerzono ofertę warsztatów koronki 

klockowej, dołączono do niej również zajęcia dla dorosłych (ze środków gminnych). Zespół i kapela, 

który powstał ze środków projektu uświetnia wszystkie uroczystości w gminie, a nawet poza nią. W 

przytaczanym wyżej projekcie Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski beneficjent 

deklaruje dalsze rozwijanie portalu o zwyczajach ludowych.  

Podsumowanie 

Analiza wyników badania kontrfaktycznego nie pozwala na zidentyfikowanie efektu netto interwencji 

w zakresie rozwoju infrastruktury instytucji kultury mierzonego liczbą imprez, rozszerzenia oferty 

instytucji kultury, czy zwiększeniem liczby użytkowników. Bez wątpienia jednak wartość dodana 

wsparcia ulokowana jest w skali prowadzonych działań, wysokiej jakości rozwiniętej oferty 

programowej możliwej dzięki zastosowaniu wysokich technologii oraz trwałości efektów 

spowodowanych ponadlokalnym oddziaływaniem projektów RPO WM 2014-2020. Jak wynika z 

panelu ekspertów, w niewystarczającym stopniu jednak wykorzystano możliwości Programu w 

zakresie animowania współpracy instytucji kultury z lokalnymi przedstawicielami przemysłów czasu 

wolnego oraz z lokalnymi przedsiębiorcami. Nie zastosowano także w wystarczającej skali 

mechanizmów tworzenia interdyscyplinarnych produktów kulturalnych z wykorzystaniem instytucji 

sektora prywatnego. Deficyty te ograniczają więc potencjał sponsorowania podobnych działań w 
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przyszłości. Warto w przyszłej perspektywie finansowej premiować projekty realizowane z 

udziałem organizacji społecznych, czy przedsiębiorstw, finansujących cześć wydarzeń 

organizowanych we wspartych instytucjach kultury. 

Rozwiązanie zastosowane w projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, nawiązujące do 

wsparcia lokalnej rozgłośni radiowej, umożliwia nawiązanie współpracy ze sponsorami akcji 

zapewniając nagrody rzeczowe, które uczestnicy akcji/konkursu radiowego mogli otrzymać. 

Spowodowało to wzrost liczby sponsorów z 5 w 2016 roku do 14 w roku 2019. Po realizacji projektu 

wzrosły przychody z reklam w radio – w 2018 roku planowano z tytułu reklam przychody na poziomie 

12 tys. zł, a osiągnięto ok. 18 tys. zł. Wrosły również przychody z reklam w gazecie – zaplanowano 

przychody na ok. 12 tys., a osiągnięto przychody ok. 21 tys. zł. Instytucja w ofercie reklamowej ma 

pakiety usług lub wykupienie reklam osobno w poszczególnych mediach. Rozwinięcie strony 

internetowej pozwoli na wzmocnienie działań reklamowych o kolejne źródło informacji (w 2019 roku 

zaplanowano wpływy z reklamy internetowej na poziomie 4 tys. złotych, a osiągnięto przychody na 

poziomie 3,5 tys. zł – z tego względu zdecydowano o konieczności rozwinięcia strony internetowej 

radia).  

Zapewnienie szerszego oddziaływania przekazów radiowych lub na przykład lokalnej gazety czy 

strony internetowej jest czynnikiem zachęcającym dla potencjalnych sponsorów, którzy w wyniku 

zaangażowania się w różnego rodzaju akcje lub konkursy mogą zyskać szerszy rozgłos wśród 

mieszkańców gminy i nie tylko. Warto więc w przyszłości promować realizację działań wydawniczych 

bądź emisyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury w celu budowania funkcji 

sponsoringu lub stałej współpracy ekonomicznej z lokalnymi przedsiębiorstwami.  

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. W Poddziałaniu 6.1.3 założono realizację dwóch typów projektów: rozwój infrastruktury 

instytucji kultury oraz dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa 

niematerialnego.  

2. We wsparciu ukierunkowanym na rozwój instytucji kultury (25 projektów) działania 

projektowe odpowiadają na wysoki potencjał instytucji kultury w województwie 

małopolskim i jednocześnie na ich deficyt infrastrukturalny i wyposażeniowy, skutkujący 

niewystarczającą ofertą kulturalną dla lokalnych społeczności. 

3. W wyniku realizacji interwencji wspierających lokalne instytucje kultury rozszerzyła się ich 

oferta programowa, podniosła jakość usług, również w wyniku zastosowania nowych 

rozwiązań technologicznych, a także znacząco wzrosła liczba użytkowników. Stwierdzono 

także poprawę konkurencyjności wspartych instytucji. Projekty te w wysokim stopniu 

przyczyniły się więc do przekształcania instytucji kultury w nowoczesne centra dostępu do 

wiedzy i oferty kulturalnej oraz ośrodki życia społecznego. 

4. W 12 projektach odnoszących się do wsparcia dziedzictwa niematerialnego premiowano 

interwencje przyczyniające się nie tylko do ochrony (zachowania) niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego regionu (np. dokumentacja), ale także włączające to dziedzictwo 

do współczesnego obiegu kulturowego i/lub gospodarczego, tworząc warunki dla jego 
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przyswojenia i reinterpretacji.  

5. Przeprowadzone interwencje charakteryzują się wysoką trwałością nie tylko ze względu na 

digitalizację i utrwalenie w formie pisanej dziedzictwa niematerialnego, ale także poprzez 

szerokie zastosowanie rozwiązań tzw. edukacji kaskadowej, polegającej na szkoleniu kadr 

edukacyjnych rozprzestrzeniających pozyskaną w projekcie wiedzę. 

6. Zrealizowane przedsięwzięcia charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową i 

trwałością. Ważnym elementem zachowania trwałości działań projektowych jest realizacja 

większości projektów na terenie kilkunastu lub większej liczby gmin, co buduje więzi 

międzylokalne i sprzyja w przyszłości realizacji wspólnych przedsięwzięć.  

7. W niewystarczającym stopniu wykorzystano możliwości Programu w zakresie animowania 

współpracy instytucji kultury z lokalnymi przedstawicielami przemysłów czasu wolnego oraz 

z lokalnymi przedsiębiorcami. Deficyt ten powinien zostać uzupełniony w kolejnym okresie 

programowania z zachowaniem premiowania partnerstwa lokalnego, finansującego imprezy 

kulturalne we wspartych instytucjach. 
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LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE (PODDZIAŁANIE 6.1.4)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR założono realizację projektów dotyczących 

rozwoju szlaków turystycznych w subregionach, służących właściwemu ukierunkowaniu ruchu 

turystycznego na terenach o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego, przyczyniających 

się do zwiększenia atrakcyjności tych obszarów. Miało to być odpowiedzią na wysoki potencjał 

Małopolski do tworzenia oferty dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i 

rowerowych, w otoczeniu zasobów cennych przyrodniczo, ze względu na korzystne uwarunkowania 

geograficzne i krajobrazowe. 

Do realizacji przewidziano projekty z zakresu budowy, rozbudowy i promocji szlaków turystycznych i 

rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.). 

Dodatkowo przewidziano możliwość wsparcia infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe 

wyposażone w wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, 

stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia 

rekreacyjno-gimnastyczne, parkingi). Zgodnie z zapisami SZOOP, wykluczono wspieranie inwestycji z 

zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek zawodów sportowych oraz 

wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w 

szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny) oraz budynki 

służące funkcjom administracyjno-zarządczym.  

Wskaźnikiem produktu, mierzącym efekty Poddziałania jest długość szlaków turystycznych, a 

wskaźnikiem rezultatu - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. 

Logika interwencji Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR została w dokumentach 

programowych opisana trafnie. Występują bezpośrednie związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy 

opisanymi wyzwaniami i potencjałem Małopolski a zaplanowanymi działaniami. Wybrane do 

monitorowania wskaźniki trafnie mierzą osiągane efekty. Projekty wybrane do dofinansowania 

trafnie wpisują się w tę logikę interwencji, na co wpływ mają m.in. wymogi określone w SZOOP oraz 

kryteria oceny projektów (o czym w dalszej części rozdziału). Realizowane projekty dotyczą głównie 

tras rowerowych (10 projektów) oraz tras pieszo-rowerowych (4 projekty). W znacznie mniejszym 

stopniu wspierano trasy narciarstwa biegowego (1 projekt). W jednym projekcie przewidziano 

budowę ścieżki dydaktycznej, jednakże należy podkreślić, że i w pozostałych projektach przewidziano 

do realizacji elementy edukacyjne.  

Do dnia 8.11.2019 roku w Poddziałaniu przeprowadzono dwa konkursowe nabory wniosków, jeden 

na przełomie 2016 i 2017 roku oraz drugi – w połowie roku 2018. Oba nabory cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wnioskodawców. Podpisano 17 umów, natomiast po rozwiązaniu w czerwcu 2019 

roku jednej z nich, w realizacji jest 16 projektów o wartości 81,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE 

wynosi 38,2 mln zł. Na dzień 8.11.2019 roku jedynie dwa projekty zostały zakończone. W 

harmonogramie naborów na 2020 rok nie przewidziano konkursów dla Poddziałania 6.1.4. 

Zakontraktowano niemal wszystkie środki (94,3%). Wartość złożonych wniosków o płatność stanowi 

26,7% alokacji, co plasuje Poddziałanie na przedostatnim miejscu w całej 6. Osi priorytetowej (na 
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ostatnim znajduje się Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych, gdzie wartość złożonych WoP stanowi 14,4% alokacji).  

Postępy finansowe są zgodne z harmonogramami projektów. Zakończenie większości z nich 

przewidziano na rok 2020 lub później. W kilku projektach beneficjenci wnioskowali do IZ o 

wydłużenie terminu realizacji, co głównie wynikało z uwarunkowań pogodowych (przedłużająca się 

zima, podtopienia wymagające odbudowania szkód na powstałych trasach). W 5 przypadkach 

beneficjent zgłaszał problem z wyłonieniem wykonawcy, ze względu na oferty znacząco wykraczające 

poza budżet, co spowodowało konieczność podzielenia projektów na odcinki, zwiększenie wkładu 

własnego, lub zmianę parametrów inwestycji na tańsze rozwiązania, w tym w jednym przypadku 

zamianę budowy ścieżki na jej wyznaczenie (na terenie jednej gminy)6.  

W ramach Poddziałania najwięcej środków trafiło do subregionu sądeckiego (36% dofinansowania 

UE), rozlokowując się w miarę równomiernie aż w 14 gminach. Również w subregionie tarnowskim 

wsparcie rozlokowano równomiernie w 11 gminach. Na tle wszystkich gmin w regionie pod 

względem wartości całkowitej projektów wyróżnia się gmina wiejska Nowy Targ, gdzie zlokalizowano 

projekt punktowy pn. Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - Klikuszowa - etap I (11,06 mln 

zł, w tym wartość dofinansowania UE 1,83 mln zł)  

Mapa 6 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  

                                                 
6
 Analiza na podstawie opisu problemów zgłaszanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność.  
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W realizowanych projektach zaplanowano wsparcie 426,6 km szlaków turystycznych, w tym 56,8 km 

mają stanowić szlaki odnowione, a zdecydowaną większość, bo 370,8 km – szlaki nowoutworzone. Do 

dnia 8.11.2019 roku wskaźniki te osiągnięto w 2,8% w przypadku długości odnowionych szlaków i 

45,0% w przypadku nowopowstałych. W sumie oznacza to 168,4 km szlaków. Osiągnięta wartość 

stanowi ponad połowę (53,4%) wartości docelowej wskaźnika programowego Długość szlaków 

turystycznych, która wynosi 325 km. Zrealizowanie wszystkich projektów zgodnie z założeniami, 

pozwoli przekroczyć ten wskaźnik, a należy mieć na uwadze również fakt, że wskaźnik ten realizuje 

również Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych, w którym w podpisanych umowach 

przewiduje się wsparcie kolejnych 451 km szlaków.  

Również programowy wskaźnik rezultatu, jakim jest Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne, zostanie znacząco przekroczony. Wartość docelową określono na 721 tys. 

odwiedzin na rok, a w samym Poddziałaniu 6.1.4 beneficjenci przewidują, iż osiągną wskaźnik na 

poziomie 331,5 tys. W głównej mierze do znaczącego przekroczenia wartości docelowej przyczyni się 

wsparcie regionalnej sieci tras rowerowych, gdzie w realizowanych projektach pozakonkursowych 

założono prawie 800 tys. odwiedzin/rok. Ze względu na wczesny etap realizacji projektów oraz 

odroczony pomiar rezultatu, w złożonych wnioskach o płatność beneficjenci wykazali na razie w 

sumie 3% realizacji tego wskaźnika.  

Podsumowując, postępy rzeczowe są adekwatne do postępów finansowych, a pojawiające się 

problemy realizacyjne wynikające ze wzrostu cen materiałów i usług na rynku budowlanym nie 

stanowią zagrożenia dla realizacji celów końcowych.  

Wpływ interwencji na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wspartych obszarów 

Małopolska ze względu na uwarunkowania geograficzne i krajobrazowe posiada duży potencjał do 

tworzenia oferty dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych, 

w otoczeniu zasobów cennych przyrodniczo. Szczególny potencjał ma turystyka rowerowa. Jest to 

najpopularniejszy sport uprawiany przez Polaków – tę formę aktywności wybiera 41% kobiet i 34% 

mężczyzn. W 6 na 10 polskich gospodarstw domowych jest przynajmniej jeden taki pojazd. Liczba 

aktywnych cyklistów rośnie z roku na rok. Jeszcze w 2016 roku co czwarty ankietowany przyznawał, 

że uprawia tę dyscyplinę. Już w 2018 roku później ten odsetek wzrósł do 38%7. Polacy najczęściej 

wykorzystują jazdę rowerem do celów rekreacyjnych (87%), komunikacyjnych (25%) oraz jako sposób 

dbania o zdrowie fizyczne (34%)8.  

Aż 10 na 16 projektów w Poddziałaniu 6.1.4 dotyczy tras rowerowych, a 4 rowerowo-pieszych. Jeden 

projekt (Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - Klikuszowa - etap I) zakłada powstanie 

prawie 2 km trasy narciarstwa biegowego. Wśród projektów znajduje się też jeden wspierający 

ścieżki dydaktyczne, z dominującym elementem edukacyjnym. Jest to projekt Uatrakcyjnienie oferty 

turystyczno- dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących i stworzenie sieci 

ścieżek pod nazwą „Babiogórska Parzenica”, realizowany przez Babiogórski Park Narodowy. 

                                                 
7
 Badanie Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia, 2019 

8
 GUS, 2013 
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Główne efekty Poddziałania będą zatem widoczne w obszarze rozwoju turystyki rowerowej. W 

Małopolsce wg szacunków PTTK jest około 5 tysięcy km oznakowanych szlaków rowerowych. W 

realizowanych projektach w Poddziałaniu 6.1.4 zaplanowano powstanie 371 km nowych szlaków, co 

oznacza przyrost o ponad 7%. W skali całego regionu nie jest to może znacząca liczba, ale trzeba mieć 

na uwadze, że są to trasy lokalne. Projekty w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu liczby 

kilometrów tras turystycznych na obszarach, w których są zlokalizowane. W tych gminach, dla 

których rozmówcy potrafili podać dane liczbowe, średnio liczba kilometrów wzrosła prawie o 1/3. Dla 

porównania, w grupie kontrfaktycznej, w przypadku podmiotów podejmujących działania w zakresie 

szlaków turystycznych, przyrost ten był znacznie niższy i nie przekroczył 10%. Ponad co trzeci 

respondent wskazał też, że w wyniku tych działań długość tras nie uległa zmianie, co może 

sugerować, iż podejmowane były działania w zakresie utrzymania lub modernizacji, a nie budowy 

nowych szlaków. Większe inwestycje stanowią duże obciążenie finansowe dla właścicieli, a 

jednocześnie, w szczególności dla samorządów gminnych, obszar wspierania turystyki nie jest 

traktowany priorytetowo w świetle innych potrzeb mieszkańców. Wynika to jednoznacznie z 

wywiadów z beneficjentami RPO WM 2014-2020, którzy przyznają, że bez dofinansowania projekty 

nie zostałyby zrealizowane. Już obecne warunki udzielania wsparcia – dofinansowanie na poziomie 

nie wyższym niż 60%, były dolną granicą akceptowalności. Konieczność wyłożenia środków własnych 

stanowiło czasem duże wyzwanie dla JST. 

O wartości tych inwestycji świadczy jednak nie tylko przyrost km tras rowerowych, ale przede 

wszystkim ich trafność do lokalnych potrzeb i potencjału. Udaje się to osiągać m.in. dzięki 

odpowiedniemu sformułowaniu warunków wsparcia i kryteriów oceny projektów. Wymogiem 

stawianym projektom dotyczącym lokalnych tras rowerowych jest spójność z siecią tras rowerowych. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt dotyczy lokalnej trasy rowerowej, która zapewnia 

łączność z siecią tras rowerowych zaprojektowanych w „Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras 

rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Województwie Małopolskim” (dalej: 

Koncepcja…). Analiza lokalizacji projektów wskazuje, iż założenie to jest realizowane we wszystkich 

projektach w obszarze rozwoju turystyki rowerowej.  

W większości z nich efekt połączenia z regionalnymi (VeloMałopolska) lub międzynarodowymi 

(EuroVelo) trasami rowerowymi będzie osiągnięty od razu po zakończeniu działań projektowych, gdyż 

główne trasy już funkcjonują. W kilku przypadkach, na styku lokalnych tras i tras wyższego rzędu 

będą powstawały węzły, a w jednym projekcie w gminie Babice, lokalne trasy częściowo pokrywają 

się z regionalnymi, co spowodowało konieczność ustaleń pomiędzy realizatorami co do zakresu 

inwestycji i oznakowania. Także w przypadku gminy Brzeszcze wytyczone trasy będą 

komplementarne w stosunku do prowadzącej przez teren gminy Wiślanej Trasy Rowerowej, a także 

stanowić będą jej rozwinięcie. 

W kilku jednak przypadkach efekt połączenia z siecią tras rowerowych zaprojektowanych w 

Koncepcji… będzie odroczony w czasie, ze względu na to, iż część tras opisanych w Koncepcji… 

pozostaje na razie w fazie planów9. Dotyczy to np. gminy Gorlice, przez którą, zgodnie z Koncepcją…, 

przebiegać będzie Velo Ropa (o trasie przez: Białą Niżną – Gródek – Ropę– Szymbark– Gorlice – 

Zagórzany), będąca tzw. trasą pozostałą, która z kolei ma zapewnić miastu w przyszłości atrakcyjne 

                                                 
9
 Patrz rozdział REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH (PODDZIAŁANIE 6.1.5). 
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połączenie z siecią tras głównych – Velo Dunajec i Euro Velo 11 – jako trasami głównymi. Velo Ropa 

pozostaje na razie poza realizacją w ramach RPO WM 2014-2020. Jednocześnie należy podkreślić, iż 

przez gminę Gorlice przebiegają Karpacki Szlak Rowerowy, a także dwukierunkowy Winny Szlak 

Rowerowy oraz Królewski szlak Rowerowy.  

W jednym przypadku projekt budowy trasy lokalnej wymagać będzie dobudowania około 8 km 

odcinka, aby połączyć lokalną trasę z projektowaną VeloRaba. Decyzję o tej inwestycji odsunięto w 

czasie ze względu na brak porozumienia z sąsiednią gminą co do realizacji wspólnego projektu. 

Ponieważ zdaniem beneficjenta inwestycja ta jest kluczowa, przewiduje się wygospodarowanie 

środków na nią w budżecie gminy w najbliższym czasie. W innym przypadku połączenie tras 

wybudowanych w jednej gminie z trasą regionalną odbywa się poprzez wykorzystanie już istniejących 

tras w gminie sąsiedniej.  

W niektórych projektach, jak wskazuje m.in. analiza odbiorców efektów projektów we wnioskach o 

dofinansowanie, przyłączenie do regionalnej sieci tras rowerowych będzie kluczowe dla osiągnięcia 

wskaźnika wzrostu ruchu turystycznego. Przykładem może być projekt realizowany na terenie gminy 

Babice, gdzie o potencjale dla turystyki rowerowej decyduje zlokalizowanie na obszarze gminy dwóch 

międzynarodowych szlaków rowerowych - zielonego Greenways „Kraków-Morawy-Wiedeń” oraz 

EUROVELO R4. Z kolei w południowej części gminy wzdłuż Wisły na wałach przeciwpowodziowych 

powstała Wiślana Trasa Rowerowa będąca kolejną trasą o znaczeniu ponadregionalnym. 

Uzupełnienie brakujących lokalnych tras turystycznych umożliwi wygodne dotarcie do głównych 

atrakcji gminy – Skansenu i Zamku Lipowiec. 

W większości projektów jednakże oczekiwany przyrost użytkowników ma inne źródła, niż 

przemierzający trasami regionalnymi rowerzyści tzw. wielodniowi. Głównie bowiem beneficjenci 

spodziewają się wzrostu liczby użytkowników będących przede wszystkim mieszkańcami danej gminy 

lub turystami dojeżdżającymi z pobliskich ośrodków miejskich na krótkoterminowe pobyty. Na 

przykład beneficjent i partnerzy projektu Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową 

infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I, 

wskazują, że ich oferta skierowana jest głównie do mieszkańców Krakowa, od którego obszar 

realizacji projektu oddalony jest o około 30 km. Z kolei projekt Budowa trasy rowerowej 

Wierzchosławice-Dwudniaki – Velo Dunajec w Gminie Wierzchosławice skierowany jest głównie do 

mieszkańców pobliskiego Tarnowa i gmin ościennych, odwiedzających gminę ze względu na Lasy 

Wierzchosławickie ze ścieżką edukacyjną, a także liczne akweny wodne. 

Innym przykładem może być gmina Bochnia, która, jak wskazują dane za 2018 rok, znalazła się na 17. 

miejscu pod względem najczęściej odwiedzanych atrakcji w regionie10. Główną atrakcją turystyczną 

pozostawała jednakże zabytkowa kopalnia (obiekt w randze UNESCO), która ogniskuje ruch 

turystyczny w obrębie nadszybia „Campi”, z dominacją pobytów krótkich (3-4 godzinnych) – co jest 

oczywistą szkodą dla rozwoju społeczno-gospodarczego historycznego centrum (śródmieścia). 

Brakuje zarówno systemu urządzonych tras spacerowych, opartego na terenach otwartych 

położonych w śródmieściu oraz na jego obrzeżach, a także tras rowerowych, które mają charakter 

wyłącznie lokalny, odcinkowy i nie tworzą spójnego systemu pozwalającego na kompleksowe 

                                                 
10

 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 r., badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną  
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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poznanie miasta. Założona w projekcie TURISTICUS - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych 

na terenie Bochni rozbudowa szlaków pieszych i rowerowych ma być zatem czynnikiem sprzyjającym 

zatrzymaniu odwiedzających kopalnię soli w mieście – na pobyt z jednym lub kilkoma noclegami.  

Z kolei projekt gminy Gorlice adresowany jest do grupy odbiorców bezpośrednich – mieszkańców 

Gorlic, ale także gmin ościennych (głównie Sękowa), dla których stworzony zostanie system tras o 

charakterze rekreacyjnym i atrakcyjnych turystycznie. Ponadto system ten ułatwi im komunikację 

pomiędzy gminami, a także miastem Gorlice. Każda z części gminy pełni inną funkcję dla lokalnej 

społeczności. Kontynuacja budowy ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku gminy Sękowa umożliwi 

mieszkańcom miejscowości swobodną komunikację rowerową bez konieczności użytkowania 

samochodu w celu dojazdu do i z pracy, czy też zrobienia codziennych zakupów, wizycie w banku, 

urzędzie11. 

Koncepcja łączenia lokalnych i regionalnych tras rowerowych jest zdecydowanie słuszna, odpowiada 

bowiem na powszechny problem braku powiązanych sieci szlaków rowerowych. Efekt spójności 

wzmacniany jest warunkami konkursów w Poddziałaniu 6.1.4, dzięki którym ujednolicony został 

standard tych tras pod względem jakości i oznakowania.  

Jednocześnie pozytywnie należy ocenić świadomość beneficjentów, jakie grupy są głównymi 

odbiorcami ich projektów, co pozwoliło nie ograniczyć głównego celu projektów jedynie do 

zapewnienia łączności z trasami głównymi, ale przede wszystkim stworzyć taką ofertę turystyczną, 

która w jeszcze większym stopniu trafi w potrzeby głównych użytkowników. Dobra znajomość tzw. 

targetu przekłada się również na podejmowanie działań komplementarnych, niezwiązanych z trasami 

turystycznymi, ale także infrastrukturą innego rodzaju, np. związaną z rozwojem uzdrowisk, 

zbiorników wodnych, czy zagospodarowaniem terenów cennych przyrodniczo, ale zaniedbanych i 

narażonych na antropopresję.  

Analiza zakresu projektów, szczególnie już zakończonych, a także wywiady z beneficjentami i 

przedstawicielami instytucji, wskazują na wyraźny efekt w postaci zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej wspartych obszarów. Przejawia się to w kilku aspektach. 

Po pierwsze we wszystkich projektach zadbano o poprawę dostępności do obszarów stanowiących 

atrakcje turystyczne (np. obiektów zabytkowych) lub obszarów cennych przyrodniczo (np. objętych 

formą ochrony przyrody, które wymagają właściwego ukierunkowania ruchu turystycznego na tych 

obszarach). Można zakładać, iż jest to m.in. efektem kryterium oceny projektów, wg którego 

preferowane były projekty, dające możliwość bezpośredniego dotarcia do obszarów cennych 

przyrodniczo oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Dzięki powstałym nowym ścieżkom 

rowerowym, czy pieszym, jak również modernizacji istniejących tras, turyści zyskają możliwość 

bezpośredniego dotarcia do obszarów cennych zarówno z uwagi na walory historyczne, kulturowe, 

przyrodnicze.  

Po drugie, inwestycje dają możliwość korzystania z ich efektów przez różnorodne grupy odbiorców. 

Mowa tu nie tylko o osobach z niepełnosprawnością, którzy dzięki wprowadzonym ułatwieniom (w 6 

projektach finansowane są koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami) 

                                                 
11

 Na podstawie analizy wniosku o dofinansowanie.  
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zyskują dostęp do atrakcji turystycznych, a także informacji o nich. Chodzi także o rodziny z dziećmi w 

wózkach lub na rowerach z przyczepkami, którzy, dzięki zapewnionym wysokim standardom 

zbudowanych szlaków, mogą bez problemu planować nawet dłuższe wycieczki. 

Po trzecie, atrakcyjność obszarów oddziaływania projektów wzmacnia się dzięki poprawie estetyzacji 

przestrzennej i funkcjonalnej. Jak podkreślano w wywiadach pogłębionych, część terenów objętych 

projektem była wcześniej wykorzystywana dla rekreacji sezonowej nie zorganizowanej, często 

szkodliwiej dla środowiska naturalnego (np. zaśmiecone miejsca, samochody pozostawiane poza 

wyznaczonymi miejscami z uwagi na brak stosownej infrastruktury). Zrealizowanie działań w 

projektach pozwoli skanalizować ruch turystyczny do miejsc, w których będzie można go kontrolować 

i dalej rozwijać rekreacyjnie. Na ten efekt również silnie oddziałują projekty zakładające, poza samym 

powstaniem tras turystycznych, także infrastrukturę towarzyszącą.  

Efektem realizacji części projektów będzie także rozszerzenie oferty skierowanej do turystów. 

Przykładem takiego projektu może być projekt Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - 

Klikuszowa - etap I, którego przedmiotem jest budowa ogólnodostępnej turystycznej trasy 

narciarstwa biegowego (w formie pętli) do odbywania wycieczek, oznakowanej jednolitymi znakami i 

wyposażonej w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie 

turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych 

warunkach pogodowych. Oświetlenie trasy uczyni ją dostępną o każdej porze roku. Nowopowstały 

szlak turystyczny służyć będzie uprawianiu narciarstwa biegowego w czasie zimy, natomiast w 

pozostałych okresach roku udostępniony będzie jako ścieżka biegowa i trasa rowerowa, a planowane 

w II etapie położenie na jednym z odcinków nawierzchni bitumicznej umożliwi korzystanie z trasy 

przez nartorolkarzy. 

Także realizacja projektu pn. Uatrakcyjnienie oferty turystyczno-dydaktycznej podnóża Babiej Góry 

poprzez przebudowę istniejących i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą „Babiogórska Parzenica” ma na 

celu zwiększenie i uatrakcyjnienie dotychczasowej oferty edukacyjnej Babiogórskiego Parku 

Narodowego. Projekt zakłada modernizację dotychczas użytkowanych ścieżek dydaktycznych na 

terenie BgPN poprzez ich rozbudowę o dodatkowe odcinki (pętle). Modernizacji ulegną dwie 

sąsiadujące ze sobą ścieżki, co pozwoli nadać im nową, bogatszą wartość merytoryczną. Przełoży się 

to na możliwość szerszego udostępnienia oferty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i turystów 

indywidualnych. Projekt przewiduje opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej 

dydaktycznego wykorzystania zmodernizowanych oraz nowo powstałych ścieżek.  

Również projekty zakładające powstanie tras rowerowych, jeśli towarzyszą temu dodatkowe 

inwestycje, np. w siłownie na świeżym powietrzu, czy place zabaw, również przynoszą efekt w postaci 

rozwinięcia oferty dla użytkowników różnego typu, a co za tym idzie – zwiększają atrakcyjność 

danego miejsca, nie tylko turystyczną, ale też poprawiającą jakość życia samych mieszkańców. 

Pozytywnie należy ocenić kryteria oceny projektów promujące przedsięwzięcia kompleksowe, tj. 

zakładające, poza powstaniem samej trasy, również wyposażenie trasy w infrastrukturę 

towarzyszącą, poprawiającą komfort podróżującego turysty. Zdaniem uczestników panelu ekspertów, 

wymagania pod tym względem są wśród turystów coraz większe i mogą zdecydować o tym, na ile 

dane miejsce będzie atrakcyjne turystycznie. W niemal wszystkich projektach uwzględniono ten 

aspekt. O skuteczności kryterium oceny projektów w zakresie kompleksowości może świadczyć to, iż 
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w grupie porównawczej (badanie kontrfaktyczne) jedynie połowa tych, którzy realizowali działania w 

zakresie tras turystycznych, rozszerzyła ofertę skierowaną do użytkowników. 

Elementem wzmacniającym efekt poprawy dostępności do obszarów stanowiących atrakcje 

turystyczne lub obszarów cennych przyrodniczo jest włączenie w niemal wszystkie projekty działań 

informacyjnych i promocyjnych. Działania promocyjne są adekwatne do skali projektów oraz 

głównych odbiorców. W przypadku tras rowerowych są to głównie tablice informacyjne, mapy i 

przewodniki w wersji papierowej (we wszystkich projektach) oraz mapy interaktywne (w większości 

projektów) z zaznaczonymi trasami rowerowymi, atrakcjami turystycznymi i usługami. W części 

projektów przewidziano uruchomienie kanałów informacyjnych w social media, spoty reklamowe lub 

artykuły prasowe.  

Pozytywnie należy ocenić materiały informacyjne i promocyjne dostępne on-line. Jak pokazują 

badania, w 2018 roku Małopolanie najchętniej korzystali z informatorów turystycznych on-line 

dotyczących regionalnych i lokalnych atrakcji turystycznych (64,0%). Na drugiej pozycji uplasowało się 

korzystanie z auto map, lokalizatorów miejsc i wyznaczanie tras w Internecie – 59,5%. Wśród 

badanych, 13,1% wskazało, że nie korzysta i nie jest zainteresowany/a korzystaniem z usług e-

turystyki12. 

Ciekawe i godne powielania rozwiązanie planuje się wdrożyć w projekcie TURISTICUS - budowa 

zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni, w którym głównymi odbiorcami efektów 

projektów mają być turyści odwiedzający jedną z popularniejszych atrakcji regionu zabytkową 

kopalnię soli. Poza standardowymi działaniami polegającymi na opublikowaniu map, przewodników – 

papierowych i interaktywnych, przewidziano opracowanie turystycznych gier terenowych (qestów) i 

druk ulotek (tzw. kart wypraw). Jak wskazuje beneficjent, questing to nowa metoda odkrywania i 

interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, polegająca na tworzeniu nieoznakowanych 

tras oraz gier przygodowych (questów), którymi można wędrować, rozwiązując zagadki zawarte w 

wierszowanych wskazówkach i instrukcjach krajoznawczych. Na końcu na zdobywców czeka skarb – 

skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. Opracowane questy 

mają być uzupełnieniem powstałych w projekcie znakowanych szlaków rowerowych „Tour de 

Kopalnia” (quest rowerowy), wyznaczonych traktów pieszych Św. Kingi, Św. Barbary i św. Mikołaja 

(quest pieszy) oraz szlaków spacerowych „Korona Bochni” (quest spacerowy). Wersja mobilna 

questów będzie dostępna w aplikacji. Sam proces powstania questów ma być uspołeczniony – 

planowane są warsztaty, mające na celu wypracowanie koncepcji ideowej (scenariusza) questów przy 

udziale społeczności lokalnej (mieszkańcy, lokalne muzea i biblioteki, gestorzy atrakcji turystycznych, 

biznes, NGO) z wykorzystaniem formy warsztatowej. Całe to działanie jest ciekawym sposobem, aby 

nie tylko uatrakcyjnić przejazd, czy przejście trasą, ale jednocześnie sprawić, że użytkownicy 

odwiedzą jak największą liczbę atrakcji turystycznych, zlokalizowanych na trasie, co wzmocni 

oczekiwane efekty samej inwestycji.  

Wprowadzenie programów i aplikacji mobilnych, umożlwiających poruszanie się trasami i planowanie 

własnych wycieczek, jest również mocną stroną projektów. Przykładem może być gmina Grybów, 

która w ramach projektu utworzyła 80 km nowych tras rowerowych (tzw. Okrężny Szlak Rowerowy). 

                                                 
12

 Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 
Departament Polityki Regionalnej. 
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Dostępna na stronie gminy aplikacja pozwala na pobranie na telefon komórkowy przewodnika GPS z 

10 gotowymi wycieczkami (pokazującymi czas, odległość, trudność oraz atrakcje turystyczne na 

trasie) oraz możliwością tworzenia własnych. Okrężny Szlak Rowerowy jest udostępniony od 2017 

roku.  

Słabością działań promocyjnych jest jednak rozproszenie informacji o powstałych trasach – 

najczęściej są lub będą one umieszczane na stronie internetowej beneficjenta. Brakuje informacji o 

lokalnych trasach zgromadzonych w jednym miejscu. Odpowiednim miejscem wydaje się 

funkcjonujący od 2019 roku portal https://narowery.visitmalopolska.pl, zawierający kilkadziesiąt 

propozycji wycieczek rowerowych w całym regionie, prezentujący stan budowy sieci tras 

regionalnych i informujący o głównych wydarzeniach w świecie cyklistów. Należy w przyszłości 

wprowadzić wymóg zgłaszania do operatora strony https://narowery.visitmalopolska.pl propozycji 

wycieczek rowerowych wykorzystujących trasy rowerowe lub rowerowo-piesze powstałe w 

ramach projektów RPO WM, wraz z opisem trasy i atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi na 

trasie. W przypadku już zrealizowanych projektów, bądź będących w realizacji, rekomenduje się 

zachęcenie beneficjentów do zgłoszenia swoich inwestycji do MSIT. Małopolski System Informacji 

Turystycznej, oferujący ujednolicony oraz zintegrowany system informacyjny, powstał jako 

odpowiedź na dane wskazujące na to, iż niemal połowa odwiedzających region, szuka informacji 

online na jego temat. Portal ten ma duży potencjał do wykorzystywania. Jak pokazało badanie 

mieszkańców Małopolski w 2018 roku, najwięcej Małopolan słyszało – choć na razie jeszcze nie 

korzystało13 – właśnie o Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej (tj. 42,5%)14. 

Jak wskazują przedstawiciele Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego, starają się na własną rękę zdobywać informacje o powstających 

trasach, ale mają świadomość, że posiadane informacje nie są pełne. Co więcej, podkreślają, że brak 

dostępu do pełnej informacji na temat powstających tras rowerowych nie dotyczy jedynie 6. Osi 

priorytetowej, ale też innych, np. w OP4, gdzie wspierany jest niskoemisyjny transport miejski.  

Wywiady z beneficjentami już zakończonych projektów wskazują, że udaje się osiągać zakładane 

efekty w postaci zwiększenia ruchu turystycznego. Przykładem może być projekt objęty studium 

przypadku gminy Grybów, na terenie której stworzono 80 kilometrowy tzw. Okrężny Szlak 

Rowerowy. Stał się popularnym miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów. 

Przed realizacją projektu spora część ruchu turystycznego Subregionu Sądeckiego koncentrowała się 

w bardziej atrakcyjnych ośrodkach turystycznych takich jak np. tj. Krynica, Muszyna, Piwniczna. Dzięki 

powstaniu nowej oferty w ramach projektu skierowanej do turystów i odwiedzających z sąsiednich 

gmin część tego ruchu przeniesiona została także na teren obszaru gminy Grybów. Od 2017 roku, 

kiedy szlak oddano do użytkowania, udało się także zorganizować kilka imprez rowerowych, których 

wcześniej na terenie gminy nie było w ogóle. Na rok 2020 zaplanowano już 3 takie wydarzenia, m.in. 

maraton rowerowy w ramach cyklu maratonów pn. Cyklokarpaty (wyścigi rowerowe dla amatorów i 

wyścigi rowerowe dla dzieci odbywające się od kwietnia do września na terenie województw 

podkarpackiego i małopolskiego). Impreza tego typu miała miejsce już w 20129 roku, kiedy w 
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 Odsetek tych, którzy skorzystali wyniósł 8,5%.  
14

 Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2018, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 
Departament Polityki Regionalnej. 
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gminnym Centrum Sportów Zimowych ulokowane zostało miasteczko zawodów, a także start i meta. 

Dzięki tej imprezie gmina zyskała unikalną szansę promowania (ponad 9 tys. polubień i użytkowników 

obserwujących to wydarzenie) swoich walorów przyrodniczo-turystycznych (kilkuset czynnych 

uczestników). Ponadto organizacja takich zawodów jest pozytywnie odbierana przez lokalnych 

przedsiębiorców, którzy odnotowują wzrost obrotów świadczonych przez siebie usług. 

Jak wynika z rozmów z przedstawicielami LGD Korona Sądecka, do której należy gmina Grybów, 

planowane są organizacje szeregu imprez z wykorzystaniem wytworzonej w ramach projektu 

infrastruktury (organizacja rajdów rowerowych). Trwają rozmowy by w organizację wydarzenia 

zaangażować także ościenne LGD (LGD Stary Sącz, LGD Brama Beskidu, LGD Perły Beskidu sądeckiego, 

Gorlice). 

Stworzony szlak turystyczny przebiegający przez wszystkie sołectwa w gminie, łączący atrakcje 

turystyczne i przyrodnicze m.in. cerkwie drewniane, wieże widokowe, historyczne cmentarze, ale też 

punkty usługowe i gastronomiczne. Jak wynika z wywiadu z beneficjentem, we wszystkich tych 

miejscach odnotowano wzrost liczby turystów i użytkowników. Stworzono jednocześnie warunki do 

wydłużenia czasu ich pobytu na terenie gminy, ponieważ szlak można przebyć w ciągu od 2 do nawet 

4 dni (w zależności od kondycji fizycznej odwiedzających). 

Nie odnotowano jeszcze tworzenia nowych punktów gastronomicznych, czy noclegowych, ale 

zwiększyło się obłożenie już dostępnych. 

Korzyści płynące z realizacji projektu gminy Grybów to również większa integracja społeczna. 

Przejawia się ona w zorganizowanych formach aktywności społecznej w postaci grupowych wycieczek 

rowerowych oraz możliwości wspólnego korzystania z siłowni zewnętrznych. Jak wynika z rozmów 

przeprowadzonych z jednym z przedstawicieli społeczności lokalnej w wyniku realizacji projektu 

nastąpiła większa aktywizacja wśród lokalnej ludności. Przykładowo wskazano, iż z Wyskitnej w 

gminie Grybów cyklicznie wyrusza Pielgrzymka do figurki św. Jana Nepomucena w Wielkim Lesie. 

Uroczystością towarzyszy odprawienie Mszy świętej na leśnej polanie. Pielgrzymka ma nie tylko 

charakter religijny, ale również patriotyczny (w lesie prowadzone były walki partyzanckie). Rok 

rocznie zwiększa się liczba uczestników. Pobliski las (położony w bliskim sąsiedztwie szlaku) stał się 

dla mieszkańców ostatnimi czasu miejscem, które odzyskuje dotychczas utracone zainteresowanie 

(także z uwagi na lokalne wierzenia i lokalne historie związane z tym miejscem).  

Wszystkie projekty zakładają zwiększenie ruchu turystycznego. Ogółem dla wszystkich projektów ma 

to być o ponad 331,5 tys. odwiedzających więcej niż dotychczas. Przyjęte przez wnioskodawców 

metodologie liczenia i źródła danych są bardzo różne. Nie da się jednoznacznie ocenić trafności 

przyjętych wartości w poszczególnych projektach. Ich weryfikacja nastąpi po zakończeniu realizacji 

inwestycji. W jedynym projekcie, w którym wykazano wartość tego wskaźnika wyższą od zera, 

osiągnięto 100% zakładanego celu. W pozostałych projektach jest jeszcze za wcześnie, aby to 

zmierzyć. Pewnym punktem odniesienia jest tutaj za to badanie kontrfaktyczne, z którego wynika 

jednoznacznie, iż działania podejmowane w zakresie tras turystycznych przekładają się na wzrost 

liczby odwiedzających. W przypadku tras rowerowych dofinansowanych z RPO WM 2014-2020, ze 

względu na znaczne koszty, jedynie w jednym projekcie przewidziano montaż pętli do pomiaru ruchu 

turystycznego (beneficjent – powiat limanowski). W pozostałych przypadkach beneficjenci planują 

robić to „ręcznie”, tj. na podstawie obserwacji.  
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Podsumowanie 

Wsparcie w zakresie lokalnych tras turystycznych ocenić należy wysoko, jako trafne do potrzeb 

beneficjentów i odbiorców (mieszkańców i turystów), a także wydobywające i wzmacniające 

endogeniczne potencjały na obszarze oddziaływania. Zastosowane warunki udzielania wsparcia oraz 

kryteria oceny projektów wzmacniają te efekty i powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie 

finansowej. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: tworzenie spójnych połączeń z siecią 

głównych szlaków rowerowych, realizacja projektów kompleksowych, tj. uwzględniających, poza 

głównym elementem tworzenia tras, także wyposażenie trasy w infrastrukturę towarzyszącą, 

poprawiającą komfort podróżującego turysty oraz projekt zakłada podjęcie działań z zakresu 

rozpowszechniania informacji na temat trasy turystycznej (broszury, informatory, przewodniki, mapy, 

strony www itp.). Ten ostatni aspekt, tj. udostępnianie informacji o trasach, wymaga usprawnienia na 

poziomie regionalnym, poprzez włączenie nowych tras do informacji MSIT.  

Projekty mają duże znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej wspartych obszarów, 

poprzez poprawę dostępu do atrakcji historycznych, rekreacyjnych i przyrodniczych, poprawę 

komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, rozszerzenie oferty turystycznej, a także efekt zmniejszenia 

antropopresji poprzez uporządkowanie terenu i skanalizowanie ruchu turystycznego. Podejmowana 

interwencja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego, poprzez 

wykreowanie lepszych warunków do wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego regionu. 

Niewątpliwie skala projektów ma znaczenie dla budowania spójnej sieci połączeń tras turystycznych. 

Przykładem może być projekt powiatu limanowskiego, obejmujący 4 gminy. Dzięki projektowi 

utworzona zostanie spójna, ponadgminna, wielofunkcyjna trasa turystyczna, która umożliwi dostęp 

do położonych w pobliżu obiektów zabytkowych i miejsc o wysokich walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych (41 km, w tym 26 nowopowstałe). Innym przykładem jest projekt Zintegrowany 

produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza", liderowany przez 

Tarnowską Organizację Turystyczną i obejmujący 9 gmin (86 km tras, w tym 66 nowopowstałych).  

Jednakże nawet na poziomie pojedynczych gmin, dzięki zastosowanym kryteriom oceny i wymogom 

wsparcia, udaje się osiągać efekt w postaci spójnej i wygodnej dla użytkowników sieci tras, m.in. ze 

względu na zapewnione ujednolicone standardy. Niemniej zaleca się w kolejnym okresie 

programowania wzmocnienie znaczenia kryterium realizacji projektu w partnerstwie i na obszarze 

wykraczającym poza 1 gminę.  

Trwałość projektów jest wysoka. Powstała infrastruktura będzie mogła służyć przez lata, 

odpowiednio utrzymywana i remontowana. Zdaniem beneficjentów, obciążenia z tego wynikające są 

pomijalne w ich budżetach. Dodatkowy koszt z tego tytułu będzie, wg rozmówców, na poziomie 

niższym niż 0,1% wydatków ponoszonych przez gminy rocznie. Utrzymanie efektów projektów w 

okresie trwałości oraz po jego zakończeniu będzie oznaczać głównie utrzymanie nawierzchni szlaków 

w odpowiednim stanie (m.in. koszenie latem, odśnieżanie zimą) oraz utrzymywanie otoczenia w 

czystości (wywóz śmieci). Nadzór nad produktami projektu w okresie trwałości i kolejnych latach 

będzie realizowany przez samorządy w ramach ich standardowych obowiązków (np. nadzoru nad 

drogami gminnymi). Roczny koszt utrzymania kilometra trasy rowerowej lub rowerowo-pieszej waha 

się, w zależności od projektu, od 550 zł do 13 tys. zł, a średnio jest to 3,5 tys. zł. Wysokość kosztów 
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zależy od zakresu projektu – utrzymanie kosztuje więcej, jeśli w zakres projektu wchodzi 

rozbudowana infrastruktura towarzysząca.  

W gminie Raba Wyżna, gdzie na ukończeniu jest projekt budowy 7-kilometrowej ścieżki pieszo-

rowerowej, gmina zawarła wstępne porozumienie z właścicielem stacji narciarskiej przylegającej do 

trasy, że nie będzie ponosić kosztów utrzymania ścieżki w okresie zimowym (odśnieżanie). Za to 

zadanie odpowiadać będzie właściciel, który planuje utrzymywać nawierzchnię tak, aby stworzyć 

warunki do uprawiania narciarstwa biegowego. Mamy tu zatem do czynienia z podwójną korzyścią – 

finansową dla gminy i korzyścią dla przedsiębiorcy, w postaci rozszerzenia oferty dla jego klientów.  

Znacznie wyższe będą koszty utrzymania trasy do narciarstwa biegowego (54 tys. zł / km/ rok), na 

które składają się m.in. koszty paliwa do ratraka oraz energia elektryczna wykorzystanej do celów 

naśnieżania oraz oświetlenia tras, a także wynagrodzenie pracownika. Ale i tu koszty operacyjne w 

odniesieniu do dochodów budżetu gminy stanowią wartość poniżej 0,1%. Kwota ta nie stanowi 

znaczącego obciążenia budżetu Gminy i nie przyczyni się do zagrożenia jej płynności finansowej. 

Projekty w zakresie tras turystycznych nie generują co do zasady miejsc pracy bezpośrednio 

powiązanych z efektami projektów. Obsługa i utrzymanie tras rowerowych będzie zadaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za drogi lokalne, a dodatkowe zadania nie będą wymagały zwiększenia 

zatrudnienia. Jedynie projekt Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce - Klikuszowa spowoduje 

utworzenie 1 miejsca pracy dla tzw. pracownika gospodarczego, odpowiedzialnego m.in. za 

utrzymanie porządku na trasie biegowej, zbieranie odpadów komunalnych, koszenie pasa zieleni, 

pomoc logistyczną przy organizacji imprez i innych działań, wydarzeń kulturalnych organizowanych w 

obrębie trasy, a także monitoring liczby osób korzystających z trasy.  

Przedstawiciele gmin dostrzegają potencjał w dalszym rozwijaniu szlaków turystycznych i mają 

świadomość, jak ważne jest tworzenie spójnej sieci takich szlaków wykraczających poza teren jednej 

gminy. W planach część z nich ma realizację np. tras rowerowych, które pozwolą połączyć się z 

trasami sąsiednich gmin. Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe gmin oraz priorytetyzację innych 

obszarów życia mieszkańców niż rozwój szlaków turystycznych, wsparcie zewnętrzne jest 

niezbędnym impulsem do podejmowania działań w tym zakresie. Jak pokazało badanie 

kontrfaktyczne, dofinansowanie UE umożliwiło realizację inwestycji na znacznie większą skalę, niż w 

przypadku tych gmin, które takiego dofinansowania nie pozyskały. Wydaje się zatem, że, aby 

osiągnąć efekt skali projektów w zakresie tras turystycznych (szczególnie rowerowych, w połączeniu z 

powstającą siecią tras regionalnych), konieczne jest utrzymanie wsparcia zewnętrznego w kolejnym 

okresie programowania na poziomie mniej więcej takim, jak było to w RPO WM 2014-2020. Potencjał 

aplikacyjny jest znaczny – zarówno beneficjenci, jak i podmioty z grupy kontrfaktycznej deklarują 

niemal jednoznacznie dalsze potrzeby w zakresie budowy szlaków turystycznych i rekreacyjnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Głównie potrzeby dotyczą ścieżek rowerowych i infrastruktury 

towarzyszącej oraz ścieżek przyrodniczych połączonych np. z budową wież widokowych.  

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w pełni odpowiada 

na lokalne potrzeby, a także wysoki potencjał Małopolski do tworzenia oferty dla spędzania 

aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych, w otoczeniu zasobów cennych 
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przyrodniczo. 

2. Dzięki projektom poprawiła się dostęp do atrakcji historycznych, rekreacyjnych i 

przyrodniczych. Rozszerzono także ofertę turystyczną, a także osiągnięto efekt w postaci 

zmniejszenia antropopresji poprzez uporządkowanie terenu i skanalizowanie ruchu 

turystycznego. Udaje się także osiągać zakładane efekty w postaci zwiększenia ruchu 

turystycznego. 

3. Dofinansowanie UE umożliwiło realizację inwestycji na znacznie większą skalę, niż w 

przypadku tych gmin, które takiego dofinansowania nie pozyskały (badanie kontrfaktyczne). 

W gminach objętych wsparciem, średnio liczba kilometrów wzrosła prawie o 1/3, a w 

pozostałych – nie przekroczyła 10%. 

4. Wysoko należy ocenić sformułowane w SZOOP i dokumentacji konkursowej warunki 

wsparcia, m.in. tworzenie spójnych połączeń z siecią głównych szlaków rowerowych (co 

odpowiada na powszechny problem braku powiązanych sieci szlaków rowerowych) oraz 

kryterium kompleksowości wsparcia, tj. realizacja projektów uwzględniających, poza 

głównym elementem tworzenia tras, także wyposażenie trasy w infrastrukturę towarzyszącą 

(co przełożyło się na wzrost komfortu oraz rozszerzenie oferty rekreacyjnej skierowanej do 

użytkowników). 

5. Elementem wzmacniającym efekty projektów są działania informacyjne i promocyjne. 

Słabością tych działań jest jednak rozproszenie informacji o powstałych trasach – najczęściej 

są lub będą one umieszczane tylko na stronie internetowej beneficjenta. Brakuje informacji 

zgromadzonych w jednym miejscu, np. portalu samorządu województwa 

https://narowery.visitmalopolska.pl.  

6. Aby osiągnąć efekt skali projektów w zakresie tras turystycznych (szczególnie rowerowych, 

w połączeniu z powstającą siecią tras regionalnych), konieczne jest utrzymanie wsparcia 

zewnętrznego w kolejnym okresie programowania. 
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REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH (PODDZIAŁANIE 6.1.5) 

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych ma na celu wykorzystanie wysokiego potencjału 

dziedzictwa naturalnego w Małopolsce do rozwoju masowej turystyki rowerowej. W Małopolsce wg 

szacunków PTTK jest około 5 tysięcy km oznakowanych szlaków rowerowych. Problemem, 

powszechnym we wszystkich województwach, jest jednak brak spójnej sieci tras.  

Podstawową wadą tych szlaków jest fakt, że mają charakter lokalnych pętli, które nie nadają się do 

odbycia dłuższych, wielodniowych podroży. Przeważnie są to krótkie trasy, maksymalnie 

jednodniowe, które nie tworzą dłuższych, spójnych ciągów nadających się na wakacje i urlop. W 

większości są one nieprzejezdne rowerami z sakwami lub przyczepkami. Nie zapewniają integracji z 

transportem zbiorowym, przez co wymagają dojazdu własnym samochodem, co automatycznie 

ogranicza liczbę chętnych. Dodatkowo trudno na te szlaki trafić, gdyż przebiegają daleko od miejsc 

pierwszego kontaktu, jakimi są dworce kolejowe i centra miejscowości15. 

Mając na uwadze nowe podejście do tworzenia oferty rekreacyjnej regionu, z inicjatywy władz 

samorządu regionalnego opracowany został dokument Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras 

rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim. Zgodnie z 

przyjętymi założeniami projektowane trasy rowerowe tworzyć będą spójną sieć szlaków 

przebiegających przez całe województwo. W Koncepcji przewidziano do realizacji 16 tras. Spośród 

nich 8 tras składa się na przedsięwzięcie pn. VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w 

Województwie Małopolskim: 

• Wiślana Trasa Rowerowa – WTR, prowadzona doliną Wisły od granicy woj. śląskiego do 

granicy woj. świętokrzyskiego drogami lokalnymi i wałami rzeki Wisły (230 km), 

• VeloDunajec - prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, 

drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na 

północy (237 km), 

• VeloMetropolis - małopolski odcinek trasy EuroVelo 4, trasa przebiegająca na zachód od 

Krakowa razem z WTR, a na wschód od Krakowa drogami lokalnymi, leśnymi przez Puszczę 

Niepołomicką, serwisowymi autostrady A4 (220 km), 

• VeloNatura - małopolski odcinek trasy EuroVelo 11, trasa prowadzona doliną rzeki Poprad, 

doliną rzeki Dunajec wraz z VeloDunajec, drogami lokalnymi wraz z EV4, nieeksploatowanymi 

liniami kolejowymi od Krakowa do Proszowic (237 km), 

• VeloSkawa prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami 

lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. śląskiego na północy (107 km), 

• VeloRaba prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami 

lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy (130 km), 

• VeloPrądnik - prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, 

Olkusz do granicy woj. śląskiego (57 km), 

                                                 
15

 Por. Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w 
województwie małopolskim, 2013 
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• VeloRudawa - prowadzona na zachód od Krakowa przez malowniczy obszar Dolinek 

Jurajskich (45 km). 

Logika interwencji w Poddziałaniu 6.1.5 jest wysoce trafna. Zaplanowane rowerowe trasy główne w 

Małopolsce odpowiadają na wszystkie zdiagnozowane problemy i wyzwania, gdyż przebiegają przez 

całe województwo i łączą główne jego ośrodki, a dodatkowo obejmują trasy międzynarodowe (EV4, 

EV11) oraz trasę krajową (WTR), które powinny posiadać kontynuację poza granicami województwa. 

Część tras regionalnych (VeloDunajec, VeloPrądnik) także posiada kontynuację poza województwem 

małopolskim. Trasy prowadzone mają być drogami o nawierzchni asfaltowej, przeznaczone do 

masowej turystyki rowerowej, łatwe, umożliwiające jazdę wszystkimi rodzajami rowerów, w tym z 

sakwami i przyczepkami. Z tej racji trasy główne mają wykorzystywać doliny rzek oraz 

nieeksploatowane linie kolejowe lub linie kolejowe przeznaczone do likwidacji. Kluczową funkcją tras 

głównych ma być obsługa ruchu tranzytowego. 

Mapa 7 Wizualizacja wszystkich tras VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w 

Województwie Małopolskim 

 

Źródło: www.malopolska.pl/narowery/trasyrowerowe/mapy (data dostępu: 22.01.2020) 

Poddziałanie 6.1.5 wdrażane jest, jako jedyne w OP6, w trybie pozakonkursowym. Beneficjentem 

projektów jest Województwo Małopolskie, a realizatorem inwestycji i ich zarządcą – Zarząd Dróg 

Wojewódzkich.  
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Do dnia 8.11.2019 roku podpisano 10 umów o wartości całkowitej 129,9 mln zł, w tym kwota 

dofinansowania UE 87,4 mln zł. Oznacza to, że zakontraktowano 85,5% alokacji na Poddziałanie. Do 

dyspozycji pozostało jeszcze około 14,8 mln zł, przy średniej wartości dofinansowania UE aktualnych 

projektów na poziomie 8,7 mln zł. Postępy finansowe w Poddziałaniu 6.1.5 są zgodne z 

harmonogramami projektów. Wartość złożonych do dnia 8.11.2019 r. wniosków o płatność stanowi 

57,1% alokacji.  

W projektach założono wsparcie 451,16 km szlaków, w tym odnowionych 84,45 km, a utworzonych 

150,91 km. Do dnia realizacji badania osiągnięto te wskaźniki na poziomie odpowiednio 83% i 43%. 

Wysoki stopień realizacji wskaźnika Długość odnowionych szlaków turystycznych wynika z tego, że 

ten typ działań (odnowa szlaków, a nie budowa nowych) założono w projektach, które już zostały 

zakończone.  

Mapa 8 Stan budowy tras VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie 

Małopolskim 

 

Źródło: www.malopolska.pl/narowery/trasyrowerowe/mapy (data dostępu: 28.01.2020) 
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Poza krótkimi odcinkami, dostępna dla użytkowników jest cała Wiślana Trasa Rowerowa (WTR), która 

przebiega po najbardziej atrakcyjnych miejscach doliny Wisły i jej dopływach w Małopolsce. 

Rowerem można nią dotrzeć do atrakcji turystycznych takich jak: Zamek Królewski w Niepołomicach, 

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, a także miejsc historycznych m.in. Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu. Trasa w znacznej mierze biegnie po wałach przeciwpowodziowych Wisły, 

dzięki czemu rowerzyści unikają miejsc o natężonym ruchu samochodowym. Jej długość to 230 km, z 

czego 194 km wykazano w projektach RPO WM 2014-2020. Do całkowitego ukończenia trasy 

pozostały niewielkie odcinki w obrębie Krakowa.  

Częściowo zakończono także szlak VeloDunajec. W projektach RPO WM 2014-2020 wykazano 

realizację wskaźnika długości tras w wysokości 26 km spośród 126 zaplanowanych. Cały szlak będzie 

miał 230 km i będzie biegł z Zakopanego do Wietrzychowic, gdzie połączy się z Wiślaną Trasą 

Rowerową. Trasa VeloDunajec prowadzi przez najbardziej malownicze tereny doliny Dunajca z 

widokami na Beskidy, Pieniny i Tatry. Przemierzając ją, rowerzyści będą mogli dotrzeć m.in. do: 

zabytkowego kościoła Św. Michała w Dębnie, Zamku w Niedzicy, Pienińskiego Parku Narodowego z 

przełomem Dunajca, kładki pieszo-rowerowej na Dunajcu (przejście na stronę słowacką), uzdrowiska 

w Szczawnicy, Sądeckiego Parku Etnograficznego, czy Pomnika Bohaterów Września 1939 r. w 

Biskupicach Radłowskich. Szlak ten częściowo pokrywa się z trasą VeloNatura, która jest małopolskim 

odcinkiem międzynarodowego szlaku EuroVelo 11. Część południowego odcinka szlaku zostanie 

zrealizowana w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Z RPO WM 2014-2020 wspieranych 

jest 29,1 km tras, z czego osiągnięto już 15,3 km. 

Ukończone zostały także inwestycje RPO WM 2014-2020 na szlaku VeloMetropolis (małopolski 

odcinek EuroVelo 4) o długości 96,4 km, a także 9,5 km odcinek szlaku VeloRaba oraz 3,3 km odcinek 

szlaku VeloRudawa.  

Realizacja wszystkich projektów RPO WM 2014-2020 spowoduje, że wykonana zostanie mniej więcej 

połowa (48%) kilometrażu 8 szlaków składających się na przedsięwzięcie pn. VeloMałopolska – 

Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim.  

Postępy we wdrażaniu Poddziałania 6.1.5 są generalnie zgodne z harmonogramami projektów i 

specyfiką tych inwestycji. Należy podkreślić skomplikowany proces samego przygotowania projektów 

szlaków, jako kontynuacji ich nakreślenia w Koncepcji… Na zlecenie ZDW opracowane zostały 

szczegółowe koncepcje programowe tras, które dokładnie określiły ich przebieg wraz ze wskazaniem 

gruntów. Konieczne było pozyskanie decyzji lokalizacyjnych, zapewnienie zgodności z MPZP oraz 

pozyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Kluczowa była również współpraca z samorządami, które 

zapewniają tereny pod inwestycje, co w przypadku gruntów prywatnych wymaga zawierania umowy 

użyczenia między samorządem a właścicielem lub wykupu gruntu. Kolejnym partnerem jest spółka 

PKP PLK, w przypadku prowadzenia tras po nasypach kolejowych, lub Wody Polskie w przypadku tras 

na wałach przeciwpowodziowych. W pojedynczych przypadkach brak porozumień z prywatnymi 

właścicielami działek spowodowało konieczność zmiany trasy i generowało opóźnienia, a także 

wzrost kosztów. IZ RPO WM 2014-2020 w celu usprawnienia procesu przygotowania i realizacji 

projektów, umożliwiła dostarczanie oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na etapie 

składania wniosku o płatność dotyczącego danego odcinka trasy.  
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W przypadku jednego projektu konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą i przeprowadzenie 

powtórnego przetargu powoduje wydłużenie terminu realizacji o 12 miesięcy. Również powstanie w 

2018 roku spółki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która przejęła dotychczasowe 

prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej, spowodowała wydłużenie przy pozyskiwaniu pozwoleń wodno-prawnych.  

Wzrost cen materiałów budowlanych i usług miał wpływ na realizację całego przedsięwzięcia 

VeloMałopolska. Zdaniem przedstawicieli ZDW, ze względu na znacznie koszty, w okresie 

programowania 2014-2020 możliwy będzie do zrealizowania mniejszy zakres całego przedsięwzięcia, 

niż zakładano na etapie programowania. Dokończenie całej koncepcji wymagać będzie środków w 

kolejnej perspektywie finansowej, lub zapewnienia ich z budżetu województwa. Koszt dokończenia 

VeloMałopolska oszacować można poziomie około 150 mln zł.  

Wpływ interwencji na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wspartych obszarów 

VeloMałopolska jest przedsięwzięciem unikalnym w skali kraju i ma duży potencjał, aby stać się 

jednym z flagowych produktów turystycznych Małopolski. Realizacja VeloMałopolska, co pokazują 

efekty na już zbudowanych odcinkach, wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na tereny o 

wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego. Przykładem może być Wiślana Trasa 

Rowerowa poprowadzona niewykorzystywanymi wcześniej turystycznie wałami 

przeciwpowodziowymi. WTR to przedsięwzięcie międzywojewódzkie. Swój początek trasa bierze w 

Beskidzie Śląskim – w Wiśle i biegnie wzdłuż rzeki Wisły w kierunku granicy z Małopolską. Trasa ma 

więc ciągłość i jest jednolicie oznakowana na obszarze dwóch województw, co umożliwia sprawny 

ruch turystów rowerowych na odcinku ponad 200 km.  

Interwencja odpowiada także na problem niespójnego oznakowania szlaków turystycznych, 

utrudniającego rozwój masowej turystyki rowerowej. Różnorodne oznakowanie istniejących na 

terenie Województwa Małopolskiego ścieżek rowerowych, wynikające z mnogości podmiotów 

znakujących i zarządzających, dezorientuje turystów. Wprowadzenie na tworzonej regionalnej sieci 

tras rowerowych ujednoliconego systemu oznakowania, zapewni dostęp do jednoznacznej i 

oczywistej informacji dla użytkowników tras rowerowych.  

Efekt w postaci wzrostu ruchu rowerowego już widać – istniejące trasy cieszą się dużym 

zainteresowaniem rowerzystów. Z danych wskaźnikowych, które wskazują na ogromne 

zainteresowanie to liczydła na wybudowanych trasach. Według danych z zaledwie 6 czujników 

rozmieszczonych na Wiślańskiej Trasie Rowerowej, rocznie trasę przejeżdża 340 tys. rowerzystów, a 

na trasie Kraków-Tyniec – 400 tys. rocznie16. 

Zdaniem przedstawicieli ZDW, na odcinkach oddanych do użytkowania, np. WTR, czy VeloDunajec, 

widać ożywienie gospodarcze w postaci pojawienia się nowych usług noclegowych, 

gastronomicznych, czy też wypożyczalni sprzętu. Jest też zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, 

którzy kontaktują się z ZDW pytając o perspektywy oddania do użytkowania kolejnych odcinków tras.  

Wysoko należy ocenić trwałość projektów – bieżące koszty operacyjne będą pokrywane z budżetu 

ZDW, poza odcinkami zlokalizowanymi na drogach gminnych i powiatowych, za których utrzymanie 

                                                 
16

 Dane otrzymane z Departamentu Sportu i Turystyki UMWM. 
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odpowiadać będą samorządy na mocy porozumienia. Koszty odnawiania oznakowania i remontów 

będzie pokrywać w całości ZDW. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko braku kontynuacji działań po 

zakończeniu finansowania projektów. Negatywnym przykładem może być tu przedsięwzięcie 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, gdzie już dwa lata po zakończeniu projektu pokazały, jak 

skomplikowane będzie dalsze wspólne, synergiczne zarządzanie i wspieranie rozwoju zarówno 

poszczególnych jego części terytorialnych, jak i całości. Największe ryzyko i bariery dla rozwoju 

szlaku to brak kontynuacji działań po zakończeniu finansowania projektu, co w konsekwencji może 

spowodować brak w przyszłości działań operacyjnych w obszarach: komunikacji marketingowej, 

komercjalizacji produktu17. Można co prawda wskazać pozytywne rozwiązania w zakresie działań 

informacyjnych i promocyjnych (opisanych w dalszej części rozdziału), natomiast widoczna jest 

słabość tego przedsięwzięcia w postaci rozproszenia odpowiedzialności zarówno za infrastrukturę, jak 

i budowanie marki Green Velo.  

W przypadku VeloMałopolska nie występuje problem wspólnego zarządzania, a sam zarządca, jakim 

jest ZDW, dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi i organizacyjnymi, aby zapewnić 

utrzymanie tras, a Departament Sportu UMWM – aby prowadzić spójną i ciągłą politykę 

marketingową. 

Wydaje się, że VeloMałopolska ma szansę stać się dobrym przykładem profesjonalnie kreowanej 

marki – począwszy od nazwy i systemu identyfikacji, przez zaplanowaną komunikację marketingową. 

Wyzwaniem pozostaje dokończenie sieci szlaków oraz prowadzenie spójnej strategii komunikacji. W 

tym ostatnim obszarze za działania odpowiada Departament Turystyki i Sportu w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a dokładnie – utworzony w 2019 roku Zespół ds. 

Rozwoju Ruchu Rowerowego.  

W obszarze komunikacji i promocji wskazać należy na problem chaosu informacyjnego, 

spowodowanym istnieniem dwóch oficjalnych portali poświęconych turystyce rowerowej w regionie 

prowadzonych przez Urząd Marszałkowski. Pierwszym z nich jest portal turystyczny 

(https://narowery.visitmalopolska.pl), a drugim podstrona na stronie głównej 

(www.malopolska.pl/narowery). Na obu portalach znaczna część informacji jest dublowana, a 

ponieważ obie strony mają inny układ, utrudnia to zorientowanie się w ofercie każdej z nich. Na obu 

portalach dostępne są informacje o wydarzeniach i imprezach rowerowych, można także przeczytać 

o dostępnych szlakach i proponowanych wycieczkach rowerowych, a także pobrać mapy tras, czy też 

zobaczyć stan budowy projektu VeloMałopolska (choć na obu stronach dane pokazane są za inny 

okres). Pozytywnie należy natomiast ocenić listę propozycji wycieczek rowerowych po Małopolsce, 

gdzie opisano i opracowano mapy 50 wycieczek w całym regionie. Przy czym dla przeciętnego 

użytkownika nie będzie jasne, dlaczego trasy te zaprezentowano na stronie na dwóch różnych 

mapach. Wskazane byłoby również poprawienie funkcjonalności strony 

https://narowery.visitmalopolska.pl. Przykładem może być podstrona zawierająca propozycje 

wycieczek rowerowych. Na stronie widoczna jest mapa z zaznaczonymi 50 trasami oraz lista tych tras, 

przy czym trasy na mapie mają swoje kolory i numery, a lista tras już nie, co nie pozwala łączyć tras 
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 Wschodni szlak rowerowy GREEN VELO – mocny start i co dalej – głos w dyskusji nt. dalszego rozwoju sieciowego 
produktu turystycznego; BIULETYN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 269, 
rok 2018. 
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na mapie z opisami. Niewątpliwie jest to jeden z elementów wymagających usprawnienia. Warto 

rozważyć przeprowadzenie oceny funkcjonalności strony https://narowery.visitmalopolska.pl pod 

kątem czytelności i użyteczności, a także zapotrzebowania na informacje i funkcjonalności wśród 

potencjalnych użytkowników.  

Budowa świadomości nowego produktu turystycznego, jakim jest VeloMałopolska, wymaga 

odpowiedniego budżetu na promocję i odpowiednich działań, m.in. aktywności w mediach 

społecznościowych, czy obecności podczas różnego rodzaju imprez czy targów turystycznych.  

Przykładem działań z zakresu komunikowania przyrodniczych, krajoznawczych walorów regionu, 

kierowanych zarówno do turystów jak i mieszkańców, jest kampania „Małopolska na rowery”. Jest to 

projekt promujący region poprzez trasy rowerowe i podkreślający naturalne walory Małopolski. Jest 

także narzędziem realizującym trendy kierowania działań marketingowych do wąskich grup 

odbiorców i dostosowywania oferty do różnych potrzeb: w ramach projektu organizowanych jest 

wiele mniejszych wydarzeń jak np. Rodzinne Rajdy Rowerowe, czy Małopolska Joy Ride Festiwal, 

które czynią projekt bardziej uniwersalnym. 

Zdaniem uczestników panelu ekspertów, odpowiedzią na potrzeby użytkowników szlaków 

rowerowych, w kolejnym etapie (po zakończeniu budowania sieci szlaków) powinno być 

przeprowadzenie efektywnego procesu komercjalizacji szlaków, czyli opracowywania gotowych do 

sprzedaży ofert (najczęściej w formie zestawu dóbr i usług), skierowanych do wyodrębnionych grup 

turystów (dostarczą konkretnych korzyści, satysfakcji, przeżyć, emocji itd.). Oferta taka powinna 

łączyć usługę stworzenia trasy/ wycieczki rowerowej na miarę potrzeb komercyjnego użytkownika z 

usługą np. transportu (rowerów, bagaży), noclegów, wyżywienia, czy przewodnika podczas 

zwiedzania.  

Eksperci uczestniczący w panelu wskazują to jako największe wyzwanie pod względem trwałości 

efektów VeloMałopolska, nie jako trwałości infrastruktury, bo ta wydaje się zapewniona dzięki 

skupieniu tych zadań po stronie ZDW, ale trwałości rozumianej jako rozwijanie produktu 

turystycznego. Ich zdaniem nie może to ograniczać się do działań informacyjno-promocyjnych, jakie 

może prowadzić Urząd Marszałkowski. Konieczny byłby operator oferujący gotowe pakiety usług dla 

różnego typu turysty, jednocześnie współpracujący z ZDW pod względem komunikowania uwag i 

potrzeb użytkowników szlaków w zakresie infrastruktury. 

Jest to wyzwanie przyszłości, gdyż, jak wskazują eksperci, taki typ turystyki zorganizowanej, który 

funkcjonuje już na zachodzie Europy, w Polsce jeszcze się nie rozwinął. Jak pokazują wyniki badania 

Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 r.18, 71,7% turystów przybywających do Małopolski organizuje 

ten przyjazd we własnym zakresie. Pozostałe formy, w tym zorganizowane (biuro podróży, zakład 

pracy, szkoła) stanowią poniżej 5%. Potencjał dla zorganizowanej turystyki, w tym rowerowej, jest 

widoczny w przypadku turystów zagranicznych, z których 10,1% w 2018 roku przyjeżdżając do 

Małopolski skorzystało z usług biura podróży. Spośród krajowych turystów było to tylko 1,4%.  

Rozwijanie marki VeloMałopolska wymagać będzie zatem szerszych działań niż w obszarze 

promocji, ale także zarządzania i sprzedaży wspólnej oferty i wykorzystanie ich potencjału do 
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 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 r., badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną  
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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rozwoju gospodarczego danego obszaru. Szukając pomysłu na dalszy rozwój produktu 

VeloMałopolska, należy rozważyć potencjał takich organizacji na Regionalna Organizacja Turystyczna, 

Lokalne Organizacje Turystyczne, prywatni touroperatorzy, III sektor, czy klaster w sektorze 

przemysłu czasu wolnego19. 

Jak wykazano w raporcie Badanie marki Małopolski20, w przypadku turystów, największą siłę 

oddziaływania ma miasto Kraków i wizyta turystyczna w Małopolsce sprowadza się do zwiedzania 

Krakowa i okolic. W szczególności dotyczy to turystów zagranicznych; turyści krajowi wyraźnie 

częściej niż zagraniczni oddalają się od najpopularniejszych miejsc. Marka Małopolska wszystkim 

grupom docelowym kojarzy się głównie z walorami krajobrazowymi oraz spędzaniem czasu wolnego. 

W aspekcie turystycznym bardzo silna jest również submarka Kraków, który ma duże oddziaływanie 

zagraniczne. W tym kontekście promowanie marki VeloMałopolska powinno być realizowane ściśle z 

powiązaniem marki Krakowa. Sprzyja temu lokalizacja szlaków – w obrębie Krakowa spotyka się aż 5 

spośród 8 szlaków regionalnych.  

Pewnym punktem odniesienia może być sposób promowania Wschodniego Szlaku Rowerowego 

Green Velo poprzez portal www.greenvelo.pl, który administrowany przez Regionalną Organizację 

Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i 

Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w terenu Polski Wschodniej. Poza propozycją wycieczek, 

lub opcji stworzenia własnej, a także opisem atrakcji turystycznych, na portalu są informacje o 

organizowanych wydarzeniach, w tym wydarzeniach, na które można pozyskać patronat Green Velo 

(związane z promocją turystyki, sportu, aktywnego trybu życia, w tym rajdy rowerowe, festyny, 

koncerty, imprezy sportowe etc.21).  

Funkcjonuje także system rekomendacji Miejsc Przyjaznym Rowerzystom. Standardy takich miejsc 

zostały opracowane dla różnych typów obiektów: obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne, obiekty 

gastronomiczne, informacje turystyczne oraz pozostałe obiekty usługowe. Udział w systemie 

rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny, a zgłoszenia można kierować nie do operatora strony 

(ROT Województwa Świętokrzyskiego), ale do poszczególnych urzędów marszałkowskich. Obiekty, 

które otrzymały rekomendację, są prezentowane na oficjalnym portalu internetowym Szlaku Green 

Velo, a także (zgodnie z deklaracjami w regulaminie) stają się partnerem dla ROT Województwa 

Świętokrzyskiego w działaniach, mających na celu budowę trwałej sieci współpracy oraz wysoką 

jakość usług oferowanych w ramach systemu obsługi turystów. Jednocześnie rekomendowane 

Miejsca Przyjazne Rowerzystom są zobowiązane do promowania szlaku poprzez banery oraz 

umieszczenie na swoich stronach internetowych odnośnika do strony www.greenvelo.pl. Mają też 

swój udział w monitorowaniu ruchu turystycznego, gdyż są zobowiązane jest do prowadzenia 

dobowego monitoringu liczby turystów i przekazywania raz w miesiącu informacji na ten temat do 

operatora. 

Poprzez portal www.greenvelo.pl użytkownicy mogą też zgłosić utrudnienia na szlaku, choć zostało to 

rozwiązane w sposób mało wygodny dla zgłaszającego – podano bowiem kontakty (mail, telefon) do 

pracowników poszczególnych urzędów marszałkowskich.  

                                                 
19

 Kwestia do podjęcia podczas warsztatu rekomendacyjnego.  
20

 Badanie marki Małopolski – raport końcowy, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, 2018. 
21

 Regulamin udzielania Patronatu Green Velo. 



72 

Informacje na stronie www.greenvelo.pl są prezentowane w językach obcych – angielskim, 

niemieckim i rosyjskim, ale są to dane wybiórcze i nie są aktualizowane w takim stopniu jak polska 

wersja portalu.  

W Austrii, wskazywanej przez uczestników panelu ekspertów jako przykład kraju o rozbudowanej 

sieci szlaków rowerowych i spójnej ofercie dla turystów, można znaleźć też inne dobre rozwiązania w 

zakresie promowania tego produktu turystycznego. Odwiedzając strony internetowe związane z 

turystyką (na poziomie krajowym, jak np. www.austria.info, a także poszczególnych regionów) można 

skorzystać nie tylko z gotowych wycieczek i listy polecanych noclegów, ale też z usługi 

opracowywania oferty pod indywidualne potrzeby klientów przez asystentów on-line. Wśród 

gotowych wycieczek są trasy tematyczne, związane np. ze szlakiem zabytków, regionalnym jedzeniem 

i winami, a także opracowane pod kątem różnych odbiorców, np. rodzin z dziećmi, czy chcących 

skorzystać z oferty wellness&spa, czy oferty kulturalnej. Zapisać się można do newslettera, a także 

skorzystać z promocyjnych pakietów na noclegi i atrakcje turystyczne. Poprzez strony można dokonać 

też rezerwacji noclegów. Informacje są dostępne na tych stronach w co najmniej 4-5 językach, a 

strona www.austria.info – w 20.  

Podsumowanie 

Podsumowując, zrealizowanie wszystkich zaplanowanych 8 regionalnych szlaków rowerowych 

pozwoli na stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo i łączących 

największe ośrodki miejskie w regionie. W tej chwili funkcjonująca Wiślana Trasa Rowerowa pozwala, 

szczególnie mieszkańcom Krakowa, na podróże tranzytowe na wschód i zachód, a połączenie z 

VeloDunajec – przemieszczanie się w kierunku Tarnowa. Przebieg zaplanowanych tras umożliwia 

również połączenia z sąsiednimi regionami, a także zapewni połączenia z transportem zbiorowym w 

największych miejscowościach.  

Ograniczone środki finansowe i długotrwały proces przygotowania inwestycji powodują, że plany 

założone w projekcie VeloMałopolska zostaną w perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizowane 

mniej więcej w połowie. Konieczna jest kontynuacja wsparcia w kolejnym okresie programowania, 

aby stworzyć sieć regionalną. Wg szacunków ZDW, koszt tego wyniesie około 150 mln zł. Ukończenie 

sieci oraz wdrożenie odpowiedniej polityki w zakresie tworzenia całościowego produktu 

turystycznego, jakim jest VeloMałopolska stworzy warunki do zaktywizowania całego obszaru 

oddziaływania tras, a także wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających 

walory dotychczas nieeksploatowane. Oddziaływać będzie również na sytuację na terenach wiejskich 

m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza 

związaną z obsługą rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej. Na już 

zrealizowanych trasach widać pierwsze tego efekty.  

Realizacja projektów spowoduje zwiększenie dostępności turystycznej całej Małopolski, co będzie 

wzmocnione dzięki komplementarności interwencji z Poddziałaniem 6.1.4, gdzie powstają lokalne 

trasy rowerowe, które będą łączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, z trasami głównymi. Zarówno 

regionalne, jak i lokalne trasy będą przebiegać przez obszary cenne przyrodniczo, ulegnie zatem 

polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami 

krajoznawczo-przyrodniczymi, ale też historycznymi i architektonicznymi, zwiększając ich 

rozpoznawalność zarówno w kraju jak i za granicą. 
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W odróżnieniu od lokalnych tras rowerowych, sieć tras regionalnych pozwoli na wprowadzenie 

produktu turystycznego umożliwiającego organizowanie jedno lub wielodniowych wyjazdów 

rowerowych. Zatrzymanie turysty na dłużej w Małopolsce w istotny sposób wpłynie z kolei na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu. 

Zastosowane standardy przy budowie tras rowerowych pozwolą na stworzenie oferty nie tylko dla 

posiadaczy specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe), lecz także dla osób korzystających z 

rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Jak 

bowiem założono w Koncepcji…, trasy prowadzone są drogami o nawierzchni asfaltowej, są 

przeznaczone do masowej turystyki rowerowej, łatwe, umożliwiające jazdę wszystkimi rodzajami 

rowerów, w tym z sakwami i przyczepkami. Pochylenia nie przekraczają 6% na długości powyżej 250 

m, ale dopuszczalne jest przekroczenie 6% na długości kilkunastu metrów.  

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim to 

przedsięwzięcie zakładające wybudowanie 8 regionalnych szlaków rowerowych (1263 km), 

które pozwolą na stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo 

i łączących największe ośrodki miejskie w regionie, a także trasy międzynarodowe (EV4, 

EV11) oraz trasę krajową (WTR). VeloMałopolska jest przedsięwzięciem unikalnym w skali 

kraju i ma duży potencjał, aby stać się jednym z flagowych produktów turystycznych 

Małopolski.  

2. Realizacja wszystkich projektów RPO WM 2014-2020 w Poddziałaniu 6.1.5 spowoduje, że 

wykonana zostanie mniej więcej połowa (48%) kilometrażu tych szlaków. Osiągnięcie w 

pełni celu wymaga kontynuowania inwestycji w kolejnym okresie programowania. Koszt 

dokończenia VeloMałopolska to około 150 mln zł. 

3. Realizacja VeloMałopolska, co pokazują efekty na już zbudowanych odcinkach (300-400 tys. 

rowerzystów rocznie na Wiślańskiej Trasie Rowerowej i trasie Kraków-Tyniec), wpłynie na 

ukierunkowanie ruchu turystycznego na tereny o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa 

naturalnego. Będzie też miała istotne znaczenie dla tzw. rowerowego ruchu tranzytowego.  

4. Wysoko należy ocenić trwałość inwestycyjną projektów dzięki skupieniu tych zadań zw. z 

utrzymaniem tras po stronie ZDW. Największe wyzwanie pod względem trwałości efektów 

VeloMałopolska stanowi jednak rozwijanie produktu turystycznego i kreowanie marki 

VeloMałopolska. Wdrożenie odpowiedniej polityki w tym zakresie, stworzy warunki do 

zaktywizowania całego obszaru oddziaływania tras, a także wykreowania funkcji 

turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nieeksploatowane. 

5. Dlatego odpowiedzią na potrzeby użytkowników szlaków rowerowych, powinno być 

przeprowadzenie efektywnego procesu komercjalizacji szlaków, czyli opracowywania 

gotowych do sprzedaży ofert (najczęściej w formie zestawu dóbr i usług).  

6. Aktualnie pod względem udostępniania informacji o VeloMałopolska mamy do czynienia z 

chaosem informacyjnym powodowanym przez istnienie dwóch oficjalnych portali 

poświęconych turystyce rowerowej w regionie prowadzonych przez Urząd Marszałkowski.  
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OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (DZIAŁANIE 6.2) 

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Działaniu 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej realizowane są przedsięwzięcia zmierzające do 

zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej w regionie, w szczególności na terenach 

występowania form ochrony przyrody, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, a także na 

obszarach chronionego krajobrazu. Założono, że przedsięwzięcia te będą realizowane za pomocą 

następujących typów działań i interwencji: 

• ochrona czynna ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów,  

• budowa i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i 

pozamiejskich (np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, 

banki genowe), 

• opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrody, 

• budowa, rozbudowa i modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacja 

projektów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie parków krajobrazowych. 

Powyższe typy interwencji miały odpowiadać na potrzebę zahamowania spadku różnorodności 

biologicznej oraz jej ochronę na obszarach cennych przyrodniczo, a także poprawę warunków 

umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego. 

Logika interwencji przyjęta na poziomie Działania 6.2 jest trafna w dużym stopniu. Różnorodne typy 

projektów przyczyniają się do osiągania celu całego Działania, a przypisane do nich wskaźniki 

produktu i rezultatu trafnie mierzą efekty.  

Wyniki badania kontrfaktycznego wśród potencjalnych wnioskodawców wskazują, iż w zakresie 

budowy i rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i 

pozamiejskich istniał niski potencjał aplikacyjny. 

Wszystkie 15 realizowanych projektów trafnie wpisuje się w założenia Działania. Zlokalizowane są na 

terenach określonych w Programie jako obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego, co wpisuje się w założenia programowe SZOOP. Odnotowano również zgodność z 

logiką interwencji w odniesieniu do poszczególnych typów działań. Zadbano o realizację różnych 

typów działań, chociaż najwięcej projektów realizowanych jest w zakresie ochrony ekosystemów, 

siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów (7 projektów). W mniejszym stopniu wspierane są 

interwencje z zakresu rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej i opracowywania 

dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody (po 2 projekty), co jednakże odpowiada 

popytowi na dany typ projektu w regionie.  

Do dnia 8.11.2019 roku w Działaniu 6.2 przeprowadzono 5 naborów w trybie konkursowym w latach 

2015-2017, w których złożono 18 wniosków o dofinansowanie na kwotę 67,2 mln zł.  

W zakresie projektów dotyczących ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów oraz rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej przeprowadzono 2 nabory. W 

ramach pierwszego naboru w 2015 roku na 15 złożonych WoD, do dofinansowania wybrano 7 

projektów. W ramach naboru w 2016 roku odnotowano mniejsze zainteresowanie – na 2 złożone 

WoD, do dofinansowania wybrano 2 projekty. W zakresie projektów dotyczących rozwoju ośrodków 
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edukacji ekologicznej przeprowadzono 2 nabory. W ramach pierwszego naboru pojawił się problem 

ze spełnieniem wymogów oceny formalnej. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami UMWM 

wynikał on z niewłaściwej interpretacji przez wnioskodawców definicji ośrodka edukacji ekologicznej i 

jego funkcji. W ramach tego naboru odnotowano też niski potencjał aplikacyjny ze strony 

wnioskodawców. Podobny niski poziom zainteresowania odnotowano w zakresie opracowywania 

dokumentów planistycznych - odbył się tylko jeden nabór. Złożono 2 wnioski o dofinansowanie w 

ramach tego naboru WoD i podpisano taką samą liczbę umów o dofinansowanie. 

Na dzień 8.11.2019 r. realizowanych jest 15 umów na kwotę całkowitą 67,74 mln zł. Wartość 

dofinansowania UE projektów wynosi 49,26 mln zł, co oznacza, że zakontraktowano całą alokację 

przeznaczoną na Działanie 6.2. Nie planuje się kolejnych naborów.  

W ramach Działania 6.2 złożono 109 wniosków o płatność na kwotę całkowitą 26,98 mln zł, w tym 

wydatki kwota dofinansowania UE wyniosła 21,54 mln zł. Wartość złożonych wniosków o płatność 

stanowi 43,6% alokacji, co w porównaniu z innymi Działaniami w 6. Osi priorytetowej, jest wartością 

przeciętną. Należy jednakże podkreślić, że poziom wydatkowania jest zgodny z harmonogramem 

projektów, z których 8 pozostaje w realizacji. Zakończenie większości z nich przewidziano na rok 2020 

lub później. W kilku projektach beneficjenci wnioskowali do IZ o wydłużenie terminu realizacji, co 

głównie wynikało z trudności realizacyjnych wynikających z uwarunkowań pogodowych (podmokły 

teren) lub konieczności dokonania modyfikacji założeń projektowych (potrzeba wykonania 

dodatkowych lub zamiennych robót). W 2 przypadkach beneficjent zgłaszał problem z wyłonieniem 

wykonawcy, ze względu na zbyt szeroki zakres prac badawczych oraz oferty znacząco wykraczające 

poza budżet, co spowodowało konieczność zwiększenia wkładu własnego.  

W ramach Działania 6.2 projekty o największej wartości realizowane są na terenie gminy Ciężkowice 

(powiat tarnowski) – 17,29 mln zł, gdzie realizowany jest największy projekt Działania 6.2 (wartość 

dofinansowania to 1/3 całej alokacji), zakładający powstanie Małopolskiego Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Na drugim miejscu pod względem alokacji środków unijnych znajduje się Kraków z 

dofinansowaniem UE w wysokości 13,98 mln zł, gdzie realizowane są 4 projekty.  

Analiza zasięgu terytorialnego projektów wskazuje, że największy projekt realizowany jest w gminie, 

która stanowi OSI o wysokim udziale zasobów dziedzictwa przyrodniczego, co jednocześnie znajduje 

odzwierciedlenie w wymogach Programu. Dodatkowo, w celu wsparcia tych obszarów zastosowano 

mechanizm preferencji na etapie wyboru projektów. Powiat tarnowski stanowi jeden z trzech 

powiatów, który pokrywa znaczna część obszarów chronionych - 105,7 tys. ha, udział tych obszarów 

w powierzchni całego powiatu wynosi 75% (najwięcej obszarów chronionych odnotowano w 

powiecie nowotarskim – 130,5 tys. ha, nowosądeckim – 125,3 tys. ha). Gmina Ciężkowice, należąca 

do OSI, zlokalizowana jest na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 
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Mapa 9 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE dla projektów wg gmin – 

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologiczne 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.; ze względu na brak przypisania lokalizacji, na mapie nie uwzględniono projektu RPMP.06.02.00-

12-0008/15 Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków 

Krajobrazowych Małopolski o wartości dofinansowania 3,3 mln zł.  

Biorąc jednak pod uwagę udział obszarów chronionych w powierzchni danego powiatu, to jest on 

największy w powiecie: tatrzańskim (93%), ale także nowotarskim (89%) i miechowskim (86%). Do 

powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego trafiła znacznie mniejsza alokacja nieprzekraczająca 0,51 mln 

zł. Do powiatu miechowskiego zaś w ogóle nie trafiły środki RPO. Z punktu widzenia preferencji OSI 

przy wyborze projektów brak projektów w Działaniu 6.2 odnotowano na takich obszarach 

występowania cennych zasobów dziedzictwa przyrodniczego jak: powiat wadowicki, gdzie 

zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Beskidu Niskiego oraz powiat chrzanowski z występującym w 

jego granicach Rudniańskim Parkiem Krajobrazowym. Wskazuje to na adekwatność wsparcia w 

odniesieniu do założeń programowych wskazujących na wsparcie obszarów o wysokim potencjale 

zasobów dziedzictwa przyrodniczego. 

W Działaniu 6.2 nie występuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

programowych. W przypadku wskaźników Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania 

lepszego statusu ochrony oraz Liczba wspartych form ochrony przyrody, cele końcowe zostały 

wielokrotnie przekroczone, a zakończenie wszystkich realizowanych projektów spowoduje, że będzie 

to odpowiednio 9301% oraz 633% wartości docelowych. W przypadku pierwszego wskaźnika tak 

znaczne przekroczenie wynika z przyjęcia innej metodologii szacowania wskaźnika przez beneficjenta, 

a w przypadku drugiego – z większego zakresu projektów niż przewidziano na etapie programowania. 
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Przekroczona zostanie również wartość docelowa wskaźnika Liczba ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem. Na poziomie Programu założono 

wsparcie 5 takich obiektów, a w realizacji jest 6 projektów, w którym w każdym wspiera się jeden 

ośrodek.  

Nie zostanie natomiast w pełni osiągnięty cel końcowy dla wskaźnika Liczba opracowanych 

dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody. W Programie założono wsparcie 7 

dokumentów planistycznych, a w realizowanych projektach planuje się opracowanie 5 takich 

dokumentów. Nieosiągnięcie wskaźnika nie wpłynie jednak negatywnie na ocenę osiągania celów 

końcowych dla całego PI 6d, gdyż będzie to jedyny wskaźnik osiągnięty na poziomie niższym niż 75% 

w PI 6d. Otwarte konkursy powodują, że IZ nie ma możliwości wpływu na to, jakie projekty będą 

składane. Nieosiągnięcie wskaźnika nie ma wpływu na merytoryczną ocenę Działania. Kluczowy w 

tym przypadku jest obszar objęty planami ochrony, który wynosi ok. 86 tys. ha w przypadku parków 

krajobrazowych. 

Podsumowując, postępy rzeczowe w projektach zakończonych Działania 6.2 ocenia się jako 

zadowalające z punktu widzenia zakładanych wartości docelowych na poziomie Programu i 

adekwatne do postępów finansowych. W przypadku wskaźników rezultatu efekty projektów jak 

również poziom osiągnięcia wskaźników docelowych pozostają odroczone w czasie, ze względu na to, 

że część projektów pozostaje niezakończona. Występujące nieznaczne trudności realizacyjne i 

związane z tym przesunięcia w harmonogramie nie stanowią zagrożenia dla realizacji celów 

końcowych.  

Wpływ interwencji na poprawę ochrony różnorodności biologicznej 

Obszary prawnie chronione w województwie małopolskim według stanu na 31.12.2017 r. zajmowały 

łącznie 804,6 tys. ha, co stanowiło 53,0% powierzchni ogólnej województwa i 7,9% powierzchni 

chronionej w Polsce. W województwie małopolskim występuje duża różnorodność biologiczna, która 

podlega ochronie w ramach następujących form ochrony: 6 parków narodowych, 11 parków 

krajobrazowych, 10 obszarów chronionego krajobrazu, 83 rezerwatów przyrody, ponad 2200 

pomników przyrody, 80 stanowisk dokumentacyjnych, 33 użytków ekologicznych oraz 3 zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych. Według danych RDOŚ w Krakowie, w województwie małopolskim 

położonych jest 99 obszarów NATURA 2000, w tym unikatowy w skali Europy obszar Pustyni 

Błędowskiej. 

Małopolska ze względu na uwarunkowania geograficzne posiada duży potencjał do tworzenia oferty 

dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych w otoczeniu zasobów 

cennych przyrodniczo. Do wyzwań Małopolski w obszarze ochrony różnorodności biologicznej, które 

akcentuje diagnoza opracowana na rzecz RPO WM 2014-2020, należy szczególnie zachowanie oraz 

poprawa ochrony różnorodności biologicznej, a także ograniczenie skutków presji turystycznej na 

obszarach o szczególnym natężeniu ruchu turystycznego. 

Realizowane w ramach Działania 6.2 interwencje przyczyniają się zarówno do poprawy ochrony 

różnorodności biologicznej, jak również do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na 

obszarach cennych przyrodniczo. Projekty obejmowały zróżnicowane formy ochrony przyrody, takie 

jak parki krajobrazowe, otuliny parków narodowych, rezerwaty przyrody, obszary chronionego 

krajobrazu, Obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz ekosystem w postaci ogrodu botanicznego. 
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Jak wynika z wywiadu z przedstawicielem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego, projekty z zakresu ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów wpisują się w cele i potrzeby, ze względu na to, że realizują zapisy Planów ochrony. Analiza 

WoD wskazuje również, że projekty tego typu wpisują się w potrzeby w zakresie realizacji zadań 

własnych gminy i obowiązków nałożonych przez ustawodawcę wynikających m.in. z Ustawy o 

ochronie przyrody z 2004 roku, w tym ewidencjonowania rzeczywistej liczby pomników przyrody na 

potrzeby uaktualnienia danych w rejestrze form ochrony przyrody oraz zapewnienia właściwego 

oznakowania form ochrony przyrody. 

Efekt zahamowania spadku i poprawy ochrony różnorodności biologicznej mierzony jest wskaźnikiem 

rezultatu Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony oraz 

wskaźnikiem produktu Liczba wspartych form ochrony przyrody. Według danych na dzień 8.11.2019 r. 

ochrona siedlisk w ramach Działania 6.2 zostanie zapewniona na obszarze o powierzchni 92 881,96 

ha, co stanowi 12% ogółu obszarów prawnie chronionych w województwie małopolskim. Kluczowy 

dla osiągnięcia tych założeń jest projekt pn. Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i 

ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski obejmujący swoim 

zasięgiem 41 gmin Małopolski oraz wszystkie 11 Parków Krajobrazowych, w tym 21 Obszarów Natura 

2000. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie odtworzenie i zachowanie 92 700 ha powierzchni 

siedlisk w Małopolsce (ochroną objęto 19 gatunków fauny i flory oraz 2 siedliska).  

Innym przykładem zasięgu działań projektowych jest projekt Ochrona cennego przyrodniczo obszaru 

Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja, w ramach którego całością prac objęto obszar ok. 300 ha 

(cała pustynia obejmuje obszar 700 ha powierzchni piaszczystej), natomiast powierzchnia samych 

siedlisk przyrodniczych obejmuje 140 ha. Projekt przyczynia się do zahamowania spadku 

różnorodności biologicznej poprzez ochronę czynną, czyli usuwanie gatunków inwazyjnych 

zagrażającym gatunkom i siedliskom objętym obszarem Natura2000. W ramach projektu ochroną 

objęto dwa cenne siedliska napiaskowe na cztery istniejące. Ponadto, w przypadku Pustyni 

Błędowskiej kluczowym mechanizmem sprzyjającym zahamowaniu spadku różnorodności 

biologicznej było zapewnienie ciągłości działań związanych z ochroną czynną. Projekt Ochrona 

cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja jest kontynuacją interwencji w 

ramach Programu LIFE+ w zakresie działań związanych z ochroną czynną, ale również 

infrastrukturalnych. Brak systemu długofalowych działań ochronnych mógłby doprowadzić do 

wtórnej sukcesji i zarastania pustyni, a nawet do całkowitej utraty unikalnego pustynnego 

charakteru. Obszar Pustyni Błędowskiej dodatkowo podlega ochronie jako użytek ekologiczny i 

obszar Natura 2000: Pustynia Błędowska, będący częścią PK Orlich Gniazd, dla którego został 

przygotowany plan ochrony w ramach projektu Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech 

Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z 

uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej. Tego rodzaju komplementarność 

projektów jest dodatkowym mechanizmem wzmacniającym kompleksową ochronę różnorodności 

biologicznej. 

Przedsięwzięcia w Działaniu 6.2 umożliwiły realizację działań związanych z czynną ochroną na szerszą 

skalę oraz w bardziej intensywnym wymiarze. Zdaniem beneficjentów, bez wsparcia finansowego w 

ramach RPO WM 2014-2020 nie mieliby możliwości zrealizować działań projektowych (w większości - 

w ograniczonym zakresie, w ogóle – w przypadku projektów dotyczących opracowania dokumentów 
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planistycznych). Niejednokrotnie projekt spowodował zahamowanie całkowitej utraty cennych 

przyrodniczo obszarów. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku projektu Nie znikaj - rewitalizacja 

Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu 

turystycznego. Przed realizacją interwencji różnorodność biologiczna w obrębie Stawu Czarna Młaka 

była poważnie zagrożona i gdyby nie realizacja projektu, staw całkowicie przestałby istnieć. Poza tymi 

efektami, projekt przyczynił się do uporządkowania ruchu turystycznego, dzięki czemu dodatkowo 

wzmocniono mechanizmy ochrony siedlisk roślin i zwierząt. Dzięki działaniom edukacyjnym, wzrosła 

również świadomość turystów i mieszkańców na temat tego miejsca. Tego rodzaju projekty 

realizowane w znacznie mniejszej skali, pełnią istotną rolę ze względu na duży potencjał dla realizacji 

założeń związanych z zahamowaniem spadku i poprawą ochrony różnorodności biologicznej w skali 

lokalnej. Przykładem szczególnie cennej interwencji są działania przeprowadzone w obrębie stawu w 

ramach projektu W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody 

poprzez odnowę i zabezpieczenia stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego 

w gminie Krzeszowice. Staw Wroński spełnia szereg funkcji istotnych dla kształtowania lokalnych 

warunków hydrogeologicznych, wpływa również na poprawę jakości wód powierzchniowych, co czyni 

go w pewnym sensie biologiczną oczyszczalnią. Co istotniejsze, staw Wroński chroni przed 

powodziami w wyniku gromadzenia i przetrzymywani wody, sprzyja również utrzymywaniu się 

specyficznego mikroklimatu korzystnie oddziałującego na środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza na 

pobliską florę, która dzięki obecności stawu ma dostęp do podłoża o odpowiedniej wilgotności. Z 

punktu widzenia założeń programowych skala efektów związanych z liczbą wspartych form ochrony 

przyrody jest satysfakcjonująca. Na dzień 8.11.2019 r. wsparto 143 formy ochrony przyrody na 

zakładane 30 szt. na poziomie SZOOP. Skala efektów pozostaje odroczona w czasie ze względu na to, 

iż 8 projektów w dalszym ciągi jest w realizacji.  

W przypadku projektów związanych z budową i rozwojem centrów ochrony różnorodności 

biologicznej chroniona jest znacznie większa liczba gatunków zagrożonych niż w przypadku 

pozostałych projektów. W ramach projektu Holenderka - Ochrona rzadkich gatunków roślin ex situ 

poprzez remont szklarni "Holenderka" oraz przebudowa ścieżek edukacji przyrodniczej na terenie 

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego chronionych jest 38 gatunków. Jak wynika z 

badania kontrfaktycznego z potencjalnymi wnioskodawcami w obszarze budowy i rozwoju centrów 

ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich obserwuje się jednak niski 

potencjał aplikacyjny. 

Istotną rolę dla zahamowania spadku różnorodności biologicznej i jej ochrony na obszarach cennych 

przyrodniczo pełnią plany ochrony opracowywane dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i 

parków krajobrazowych oraz dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Rola planów ochrony obejmuje 

w szczególności inwentaryzację i waloryzację cennych na danym obszarze ekosystemów, siedlisk, 

gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów oraz zawiera wytyczne co do tego, jakie działania ochronne 

należy prowadzić w poszczególnych formach ochrony przyrody i jakie są potrzeby w tym zakresie.  

W projekcie realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

(beneficjent: Województwo Małopolskie) planowane jest opracowanie projektów planów ochrony 

dla Bielańsko-Tynieckiego PK, PK Dolinki Krakowskie i PK Orlich Gniazd. Realizacja tego projektu 

sprawi, że wszystkie Parki Krajobrazowe będą posiadały opracowane plany ochrony. Drugi projekt 

realizowany przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich zakłada inwentaryzację stanu przyrody dla 
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części Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Projekty te przyczynią się do uzupełnienia luki w zakresie 

inwentaryzacji przyrodniczej w przypadku parków krajobrazowych na terenie Małopolski, a 

opracowane w ich wyniku dokumenty będą stanowić podstawy dla wdrażania działań w zakresie 

poprawy ochrony różnorodności biologicznej w zakresie. Niezbędne jest zatem uwzględnienie w 

kolejnej perspektywie finansowej środków na ochronę zasobów przyrodniczych wskazanych w 

szczególności w planach ochrony, o dużym udziale cennych zasobów przyrodniczych. Jak wynika z 

wywiadu z przedstawicielem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

odnotowuje się potrzebę tego rodzaju interwencji w szczególności w północnej części województwa, 

na terenie powiatu Miechowskiego (który posiada najwyższy udział obszarów chronionych w 

powierzchni całego powiatu). 

Ze względu na fakt, iż plany ochrony ważne przez okres 20 lat, w przyszłym okresie programowania 

nie będzie potrzeby kierowania środków na ten typ projektu, poza bieżącymi potrzebami związanymi 

z opracowaniem audytu krajobrazowego, inwentaryzacji przyrodniczej lub programów zadań 

ochronnych dla istniejących stref chronionego krajobrazu lub ich części tj. parków narodowych, 

parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000. Potrzeby w tym zakresie mogą ulec zmianie, jeśli 

wdrożone zostaną zapisy nakreślone w Przestrzennym Planie Zagospodarowania Województwa 

Małopolskiego, gdzie wskazuje się na plany utworzenia nowych parków krajobrazowych. Plany 

ochrony opracowywane są dla form ochrony przyrody w ciągu 5 lat od ich utworzenia. 

Podsumowując, realizacja zaplanowanych w Działaniu 6.2 działań przyczyniła się zarówno do 

poprawy ochrony różnorodności biologicznej, jak i zahamowania spadku różnorodności biologicznej 

na obszarach cennych przyrodniczo. Zarówno zakres terytorialny zrealizowanych interwencji, jak i 

liczba wspartych form ochrony przyrody wskazuje na trafność i skuteczność założeń programowych. 

Kluczowe dla poprawy i zahamowania spadku różnorodności biologicznej jest zapewnienie ciągłości 

działań związanych z ochroną czynną. Rekomenduje się zatem kontynuację działań ochronnych w 

celu zapewnienia ciągłości ochrony i trwałości efektów bieżących interwencji. Interwencje w 

zakresie ochrony bioróżnorodności potrzebne są w szczególności w północnej części województwa, 

zwłaszcza na terenie powiatu miechowskiego oraz na terenach chronionych we wschodniej części 

Małopolski. We wspomnianym obszarze Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego jest kluczowym beneficjentem, zwłaszcza z uwagi na posiadany potencjał do realizacji 

projektów. Na uwagę zasługuje skuteczność tej jednostki w pozyskiwaniu środków i doświadczenie 

zespołu pracowników w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w okresie od 2010-2014 zrealizował – poza swoją 

bieżącą działalnością związaną z ochroną i edukacją ekologiczną - ponad 30 różnorodnych projektów, 

w tym także o zasięgu międzynarodowym. Jednak jak wynika z wywiadu z przedstawicielem Zespołu 

Parków Krajobrazowych, skala projektów, ze względu na ograniczone zasoby kadrowe, nie może być 

większa niż w obecnej perspektywie. Rekomenduje się w przyszłej perspektywie finansowej 

przeznaczenie na ochronę różnorodności biologicznej ilości środków porównywalnej do tych w 

obecnej perspektywie.  

Jak wynika z badania kontrfaktycznego, dofinansowanie UE umożliwiło realizację inwestycji w 

obszarze ochrony różnorodności biologicznej na większą skalę, niż w przypadku tych podmiotów, 

które takiego dofinansowania nie pozyskały. W celu uzyskania podobnego efektu skali projektów w 

zakresie ochrony różnorodności biologicznej, konieczne jest utrzymanie wsparcia zewnętrznego w 
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kolejnym okresie programowania na poziomie mniej więcej takim, jak w obecnej perspektywie 

finansowej.  

Wpływ interwencji na zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego 

Niezwykłe bogactwo regionu (dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze) sprawia, że Małopolska jest 

jedną z najbardziej popularnych destynacji w kraju z utrzymującym się od wielu lat stałym wzrostem 

ruchu turystycznego. Wśród często odwiedzanych atrakcji turystycznych w Małopolsce znajdują się 

także obszary należące do dziedzictwa przyrodniczego. W 2018 r. były to m.in. Pieskowa Skała w 

Ojcowskim Parku Narodowym, Tatry, Szczawnica/Krościenko nad Dunajcem, Muszyna w dolinie rzeki 

Poprad. Systematyczny wzrost liczby turystów, zwłaszcza na obszarach o cennych walorach 

przyrodniczych, jest jednym z argumentów przemawiających za wzmocnieniem mechanizmów 

przyczyniających się do ograniczenia presji turystycznej na obszarach dziedzictwa przyrodniczego, jak 

również wpływających na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w sposób 

zrównoważony i sprzyjający zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w Małopolsce 

Realizowane w ramach Działania 6.2 projekty przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania zasobów 

naturalnych, które rozumie się jako rozpoznanie zasobów występujących na danym obszarze i 

wskazanie tych najbardziej cennych oraz istniejących potrzeb w zakresie ich ochrony. Na podstawie 

tego rodzaju inwentaryzacji, opracowywane są dalsze zalecenia odnośnie do sposobów ochrony. 

Przykładem efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych jest projekt Utrzymanie różnorodności 

biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, którego 

beneficjentem jest Województwo Małopolskie. Projekt polega na powstrzymaniu zjawiska wtórnej 

sukcesji na cennych przyrodniczo obszarach małopolskich Karpat poprzez prowadzenie wypasu owiec 

na ok. 3 tys. ha. Przewiduje się, że projekt przyczyni się do utrzymania bioróżnorodności i ochrony 

gatunkowej 5 siedlisk objętych ochroną, w tym 25 gatunków flory i fauny. W pierwszej kolejności 

przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja zasobów na terenie Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego oraz Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na podstawie 

której wybrane zostaną obszary kluczowe, które powinny zostać poddane ochronie w pierwszej 

kolejności. Wyniki tej pogłębionej inwentaryzacji stanowić będą podstawę do wydania zaleceń dla 

baców, w jaki sposób prowadzić działania ochronne na obszarach wymagających interwencji. 

Inwentaryzacja umożliwi również monitoring działań w czasie, który jest szczególnie istotny w celu 

oceny skuteczności oraz efektywności planowanych w ramach projektu interwencji. Przyczyni się 

również do stworzenia tzw. dobrych praktyk wypasowych i możliwości zastosowania podobnych 

działań na większych obszarach Małopolski.  

Innym przykładem jest projekt Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego 

promocja, który przyczynił się do zwiększenia wykorzystania zasobów naturalnych także poprzez 

przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji zasobów na terenie pustyni. Inwentaryzacja w 

przypadku tego projektu polegała na przeprowadzeniu w każdym roku eksperckich wizji terenowych 

na obszarze o powierzchni 160 ha, których celem było opracowanie aktualnej listy obcych gatunków 

inwazyjnych roślin, wraz z wykazem stanowisk oraz podaniem liczebności osobników na każdym 

stanowisku. Kolejnym krokiem było usunięcie zinwentaryzowanych obcych gatunków inwazyjnych 
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roślin, w rezultacie której zapewniona została ochrona różnorodności biologicznej unikalnej dla 

obszaru pustynnego objętego projektem. 

Powyższe przykłady wskazują, iż w kwestii efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych 

kluczową rolę odgrywa wiedza na temat zasobów przyrodniczych występujących na danym obszarze, 

która zwiększa świadomość ekologiczną, jak również jest podstawą do dalszych działań ochronnych i 

pozwala ocenić pilność interwencji oraz sposób jej przeprowadzenia.  

Poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego 

Realizowane projekty przyczyniają się do poprawy warunków umożliwiających zrównoważone 

korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego w Małopolsce, a w szczególności użytkowanie 

zasobów przyrodniczych w sposób gwarantujący ochronę naturalnych ekosystemów leśnych, 

nieleśnych i wodnych. Wpisuje się to trafnie w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

2011-2020 w ramach obszaru Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Wśród efektów 

zrównoważonego podejścia do wykorzystywania zasobów naturalnych na podstawie interwencji w 

Działaniu 6.2 należy wyróżnić: 

• poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez stworzenie im możliwości spędzania czasu 

wolnego w otoczeniu przyrody, 

• zwiększenie świadomości na temat wpływu człowieka na środowisko oraz odpowiedzialności 

jaka się z tym wiąże poprzez działania edukacyjne, 

• poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ekoturystyki, co przekłada się na wzrost 

ekonomiczny w skali lokalnej, a także poprawę standardów pobytu turystów22. 

Zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego dokonuje się poprzez działania 

związane z zabezpieczeniem terenów i ich wyłączeniem z użytkowania oraz poprzez uporządkowanie 

ruchu turystycznego. Analiza WoD – w szczególności projektów z zakresu ochrony ekosystemów, 

siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów - wskazuje, że w celu zabezpieczenia terenów 

wykorzystuje się rozwiązania infrastrukturalne zmierzające do ochrony różnorodności biologicznej i 

zapobiegające ingerencji w siedziby gatunków chronionych. W ramach projektu Ochrona 

bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska 

przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu, poprawa warunków sprzyjających zrównoważonemu 

użytkowaniu zasobów dziedzictwa przyrodniczego obejmuje wyłączenie pewnego obszaru z 

użytkowania przez ludzi i budowę drewnianej infrastruktury porządkującej ruch turystyczny na tym 

terenie oraz utworzenie kładki przyrodniczej wraz z infrastrukturą służącą ochronie przyrody, ale też 

celom rekreacyjnym. Elementy infrastruktury umożliwiają obserwację przyrody z dystansu, bez 

ingerowania w nią. Dzięki realizacji projektu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów 

naturalnych nastąpiło ze względu na utworzenie dostosowanej do ruchu turystycznego enklawy 

przyrodniczej, która stanowi zabezpieczenie dla siedlisk zwierząt i występującej tam rzadkiej fauny. 

Tego rodzaju interwencja pełni również funkcję zwiększającą atrakcyjność zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego i przyczynia się do promocji regionu. Inwestycja została niejednokrotnie doceniona, 

                                                 
22

 Efekt ten pozostaje jednak odroczony ze względu na to, że 8 projektów jest nadal w realizacji. 
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m.in. już w kilka miesięcy po otwarciu zdobyła pierwsze miejsce w kategorii przestrzeń publiczna w 

konkursie architektonicznym im. Stanisława Witkiewicza23. 

Poprawa warunków sprzyjających zrównoważonemu użytkowaniu zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego dokonuje się także poprzez stosowanie odpowiednich technik sprzyjających 

zrównoważonemu gospodarowaniu terenem posiadającym cenne zasoby przyrodnicze. Tego rodzaju 

techniki planuje się zastosować w ramach gospodarki pasterskiej w ramach projektu Utrzymanie 

różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej. W 

ramach interwencji ochrona cennych przyrodniczo obszarów będzie zapewniona dzięki 

kontrolowanemu wypasowi owiec, a więc w sposób ekologiczny dla środowiska, zastępując maszyny 

w postaci traktorów i kosiarek. Wypas owiec będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami wynikającymi 

z inwentaryzacji. Zapewnienie standardów dla planowanej interwencji jest mechanizmem dodatkowo 

sprzyjającym wzmocnieniu efektów ochrony różnorodności biologicznej. 

Zdaniem beneficjentów, wsparcie RPO umożliwiło uporządkowanie i skanalizowanie ruchu 

turystycznego. W wyniku działań projektowych w ramach projektu W stronę bioróżnorodności - 

rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenia stawu Wrońskiego 

na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w gminie Krzeszowice teren z występującymi 

zasobami przyrodniczymi został odpowiednio przygotowany dla ruchu turystycznego, powstała 

infrastruktura w postaci koszy na śmieci, ławek, ścieżek, która wyznaczyła miejsca, w których można 

się poruszać i przebywać, by nie niszczyć zasobów cennych przyrodniczo. Projekt znacząco przyczynił 

się do bardziej zrównoważonego wykorzystania z zasobów naturalnych poprzez uporządkowanie 

ruchu turystycznego i udostępnienie terenu dla turystów w sposób kontrolowany. W gruncie rzeczy 

projekt przyczynił się do zaistnienia cennego przyrodniczo obszaru jako terenu turystyczno-

rekreacyjnego. 

W wyniku interwencji odnotowano również poprawę dostępności terenów cennych przyrodniczo dla 

turystów o ograniczonej mobilności. W ramach projektu Ochrona rzadkich gatunków roślin ex situ 

poprzez remont szklarni "Holenderka" oraz przebudowa ścieżek edukacji przyrodniczej na terenie 

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednym z efektów projektu jest podniesienie 

jakości zwiedzania oraz poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Ponadto 

usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami zostały zapewnione w 100% w Działaniu 6.2 (z 

wyłączeniem projektów dotyczących opracowania dokumentów planistycznych), co wpisuje się w 

założenia programowe odnoszące się do zasady niedyskryminacji. 

W przypadku projektu Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez 

prowadzenie gospodarki pasterskiej zwiększenie dostępności do terenów cennych przyrodniczo i 

zapewnienie możliwości obcowania z przyrodą może się dokonać poprzez lokalizację działań 

projektowych na obszarze o dużym potencjale turystycznym, z występującymi licznymi szlakami 

turystycznymi, prowadzącymi przez najcenniejsze tereny przyrodniczo-krajobrazowe Małopolski, 

dzięki czemu można zapewnić szerokie oddziaływanie projektu (w zakresie edukacji ekologicznej 

społeczeństwa, ale też i poprawy rekreacyjnego potencjału regionu). Przykładem innego projektu 

zlokalizowanego na obszarze o wysokim potencjale turystycznym jest projekt Ochrona 

                                                 
23

 Zob. więcej: http://stary.sacz.pl/pl/3396/189601/Jak_juz_budowac_to_pieknie_i_nieszablonowo.html [dostęp: 3.02.2020 
r.] 
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bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska 

przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu. Enklawa przyrodnicza objęta interwencją znajduje się w 

miejscu, w którym krzyżują się dwie turystyczne trasy rowerowe EuroVelo 11 i VeloDunajec. Bliskość 

enklawy przyrodniczej stanowiącej strefę rekreacyjną sprawiła, że ruch na powstałej w ramach 

interwencji strukturze ruch turystyczny jest większy. Miejsce objęte projektem stanowi również 

dodatkową atrakcję dla turystów, która została udostępniona w sposób kontrolowany, a więc 

niezagrażający różnorodności biologicznej.  

Wywiady z beneficjentami wskazują na efekt interwencji w postaci zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej miejsc o dużym potencjale zasobów przyrodniczych związanej ze wzrostem liczby osób 

odwiedzających te miejsca. W przypadku zakończonych interwencji odnotowano wzrost oczekiwanej 

liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego w 5 na 7 projektów.  

Interwencje w ramach Działania 6.2 przyczyniają się do bardziej zrównoważonego wykorzystania 

zasobów naturalnych w szczególności poprzez działania dodatkowe, czyli edukację ekologiczną, 

uwrażliwiającą na tematykę związaną ze ochroną przyrody. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w 

ramach mechanizmu preferencji na etapie wyboru projektów, gdzie premiowano projekty pod 

względem ich kompleksowości wynikającej z połączenia ochrony gatunkowej, rozwoju infrastruktury 

turystycznej, ale też działań edukacyjnych. Przykładem tego rodzaju kompleksowej interwencji jest 

projekt Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie 

gospodarki pasterskiej, który łączy zarówno działania związane z ochroną czynną, jak również 

rozwijanie produktu turystycznego oraz pobudzanie świadomości ekologicznej wśród społeczności 

lokalnej i turystów. W ramach projektu powstają 3 bacówki edukacyjne, które umożliwią zapoznanie 

się z ideą czynnej ochrony siedlisk, chronionymi gatunkami oraz kulturą i tradycją pasterską. Projekt 

obejmuje także zamontowanie tablic informacyjnych opisujących siedliska i cenne gatunki 

występujące na obszarze interwencji. W ramach projektu przewiduje się także szkolenia baców na 

temat zrównoważonej gospodarki pasterskiej. Wartością dodaną projektu będzie także utrzymanie 

grupy kulturowej baców i zapewnienie ciągłości tradycji pasterskiej. Rekomenduje się zatem 

kontynuację premiowania kompleksowości projektów wynikającej z połączenia ochrony 

gatunkowej, rozwoju infrastruktury turystycznej zwiększającej dostępność do zasobów 

przyrodniczych i działań edukacyjnych. 

Należy także podkreślić rolę planów ochrony i ich wpływ na zrównoważone korzystanie z zasobów 

poprzez tworzenie wytycznych odnośnie do zagospodarowania terenów na obszarach występowania 

cennych zasobów przyrodniczych. Plany ochrony wskazują na obszary o cennych walorach 

przyrodniczych, zawierają także wytyczne dotyczące zabudowy, rozwoju inwestycji, by zapewnić 

ochronę zasobów przyrodniczych przed ingerencją człowieka, np. turystów, a jednocześnie sprawić 

by dany teren był bardziej dostępny dla jego użytkowników.  

Podsumowując, realizowane w ramach Działania 6.2 interwencje przyczyniają się zarówno do 

zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, jak również poprawy warunków 

umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa Małopolski. Na efektywne 

wykorzystanie zasobów w przypadku badanych interwencji wpływa przede wszystkim inwentaryzacja 

zasobów przyrodniczych zwiększająca świadomość na temat ich obecności i konieczności ochrony. 

Zarówno na bardziej zrównoważone jak i efektywne korzystanie z zasobów dziedzictwa 
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przyrodniczego wpływ ma stosowanie w ramach projektów ekologicznych technik i rozwiązań 

infrastrukturalnych przyczyniających się do zmniejszenia negatywnej ingerencji w środowisko 

przyrodnicze (np. poprzez ograniczenie emisji spalin, wypłaszania zwierząt). Na uzyskanie powyższych 

efektów niebagatelny wpływ mają działania edukacyjne zwiększające wrażliwość na potrzeby 

związane z ochroną przyrody i jej istotność. Istotne jest również zapewnienie na etapie wyboru 

projektów kompleksowości działań poprzez kontynuację premiowania tego rodzaju podejścia w 

realizowanych w ramach Działania 6.2 interwencjach. Ponadto, elementem wzmacniającym 

skuteczność interwencji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, jest zapewnienie standardów 

i wytycznych dla realizacji działań projektowych m.in. na podstawie prowadzonych działań 

inwentaryzacyjnych.  

Wpływ interwencji na ofertę ośrodków edukacji ekologicznej 

Analiza SWOT opracowana w ramach RPO WM 2014-2020 wskazuje na potrzebę związaną z 

kształtowaniem świadomości ekologicznej, która pozostaje na niskim poziomie. W tym przypadku 

istotną rolę w zakresie edukacji uwrażliwiania na kwestie związane z ochroną zasobów należących do 

dziedzictwa przyrodniczego odgrywają ośrodki edukacji ekologicznej.  

Realizowane interwencje są zgodne z założeniami SZOOP odnośnie do lokalizacji ośrodków edukacji 

ekologicznej w ramach występującej formy ochrony/kategorii chronionego obszaru tj. na obszarach 

Natura 2000, parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody. W ramach interwencji powstaną trzy 

ośrodki edukacji ekologicznej oraz przeprowadzony zostanie remont już istniejącego obiektu. 

Planowany czas zakończenia inwestycji to rok 2020 i później. Inwestycje te będą zlokalizowane na 

terenie 3 parków krajobrazowych: Ciężkowicko – Rożnowskiego PK, Wiśnicko – Lipnickiego PK oraz 

Bielańsko –Tynieckiego oraz w obrębie trzech powiatów (tarnowski, bocheński i miasto Kraków).  

Mimo realizacji projektów, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego wskazuje na występowanie „białych plam” w kwestii lokalizacji ośrodków edukacji 

ekologicznej na terenie Małopolski. Ośrodki te zlokalizowane są w każdym Parku Narodowym w 

Małopolsce, ponadto ZPKWM posiada 3 oddziały, w ramach których prowadzi edukację ekologiczną – 

w Krakowie, Tarnowie (OEE w Polichtach) i Starym Sączu (Popradzkie Centrum Edukacyjne). Oznacza 

to, że obecnie ośrodki edukacji ekologicznej znajdują się na terenie 5 na 11 parków krajobrazowych.  

W kolejnym okresie programowania należy wspierać lokowanie ośrodków edukacji ekologicznej na 

obszarach zdefiniowanych jako „białe plamy”. Wskazuje się na potrzebę nowych obiektów edukacji 

ekologicznej szczególnie w zachodniej otulinie Krakowa, gdzie zlokalizowany jest Bielański-Tyniecki 

Park Krajobrazowy. Odnotowano również potrzeby modernizacji już istniejących ośrodków edukacji 

ekologicznej, dla których jest administratorem jest ZPKWM. Jednym z nich jest ośrodek edukacji 

zlokalizowany na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego – Popradzkie Centrum Edukacyjne. 

Drugi ośrodek kierowany przez ZPKWM znajduje się na obszarze Pogórza, na terenie Ciężkowicko-

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Polichty - Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

„Polichty – Sucha Góra". Szacowana wartość inwestycji związanych z budową 1 ośrodka edukacji 

ekologicznej i modernizacji 2 obiektów wynosi około 30 mln zł. Za tworzeniem nowych tego rodzaju 

obiektów przemawia duże zainteresowanie ofertą ośrodków edukacyjnych. Beneficjenci wśród 

odbiorców oferty wskazują głównie na uczniów, szkolne grupy zorganizowanych, ale także – choć w 

mniejszym stopniu – mieszkańców danej gminy oraz turystów.  
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Badanie beneficjentów oraz podmiotów z grupy kontrfaktycznej pokazało, że zarówno parki 

krajobrazowe jak i parki narodowe posiadają wysoki potencjał w zakresie edukacji ekologicznej. Parki 

narodowe w odróżnieniu od parków krajobrazowych posiadają jednak dedykowane źródło 

finansowania projektów z zakresu budowy ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna). Potrzeb w zakresie budowy nowych ośrodków nie wskazały natomiast objęte badaniem 

gminy, powiaty, PGL Lasy Państwowe, czy jednostki naukowe. W związku z deklarowaną przez 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego potrzebą budowy ośrodka edukacji 

ekologicznej w przyszłości, można zakładać, że w kolejnej perspektywie finansowej to właśnie parki 

krajobrazowe powinny być głównym odbiorcą wsparcia.  

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej, 

wyniki badania kontrfaktycznego wskazują, że potrzeby rozwoju w tym zakresie wśród potencjalnych 

beneficjentów wsparcia są duże (15 na 47 potencjalnych wnioskodawców wskazało na takie 

potrzeby) i dotyczy to zarówno parków krajobrazowych, parków narodowych, jak i JST. Efekt netto w 

obszarze prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej jest niewielki. Wyniki badania 

kontrfaktycznego pokazują, że wszystkie podmioty zgłaszające potrzeby prowadzenia takich działań, 

realizowały je (choć większość tylko częściowo w stosunku do potrzeb) nawet bez wsparcia 

zewnętrznego.  

O zapotrzebowaniu na działalność ośrodków edukacji ekologicznej świadczą efekty w przypadku 

jedynego zakończonego projektu - Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z 

wyposażeniem w miejscowości Borówna, gdzie nastąpił wzrost liczby odwiedzających/ użytkowników 

ośrodka edukacji ekologicznej w porównaniu do roku poprzedzającego realizację projektu – ze 176 do 

805 osób w 2019 roku. Dane te wskazują na wzrost zainteresowania ofertą ośrodka, która również w 

wyniku interwencji uległa poprawie. W wyniku projektu nastąpił wzrost liczby produktów w ofercie 

ośrodka w porównaniu do roku poprzedzającego realizację projektu – z 5 produktów do 20 w 2019 

roku. Oferta ośrodka jest zróżnicowana – projekty edukacyjne obejmują warsztaty edukacyjne dla 

dzieci, jak również dla dorosłych. Wartością dodaną projektu było podjęcie współpracy ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, z którym zrealizowali projekt „Iwkowsko 

Lipnickie EKOspotkania”, w ramach którego obywały się zajęcia dla dzieci zarówno ze szkół w Lipnicy 

Murowanej, jak i Iwkowej, zlokalizowanej w sąsiedniej gminie. Zdaniem beneficjenta o 

konkurencyjności obiektu świadczy fakt, iż na terenie gminy innego obiektu świadczącego podobne 

usługi. Ośrodek stanowi pewnego rodzaju nową jakość, która jest magnesem przyciągającym 

potencjalnych partnerów i turystów, co wpływa na rozwój ekoturystyki oraz infrastruktury 

turystycznej. Obiekt przyczynia się również do promocji gminy. 

Wśród ekspertów z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wskazuje się na 

potrzebę ośrodków edukacji podejmujących tematykę związaną z ekologią i ochroną przyrody. 

Zwraca się jednak uwagę na konieczność tworzenia nowoczesnych, wielofunkcyjnych placówek w 

celu zapewnienia potencjału dla ich rozwoju, a co za tym idzie, trwałości efektów interwencji. 

Wpisuje się to w trendy funkcjonowania tego rodzaju obiektów, które pełnią różnorodne funkcje, z 

wiodącą funkcją edukacyjną. Przykładem takiej inwestycji jest Centrum Edukacji Przyrodniczej na 

terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego elementem jest największa w Polsce makieta Tatr, 

interaktywne ekspozycje, trójwymiarowe makiety dające efekt zanurzenia się w tatrzańską przyrodę. 
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W obiekcie znajdują się również sale kinowe wyświetlające projekcje o tematyce przyrodniczej w 

technologii 3D. W Centrum realizowane są również wykłady tematyczne np. dla instruktorów 

narciarskich lub przewodników górskich oraz konferencje naukowe. 

Trudno jest na chwilę obecną ocenić atrakcyjność oferty i popyt na nią w przypadku pozostających w 

realizacji trzech inwestycji w Działaniu 6.2 związanych z budową lub modernizacją ośrodków edukacji 

ekologicznej, które w dalszym ciągu są w realizacji. Jednak, jak wynika z analizy WoD, o potrzebie 

funkcjonowania wielofunkcyjnych ośrodków edukacji ekologicznej świadczy fakt, iż mogą pełnić one 

istotną z punktu widzenia założeń Programu funkcję związaną z promocją dziedzictwa 

przyrodniczego. Ośrodek edukacji ekologicznej, który powstanie w ramach projektu ZIEMIA – WODA 

– POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach. W ramach projektu częścią 

Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej będzie także sala kinowo-widowiskowa, w której 

odbywać się będą projekcje filmów przyrodniczych z całego świata, pracowniami i laboratoriami. 

Gmach MCEE zostanie połączony ze ścieżką w koronach drzew specjalnym szlakiem przyrodniczym. 

Projekt przewiduje także budowę parku zdrojowego w pobliżu rezerwatu Skamieniałe Miasto, 

którego atrakcjami będą baseny i brodziki z wodami leczniczymi, ogrodem sensorycznym, alpinarium 

i arboretum oraz alejki spacerowe i siłownia terenowa z placem zabaw. Projekt ten może znacząco 

wzmocnić status gminy Ciężkowice jako turystycznej stolicy regionu tarnowskiego. Dodatkowo 

Małopolskie Centrum Edukacji będzie posiadać potencjał do utworzenia ważnej w skali regionu 

placówki edukacji ekologicznej, gdyż obiekt zlokalizowany będzie na obszarze określonym w projekcie 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego jako obszar aktywizacji 

nowych obszarów turystycznych związanych z dziedzictwem przyrodniczym. Tym samym wspomniana 

strefa zyska placówkę, która wieloaspektowo wzmocni zarówno rozpoznawalność samej strefy, jak i 

jej ofertę turystyczną i edukacyjną związaną w sposób bezpośredni ze zdefiniowanym w Planie… 

funkcjami. Obszar Funkcjonalny, do którego zalicza się także gmina Ciężkowice wraz z powstającym 

tam ośrodkiem edukacji jest odpowiedzią na konieczność spójności działań i interwencji publicznych. 

Projekt ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach ma 

także duży potencjał dla rozwijania oferty tzw. przemysłu czasu wolnego (co jest jednym z 

priorytetowych obszarów rozwojowych Małopolski). Samo Centrum ze swoją ekspozycją i ścieżką 

dydaktyczną, jak i połączona z obiektem ścieżka w koronach drzew wraz z ofertą edukacyjną, ale 

także funkcjami rekreacyjną i krajobrazową – tworzyć będzie ważny element przyciągający turystów. 

Przyczyni się to zarówno do rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i wzrostu zatrudnienia. 

Przewiduje się, że w wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy nie tylko w ramach 

funkcjonowania obiektu (co najmniej cztery stałe i kilka okresowych), ale także nowe miejsca pracy w 

otoczeniu inwestycji (w gastronomi, usługach okołoturystycznych). Zaleca się zatem tworzenie 

różnorodnej oferty edukacyjno-ekologicznej będącej jednym z elementów wielofunkcyjnych 

ośrodków edukacji ekologicznej. W tym celu ważne jest premiowanie wnioskodawców, którzy będą 

chcieli rozwijać tego rodzaju różnorodną ofertę z wiodącą funkcją edukacyjną.  

Prowadzenie ośrodków edukacji ekologicznej związane jest jednak z dużą kosztochłonnością 

wynikającą z konieczności zapewnienie atrakcyjnej oferty odpowiadającej na coraz wyższe 

wymagania jej odbiorców, wobec czego kluczowe jest zadbanie o wysoki poziom merytoryczny oferty 

jak również strefy rekreacyjne. Tego rodzaju argument podnoszony przez ekspertów z zakresu kultury 

i dziedzictwa przyrodniczego wskazuje na konieczność uwzględnienia jako beneficjentów projektów 



88 

związanych z budową ośrodków edukacji ekologicznej jednostki, posiadające wystarczająco duży 

potencjał do realizacji, w tym odpowiednie doświadczenie, zasoby kadrowe i organizacyjne, jak 

również trwałość finansowania. Kluczowym beneficjentem projektów w zakresie rozwoju ośrodków 

edukacji ekologicznej jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, deklarujący 

potrzeby w zakresie budowy nowych, jak i modernizacji istniejących ośrodków edukacji ekologicznej, 

jednocześnie posiadający potencjał do realizacji tego typu inwestycji.  

Podsumowując, założenia programowe związane z liczbą ośrodków edukacji ekologicznej 

funkcjonujących na terenie Małopolski nie zostały osiągnięte. Niska jest również skala interwencji w 

zakresie edukacji ekologicznej. Istnieje jednak potrzeba funkcjonowania ośrodków edukacji 

ekologicznej, związana z ich potencjałem dla promocji dziedzictwa przyrodniczego. W tym celu należy 

lokalizować obiekty edukacyjne na obszarach zdefiniowanych jako obszary funkcjonalne w założeniu 

zmierzające do aktywizacji nowych obszarów turystycznych posiadających cenne zasoby 

przyrodnicze. Konieczne jest również zapewnienie w kolejnej perspektywie środków na wsparcie 

wielofunkcyjnych ośrodków edukacji ekologicznej, z nowoczesną ofertą oraz posiadających duży 

potencjał merytoryczny. Przemawia za tym również istniejący potencjał aplikacyjny w zakresie 

realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej wśród potencjalnych wnioskodawców.  

Podsumowanie 

Postępy rzeczowe i finansowe w Działaniu 6.2 można ocenić jako zadowalające, nie odnotowano 

również znaczącego ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników programowych. Logika 

interwencji przyjęta na poziomie Działania 6.2 jest trafna w dużym stopniu w odniesieniu do potrzeb 

poszczególnych regionów Małopolski jak i beneficjentów. Realizowane w ramach Działania 6.2 

interwencje są adekwatne w odniesieniu do założeń programowych wskazujących na wsparcie w 

szczególności obszarów o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa przyrodniczego. W ramach 

kolejnej perspektywy finansowej należy kontynuować wspieranie różnych typów działań z naciskiem 

na edukację ekologiczną, biorąc pod uwagę istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Realizowane w ramach Działania 6.2 interwencje przyczyniają się zarówno do poprawy ochrony 

różnorodności biologicznej, jak również do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na 

obszarach cennych przyrodniczo. Przyczynia się do tego fakt, że interwencje obejmują zróżnicowane 

formy ochrony przyrody. Ponadto efekty w postaci powierzchni siedlisk i ekosystemów objętych 

ochroną oraz liczby wspartych form ochrony przyrody są satysfakcjonujące z punktu widzenia założeń 

w Programie, co świadczy o wysokiej skuteczności w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w 

ramach Działania. Kluczowy z punktu widzenia celów interwencji w ramach Działania 6.2 w zakresie 

poprawy ochrony różnorodności biologicznej jest fakt, iż realizowane przedsięwzięcia 

niejednokrotnie przyczyniły się do powstrzymania całkowitej utraty cennych przyrodniczo obszarów. 

Jest to szczególnie wyraźne w przypadku interwencji realizowanych w małej skali, które mają istotny 

wpływ na lokalny mikroklimat. 

W celu uzyskania podobnego efektu skali projektów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej 

jak również skuteczności tych działań, rekomenduje się w przyszłej perspektywie finansowej 

przeznaczenie na ochronę różnorodności biologicznej ilości środków porównywalnej do tych w 

obecnej perspektywie. Alokacja na działania związane z ochroną bioróżnorodności w latach 2021-27 



89 

dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego powinna być taka sama lub tylko 

nieco większa niż 2014-2020, co wynika to z ograniczonych zasobów kadrowych.  

Realizowane projekty przyczyniły się również do uzupełnienia luki w zakresie inwentaryzacji 

przyrodniczej i opracowania brakujących planów ochrony dla 3 pozostałych parków krajobrazowych 

na terenie Małopolski (beneficjent ZPKWM). Są to dokumenty sporządzane na podstawie kompletnej 

wiedzy i wymagają wykonania niezbędnej inwentaryzacji, ekspertyz itp. 

Warto rozważyć w kolejnej perspektywie finansowej premiowanie w ramach kryteriów oceny 

projektów typu Czynna ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

zakładających prowadzenie działań ochronnych na obszarach, dla których opracowano plany 

ochrony. Zagwarantowana w ten sposób zostanie realizacja działań rzeczywiście priorytetowych, 

wynikających z pogłębionej i naukowej analizy potrzeb. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w 

przypadku prowadzenia działań ochronnych ZPKWM nie jest jedynym beneficjentem działań, gdyż 

plany ochrony obejmują również gminy zlokalizowane na terenie parków, które stanowią 

potencjalnych beneficjentów wsparcia w tym zakresie. 

Interwencje w Działaniu 6.2 ocenia się jako skuteczne w zakresie wpływu na efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych jak również do poprawy warunków umożliwiających 

zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego. Mechanizmem wzmacniającym 

efekty projektów związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych jest w 

szczególności kompleksowość projektów, która wpływa na skuteczność interwencji. Rekomenduje 

się zatem kontynuację premiowania kompleksowości projektów na etapie wyboru projektów. 

W ramach badania odnotowano niską skalę interwencji w zakresie edukacji ekologicznej. Istnieje 

zapotrzebowanie na tworzenie nowych ośrodków edukacji ekologicznej, ze względu na ich potencjał 

do promocji dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwoju oferty tzw. przemysłu czasu wolnego. 

Konieczne jest również zapewnienie w kolejnej perspektywie środków na wsparcie wielofunkcyjnych 

ośrodków edukacji ekologicznej i modernizację istniejących ośrodków prowadzonych przez ZPKWM 

(kluczowy beneficjent w tym zakresie). 

W przyszłej perspektywie zaleca się kontynuację projektów wieloaspektowych oraz projektów, w 

ramach których zastosowano zrównoważone podejście do ochrony różnorodności biologicznej. 

Dobrą praktyką w tym obszarze jest projekt Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk 

górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, który jest przykładem interwencji o szerokim 

zasięgu i wysokiej skuteczności ze względu na wypracowane standardy działania. Z tego względu 

może pełnić rolę projektu pilotażowego w zakresie prowadzenia działań ochronnych w sposób 

efektywny i zrównoważony. Na uwagę zasługuje wartość dodana projektu w postaci utrzymania 

kultury baców i zapewnienie ciągłości dla gospodarki pasterskiej. Odnotowano istniejące 

zapotrzebowanie na kontynuację działań ochronnych w ramach tego przedsięwzięcia i objęcie 

wsparciem nowych terenów, zwłaszcza na północ od Krakowa, w szczególności w powiecie 

Miechowskim, który posiada najwyższy udział obszarów chronionych w powierzchni całego powiatu. 
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WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Wsparcie w ramach Działania 6.2 w dużym stopniu odpowiada na lokalne potrzeby związane 

z poprawą ochrony bioróżnorodności jak również bardziej zrównoważonego i efektywnego 

wykorzystania z zasobów dziedzictwa przyrodniczego Małopolski. 

2. Interwencje w Działaniu 6.2 są adekwatne w odniesieniu do założeń programowych 

akcentujących wsparcie obszarów o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego. 

3. Dzięki projektom udało się osiągnąć efekty w postaci poprawy ochrony różnorodności 

biologicznej, niejednokrotnie przyczyniając się do zahamowania całkowitej utraty cennych 

przyrodniczo obszarów. Interwencje przyczyniły się również zahamowania spadku 

różnorodności biologicznej m.in. poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego i 

odpowiednie zabezpieczenie siedlisk zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Poza tym 

interwencje wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych miejsc. 

4. Istotną rolę w zakresie zwiększania świadomości na temat obecności cennych zasobów 

przyrodniczych i konieczności ich ochrony pełnią plany ochrony oraz plany zadań 

ochronnych obejmujące pogłębioną i kompleksową inwentaryzację zasobów przyrodniczych. 

Interwencje w Działaniu 6.2 przyczyniły się do uzupełnienia luki w zakresie opracowania tych 

dokumentów dla małopolskich parków krajobrazowych. W kolejnej perspektywie finansowej 

konieczne jest podjęcie działań realizujących zapisy tych dokumentów, w celu wzmocnienia 

efektów projektów.  

5. Odnotowano niski poziom osiągnięcia założeń programowych związanych z liczbą ośrodków 

edukacji ekologicznej funkcjonujących na terenie Małopolski. Istnieje jednak duże 

zapotrzebowanie na tworzenie nowych ośrodków edukacji ekologicznej, ze względu na ich 

potencjał do promocji dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwoju oferty tzw. przemysłu czasu 

wolnego. Kluczowe dla zapewnienie tych efektów jest tworzenie wielofunkcyjnych 

ośrodków edukacji ekologicznej i modernizację istniejących ośrodków (prowadzonych przez 

ZPKWM, kluczowego beneficjenta w tym zakresie). 

6. Dofinansowanie UE umożliwiło realizację inwestycji w obszarze ochrony różnorodności 

biologicznej na większą skalę, niż w przypadku tych podmiotów, które takiego 

dofinansowania nie pozyskały. W celu uzyskania podobnego efektu skali projektów w 

zakresie ochrony różnorodności biologicznej, konieczne jest utrzymanie wsparcia 

zewnętrznego w kolejnym okresie programowania na poziomie mniej więcej takim, jak w 

obecnej perspektywie finansowej. 

7. Należy wysoko ocenić trafność sformułowanych w dokumentacji konkursowej warunków 

wsparcia, w ramach których premiowano m.in. kompleksowość wsparcia związaną z 

połączeniem ochrony gatunkowej, rozwoju infrastruktury turystycznej zwiększającej 

dostępność do zasobów przyrodniczych i działań edukacyjnych. 
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ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR 

(PODDZIAŁANIE 6.3.1)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR założono wsparcie przedsięwzięć 

związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, 

prowadzonych w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

w subregionach. Przyjęto także możliwość dofinansowania, jako część szerszego projektu 

(związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), działań związanych z 

przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-

kanalizacyjna, drogi wewnętrzne. Przyjęto, iż wsparcie odpowiadać będzie na potrzebę podniesienia 

atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i przestrzennych, co z 

kolei ma się przełożyć na stopniowy wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji rozwój społeczno-

gospodarczy regionu. W logice interwencji założono, iż wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z 

planów działań, uwzględniających różne branże, mające wpływ na rozwój gospodarczy tego obszaru.  

W subregionie tarnowskim głównym wyzwaniem opartym o zasoby przyrodnicze regionu jest 

poprawa infrastruktury służącej przemysłom czasu wolnego oraz turystyce aktywnej i kwalifikowanej. 

Kluczowym kierunkiem rozwoju jest też rozwój potencjału turystycznego i gospodarczego subregionu 

(m.in. poprzez tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej).  

Z kolei potencjałem endogennym subregionu zachodniego są unikalne walory kulturowe jak np. KL 

Auschwitz, Kalwaria Zebrzydowska i miejsca pamięci związane z osobą św. Jana Pawła II (Wadowice) 

oraz krajobrazowe, szczególnie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Jeziora Mucharskiego. Program 

rozwoju tego subregionu zakłada rozwój przemysłów czasu wolnego w oparciu o przedmiotowe 

mocne strony subregionu.  

Ze względu na wyjątkowy potencjał przyrodniczy, subregion podhalański jest bardzo atrakcyjnym 

miejscem do uprawiania wszelkich form turystki aktywnej i kwalifikowanej, szczególnie turystyki 

pieszej i rowerowej oraz sportów zimowych. Na obszarze subregionu z powodzeniem rozwija się 

także turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu wód mineralnych 

oraz geotermii. Zidentyfikowano potrzebę zwiększenia potencjału przemysłów czasu wolnego w 

powiatach: nowotarskim i suskim, również poprzez rozwijanie działań edukacyjnych w zakresie 

animowania wykorzystania potencjału przyrodniczego.  

W przypadku subregionu sądeckiego również można mówić o wysokim stopniu niewykorzystania 

potencjału endogennego, związanego z walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i różnorodnością 

form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej i kwalifikowanej. Szczególne 

znaczenie mają atrakcyjne przyrodniczo zbiorniki i cieki wodne – rzeki Dunajec, Poprad i Ropy oraz 

Jeziora Rożnowskiego i Klimkówka oraz wzniesienia Beskidu Sądeckiego. Rozwojowi przemysłów 

czasu wolnego oraz turystyce zdrowotnej służą także cieszące się dużą popularnością miejscowości 

uzdrowiskowe. Dla rozwoju subregionu kluczowe jest też wzmocnienie stref aktywności gospodarczej 

(Piwniczna Zdrój, Stary Sącz, Krynica Zdrój), przeznaczonych głównie pod usługi sportowo-

rekreacyjne, hotelarsko-gastronomiczne i lecznictwo uzdrowiskowe. 
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Krakowski Obszar Metropolitalny również prezentuje potencjał endogenny związany z walorami 

przyrodniczymi głównie w obszarze rozwoju turystyki pieszej i rowerowej oraz tras turystycznych. 

Rozwój przemysłów czasu wolnego może także postępować w strefach aktywności gospodarczej 

zlokalizowanych w Bochni i Słomnikach.  

Przy wyborze projektów postawiono warunki obligatoryjne, zakładające przyczynianie się interwencji 

do rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych 

potencjałów regionu, wraz ze wskazaniem grupy docelowej i jej liczebności. Premiowano także 

inwestycje kształtujące ład przestrzenny zgodny z potencjałem endogenicznym, udostępniające 

efekty projektu dla potencjalnych odbiorców niezależnie od warunków pogodowych, przez okres co 

najmniej 5 miesięcy w ciągu roku, zgodne z zasadami horyzontalnymi, tworzące nowe miejsca pracy, 

komplementarne z projektami EFS realizowanymi na obszarze projektu, realizowane w partnerstwie.  

W ramach Poddziałania 6.3.1 przeprowadzono dwa nabory konkursowe, w których złożono 91 

wniosków o dofinansowanie. Realizowanych jest/zrealizowano 49 projektów (rozwiązano 3 umowy), 

kontraktujących 90,4 mln zł, czyli 84% alokacji przeznaczonej na to Poddziałanie. Do dnia 8.11.2019 

roku zakończono 16 projektów, a wartość złożonych wniosków o płatność stanowi 23% alokacji.  

Najwięcej projektów (11) realizowanych jest w powiecie nowosądeckim, tarnowskim (10), brzeskim 

(6) nowotarskim (5), oświęcimskim (5), wadowickim (5). Rozkład terytorialny wsparcia wskazuje na 

reprezentację wszystkich subregionów z uwzględnieniem obszarów o wysokim potencjale 

endogennym. 

Mapa 10 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 

Poddziałanie 3.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  
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Efekty Poddziałania 6.3.1 mierzone są wskaźnikami produktu Liczba wspartych obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) oraz wskaźnikami rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), Liczba nowo 

utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy.  

W projektach Poddziałania 6.3.1 założono wsparcie 102 obiektów turystycznych i rekreacyjnych 

(377,8% wartości docelowej wskaźnika w Programie), we wnioskach o płatność zaś wykazano jego 

osiągnięcie w wysokości 259,3%. Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje oraz Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie został założony do osiągnięcia w realizowanych projektach w 

wysokości 17 sztuk, czyli 212,5% wartości docelowej w Programie. W projektach Poddziałania 6.3.1 

przewiduje się także blisko 6-krotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (odpowiednio 4 045 800,8 zł w 

projektach przy wartości docelowej w Programie na poziomie 5 374 189 zł). Beneficjenci założyli 

także ponad 2,5 krotne przekroczenie wartości docelowych wskaźników rezultatu, Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa i Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy oraz uzyskanie 100% zakładanej w Programie wartości docelowej 

wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. 

Beneficjenci regularnie doświadczali trudności realizacyjnych wynikających z braku możliwości 

rozstrzygnięcia postępowań przetargowych w związku ze wzrostem cen materiałów i usług 

budowlanych. Pociągało to za sobą przesunięcia w harmonogramach projektów, spowodowane 

koniecznością zapewnienia wyższej kwoty wkładu własnego. Często występowały też przeszkody 

wynikające z warunków atmosferycznych i technicznych. Zdaniem beneficjentów, jednak trudności te 

nie niosą za sobą ryzyka niezrealizowania celów projektowych, a co za tym idzie – programowych.  

Logikę interwencji Poddziałania 6.3.1 należy uznać więc za trafną, zapewniającą uzyskanie efektów 

odpowiadających na wyzwania rozwojowe subregionów.  

Wpływ interwencji na podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wspartych obszarów 

Analiza zakresu przedmiotowego realizowanych interwencji oraz wywiady z beneficjentami 

projektów Poddziałania 6.3.1 wskazują na szerokie oddziaływanie realizowanych projektów na 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i 

przestrzennych regionu w obszarze przemysłów czasu wolnego. Mimo iż, ogólnie rzecz biorąc, celem 

interwencji nie było przyciągnięcie masowego turysty spoza regionu małopolskiego, we wszystkich 

realizowanych interwencjach obserwowany jest przyrost użytkowników wspartej infrastruktury, 

zarówno mieszkańców danej gminy i okolic, jak i turystów jednodniowych.  

W wyniku części przeprowadzonych inwestycji powstały kompleksowe produkty turystyczne, mające 

na celu budowanie przewagi konkurencyjnej wspartego obszaru. Na przykład w projekcie 

realizowanym na terenie KOM Zagospodarowanie przestrzenne zespołu rekreacyjno-sportowego w 

miejscowości Dubie, w Gminie Krzeszowice założono wypromowanie nowego produktu 

turystycznego, wyróżniającego się na tle już istniejących w gminie poprzez utworzenie pierwszego w 

gminie geoparku, w którym prócz możliwości podziwiania unikalnych okoliczności przyrody Parku 

Krajobrazowego możliwe będzie obejrzenie wyeksponowanych charakterystycznych dla regionu 
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kamiennych okazów z kamieniołomów znajdujących się na terenie gminy, zatem opartego na 

wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów. Efekty projektu obejmują także m.in. stworzenie 

geologicznej ścieżki dydaktycznej (geoogródka), w której skład będzie wchodzić: ”Ekologiczna klasa” o 

geometrycznym kształcie z drewnianymi siedziskami.  

W projekcie Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego 

produktu turystycznego działania, w oparciu o potencjał marki Szlaku Orlich Gniazd i samego Zamku 

Rabsztyn, który jest najliczniej odwiedzaną atrakcją turystyczną powiatu olkuskiego, przyczyniają się 

do rozwinięcia oferty turystycznej regionu o usługi kulturalne (koncerty, pokazy) oraz 

gastronomiczne. Wykorzystano atrybuty tzw. Małopolskiej Trasy Smakoszy, założono wprowadzenie 

w kawiarence na zamku potraw nawiązujących do lokalnej tradycji kulinarnych - czynnika 

przyciągającego tzw. turystów kulinarnych. Po wybudowaniu dziedzińca ze scenką, Miejski Ośrodek 

Kultury (operator) będzie realizować w różnorodnej formie wydarzenia związane tematycznie z 

rabsztyńską twierdzą i dedykowane różnym grupom odbiorców, co pozwoli na rozszerzenie 

dotychczasowej oferty, stworzone zostaną warunki do organizacji profesjonalnych wydarzeń 

koncertowych, pokazowych, czy lekcji i warsztatów muzealnych.  

Szerokie jest także spodziewane oddziaływanie projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej i 

rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I na rozwój turystyki. W ramach projektu stworzono 

międzygminny produkt turystyczny, skierowany do mieszkańców subregionu i wykorzystujących 

oddziaływanie Tarnowa. Powstała nowa lokalna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna podnosząca 

atrakcyjność istniejących szlaków pieszych, czy rowerowych, wykorzystujących atrakcyjność 

turystyczną zamku w Czchowie. Jednocześnie działania projektowe przyczyniły się do prawidłowego 

oznaczenia na mapach regionu oraz na znakach i tablicach informacyjnych tras turystycznych, 

ukierunkowując efekty na turystyką aktywną. Przykłady innych interwencji budujących nowe 

produkty turystyczne to np. Budowa Rodzinnego Centrum Rekreacji i Edukacji w Nowym Targu, czy 

objęty studium przypadku projekt Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby. Ta ostatnia inwestycja 

obejmuje budowę i urządzenie 7 stref rekreacyjno-turystycznych w Dolinie Raby: w gminie Gdów: 

rozbudowa Parku Przygody i Rozrywki, w gminie Kłaj: MOR w Targowisku: tereny rekreacyjne, w 

gminie Drwinia: budowa MOR w Drwinii - urządzenie Centrum Rekreacji, MOR w Grobli - budowa 

parkingu (57 miejsc), ciągów pieszych, placu zabaw, siłowni terenowej, toalety, mała architektura, 

MOR w Mikluszowicach - budowa parkingu (19 miejsc), ciągów pieszych, wiaty rekreacyjnej, toalety, 

mała architektura. Efektem realizacji projektu jest estetyzacja przestrzenna i funkcjonalna gmin 

będących w partnerstwie, a przy tym również uatrakcyjnienie pobytu turystów w Dolinie Raby. Liczba 

osób zwiedzających i użytkujących strefy rekreacji w omawianych gminach uległa zwiększeniu. 

Turyści chętniej przyjeżdżają nad Rabę i spędzają swój wolny czas. Poprzez realizację 

przedmiotowego projektu całe rodziny chętniej korzystają z aktywnego wypoczynku. Tak 

zaprojektowano strefy rekreacji, aby projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby ich odbiorców 

tj. turystów i mieszkańców, a lokalizacja stref pozwalała na rozwój usług firm prywatnych z branży 

turystycznej i około turystycznej. Projekt w dużej mierze wpłynął nie tylko na zwiększenie liczby osób 

zwiedzających, ale również na jakość wypoczynku użytkowników. Łącznie dla partnerów projektu 

średnia liczba osób odpoczywających aktywnie i plażowo w poprzednich latach wyniosła 1400 

osób/weekend, natomiast w całym 6-miesięcznym sezonie ok. 8400. Liczba osób odwiedzających i 
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użytkujących nowe miejsca rekreacji wyniosła w 2019 r. ok. 10 000, co oznacza wzrost liczby 

odwiedzających o ok. 20%.  

Można odnotować także oddziaływanie działań projektowych na rozwój przemysłów czasu wolnego. 

W gminie Gdów od momentu oddania do użytkowania projektu, istotnie rozwinęła się współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, siłowniami, klubami fitness. Wokół stref 

rekreacyjnych rozwija się działalność komercyjna lokalnych firm, co sprzyja tworzeniu kolejnych 

nowych miejsc pracy, z których może korzystać również lokalna ludność poszukująca pracy.  

Jak pokazały wywiady pogłębione przeprowadzone na potrzeby realizacji niniejszego studium, lokalni 

przedsiębiorcy (szczególnie restauratorzy oraz pracownicy lokalnych sklepów), których obiekty 

sąsiadują bezpośrednio z nowo wytworzoną infrastrukturą (szczególnie w okolicy Zarabie I i II na 

terenie gminy Gdów oraz Miejsc Obsługi Rowerzystów Gdów i gminy partnerskie) w roku 2019 

odczuli znaczący wzrost obrotów. Częściej niż miało to miejsce przed realizacją projektu w sklepikach 

i lokalnej gastronomii zatrzymują się rowerzyści z sakwami (co świadczy o tym, że przyjeżdżają z 

bardziej oddalonych miejscowości). Jako atrakcyjne miejsce wycieczek rowerowych wskazano okolice 

Puszczy Niepołomickiej (gdzie turyści często pozostawiają w jej sąsiedztwie samochody i przesiadają 

się na rowery).  

Większość interwencji Poddziałania 6.3.1 koncentruje się jednak na zwiększeniu konkurencyjności 

turystycznej miejsc, cieszących się już i tak wysoką atrakcyjnością. W projekcie Wzmocnienie 

atrakcyjności turystycznej regionu tatrzańskiego poprzez budowę kompleksu obiektów 

wielofunkcyjnych uzupełniono ofertę turystyczną terenu Olczy i Pardałówki poprzez budowę 

ogólnodostępnego kompleksu obiektów wielofunkcyjnych. Jak wynika z wywiadu z beneficjentem 

projektu, liczba użytkowników wzrosła kilkukrotnie w stosunku do założeń projektowych. 

Spektakularne są także efekty projektu Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło 

na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów. W wyniku realizacji projektu powstało m.in.: kąpielisko z 

tarasami, struktura widokowa GALENA, dwa ŻAROBIWAKI, boiska do gier zespołowych, pawilon 

spotkań, EKOPLATFORMA, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne. Zdaniem 

beneficjenta, liczba użytkowników okolic jeziora Chechło wzrosła z 5 tys. do 35 tys.  

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z beneficjentami, realizowane interwencje Poddziałania 

6.3.1 pośrednio przyczyniają się do rozwoju przemysłów czasu wolnego ze szczególnym 

uwzględnieniem branży gastronomicznej. W szerszej skali beneficjenci nie widzą jednak 

oddziaływania na branżę hotelarską, czy też miejsca rozrywki nie objęte bezpośrednim wsparciem 

projektowym.  

Wpływ interwencji na wzrost zatrudnienia 

Analiza miejsc pracy zaplanowanych do utworzenia w ramach interwencji Poddziałania 6.3.1 

wskazuje na dominację zatrudnienia na stanowiskach przeznaczonych dla osób 

niskokwalifikowanych: konserwatorów, ochrony, pracowników technicznych. Sporadycznie – ok. 12-

15% wszystkich utworzonych etatów – decydowano się na zatrudnienie wysokokwalifikowanych 

pracowników przemysłu czasu wolnego, np. przewodników wycieczek, instruktorów narciarstwa, 

pracowników do promocji, obsługi klienta. Wyniki analiz wskazują na relatywnie wysoki koszt 

utraconych możliwości w kontekście synergii prowadzonych działań z oddziaływaniem na potencjał 

przemysłów czasu wolnego. Warto tu podkreślić znaczenie komplementarności przeprowadzonych 
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działań z projektami EFS, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w obszarze rynku 

pracy. Skutkowało to tworzeniem miejsc pracy również dla zaktywizowanych uczestników projektów 

OP8 RPO WM 2014-2020.  

Dobrą praktyką w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy jest przytaczany wcześniej projekt 

Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu 

turystycznego. Zaplanowano w nim utworzenie 7 etatów wzmacniających potencjał rozwoju 

turystycznego wspartego obszaru: na stanowisku instruktorów (wymagana znajomość języka 

migowego i alfabetu Braille’a), których kompetencje obejmować będą: oprowadzanie 

odwiedzających wzgórze zamkowe, w szczególności osób z niepełnosprawnością, asystę 

niepełnosprawnych, opracowywanie materiałów o obiekcie z uwzględnieniem potrzeb osób 

niedosłyszących, opracowanie i aktualizowanie audiodeskrypcji dla niedowidzących, współtworzenie i 

prezentacja programów i warsztatów edukacyjno-poznawczych pod kątem potrzeb osób 

niedosłyszących i niedowidzących oraz współpracę przy tworzeniu i realizacji projektów i usług w 

zamku oraz pracownika obsługi technicznej / akustyka  

Podsumowanie 

Projekty realizowane w Poddziałaniu 6.3.1 wykazują się dużą trafnością inwestycji w stosunku do 

wyzwań rozwojowych obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, o wysokiej atrakcyjności turystycznej. 

Zlokalizowane są one na trasach turystycznych, przyczyniają się do zwiększenia możliwości 

korzystania z czasu wolnego. Dominują wśród nich jednak interwencje punktowe, które – pomimo 

wysokiej komplementarności do działań modernizacyjnych realizowanych poza Poddziałaniem 6.3.1 – 

nie dyskontują możliwości podniesienia konkurencyjności większych obszarów. Wskazane powyżej 

projekty skoncentrowane na tworzeniu produktów turystycznych oddziaływujących poza obszarem 

jednej gminy dostarczają przesłanek do wnioskowania o konieczności kierunkowania przyszłego 

wsparcia właśnie na projektach partnerskich, międzygminnych, tworzących zintegrowane produkty 

turystyczne. Niewystarczające jest także oddziaływanie realizowanych interwencji na 

przedsiębiorczość z obszaru tzw. przemysłów czasu wolnego.  

Beneficjenci nie odnotowują przyrostu korzystania z miejsc noclegowych w wyniku realizacji 

interwencji poza głównymi obszarami turystycznymi, nie odnotowywany jest także rozwój usług 

okołoturystycznych poza działaniami projektowymi. Kwestia ta może wiązać się po pierwsze z 

krótkim okresem oddziaływania interwencji, po drugie zaś z niskim poziomem kooperacyjności z 

sektorem przedsiębiorstw i projektowania działań pod jego potrzeby. Jak wynika z panelu ekspertów, 

w Poddziałaniu 6.3.1 w niewystarczającym stopniu rozwinięto też działania integrujące powstające 

atrakcje turystyczne z lokalnym dziedzictwem kulturowym, również tym niematerialnym, co mogłoby 

pociągnąć za sobą dodatkowy efekt animowania społeczności lokalnych dla podtrzymania efektów 

projektu. W przyszłym okresie programowania warto więc profilować wsparcie w kierunku 

zapewnienia współpracy projektowej lokalnych instytucji kulturalnych i społecznych oraz lokalnych 

przedsiębiorstw, np. w formule partnerskiej z wkładem niematerialnym dla zapewnienia szerszego 

oddziaływania efektów projektów. 

Badani beneficjenci Poddziałania 6.3.1 podkreślają wysoką efektywność kosztową projektów. Koszty 

utrzymania wspartej infrastruktury będą – ich zdaniem – niższe od wpływów z biletów, bądź – w 

przypadku projektów nie zakładających pobierania opłat od użytkowników – nie będą przekraczać 2-
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3% budżetu beneficjenta. Nie występuje więc konieczność dalszych inwestycji dla podtrzymania 

efektów projektów i zapewnienia ich trwałości. 

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. W Poddziałaniu 6.3.1 założono wsparcie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i 

rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, prowadzonych w 

szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w 

subregionach. Analiza terytorializacji inwestycji i ich zakresu przedmiotowego wskazuje na 

ich trafne odniesienie do potencjałów rozwojowych poszczególnych subregionów 

województwa małopolskiego. 

2. Wsparte inwestycje w wysokim stopniu przyczyniły się do utworzenia miejsc pracy 

charakteryzujących się trwałością wykraczającą poza okres wymagany w Programie. Są to 

jednak w większości miejsca pracy wymagające niskich kwalifikacji, co w niewystarczającym 

stopniu wspiera rozwój przemysłów czasu wolnego na wspartych obszarach.  

3. W wyniku części przeprowadzonych inwestycji powstały kompleksowe produkty 

turystyczne, mające na celu budowanie przewagi konkurencyjnej wspartego obszaru. Wokół 

stref rekreacyjnych rozwija się działalność komercyjna lokalnych firm, co sprzyja tworzeniu 

kolejnych nowych miejsc pracy, z których może korzystać również lokalna ludność 

poszukująca pracy.  

4. Wyniki badania skłaniają jednak do wnioskowania o konieczności kierunkowania przyszłego 

wsparcia właśnie na projektach partnerskich, międzygminnych, tworzących zintegrowane 

produkty turystyczne. Nie wykorzystano także w pełnym stopniu potencjału rozwijania 

działań integrujących powstające atrakcje turystyczne z lokalnym dziedzictwem kulturowym, 

również tym niematerialnym, co mogłoby pociągnąć za sobą dodatkowy efekt animowania 

społeczności lokalnych dla podtrzymania efektów projektu.  
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WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH (PODDZIAŁANIE 

6.3.2)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

Na obszarze województwa małopolskiego znajduje się 9 uzdrowisk oraz obszar ochrony 

uzdrowiskowej, stanowiących bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług zdrowotnych. 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych ma przyczyniać się do realizacji celu 

ogólnego Działania 6.3, jakim jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na 

zasobach przyrodniczych i przestrzennych. Wyzwaniem jest efektywne wykorzystanie zasobów 

regionu tak, by wspierały jego rozwój społeczno-gospodarczy. Poddziałanie ma przyczyniać się przede 

wszystkim do realizacji celu, jakim jest wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach 

turystycznych. Interwencja z założenia obejmuje projekty, które wykorzystują walory małopolskich 

miejscowości uzdrowiskowych. Zdefiniowano jeden typ projektów - przedsięwzięcia powinny 

dotyczyć inwestycji w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, a także rozbudowę infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach24. Zgodnie z zapisami SZOOP, wykluczono 

wspieranie inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej25. W uzasadnionych przypadkach możliwe 

jest przygotowanie terenu inwestycyjnego pod zagospodarowanie.  

Warunkiem otrzymania wsparcia jest opracowanie przez gminę planu rozwoju uzdrowiska 

zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane 

ze sobą projekty realizowane przez różne podmioty.  

Logika interwencji Poddziałania 6.3.2 jest trafna w odniesieniu do celów zawartych w Programie. 

Zaplanowane działania odpowiadają na opisane wyzwania i potrzeby wsparcia miejscowości 

uzdrowiskowych. Wybrane do monitorowania wskaźniki trafnie mierzą zaplanowane do osiągnięcia 

efekty. Zdefiniowany typ projektu w pełni odpowiada podejmowanym działaniom.  

W ramach Poddziałania do realizacji trafiły 33 projekty26, w tym 15, których beneficjentem są 

przedsiębiorstwa27. Pozostałe projekty realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Najwięcej projektów, prawie połowa, dotyczy przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury 

uzdrowiskowej i turystycznej, a co trzeci projekt zakłada budowę nowej infrastruktury. Pozostałe 

projekty to działania polegające na zarówno budowie nowej infrastruktury, jak i rozbudowie lub 

przebudowie już istniejącej.  

Jedna trzecia wszystkich projektów dotyczy inwestycji w budynki – głównie domy zdrojowe i 

sanatoria oraz innego typu obiekty oferujące zabiegi o charakterze leczniczym. Pozostałe inwestycje 

to głównie rozbudowa lub przebudowa przestrzeni otwartych miejscowości uzdrowiskowych 

(deptaków, chodników, ścieżek turystycznych, bulwarów itp.), budowa obiektów mających na celu 

                                                 
24

 Na podstawie SZOOP RPO WM 2014-2020 
25

 tj. infrastruktury rozgrywek zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności 
przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny) oraz budynków 
służących funkcjom administracyjno-zarządczym. 
26

 Obecnie realizowane są 32 projekty (w tym projekty już zakończone), ponieważ jedna umowa została rozwiązana. 
27

 W dwóch z czterech naborów konkursowych prowadzonych w ramach tego Poddziałania (nie licząc naborów dla JST 
dotyczącego Planów Rozwoju Uzdrowisk) 40% alokacji zostało dedykowane przedsiębiorcom. 
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podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości (nowoczesnych fontann, placów zabaw, 

obiektów sportowych, siłowni plenerowych, tężni itp.), a także renowacje parków zdrojowych28.  

Projekty wpisują się w założenia Poddziałania – wszystkie w różnym stopniu mogą przyczynić się do 

wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości uzdrowiskowych, w których są realizowane. 

Zgodnie z celem, jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy, projekty zapewniają tworzenie nowych 

miejsc pracy, co w dalszej konsekwencji może mieć wpływ na zahamowanie migracji zarobkowych w 

niektórych rejonach. Projekty realizowane w Poddziałaniu 6.3.2 poprzez swoją różnorodność 

tematyczną odzwierciedlają założenie, jakim jest wspieranie zarówno infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, jak i infrastruktury typowo uzdrowiskowej29.  

W ramach Poddziałania 6.3.2 przeprowadzono 2 nabory wniosków – pierwszy rozpoczął się w lipcu 

2016 roku, drugi w marcu 2018 roku. Łącznie złożono 44 wnioski poprawne formalnie, w tym 33 w 

ramach pierwszego naboru30. Należy zaznaczyć, że w międzyczasie odbyły się trzy nabory dla JST 

dotyczące oceny planu rozwoju uzdrowisk i ich aktualizacji. Według stanu z 8.11.2019 r. realizowane 

były 32 umowy o łącznej wartości 201,7 mln zł, w tym 103,3 mln zł stanowi wkład UE. W ramach 

ostatniego naboru wniosków na liście rezerwowej pozostały 3 projekty31. Nabory cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, szczególnie drugi, w którym złożono wnioski na kwotę stanowiącą 227% kwoty 

przeznaczonej na nabór, natomiast ostateczny wkład UE w umowach obowiązujących wyniósł 129% 

budżetu naboru.  

Na Poddziałanie 6.3.2 przeznaczono 106,5 mln zł, co stanowi 14,4% alokacji przeznaczonej na OP6 

oraz 31,2% całkowitej alokacji na Działanie 6.3. Zakontraktowano całą dostępną alokację (96,9%32) 

przeznaczoną na Poddziałanie, natomiast do 8.11.2019 wykorzystano 34,6% środków33. Poziom 

postępów finansowych jest spójny z rzeczywistymi harmonogramami projektów, w których 

odnotowano nieznaczne opóźnienia, w kilku przypadkach skutkujące przesunięciem terminu 

zakończenia prac o 2-3 miesiące. Na dzień 8.11.2019 r. jedynie 5 projektów miało status 

„zakończony”.  

Powyższe dane dotyczące liczby poprawnie formalnie złożonych wniosków oraz wniosków 

pozostających na liście rezerwowej świadczą o dużym zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów 

realizacją projektów w ramach tego Poddziałania. Nie identyfikuje się ryzyka braku potencjału 

aplikacyjnego wśród potencjalnych beneficjentów. W związku z tym nie istnieje też ryzyko, że jeśli 

któraś umowa zostanie rozwiązana pozostała alokacja zostanie niewykorzystana. Nie przewiduje się 

kolejnych naboru wniosków34.  

                                                 
28

 Źródło: baza projektów SL2014  
29

 Na podstawie analizy WoD 
30

 Źródło: dane przekazane przez Zamawiającego 
31

 Źródło: informacje o wynikach naborów zamieszczone na stronie RPO WM 2014-2020 
32

 Na podstawie UoD 
33

 Wartość złożonych wniosków o płatność. 
34

 Źródło: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok (wersja z dnia 31 grudnia 2019 r.) 
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Mapa 11 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg miejscowości – 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r. 

Projekty w ramach Poddziałania 6.3.2 realizowane są w 8 z 11 zidentyfikowanych w SZOOP 

miejscowościach uzdrowiskowych. Najwięcej projektów realizowanych jest w Muszynie (10) oraz 

Krynicy-Zdroju (9). Zaraz za nimi znajduje się Rabka-Zdrój (5). W pozostałych miejscowościach 

realizowane są jeden lub dwa projekty. Krynica-Zdrój to również gmina, w której wartość projektów i 

ich dofinansowanie UE jest najwyższe spośród wszystkich gmin biorących udział we wsparciu. W tej 

gminie na projekty przeznaczono też najwięcej środków własnych spośród wszystkich gmin, w 

których realizowane są projekty. Poziom dofinansowania projektów w Krynicy-Zdroju wynosi 42,4%, 

natomiast w pozostałych miejscowościach od 47,3% do 67,5%. W Krynicy-Zdroju większość 

projektów (5 z 9) realizowanych jest przez przedsiębiorców, co jest przyczyną wysokiego poziomu 

dofinansowania w tej miejscowości uzdrowiskowej. Średnie dofinansowanie UE w projektach w 

Krynicy, w których beneficjentem jest przedsiębiorca wynosi 37,1%, natomiast w projektach JST 

67,5%.  

Bogactwem naturalnym gmin uzdrowiskowych są przede wszystkim wody mineralne, jednak gminy 

różnią się profilem lecznictwa, przez co nie konkurują ze sobą. Gminy, do których trafiły największe 

środki dążą do poprawy swojej konkurencyjności wobec podobnych uzdrowisk europejskich oraz 

zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach: lecznictwie uzdrowiskowym, turystyce oraz 
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infrastrukturze okołoturystycznej35. Obie gminy łączy ta sama potrzeba - doinwestowania istniejącej 

bazy sanatoryjno-leczniczej. W Muszynie zidentyfikowano m.in. brak odpowiedniego wykorzystania 

potencjału uzdrowiska w zakresie oferty turystyczno-rekreacyjnej, zaniedbania środowiska 

naturalnego oraz przestrzeni publicznej. W Muszynie realizowane są głównie projekty dotyczące 

inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-sportową z uzupełnieniem o remonty kanalizacji i chodników.  

Podczas tworzenia Planu Rozwoju Uzdrowiska Krynicy-Zdroju zdiagnozowano potrzeby w zakresie 

działalności uzdrowiskowej: wprowadzenie produktów lub usług innowacyjnych, które przyciągnęłyby 

klientów komercyjnych i turystów, stworzenie spójnej wizji działań promocyjno-marketingowych 

miasta, zróżnicowanie oferty noclegowej z uwzględnieniem potrzeb różnych klientów, rozbudowa 

miejsc parkingowych w mieście i ogólnej poprawy infrastruktury. W gminie Krynica-Zdrój realizowane 

są projekty innowacyjne oraz wzajemnie się uzupełniające. Jedna trzecia projektów skupia się na 

uzupełnieniu oferty leczniczej gminy wykorzystując przy tym zasoby naturalne. Dwa projekty 

dotycząc budowy nowej infrastruktury turystycznej, natomiast 4 na poprawie ogólnej infrastruktury 

miasta.  

Warto podkreślić, że miasto Krynica-Zdrój znalazło się na 8 pozycji w rankingu zaglomerowanych 

atrakcji turystycznych w Małopolsce według osób odwiedzających województwo w roku 2018. 

Muszyna zajęła 12. miejsce, a w pierwszej 20 znalazły się także Wysowa Zdrój i Rabka-Zdrój. W roku 

2018 w Krynicy-Zdrój było 366 obiektów oferujących 9 088 miejsc noclegowych. Od 2015 roku 

przybyły 103 miejsca noclegowe. Gmina znalazła się na 3. miejscu wśród 10 gmin o najwyższych 

dochodach na jednego mieszkańca w Małopolsce. W poprzednich latach zajmowała podobne 

miejsca. W tym zestawieniu znalazła się także gmina Uście Gorlickie na 8. miejscu36. Odnosząc się do 

wartości projektów z Poddziałania 6.3.2, można stwierdzić, że najwięcej środków przeznaczonych 

zostało na rozwój miejscowości uzdrowiskowych, które cieszą się największą popularnością wśród 

turystów. Gminy, które są atrakcyjne turystycznie dzięki środkom UE starają się utrzymać swój status 

i wysoką jakość usług. Beneficjenci i eksperci podkreślają także, że istotne są inwestycje w 

ogólnodostępną infrastrukturę, ponieważ jej stan nie dorównuje często ofercie lecznictwa 

zdrowotnego37. 

W realizowanych w Poddziałaniu 6.3.2 projektach zaplanowano wybudowanie 4 i przebudowanie 10 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Ze względu na niewielkie postępy rzeczowe i finansowe, 

wskaźniki te na dzień 8.11.2019 r. osiągnięto w projektach na poziomie 15% i 0%. Skuteczne 

zakończenie wszystkich projektów spowoduje, że Poddziałanie 6.3.2 wniesie w osiągnięcie celu 

końcowego określonego w Programie wskaźnikiem Liczba wspartych obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych na poziomie 14 szt. Stanowi to 16% programowej wartości docelowej. Realizacja 

pozostałych Poddziałań w Działaniu 6.3 sprawi, że wskaźnik ten będzie co najmniej dwukrotnie 

przekroczony.  

Efekty Poddziałania 6.3.2 mierzone są także w postaci liczby wspartych przedsiębiorstw – 15 szt. na 

podstawie realizowanych umów. Na dzień 8.11.2019 r. wskaźnik osiągnięto na poziomie 5 szt. 

                                                 
35

Źródło: Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynicy- Zdroju na lata 2016-2023, Krynica-Zdrój, kwiecień 2016; Plan Rozwoju 
Uzdrowiska Muszyna na lata 2016-2023, Muszyna, 2018 
36

 Raport: Województwo Małopolskie 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2019 
37

 Na podstawie wywiadów z beneficjentami oraz panelu ekspertów  
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Wartość docelową wskaźnika programowego Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

założono w wysokości 27 sztuk, co oznacza, że skuteczne zakończenie projektów z Poddziałania 6.3.2 

wniesie wkład w realizację tego wskaźnika na poziomie 56%. Uwzględniając pozostałe Poddziałania w 

PI 8b, wskaźnik w 2023 roku zostanie nieznacznie przekroczony.  

We realizowanych projektach zaplanowano, że 35 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Do 8.11.2019 r. udało się dostosować 8 obiektów, w tym wszystkie 

założone w projektach już zakończonych. Beneficjenci podkreślają, że dostosowanie bieżącej 

infrastruktury lub zbudowanie nowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie 

istotne w przypadku miejscowości uzdrowiskowych. Ważne jest, aby stały się one w pełni dostępne 

dla wszystkich kuracjuszy i by mogli oni korzystać także z infrastruktury około uzdrowiskowej38.  

W ramach Poddziałania mierzy się także wkład prywatny przedsiębiorstw w realizowane projekty. 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw stanowią już 64,4% kwoty 

zaplanowanej w umowach o dofinansowanie i wynoszą 37,9 mln zł. W projektach zakończonych 

wskaźnik ten osiągnął 108,8% zaplanowanej wartości docelowej. Kwota inwestycji prywatnych 

stanowi obecnie 220% kwoty zaplanowanej w ramach wskaźnika programowego do zrealizowania w 

2023 roku39.  

Zgodnie z założeniami Poddziałania rezultatem projektów ma być wzrost zatrudnienia. Mierzony jest 

wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach oraz w innych podmiotach niż 

przedsiębiorstwa. W umowach o dofinansowanie zaplanowano, że powstanie 169 nowych etatów w 

wyniku projektów, w tym 149 w przedsiębiorstwach oraz 20,25 w podmiotach pozostałych. Na dzień 

8.11.2019 r. wskaźniki te osiągnięto w wysokości odpowiednio 6 i 2 etaty. Wskaźniki te mogły być 

wykazane jedynie w dwóch projektach w ramach Poddziałania 6.3.2, gdyż minął rok od zakończenia 

ich realizacji. Osiągnięcie zakładanej w umowach o dofinansowanie wartości docelowej wskaźnika 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach będzie oznaczało zrealizowanie 186,2% 

wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w 2023 w tym Poddziałaniu, natomiast wartość 

wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 126,5% 

wartości docelowej w tym Poddziałaniu. Założenia beneficjentów co do wzrostu zatrudnienia 

przekraczają szacunki wykonane podczas przygotowywania Programu. Wkład Poddziałania 6.3.2 w 

realizację wskaźnika programowego będzie znaczący w przypadku wskaźnika Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach (149 zaplanowanych w projektach etatów stanowi 57, 7% wartości 

docelowej RPO WM 2014-2020). 

W trakcie realizacji pojawiały się opóźnienia w stosunku do harmonogramów projektów wynikające 

głównie z długiego czasu oczekiwania na uzyskanie zezwoleń na budowę (szczególnie na terenach 

znajdujących się pod ochroną konserwatora), zezwoleń na użytkowanie, czy też oczekiwanie na 

innego rodzaju decyzje administracyjne. Przyczyną opóźnień były też niesprzyjające warunki 

atmosferyczne wymuszające przerwanie prac. Częstym problemem okazywały się również opóźnienia 

wynikające z konieczności wielokrotnego ogłaszania przetargów – z powodu braku chętnych 

wykonawców lub też zbyt wysokiej ceny ofert. Beneficjenci zwracali uwagę na znaczące 

podwyższenie cen materiałów oraz usług budowlanych od czasu złożenia wniosku o 

                                                 
38

 Na podstawie wywiadów z beneficjentami 
39

 Na podstawie wywiadów z beneficjentami  
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dofinansowanie40. Problem rozwiązywano często poprzez zwiększanie wkładu własnego do danej 

inwestycji lub też powtarzanie przetargów do momentu wyłonienia wykonawcy41. Wpływa to na 

postępy rzeczowe i finansowe w projektach. Z relacji beneficjentów wynika, że realizacja wskaźników 

w zakładanym kształcie nie jest zagrożona. Projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, 

jednak w kilku przypadkach z opóźnieniem nieprzekraczającym 2-3 miesięcy. Nie odnotowano także 

przypadków znaczących zmian w zakresie projektów. Nie ma przesłanek do tego, aby sądzić, że 

istnieje zagrożenie niepełnej realizacji niezakończonych jeszcze działań.  

Wpływ interwencji na podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wspartych obszarów 

Atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych regionów wyznacza kilka istotnych czynników: sytuacja na 

rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, sytuacja rynkowa oraz 

uwarunkowania przyrodnicze. W sytuacji na rynku pracy istotne jest, czy inwestor będzie mógł 

pozyskać pracowników z lokalnej społeczności, natomiast odpowiednia infrastruktura techniczna 

warunkuje przygotowanie terenu pod inwestycję. W kwestii infrastruktury społecznej ważna jest 

m.in. dostępność obiektów sportowo-rekreacyjnych, natomiast sytuacja rynkowa informuje 

inwestora o liczbie potencjalnych konsumentów oraz o ich możliwościach nabywania usług i 

towarów42. Gminy uzdrowiskowe charakteryzują się wysokim potencjałem inwestycyjnym, który 

można rozwijać m.in. za pomocą środków UE. W przypadku miejscowości uzdrowiskowych przewagą 

inwestycyjną będą na pewno walory przyrodnicze, a z tym powiązane – atrakcyjność turystyczna tych 

regionów. Wśród powiatów, na terenie których realizowane są projekty z Poddziałania 6.3.2, znajdują 

się dwa powiaty, które należą do grupy najbardziej atrakcyjnych turystycznie powiatów w Polsce. 

Powiat gorlicki oraz nowosądecki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem atrakcyjności turystycznej 

na tle kraju. Ponadto powiat nowosądecki znalazł się na 27. miejscu wśród powiatów o najwyższym 

wskaźniku atrakcyjności biznesowo-hotelowej w Polsce43. W kwestii atrakcyjności inwestycyjnej 

niewątpliwie najwyżej w województwie plasuje się Kraków, gdzie zlokalizowane jest uzdrowisko 

Swoszowice. W grupie gmin ocenianych ponad przeciętnie pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej44, 

znalazła się jedna z gmin, w których realizowane są projekty – Muszyna. Gminy Muszyna i Krynica-

Zdrój (jako jedyne gminy uzdrowiskowe) znalazły się w klasie B (skala od A do F) w zestawieniu gmin 

o największej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki narodowej w Małopolsce w 

2018 roku45. Gminy uzdrowiskowe dysponują również dużą ilością terenów zielonych – parków 

zdrojowych, co ma wpływ na jakość życia człowieka, a tym samym przyczynia się do atrakcyjności 

inwestycyjnej46.  

                                                 
40

 Na podstawie wywiadów z beneficjentami  
41

 Na podstawie wywiadów z beneficjentami oraz danych SL2014 dotyczących problemów w realizacji projektów 
(informacje z wniosków o płatność). 
42

 Raport: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo małopolskie, raport przygotowany na zlecenie Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
43

 Źródło: Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 
grudzień 2017 
44

 Na podstawie: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017…, SGH. Na ocenę składa się analiza w obszarach: gospodarki 
narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych w danym powiecie/gminie.  
45

 Raport: Województwo Małopolskie 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2019 
46

 Część I: Diagnoza i analiza trendów rozwojowych w: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Projekt do 
konsultacji społecznych, Kraków, 29 sierpnia 2019 r. 
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Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki można stwierdzić, że realizowane na terenie 

miejscowości uzdrowiskowych projekty mają lub w najbliższej przyszłości będą miały pozytywny 

wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej tych obszarów. Analiza zakresów projektów 

wskazuje na liczne inwestycje przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności. Sprzyjają temu 

wszelkiego rodzaju interwencje, które służą poprawie estetyki, a także i infrastruktury miejskiej. 

Warto zaznaczyć, że w niemalże każdej gminie, w której realizowane jest Poddziałanie 6.3.2, 

występują tego rodzaju projekty. Podnoszenie standardu ogólnodostępnych miejsc jest czynnikiem, 

który pozwoli miejscowościom uzdrowiskowym na dalszy rozwój bazy noclegowej, co w konsekwencji 

przyczyni się do ich rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia pozostaje również inwestycja w 

infrastrukturę rekreacyjną, która służy także mieszkańcom. Eksperci podkreślają47, że inwestycje 

podnoszące jakość życia mieszkańców są czynnikiem hamującym depopulację, co z kolei sprzyja 

rozwojowi gospodarczemu danego obszaru.  

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej obejmuje również poszerzanie bazy sportowej miejscowości, 

co z kolei może zachęcić do inwestycji małych przedsiębiorców, których nie stać na stworzenie 

własnej oferty sportowej dla turystów i kuracjuszy. Projekty zakładają również rozwój oferty SPA, co 

może przyciągnąć klienta komercyjnego do miejscowości uzdrowiskowych. Przykładem projektu, 

który w sposób kompleksowy może wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną gminy jest Rozbudowa 

potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogactwo wód Beskidu Niskiego. Jest 

to jeden z nielicznych projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 realizowanych w partnerstwie – przez 

przedsiębiorstwo Uzdrowisko Wysowa S.A. oraz Gminę Uście Gorlickie. Projekt zakłada 1) stworzenie 

centralnej bazy zabiegowej w Ośrodku Biawena oraz udostępnienie jej klientom zewnętrznym, 2) 

stworzenie małego centrum odnowy biologicznej przy ośrodku oraz 3) rozbudowę gminnych terenów 

rekreacyjnych, w tym: dozbrojenie terenów w wodociąg, kanalizację sanitarną, a także budowę 

chodników w dwóch miejscowościach. Ponadto zostanie utworzona ogólnodostępna siłownia 

zewnętrzna. Jest to przykład działania, które może wesprzeć w rozwoju gminę, która jak dotąd nie 

plasowała się wysoko w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Widać już pierwsze efekty projektu w 

postaci zwiększonego ruchu turystycznego w samym ośrodku, który dotąd nie miał oferty dla 

klientów komercyjnych48. Niemniej jednak również gminy, które zostały już zdefiniowane jako 

atrakcyjne pod tym kątem, realizują projekty, które pozwolą im zachować wysoką pozycję w 

rankingu. Beneficjenci i uczestnicy panelu ekspertów podkreślają, że w tych miejscowościach 

uzdrowiskowych z uwagi na duży ruch turystyczny infrastruktura szybciej ulega zniszczeniu i wymaga 

ciągłych usprawnień, w tym zwiększenia tzw. przepustowości. Dane ze statystyki publicznej 

uwidaczniają tę potrzebę. W powiatach, w których realizowane są projekty, obserwuje się znacznie 

większy ruch turystyczny, niż w powiatach o podobnej liczbie ludności, na terenie których nie ma 

uzdrowisk (na podstawie danych BDL GUS). 

Ponadto w opinii respondentów należy ciągle podwyższać jakość oferty tych miejscowości, aby 

zachować konkurencyjność wobec innych ośrodków, głównie zagranicznych49. Przykładowo, w gminie 

Muszyna w miejscowości Złockie realizowany jest projekt Dom Relaksu „Na Wzgórzu” - rozbudowa 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej uzdrowiska Muszyna, którego jednym z głównych celów jest 
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zachęcenie małych przedsiębiorców do inwestowania na terenie gminy. Projekt dotyczy budowy oraz 

wyposażenia ośrodka w siłownię, basen, saunę oraz grotę solną. Inwestycja stanowi uzupełnienie 

oferty uzdrowiska o usługi z zakresu odnowy biologicznej, których było niewiele w momencie 

planowania projektu50. Dodatkowo poszerza ofertę sportowo-rekreacyjną w gminie. Działania te 

przyczynią się do utrzymania wysokiej pozycji gminy jako miejsca, w którym warto inwestować.  

Istotne jest, że wszyscy beneficjenci biorący udział w wywiadach telefonicznych zapewniają o 

trwałości efektów swoich projektów. W większości przypadków zamierzają utrzymywać powstałą 

infrastrukturę ze środków własnych. Jednocześnie niemal żaden z beneficjentów nie potrafił 

oszacować, jaki będzie koszt utrzymania takiej infrastruktury. Przedsiębiorcy deklarują, że są 

zabezpieczeni kredytem, natomiast gminy zamierzają finansować przedsięwzięcia z bieżącego 

budżetu na dany rok. Warto podkreślić, że środki z Poddziałania 6.3.2 znacząco przyczyniają się do 

tego, aby taka infrastruktura w ogóle mogła powstać. Inwestycje z zakresu budowy i rozbudowy 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej bez wsparcia RPO WM 2014-2020 nie byłyby realizowane 

lub byłyby realizowane, ale tylko częściowo odpowiadając na potrzeby regionu.  

Na tym etapie realizacji projektów trudno jest mówić o wymiernych efektach w zakresie podniesienia 

atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości uzdrowiskowych. Niemożliwe jest także, aby określić, jaki 

wpływ projekty mają na ten obszar. Szacuje się, że nie ma zagrożeń w powodzeniu interwencji, a 

więc prawdopodobnie ich wkład w zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości 

uzdrowiskowych będzie wysoki.  

Wpływ interwencji na wzrost zatrudnienia 

Poddziałanie 6.3.2 wpisuje się w Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów 

przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich 

rozwój realizując Cel Tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcie mobilności pracowników. Efekty w zakresie zatrudnienia są niezwykle istotne dla określenia 

powodzenia całej interwencji. Niemniej jednak już na wstępie należy zaznaczyć, że o efektach będzie 

świadczyć przede wszystkim trwałość powstałych miejsc pracy. Jak wynika z analizy stopnia realizacji 

wskaźników rezultatu jest zbyt wcześnie, by mówić o stopniu, w jakim interwencja przyczynia się do 

wzrostu zatrudnienia. Nie można jednak zaprzeczyć, że interwencja ma wpływ na to zjawisko, co 

zostało przedstawione w niniejszym obszarze analiz.  

Podobnie jak w całym kraju, stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce znacząco zmniejszyła się 

na przestrzeni lat. Od roku 2008 do 2019 roku stopa bezrobocia spadła o 3,4 p. proc i na koniec 2019 

roku wyniosła 4,1%. Pomimo pozytywnych zmian, w każdym powiecie (z wyłączeniem m. Kraków), w 

którym realizowane są projekty z Poddziałania 6.3.2, stopa bezrobocia przekracza średnią. W 

najtrudniejszej sytuacji znajduje się powiat nowosądecki (stopa bezrobocia 7,8%), następnie powiat 

tarnowski (5,7%) oraz powiat gorlicki (4,6%). Dodatkowo w niektórych planach rozwoju uzdrowisk 

(PRU), podkreślany był problem migracji zarobkowej wśród mieszkańców obszarów uzdrowiskowych. 

Potwierdzają to dane ze statystyki publicznej. W 2018 roku w 16 powiatach województwa saldo 
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migracji było ujemne. W latach 2008-2017 procentowo najwięcej ludności (między 6,1 a 4,1%) ubyło 

w Szczawnicy51.  

Analiza PRU pozwala stwierdzić, że gminy uzdrowiskowe borykają się z niestabilnością zatrudnienia. 

Sytuacja spowodowana jest sposobem dystrybucji głównej oferty gmin – sprzedaży za 

pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowotnego. Mniejsze nakłady na ochronę zdrowia, 

powodują mniejszy popyt na usługi zdrowotne, a co za tym idzie - zmniejsza się również zatrudnienie 

w miejscowościach uzdrowiskowych. Uwidacznia to potrzebę tworzenia oferty dla klientów 

komercyjnych i związanych z nią miejsc pracy, co jest realizowane w ramach inwestycji 

podejmowanych w Poddziałaniu. Ponadto w ramach interwencji tworzone są miejsca pracy nie tylko 

związane z lecznictwem, ale również z obsługą powstałej infrastruktury oraz w obszarze administracji, 

co może przyczyniać się do stabilizacji rynku pracy w danej miejscowości. W powiecie nowosądeckim, 

gdzie jest najwyższe bezrobocie, zostanie utworzonych najwięcej miejsc pracy. W samej Krynicy-Zdrój 

planowane jest powstanie 26 miejsc pracy. Na koniec czerwca 2019 roku odnotowano tam liczbę 305 

bezrobotnych52. Beneficjenci podkreślają, że osiągną zakładane w projektach wskaźniki związane z 

tworzeniem etatów. Jeśli oferowaną w ramach projektów pracę podejmą osoby zarejestrowane w UP 

oraz bezrobocie nie wzrośnie znacząco w najbliższym czasie, interwencja w Krynicy może przyczynić 

się do spadku liczby osób bezrobotnych o 8,5%. Natomiast niezależnie od tego, czy osoby, które 

podejmą tę pracę znajdują się w grupie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, taka liczba 

utworzonych miejsc pracy przyczyni się w dość dużym stopniu do wzrostu zatrudnienia w mieście. 

Podobnie w mieście Muszyna, gdzie odnotowano 105 osób zarejestrowanych jako bezrobotne - 

powstanie tam 8 miejsc pracy, co mogłoby zmniejszyć liczbę bezrobotnych o 7,6%. Według 

najbardziej aktualnych danych GUS, pod koniec 2018 roku w mieście Krynica-Zdrój pracowało 3466 

osób53, natomiast w Muszynie 769. Prawdopodobne jest, że dzięki interwencji liczba zatrudnionych 

wzrośnie o ok. 0,75% w Krynicy oraz 0,04% w Muszynie. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących we 

wszystkich gminach biorących udział w projekcie54 (z wyłączeniem miasta Krakowa) oraz zakładaną w 

umowach o dofinansowanie liczbę utworzonych miejsc pracy – szacuje się, że pod wpływem realizacji 

projektów liczba zatrudnionych może wzrosnąć o ok. 1,4%55. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik 

zatrudnienia zmniejszył się w 2018 roku w stosunku do roku 2017 w województwie małopolskim, 

można uznać, że projekty mają szansę mieć znaczący wpływ na bezpośredni wzrost zatrudnienia w 

miejscowościach uzdrowiskowych56. Dla realizacji tego celu istotne jest, że w większości przypadków 

beneficjenci deklarują utrzymanie miejsc pracy po zakończeniu wymaganego w RPO WM 2014-2020 

okresu trwałości57. 

Warto podkreślić, że w ramach 16 projektów ponoszone są także koszty racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami. Jest to istotne biorąc pod uwagę, że osoby z niepełnosprawnościami 
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są jedną z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy. Sytuacja w Małopolsce oceniania jest jako o 

wiele trudniejsza, niż średnia ogólnopolska58. Interwencja ma szansę realnie przyczynić się do 

poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością w miejscowościach uzdrowiskowych.  

W naborach wniosków wysoko punktowano liczbę miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 

projektu. Projektodawca, który zadeklarował utworzenie powyżej 10 miejsc pracy uzyskiwał 

najwyższą notę – 4 pkt59. Dzięki ustaleniu kryteriów oceny wniosków zakładających tworzenie 

miejsc pracy w projektach, zarówno PRU, jak i poszczególne projekty przyczyniają się lub będą 

przyczyniać do wzrostu zatrudnienia w obszarach uzdrowiskowych. Rekomenduje się kontynuację 

tego rozwiązania w niezmienionym kształcie w przyszłym okresie programowania. Najwięcej miejsc 

pracy powstanie na obszarach, które są najbardziej atrakcyjne turystycznie i realizuje się na ich 

terenie najwięcej projektów tj. w Krynicy-Zdrój oraz Muszynie. Niemniej jednak wszystkie projekty w 

ramach interwencji przyczyniają się do rozwoju turystyki, a to z kolei ma pośredni wpływ na wzrost 

zatrudnienia. Jak wspomniano na początku niniejszego fragmentu, wskaźniki są na chwilę obecną na 

niskim poziomie realizacji, ponieważ większość z nich zostanie zmierzona dopiero po zakończeniu 

realizacji projektów. Według zapisów RPO WM 2014-2020 zwiększenie zatrudnienia ma być skutkiem 

wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości uzdrowiskowych, zatem stopień przełożenia 

interwencji na wzrost zatrudnienia będzie odroczony w czasie.  

Wpływ interwencji na zwiększenie rozwoju przemysłów czasu wolnego w Małopolsce 

Przemysł czasu wolnego stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionów. Dobre warunki do spędzania czasu wolnego w danej miejscowości mogą znacząco 

przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również do kształtowania pozytywnego 

wizerunku regionu60. Przemysł czasu wolnego stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki 

miejscowości uzdrowiskowych, gdyż może mieć duży wpływ na ich atrakcyjność turystyczną.  

Dane ze statystyki publicznej pokazują jak dynamicznie rozwijają się miejscowości uzdrowiskowe. 

Oferta czasu wolnego jest uzupełnieniem oferty uzdrowiskowej. W powiecie nowotarskim liczba 

turystów korzystających z noclegów na 1000 ludności wzrosła z 1 245,71 w 2016 roku do 1 508,52 w 

roku 2018. W tym samym okresie ten wskaźnik wzrósł z 1 652,19 do 2 040,53 w powiecie 

nowosądeckim61. Nakłady inwestycyjne na zakwaterowanie i gastronomię wzrosły z 26,5 mln zł w 

2017 roku do 2018 57,4 mln zł w Małopolsce62. Jest to najszybszy wzrost notowany od wielu lat. Jest 

to sektor dynamicznie rozwijający się, który napędza przemysł czasu wolnego. Nakłady inwestycyjne 

w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca63 w powiatach, w których realizowane są projekty, również 

znacznie wzrosły w tym okresie – w powiecie gorlickim o 412 zł, nowosądeckim o 574, nowotarskim o 

36 zł. Dla porównania w powiecie krakowskim o 395 zł, w powiecie myślenickim zmniejszyły się o 913 
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zł, natomiast w tarnowskim wzrosły o 203 zł. W całej Małopolsce nastąpił wzrost nakładów 

inwestycyjnych na 1 mieszkańca o 461 zł. Powiaty, w których ulokowane są uzdrowiska, w 

szczególności powiat nowosądecki i gorlicki, mają wyższe nakłady inwestycyjne, niż powiaty o 

podobnej liczbie ludności, gdzie nie ma uzdrowisk. Niemniej jednak nie należy tego wzrostu 

przypisywać efektom projektów, gdyż działania projektowe w większości jeszcze się nie zakończyły 

lub zakończyły się stosunkowo niedawno, natomiast zdecydowanie świadczą o wzrastającym popycie 

na ofertę przemysłów czasu wolnego. Zdaniem beneficjentów64 oraz ekspertów65 coraz więcej osób 

przyjeżdża do miejscowości uzdrowiskowych w celach rekreacyjnych, nie tylko z powodów 

zdrowotnych. Ich wymagania wobec oferty uzdrowiska są większe niż klientów NFZ. 

Realizowane w ramach Podziałania 6.3.2 projekty mogą przyczyniać się do zwiększania rozwoju 

przemysłów czasu wolnego głównie poprzez tworzenie stref rekreacyjnych, w tym tworzenie 

infrastruktury do aktywności sportowej. W dokumencie strategicznym rozwoju województwa66 

przewiduje się, że sport będzie zajmował coraz silniejszą pozycję w systemie wartości człowieka w 

najbliższym czasie wynikającą z chęci zachowania zdrowia i wartościowego spędzenia czasu wolnego. 

Ponadto tworzenie oferty SPA&wellnes oraz obiektów służących rozrywce w ramach projektów 

również przyczynia się do rozwoju przemysłów czasu wolnego. Obszar ten jest istotną gałęzią 

gospodarki mogącym mieć wpływ na utrzymanie klientów w miejscowościach uzdrowiskowych. 

Kuracjusze spędzają w miejscowości uzdrowiskowej średnio od tygodnia do dwóch67. To, jakie będą 

mieli możliwości zagospodarowania czasu wolnego może zadecydować o ich powrocie lub poleceniu 

uzdrowiska innym osobom. Dotyczy to w szczególności osób, które nie korzystają ze świadczeń NFZ i 

mają większą swobodę w wyborze oferty uzdrowiskowej. Z badań prowadzonych wśród właścicieli 

obiektów uzdrowiskowych w Małopolsce na potrzeby raportu TURYSTYKA ZDROWOTNA w 

województwie małopolskim wynika, że 40% kuracjuszy pokrywa koszty pobytu w ośrodku 

uzdrowiskowym z własnych środków68.  

Analiza zakresu projektów wskazuje, że 65% podejmowanych interwencji to przedsięwzięcia z 

zakresu przemysłu czasu wolnego. Najwięcej projektów, które mają swój wkład w rozwój przemysłu 

czasu wolego w Małopolsce realizowanych jest na terenie gminy Muszyna. Na tym obszarze 90% 

projektów zakłada jakąś formę rekreacji. Wśród gmin objętych wsparciem są również takie, które w 

całości skupiają się na zagospodarowaniu czasu wolnego – nie tylko odwiedzającym, ale i 

mieszkańcom. Przykładem może być Gmina i Miasto Piwniczna Zdrój. Warto zwrócić uwagę na 

różnorodność projektów, które skupiają się na rozwijaniu przemysłu czasu wolnego. Dotyczą one 

zarówno rekreacji na świeżym powietrzu, jak i umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego w 

miejscowości uzdrowiskowej przez cały rok, niezależnie od pogody. Zidentyfikowano trzy projekty, 

które trafnie odzwierciedlają wyżej opisaną różnorodność: 

• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym 

kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Poprad – projekt realizowany przez Gminę i Miasto 
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Piwniczna Zdrój zakłada zagospodarowanie terenu Nakła poprzez budowę kilku kładek 

pieszo-rowerowych w tym przez rzekę Poprad, budowę trasy spacerowo-biegowej oraz 

budowę wielofunkcyjnej trasy biegowo-rowerowej. Warto podkreślić, że projekt ma szansę 

wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym również związanej z czasem wolnym. 

W okolicy mogą pojawić się usługi oferujące uzupełnienie proponowanej aktywności np. 

usługi gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu.  

• Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego, zwiększenia liczby kuracjuszy i 

podniesienia zdolności inwestycyjnej – projekt realizowany przez Gminę Sękowa zakłada 

szereg inwestycji w miejscowości Wapienne. Dużą część inwestycji stanowi budowa sceny do 

realizacji wydarzeń kulturalnych wraz z budową infrastruktury jej otaczającej, w tym tężnią 

solankową. Jest to przykład połączenia funkcji rozrywkowej terenu z jego właściwościami 

leczniczymi. Ponadto zakładane jest stworzenie nowych terenów rekreacyjnych w tym placu 

zabaw oraz budowy edukacyjnych ścieżek spacerowych po terenach Magurskiego Parku 

Narodowego. W ten sposób w miejscowości powstaje kompleksowa oferta spędzania czasu 

wolnego skierowana do różnych grup odbiorców. W analizowanych PRU wielokrotnie 

wskazywano na konieczność rozwoju kultury w miejscowościach uzdrowiskowych z uwagi na 

coraz bardziej wymagających klientów oraz w celu przyciągnięcia do miejscowości turystów 

komercyjnych. Projekt w pełni odpowiada na to wyzwanie.  

• Park Rekreacyjno-Sportowy „Złockie” - projekt realizowany przez przedsiębiorcę prywatnego 

dotyczy budowy oraz wyposażenia parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Złockie w 

gminie Muszyna. W ramach interwencji powstanie obiekt sportowo-rekreacyjny w którym 

znajdą się: restauracja, boiska, stół do tenisa stołowego, wypożyczalnia rowerów oraz 

siłowania i sala zabaw dla dzieci. Projekt uzupełnia ofertę około uzdrowiskową poprzez 

zagospodarowanie czasu wolnego głównie w przypadku niepogody. Inwestycja przeznaczona 

jest też dla turystów, którzy prowadzą regularnie zdrowy tryb życia i chcą realizować swój 

codzienny harmonogram również w okresie urlopu.  

Wdrażana interwencja ma szansę przyczynić się do zwiększenia rozwoju przemysłów czasu wolnego 

w Małopolsce. W momencie realizacji niniejszego badania większość projektów nie została 

zakończona, zatem trudno określić stopień, w jakim przyczyniają się one do rozwijania omawianego 

obszaru. Powyższe przykłady oraz analiza zakresów projektów pozwala na sformowanie wniosku, że 

projekty prawdopodobnie przyczynią się w dużym stopniu do rozwoju przemysłów czasu wolnego w 

objętych wsparciem miejscowościach uzdrowiskowych.  

Wpływ interwencji na rozwoju turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej 

Podstawą rozwoju miejscowości uzdrowiskowych jest efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych 

przede wszystkim wód mineralnych o właściwościach leczniczych. Zasoby wód mineralnych, 

uznawanych za lecznicze stanowią 1/3 złóż kraju. W Małopolsce znajdują się 44 złoża wód 

leczniczych, solanek i wód termalnych, które są eksploatowanie głównie na południu województwa69. 

Zaletą wspieranych w ramach interwencji miejscowości uzdrowiskowych jest różnorodność profilów 

leczenia. Przykładowo, Krynica-Zdrój oferuje usługi dla pacjentów cierpiących na schorzenia układu 
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trawiennego i moczowego, natomiast położona w bliskim sąsiedztwie Piwniczna Zdrój specjalizuje się 

w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Rabka Zdrój słynie z oferty zdrowotnej skierowanej do 

dzieci. W Krakowie-Swoszowicach pacjenci mogą leczyć schorzenia kręgosłupa i choroby 

reumatologiczne70. Najczęściej odwiedzanymi ze względu na ofertę leczniczą uzdrowiskami w 

Małopolsce są: Krynica Zdrój, Muszyna i Szczawnica71. W większości programów rozwoju uzdrowisk 

pojawia się potrzeba podnoszenia standardu usług zdrowotnych oraz rozwoju bazy sanatoryjno-

leczniczej związanej z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Podkreślana jest konieczność 

dostosowania oferty do coraz wyższych wymagań klientów. Gminy widzą konieczność otwarcia się na 

klienta komercyjnego i stworzenia dla niego atrakcyjnej oferty. Turystyka prozdrowotna stała się 

nową formą spędzania wolnego czasu – zwłaszcza turystyka SPA&Wellness. Popularność tego rodzaju 

turystyki wzrasta wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat wagi stylu życia dla zachowania 

dobrego stanu zdrowia. Jest to niezwykle istotne w obliczu zmieniającej się sytuacji demograficznej – 

starzejącego się społeczeństwa. Konieczność zachowania jak najdłużej dobrego stanu zdrowia i tym 

samym pozostanie jak najdłużej na rynku pracy będzie prawdopodobnie napędzać w najbliższym 

czasie turystykę uzdrowiskową i prozdrowotną. Istotnym aspektem opisywanego obszaru jest częste 

łączenie przez turystów medycznego aspektu zdrowotnego podróży z czysto turystycznym – 

zwiedzaniem danego miejsca, czy też korzystaniem z jego całościowej oferty turystycznej. Z badań 

prowadzonych wśród właścicieli obiektów uzdrowiskowych w Małopolsce wynika, że powodem 

wyjazdów do miejscowości uzdrowiskowych są głównie przyczyny związanie ze zdrowiem 72. Prowadzi 

to do wniosku, że konieczne jest ciągłe uzupełnianie i podwyższanie jakości bazy leczniczej 

miejscowości uzdrowiskowych.  

Nieliczne projekty w ramach Poddziałania 6.3.2 zakończyły swoją realizację. Dla projektów, które 

zakończyły się w 2018 rok beneficjenci w momencie realizacji niniejszego badania nie posiadali 

szacunkowych danych dotyczących wzrostu/spadku liczby odwiedzających uzdrowisko w 2019 roku. 

Szacuje się, że w gminach, w których projekty zakładają bezpośrednie wykorzystanie bogactw 

naturalnych, może nastąpić znaczny rozwój turystyki uzdrowiskowej. Ponadto prawdopodobne jest, 

że nastąpi on również w gminach, które dzięki środkom znacząco poprawiły standard i jakość 

świadczenia usług w uzdrowiskach, a które wcześniej były obszarami zaniedbanymi np. Rabka-Zdrój, 

czy Wapienne. Warto dodać, że zdecydowana większość beneficjentów nie prowadzi statystyk na 

temat wykorzystania efektów projektu przez mieszkańców, a także turystów krajowych i 

zagranicznych. Wynika to głównie z wysokich kosztów prowadzenia tego typu analiz oraz samego 

charakteru projektów np. trudno określić liczbę odwiedzających na terenach otwartych – w parkach, 

strefach rekreacyjnych, bulwarach itp.73 Kolejna grupa obszarów, w których można przewidywać 

(zgodnie z założeniami w planach rozwoju uzdrowisk) zwiększenie rozwoju turystyki prozdrowotnej, 

to tereny, gdzie realizowane są inwestycje o charakterze innowacyjnym na skalę regionu. 

Przykładami takich projektów są: 

• projekt Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą 

mineralną w Krynicy-Zdroju, w ramach którego poza poszerzeniem oferty o rzadko 
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wykonywane w regionie zabiegi, wybudowano basen ze szczawą – pierwszy w Polsce basen 

tego typu. W Krynicy-Zdroju realizowany jest jeszcze jeden projekt o charakterze 

innowacyjnym tj. Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną w 

koronie drzew – budowa całorocznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy-

Zdroju, który zakłada budowę ścieżki przyrodoleczniczej w całości zrobionej z drewna, co 

czyni ją unikatową. Na trasie znajdą się przystanki zręcznościowe, co może być dodatkową 

atrakcją dla dzieci i przyczynić się do przyciągnięcia rodzin z dziećmi; 

• projekt Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym w gminie Rabka-Zdrój, który 

stanowi uzupełnienie oferty uzdrowiska o atrakcyjną ofertę dla dzieci, czego w uzdrowiskach 

często brakuje. Może to przyciągnąć nowe grupy turystów – rodziny z dziećmi, którzy 

wcześniej wybierali kierunki bardziej przyjazne dzieciom. Trasa dostępna będzie dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz zostanie przystosowana do potrzeb wózków 

dziecięcych;  

• projekt na terenie Krakowa-Swoszowic Przebudowa Głównego Domu Zdrojowego – 

rozbudowa bazy zabiegowej, który zakłada innowację w lecznictwie uzdrowiskowym na skalę 

kraju – tlenoterapię i hiperbarię przy zastosowaniu specjalistycznej komory hiperbarycznej.  

Wszelkie projekty związane z poszerzaniem oferty i dostosowaniem jej standardem do wymagań 

klientów mają pozytywny wpływ na rozwój turystyki prozdrowotnej. Interwencja w niedalekiej 

przyszłości przyczyni się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej we wspieranych 

miejscowościach. Beneficjenci, w szczególności JST, widzą dalszą konieczność rozbudowy 

infrastruktury ogólnej miejscowości uzdrowiskowej. Przedsiębiorcy wskazują na potrzebę realizacji 

dalszych działań w zakresie turystyki prozdrowotnej, jednak nie planują jeszcze inwestycji w tym 

zakresie. Dane dotyczące starzenia się społeczeństwa prowadzą do wniosku, że popyt na usługi 

zdrowotne będzie rósł. W województwie małopolskim widoczne są niekorzystne zmiany w strukturze 

ludności. Współczynnik dzietności od lat jest poniżej progu zapewniającego zastępowalność pokoleń. 

Dodatkowo wydłuża się trwanie życia, co przy niskim współczynniku dzietności powoduje starzenie 

się społeczeństwa. W 2018 r. 23,4% ludności województwa stanowiły osoby w wieku powyżej 60. 

roku życia. Z wiekiem pogarsza się także kondycja zdrowotna. Szacuje się, że co piąty mieszkaniec 

Małopolski w wieku 50-69 oraz co drugi w wieku 70 lat i więcej jest dotknięty jakimś rodzajem 

niepełnoprawności. W jednej z badanych gmin wskazuje się na potrzebę poprawy jakości powietrza. 

Zanieczyszczenie powietrza to istotny problem dotykający gminy uzdrowiskowe.  

Z raportu Najwyżej Izby Kontroli „Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk”74 wynika, że w 

kontrolowanych gminach uzdrowiskowych przekraczano nawet o 200% normy związane z 

dopuszczalnym stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu. Zastrzeżenia dotyczące jakości powietrza 

sformułowano w stosunku do Muszyny, Złockiego, Żegiestowa oraz Rabki Zdrój. W 2018 roku 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 odnotowano w większości miast 

Małopolski75. Na problem zanieczyszczenia powietrza wskazuje się także w dokumentach 

strategicznych województwa małopolskiego76. W latach 2011-2018 odnotowano nieznaczny spadek 

wielkości stężenia zanieczyszczeń pyłowych PM 10 i PM 2.5 i benzo-a-pirenem. W przypadku 
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ostatniego związku stężenie w 2018 roku utrzymywało się powyżej normy. W strategii podkreśla się, 

że ponadnormatywne stężenie pyłów występuje w większości terenów zabudowanych, jednak 

największy problem (poza dużymi miastami) obserwuje się w mniejszych miejscowościach górskich, 

gdzie z racji położenia utrudnione jest przewietrzanie. Szacuje się, że obecnie prowadzone działania 

na rzecz poprawy jakości powietrza mogą w najbliższej przyszłości okazać się niewystarczające. 

Eksperci biorący udział w panelu ekspertów podkreślają, że konieczne są działania służące poprawie 

jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych, aby utrzymać status uzdrowiska. Rekomenduje się, 

aby obszar dotyczący ochrony powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych traktować 

priorytetowo w okresie programowania 2021-2027.  

Wpływ planów rozwoju uzdrowisk na podniesienie jakości i komplementarności projektów 

Plan Rozwoju Uzdrowiska zgodnie z założeniami przyjętymi w RPO WM 2014-2020 powinien być 

oparty na dokumentach strategicznych dla danego uzdrowiska oraz zawierać jego spójną koncepcję 

rozwoju. Elementem świadczącym o spójności jest wskazanie w PRU powiązanych ze sobą projektów. 

Plan powinien być oparty na zdiagnozowanych potrzebach. W tym celu najczęściej przeprowadzano 

badania ankietowe wśród mieszkańców reprezentujących różne obszary przedsiębiorczości. W planie 

wskazywano także wpływ planowanych przedsięwzięć na wzrost zatrudnienia na danym obszarze77.  

Ocena PRU to etap poprzedzający i warunkujący przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej 

w ramach Poddziałania 6.3.2. W ramach etapu przedkonkursowego złożono 9 planów rozwoju 

uzdrowisk i wszystkie uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Plan Rozwoju Uzdrowiska Krynica-

Zdrój na lata 2016-2023 uzyskał najwięcej punktów w ocenie – 25 (100%) w porównaniu do 18-22 

punktów, które uzyskały pozostałe PRU78.  

Użyteczność PRU jest, zdaniem beneficjentów, umiarkowana. Beneficjenci biorący udział w 

wywiadach telefonicznych nie dostrzegają wpływu PRU na podniesienie jakości projektów. Zarówno 

przedstawiciele JST, jak i przedsiębiorcy argumentują, że plany dotyczące inwestycji, które znalazły 

swoje odzwierciedlenie w projektach istniały już przed powstaniem PRU, a ich trafność do potrzeb 

była wysoka. Środki UE dały okazję ku temu, aby te plany zrealizować. Przedstawiciele JST 

podkreślają, że przygotowanie PRU było kosztowne79, a zapisy, które się w nim znalazły, często 

powielają treści strategii rozwoju danej gminy lub treści programu rewitalizacji.  

Uczestnicy wywiadów telefonicznych dostrzegają komplementarność z innymi projektami 

realizowanymi w ramach EFRR. Analiza zakresów projektów pozwala stwierdzić, że w większości 

tworzą one spójną całość na terenie danej miejscowości uzdrowiskowej. Komplementarność 

pomiędzy projektami z obecnej perspektywy widoczna jest szczególnie w miejscowościach, gdzie 

projekty są różnorodne i razem tworzą spójną, kompleksową ofertę uzdrowiskową – szczególnie w 

Rabce-Zdroju, Krakowie-Swoszowicach oraz Krynicy-Zdroju. Poprzez różnorodne projekty rozumie się 

takie, które łączą w sobie elementy rewitalizacji/rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
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oraz przestrzeni publicznych, bezpośrednie wykorzystanie bogactw naturalnych, a także podwyższają 

jakość życia mieszkańców i komfort turystów poprzez poprawę stanu gospodarki komunalnej.  

W Rabce-Zdroju zaplanowano trzy projekty, które zakładają wykorzystanie bogactw naturalnych 

gminy – wód i specyficznego mikroklimatu. Dotyczą one poszerzenia oferty zabiegowej, doposażenia 

parku zdrojowego o urządzenia do nowych zabiegów, a także zagospodarowanie parku zdrojowego, 

w ramach którego utworzone zostaną m.in. wodospady z wodą mineralną. W parku zostanie 

utworzona także strefa rekreacyjna, a jej dopełnieniem jest budowa parku wodnego w ramach 

kolejnego projektu. Projekty wpisują się w cel gminy, jakim jest stworzenie wielofunkcyjnego 

uzdrowiska, które będzie miało ofertę zarówno dla kuracjuszy, jak i turystów komercyjnych. Zaletą 

jest łączenie w ramach jednego projektu funkcji rekreacyjnych i walorów uzdrowiskowych.  

W Krynicy-Zdrój projekty zakładają m.in. doinwestowanie istniejących obiektów sanatoryjnych 

poprzez poszerzenie ich bazy zabiegowej. Wprowadzono także innowacyjne rozwiązanie – basen z 

wodą mineralną. Dwa projekty dotyczą budowy nowej infrastruktury turystycznej: innowacyjnej 

wieży widokowej ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną oraz wyciągu narciarskiego. Sama gmina 

Krynica-Zdrój realizuje 4 projekty pod nazwą „KURORT KRYNICA”. Jest to cykl projektów o 

charakterze infrastrukturalnym, których celem jest przekształcenie centrum historycznego miasta w 

nowoczesną, atrakcyjną dla turystów przestrzeń.  

Obie miejscowości są przykładami uzdrowisk, w których projekty ściśle wpisują się w cele 

Poddziałania 6.3.2, ponieważ wykorzystują potencjał endogeniczny miejsca, ale również zakładają 

jego modernizację, co wzmocni atrakcyjność miejscowości pod względem turystycznym. Ponadto 

projekty odpowiadają na zidentyfikowane w PRU potrzeby80. 

Beneficjenci wskazują także na komplementarność obecnie realizowanych projektów z projektami 

zrealizowanymi w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Niektóre z obecnie realizowanych 

projektów są dopełnieniem inwestycji rozpoczętych w latach 2007-2013 i razem tworzą spójną 

całość. Przykładem miejscowości, gdzie zachodzi tego typu komplementarność jest Szczawnica. W 

ramach Poddziałania 6.3.2 dofinansowanie uzyskał projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznych 

uzdrowiskowego centrum Szczawnicy. Projekt zakłada porządkowanie przestrzeni publicznej 

położonej pomiędzy dwoma obszarami już zagospodarowanymi i odnowionymi ze środków EFRR w 

poprzedniej perspektywie. W ramach obecnej interwencji powstał szlak nordic walking, który stanowi 

kontynuację już istniejącego szlaku oraz nowy ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja ma miejsce w ścisłej 

strefie uzdrowiska i jest dopełnieniem oferty dla turystów przyjeżdżających do miejscowości w celach 

leczniczych.  

Beneficjenci deklarują, że zamierzają w przyszłości realizować zapisy Planów Rozwoju Uzdrowisk. 

Niemniej jednak podkreślają, że do realizacji tych zapisów nie jest konieczny PRU, ponieważ pojawiły 

się one również w innych dokumentach strategicznych gmin. PRU oceniany jest przez beneficjentów 

jako dokument poglądowy, wspierający komplementarność projektów, ale nie wpływający na ich 

jakość. Zaletą PRU podkreślaną przez beneficjentów i przedstawicieli IZ81 jest tworzenie wspólnej 

wizji miejscowości uzdrowiskowej przez różnego rodzaju podmioty, które często działają bez 

                                                 
80

 Źródło: analiza PRU poszczególnych gmin. 
81

 Źródło: wywiad z przedstawicielami IZ. 
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porozumienia z gminą. Dokument jest informacją dla przedsiębiorców, jakie plany dotyczące rozwoju 

uzdrowiska zostały już przedsięwzięte przez innych przedsiębiorców oraz gminę. Efektywnie 

wykorzystany PRU może przynieść korzyści w postaci zapewnienia spójności i kompleksowości oferty 

uzdrowiskowej na danym terenie oraz przyczynić się do tworzenia wspólnej marki danej 

miejscowości. Analiza poszczególnych PRU wskazuje na istotny problem, jakim jest rozproszenie 

działań prowadzonych przez różnych przedsiębiorców oraz brak wspólnej promocji przedsięwzięć 

pod marką danego miasta. Promocja prowadzona przez prywatne podmioty skupia się na 

promowaniu pojedynczych, często niewielkich w skali obszaru działań. Trudno ocenić, na ile PRU 

przyczyniają się obecnie do rozwiązania tego problemu, ponieważ projekty są w fazie realizacji i 

beneficjenci (szczególnie przedsiębiorcy) nie skupiają swojej uwagi na razie na przygotowaniu 

kolejnych inwestycji. Istotną korzyścią z tworzenia PRU jest samo zaangażowanie przedsiębiorców do 

korzystania ze wsparcia, co zapewnione zostało przez kryterium konkursowe naboru dotyczącego 

oceny PRU. Co najmniej 40% łącznej wartości wszystkich projektów znajdujących się na liście 

planowanych, podstawowych projektów w ramach PRU powinny były stanowić projekty realizowane 

przez przedsiębiorców82. Ponadto eksperci zauważają83, że tworzenie PRU przez gminy wspiera 

myślenie strategiczne o rozwoju danego obszaru, co może przyczynić się do kompleksowości 

interwencji, ale również tworzenia inwestycji, które będą trafnie odpowiadały na potrzeby danego 

obszaru.  

Analiza projektów dokumentów określających kształt kolejnej perspektywy finansowej wskazują na 

to, że w kolejnym okresie programowania konieczne będzie powiązanie planowanych projektów z 

dokumentami strategicznymi, takimi jak PRU. Rozwiązaniem byłoby opracowanie jednego wspólnego 

dokumentu strategicznego dotyczącego rozwoju uzdrowisk w regionie. Byłoby to zadaniem 

samorządu województwa. Rozwiązanie to jednakże ma wady, gdyż istnieje zagrożenie, że w takim 

wypadku stracono by aspekt lokalny PRU, kluczowy dla spójnego rozwoju obszarów zgodnie z ich 

specyficznymi potrzebami i endogenicznym potencjałem. Potrzeby zidentyfikowane w PRU, pomimo 

iż pokrywają się częściowo to dotyczą również aspektów ściśle lokalnych, związanych z daną 

miejscowością. Zaletą tego rozwiązania byłoby odciążenie gmin oraz zapobieganie tworzeniu wielu 

dokumentów na poziomie lokalnym, których zapisy powtarzają się.  

Innym rozwiązaniem, które należy wziąć pod rozwagę jest rezygnacja z tworzenia Planów Rozwoju 

Uzdrowisk. W zamian proponuje się dodanie kryterium oceny formalnej wniosków w ramach 

poszczególnych naborów konkursowych dotyczącego zgodności projektu z dokumentami 

strategicznymi gminy w sytuacji, gdy dokumenty strategiczne gminy uwzględniają rozwój funkcji 

miejscowości jako uzdrowisk, i jednocześnie spełniają wymogi stawiane strategiom terytorialnym, 

określone w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne 

przepisy84. W art. 23 tego rozporządzenia wskazano, iż strategie terytorialne muszą zawierać 

następujące elementy: 
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 REGULAMIN OCENY PLANÓW ROZWOJU UZDROWISK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
83

 Źródło: panel ekspertów  
84

 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
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a) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia; 

b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru; 

c) opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych i potencjału; 

d) opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie. 

Jednocześnie nie wymaga się bezwzględnie listy projektów (cyt. Strategie terytorialne mogą również 

zawierać wykaz operacji, które mają być wspierane). To rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie 

elementu spójności prowadzonych działań na danym terenie. Uniknięto by konieczności tworzenia 

nowych dokumentów na potrzeby RPO WM 2021-2027. Pozostawiono by jednocześnie możliwość 

opracowania takiego dokumentu tam, gdzie w istniejących dokumentach w niedostatecznym stopniu 

uwzględniono obszary możliwe do wsparcia ze środków UE.  

Podsumowanie 

Większość projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.3.2 jeszcze się nie zakończyła lub 

zakończyła się zbyt niedawno, aby ocenić efekty interwencji. Zidentyfikowano kilka przesłanek, które 

pozwalają na oszacowanie, w jakim stopniu interwencja może przyczynić się do rozwoju 

miejscowości uzdrowiskowych. Wiele efektów będzie odroczonych w czasie.  

Oceniono, że przyjęta logika interwencji jest trafna w odniesieniu do celów zawartych w Programie. 

Zaplanowane działania odpowiadają na opisane wyzwania i potrzeby wsparcia miejscowości 

uzdrowiskowych. Wybrane do monitorowania wskaźniki trafnie mierzą zaplanowane do osiągnięcia 

efekty. Wskazuje się, że wdrażana interwencja przyczynia się do podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej miejscowości uzdrowiskowych. Na tym etapie realizacji projektów niemożliwe jest 

jednak, aby określić ich wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów objętych 

wsparciem. Szacuje się, że ich wkład w zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej uzdrowiska będzie 

wysoki, ponieważ nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji interwencji w zakładanym kształcie. Do 

realizacji tego celu przyczyniają się przede wszystkim liczne interwencje, które służą poprawie 

estetyki, a także i infrastruktury miejskiej.  

Według zapisów RPO WM 2014-2020 skutkiem wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości 

uzdrowiskowych będzie zwiększenie zatrudnienia. Jak wynika z analizy stopnia realizacji wskaźników 

rezultatu jest zbyt wcześnie, by mówić o stopniu, w jakim interwencja przyczynia się do wzrostu 

zatrudnienia. Dzięki ustaleniu kryteriów oceny wniosków zakładających tworzenie miejsc pracy w 

projektach, interwencja po zakończeniu będzie przekładać się na wzrost zatrudnienia na obszarach o 

wysokich walorach turystycznych Małopolsce. Rekomenduje się ponowne ustalenie kryterium oceny 

merytorycznej wniosków Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu w 

niezmienionym kształcie w przyszłym okresie programowania. Rosnąca liczba turystów w tym 

turystów komercyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych wskazuje na potrzebę 

zagospodarowania czasu wolnego. Wysoka jakość i wielość projektów realizowanych w obszarze 

przemysłu czasu wolnego prowadzi do wniosku, że wdrażana interwencja prawdopodobnie przyczyni 

się w dużym stopniu do zwiększenia rozwoju przemysłów czasu wolnego w Małopolsce.  

                                                                                                                                                         
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. 
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Zdiagnozowano, że z uwagi na starzenie się społeczeństwa, popyt na usługi zdrowotne będzie rósł w 

najbliższych latach. Szacuje się, że interwencja w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia 

rozwoju turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmującej wszelkie pobyty związane z 

wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych oraz 

odnowy biologicznej w Małopolsce. Szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych, w których 

projekty zakładają bezpośrednie wykorzystanie bogactw naturalnych oraz które dzięki środkom UE 

znacząco poprawiły standard i jakość świadczenia usług, a wcześniej były obszarami zaniedbanymi. 

Wskazuje się, że słaba jakość powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych może być barierą 

rozwoju ich funkcji prozdrowotnej. Konieczne jest podjęcie kolejnych działań w celu poprawy jakości 

powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych. Rekomenduje się, aby obszar dotyczący ochrony 

powietrza traktować priorytetowo w okresie programowania 2021-2027 poprzez ustalenie 

oddzielnego kryterium oceny merytorycznej wniosków dla tego obszaru i nadanie mu wysokiej rangi.  

Jak wynika z badania, tworzenie planów rozwoju uzdrowisk było istotnym narzędziem, które 

przyczyniło się do komplementarności projektów w tym obszarze. Analiza zakresów projektów oraz 

opinie beneficjentów pozwalają stwierdzić, że w większości projekty tworzą spójną całość na terenie 

danej miejscowości uzdrowiskowej. Nie zidentyfikowano wpływu tworzenia planów rozwoju na 

podniesienie jakości projektów. Analiza projektów dokumentów określających kształt kolejnej 

perspektywy finansowej wskazuje na to, że w kolejnym okresie programowania konieczne będzie 

powiązanie planowanych projektów z dokumentami strategicznymi, takimi jak PRU. W tym obszarze 

proponuje się dwa warianty rekomendacji. Rozwiązaniem, które należy wziąć pod rozwagę jest 

rezygnacja z tworzenia Planów Rozwoju Uzdrowisk. W zamian proponuje się dodanie kryterium 

oceny formalnej wniosków w ramach poszczególnych naborów konkursowych dotyczącego zgodności 

projektu z dokumentami strategicznymi gminy.  

Interwencje podejmowane w Poddziałaniu 6.3.2 niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju 

miejscowości uzdrowiskowych. Pomimo niewielkich środków finansowych udało się osiągnąć efekt 

skali wynikający z komplementarności projektów. Istotne dla rozwoju tych miejscowości jest, że 

wsparcie dotyczy różnorodnych obszarów, co zapobiega jego rozproszeniu i fragmentaryczności 

interwencji. Możliwość realizowania różnych inwestycji przyspiesza także proces zmian w 

uzdrowiskach, co sprawia, że efekty będą widoczne szybciej, niż gdyby projekty były finansowane z 

innych źródeł. Małopolska ma 9 statutowych uzdrowisk, co daje jej 2. miejsce w Polsce. Uzdrowiska 

stanowią ważny dla Małopolski zasób, którego rozwój przyczynia się do rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Ze względu na brak potencjału do rozwoju przemysłu, możliwości rozwoju 

gospodarczego i utrzymania oraz powstawania miejsc pracy wiążą się przede wszystkim z kondycją 

branży uzdrowiskowej. Mimo znaczącej skali wsparcia miejscowości uzdrowiskowych w RPO WM 

2014-2020, w ramach badania zidentyfikowano dalsze potrzeby, a także trendy społeczno-

rozwojowe, które wskazują na dalszą konieczność wsparcia małopolskich miejscowości 

uzdrowiskowych. Liczba odwiedzających te miejscowości stale się zwiększa, a dane dotyczące 

starzenia się społeczeństwa pozwalają przewidywać, że popyt na usługi zdrowotne będzie rósł. W 

efekcie konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury ogólnej miejscowości uzdrowiskowych. Z 

uwagi na duży ruch turystyczny infrastruktura szybciej ulega zniszczeniu i wymaga ciągłych 

usprawnień, w tym zwiększenia tzw. przepustowości. Dodatkowo coraz więcej osób przyjeżdża do 

miejscowości uzdrowiskowych w celach rekreacyjnych, nie tylko z powodów zdrowotnych. Ich 
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wymagania wobec oferty uzdrowiska są większe niż klientów NFZ. Zaleca się wyodrębnienie alokacji 

finansowej dla wsparcia uzdrowisk w przyszłym okresie programowania. Miejscowości 

uzdrowiskowe, ze względu na posiadane zasoby, w tym bogactwa naturalne, a także specyficzną na 

tle innych obszarów ofertę turystyczną, mają także unikalne potrzeby. Biorąc to pod uwagę oraz 

uwzględniając wagę turystyki uzdrowiskowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, 

rekomenduje się uwzględnienie miejscowości uzdrowiskowych jako Obszaru Strategicznej 

Interwencji. 

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Wsparcie w ramach Poddziałania 6.3.2 trafnie odpowiada wyzwania i potrzeby miejscowości 

uzdrowiskowych oraz umożliwia wykorzystanie ich walorów naturalnych.  

2. Wdrażana interwencja przyczynia się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej 

miejscowości uzdrowiskowych. Do realizacji tego celu przyczyniają się przede wszystkim 

liczne interwencje, które służą poprawie estetyki, a także infrastruktury miejskiej. 

3. Dzięki ustaleniu kryteriów oceny wniosków zakładających tworzenie miejsc pracy w 

projektach, interwencja po zakończeniu będzie przekładać się na odczuwalny w skali lokalnej 

wzrost zatrudnienia.  

4. Pomimo niewielkich środków finansowych udało się osiągnąć efekt skali wynikający z 

komplementarności projektów. Wsparcie dotyczy różnorodnych obszarów, co zapobiega 

jego rozproszeniu i fragmentaryczności interwencji. 

5. Szacuje się, że interwencja w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia rozwoju 

turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmującej wszelkie pobyty związane z 

wykorzystaniem bogactw naturalnych. Widoczne będzie to szczególnie w miejscowościach, 

w których projekty zakładają bezpośrednie wykorzystanie bogactw naturalnych, oraz które 

dzięki środkom UE znacząco poprawiły standard i jakość świadczenia usług, a wcześniej były 

obszarami zaniedbanymi. 

6. Słaba jakość powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych może być istotną barierą 

rozwoju ich funkcji. 

7. Przygotowanie Planów Rozwoju Uzdrowiska jest kosztowne, a zapisy, które się w nich 

znalazły, często powielają treści strategii rozwoju danej gminy lub treści programu 

rewitalizacji. Przygotowanie Planów Rozwoju Uzdrowiska jest kosztowne, a zapisy, które się 

w nich znalazły, często powielają treści strategii rozwoju danej gminy lub treści programu 

rewitalizacji. 

8. Zidentyfikowano potrzeby i trendy rozwojowe, które wskazują na konieczność dalszego 

wsparcia małopolskich miejscowości uzdrowiskowych. 
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ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA 

ZBIORNIKÓW WODNYCH (PODDZIAŁANIE 6.3.3)  

Wstęp – opis i ocena logiki interwencji oraz skali podjętych działań 

W Poddziałaniu 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 

logika interwencji ukierunkowana jest na wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów przyrodniczych i 

krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i 

rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wsparcie dotyczy następujących zbiorników 

wodnych województwa małopolskiego: Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro 

Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki.  

Zgodnie z założeniami logiki interwencji Poddziałania 6.3.3, warunkiem uzyskania dofinansowania 

jest przedstawienie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd 

województwa) planu działań dla danego obszaru zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję 

rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty (realizowane w uzgodnieniu 

przez różne podmioty z danego terytorium) lub typy projektów. Niezbędne jest także przedstawienie 

we wniosku o dofinansowanie projektu planu wykorzystania efektów projektu w fazie jego 

eksploatacji opartego o analizę zapotrzebowania na ofertę turystyczną, którą Wnioskodawca 

zamierza rozszerzyć/ wprowadzić dzięki realizacji projektu oraz przyczynienia się interwencji do 

rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych 

potencjałów regionu.  

Punktowany jest m.in. wpływ projektu na kształtowanie ładu przestrzennego, dostępność wspartej 

infrastruktury dla potencjalnych odbiorców niezależnie od warunków pogodowych, przez okres co 

najmniej 5 miesięcy w ciągu roku oraz w kontekście infrastruktury transportowej /komunikacyjnej, 

tworzenie nowych miejsc pracy, komplementarność z projektami EFS oraz realizacja projektów w 

partnerstwie.  

W ramach Poddziałania 6.3.3 realizowane są 23 projekty, kontraktujące 73,6 mln zł, czyli 53% alokacji 

przeznaczonej na to Poddziałanie. Zakończono 3 projekty. Łącznie złożono wnioski o płatność o 

wartości 14,4% alokacji. Do dnia 8.11.2019 roku przeprowadzono jeden nabór, w ramach którego 

złożono 36 wniosków o dofinansowanie projektu, podpisano 29 umów, rozwiązano zaś 4 z nich. Jak 

wynika z wywiadów z przedstawicielami instytucji RPO WM 2014-2020 potencjał aplikacyjny w 

Poddziałaniu 6.3.3 nie jest wysoki, w postępowaniu konkursowym złożono wnioski o dofinansowanie 

wszystkich inwestycji możliwych do realizacji w oparciu o plany działań dla poszczególnych 

zbiorników wodnych.  

Podstawową barierą aplikacyjną, jak też i realizacyjną było nieuregulowanie spraw związanych z 

zagospodarowaniem terenu z Wodami Polskimi. Odnotowano problemy z uzyskaniem wymaganych 

decyzji, pozwoleń i opinii, czy barierami techniczno-prawnymi: nieuregulowanym stanem prawnym 

gruntów, zmian pozwoleń wodnoprawnych itp. Beneficjenci zgłaszali także problemy związane np. z 

niewłaściwym zaprojektowaniem przebiegu tras rowerowych, nieuwzględniającym obiektów 

oczyszczalni ścieków, problemy związane z postępowaniami przetargowymi, brakiem 

zainteresowania potencjalnych oferentów. Ich zdaniem jednak, założone w projektach efekty 

powinny zostać osiągnięte.  
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Wśród realizowanych inwestycji 7 prowadzonych jest wokół Jeziora Czorsztyńskiego, 6 projektów 

realizowanych jest wokół Zbiornika Dobczyckiego, 3 prowadzone są wokół Jeziora Mucharskiego, 2 

wokół Przylasku Rusieckiego, 3 wokół zbiornika Klimkówka, 2 wokół Jeziora Rożnowskiego.  

Mapa 12 Rozkład terytorialny projektów – wartość dofinansowania UE projektów wg gmin – 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 

 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitorowania SL 2014, stan na dzień 

8.11.2019 r.  

Efekty wsparcia mierzone są wskaźnikami produktu: Liczba wspartych obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) oraz 

wskaźnikami rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia 

we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 

pozostałe formy.  

W projektach Poddziałania 6.3.3 założono wsparcie 33 obiektów turystycznych i rekreacyjnych 

(51,7% wartości docelowej wskaźnika w Programie), we wnioskach o płatność zaś wykazano jego 

osiągnięcie w wysokości 22%. Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje oraz Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie został założony do osiągnięcia w realizowanych projektach w 

wysokości 4 sztuk, czyli zaledwie 40% wartości docelowej w Programie. W projektach Poddziałania 

6.3.3 planowane jest przekroczenie o 26,7% wartości docelowej wskaźnika Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (odpowiednio 8 171 197,9 zł w projektach przy 
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wartości docelowej w Programie na poziomie 6 449 029 zł). Niższy niż spodziewany na etapie 

programowania popyt na wsparcie oraz niższy niż zakładany udział przedsiębiorstw pociągnęły za 

sobą brak możliwości osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu: Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) i Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 

pozostałe formy (założenia w realizowanych projektach odnoszą się odpowiednio do 76% oraz 37,5% 

wartości docelowych przyjętych w Programie) oraz uzyskanie zaledwie 19% zakładanej w Programie 

wartości docelowej wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach. 

Przedstawione wyżej informacje wskazują na ograniczoną trafność logiki interwencji Poddziałania 

6.3.3, wynikającą z mniejszego niż zakładano zainteresowania potencjalnych beneficjentów 

pozyskaniem wsparcia oraz mniejszego niż zakładano udziału wnioskodawców z sektora 

przedsiębiorstw.  

Wpływ interwencji na podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wspartych obszarów i na wzrost 

zatrudnienia 

Analiza dokumentacji projektowej oraz wywiady z beneficjentami wskazują na ograniczoną 

skuteczność realizowanych interwencji. Skupiały się one raczej na podniesieniu konkurencyjności 

ścieżek rekreacyjnych i kąpielisk, w mniejszym zaś stopniu na animowaniu lokalnej 

przedsiębiorczości. Dla badanych beneficjentów istotne znaczenie miały efekty społeczne. 

Powszechnie czyniono założenia, iż jednym z celów podjęcia i realizacji działań będzie ograniczenie 

występowania negatywnych zjawisk w obszarze społecznym, przede wszystkim wynikających z 

bezrobocia i ubóstwa, a zaplanowane przedsięwzięcia będą skierowane na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznym mieszkańców. Efekty odnoszono więc głównie do wzmocnienia 

atrakcyjności obszaru wsparcia w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców okolicznych 

miejscowości. Zdaniem badanego beneficjenta projektu Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad 

Zatoką Zakliczyńską, wymierne efekty projektu odnoszą się do poprawy wizerunku gminy jako dobrze 

rozwijającej się, która jest przygotowana na napływ turystów oraz do atrakcyjnego spędzania czasu 

dla turystów i mieszkańców.  

Osiągnięcie w pierwszym rzędzie efektów społecznych w wyniku zagospodarowania terenów wokół 

zbiorników wodnych odnotowano na przykład w projekcie objętym studium przypadku pn. 

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Teren, na 

którym zaplanowana została realizacja inwestycji to teren w centrum miejscowości Gródek nad 

Dunajcem zlokalizowany przy drodze gminnej Gródek do Kaplicy i drodze wojewódzkiej nr 975, nad 

zatoką Jeziora Rożnowskiego. Przed realizacją projektu teren był zupełnie zaniedbany – zarośnięty, 

bagnisty, praktycznie nieużytkowany. Poprzez realizację projektu nadano mu nową funkcję. Zostały 

utworzone miejsca postojowe, mini siłownia zewnętrzna, zamontowano tablice informacyjne, 

siedziska, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, boisko do piłki plażowej wraz z budynkiem szatniowo-

sanitarnym. Więc oprócz efektów wizualnych, zagospodarowano teren pod kątem możliwości 

spędzania wolnego czasu.  

W sąsiedztwie miejsca objętego projektem znajduje się gminny wielofunkcyjny plac, na którym w 

sezonie letnim organizowane są różnorodne imprezy kulturalno-rozrywkowe między innymi w 

ramach Dni Jeziora Rożnowskiego. Plac ten służy jako parking z miejscem na rowery, altaną i tablicą 

informacyjną. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez beneficjenta wynika, iż mieszkańcy i 
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turyści uznawali teren objęty projektem (przed interwencją z RPO WM 2014-2020) jako „szpecący 

centrum miejscowości” i tym samym przyczyniający się do zmniejszenia zainteresowania spędzania 

czasu, wypoczynku w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Zdaniem beneficjenta realizacja projektu 

wpłynie pozytywnie na: zagospodarowanie środowiskowe, wsparcie inicjatyw społecznych, rozwój 

turystyki, zmniejszenie przestępczości i bezrobocia, zacieśnienie więzi społeczności lokalnej i 

współpracy między gminnej.  

Analiza zakładanych w projektach Poddziałania 6.3.3 nowych miejsc pracy wskazuje na ich niemal 

powszechne przeznaczenie dla niskokwalifikowanego personelu technicznego. Tendencja ta – spójna 

z zakresem prac projektowych – wskazuje na niewystarczające wsparcie przemysłów czasu wolnego 

w wyniku realizacji wsparcia.  

W niektórych realizowanych interwencjach można jednak odnotować wymierne efekty gospodarcze, 

przejawiające się zwiększeniem liczby punktów gastronomicznych. Występują one w wieloetapowych 

inwestycjach dotyczących Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, bądź 

inwestycjach kompleksowych, obejmujących szereg działań inwestycyjnych np. w projekcie Budowa 

infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze 

Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa 

oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej, czy też w projekcie Budowa 

Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach. Efekt wzmocnienia 

przemysłów czasu wolnego uwidocznił się także w projekcie Stworzenie kompleksu rekreacyjno-

turystycznego na terenie gminy Mucharz, w otoczeniu zbiornika wodnego Świnna Poręba, w ramach 

którego otwarto wypożyczalnię sprzętu narciarskiego i tawernę oraz miniklub fitness.  

Odnotowano niewystarczającą kompleksowość wsparcia wokół większości zbiorników wodnych 

wskazanych w dokumencie programowym. Biorąc pod uwagę rozproszenie większości inwestycji 

wokół zbiorników wodnych nie można oczekiwać szerokiego oddziaływania inwestycji na przyrost 

przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego ze względu na ryzyko niskiej ekonomiczności takich 

przedsięwzięć. Potencjał ten odnaleziony może zostać w nielicznych projektach kompleksowo 

zagospodarowujących kąpieliska, np. w projekcie Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, 

Śleszowicach i Marcówce, czy też w komplementarnych projektach realizowanych wokół Jeziora 

Dobczyckiego. Czynnikiem sukcesu pierwszego z wymienionych projektów jest podjęcie decyzji o 

budowie 3 stref rekreacji dla turystów, letników, wczasowiczów i mieszkańców gminy Zembrzyce, 

ulokowanych w obrębie zabudowy letniskowej i publicznej w miejscowościach położonych w strefie 

oddziaływania zbiornika wodnego Jezioro Mucharskie, tam gdzie ruch turystyczny i letniskowy jest 

największy.  

Czynnikiem sukcesu interwencji zogniskowanych wokół jeziora Dobczyckiego jest współpraca 

partnerska kilku gmin przy projektowaniu działań, skutkująca zróżnicowaniem oferty spędzania czasu 

wolnego (loty widokowe, ścieżki turystyczne, centrum rekreacji, wypożyczalnia sprzętu). Należy więc 

stwierdzić, iż cel powstania kompleksowej oferty turystycznej został osiągnięty w pełni jedynie w 

przypadku terenów zlokalizowanych wokół Jeziora Dobczyckiego.  

Niska skala kompleksowości wsparcia oraz niska skuteczność aplikacyjna i skuteczność osiągania 

efektów wskazanych na poziomie Programu wynika z niewystarczającego priorytetu 

zagospodarowania zbiorników wodnych w okolicznych gminach oraz specyfiki takich przedsięwzięć 
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wymagających raczej partnerskiego, międzygminnego podejścia dla uzyskania efektów wpływających 

na ruch turystyczny. Plany zagospodarowania zbiorników wodnych nie spełniły swojej roli. Zdaniem 

badanych beneficjentów powstały wyłącznie na potrzeby aplikowania o środki, a nie jako realne 

narzędzie strategiczne. W przyszłym okresie programowania zaleca się opracowanie jednego Planu 

zagospodarowania i rozwoju zbiorników wodnych na poziomie regionu i rozważenie możliwości 

kontynuowania wsparcia w postaci projektów zintegrowanych, realizowanych w trybie 

pozakonkursowym, które poprzez kompleksowość wsparcia mogłyby przyczynić się do 

podniesienia atrakcyjności potencjału endogennego w szerszej skali.  

Podsumowanie 

Projekty realizowane w Poddziałaniu 6.3.3 RPO WM 2014-2020 wykazują się umiarkowaną trafnością 

inwestycji w stosunku do wyzwań rozwojowych obszarów zlokalizowanych wokół zbiorników 

wodnych ze względu na punktowość większości inwestycji bądź dominację jednej, rozproszonej 

formy wsparcia (np. ścieżki rowerowe wokół Jeziora Czorsztyńskiego) skutkujące niskim 

oddziaływaniem na wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Dobrą praktyką jest kompleksowe 

wsparcie okolic Jeziora Dobrzyckiego oraz celowe ulokowanie inwestycji wokół Jeziora Mucharskiego. 

Zrealizowane inwestycje nie wpływają na rozwój przemysłów czasu wolnego poza działaniami 

projektowymi, interwencje nie tworzą też miejsc pracy dla kadry tego sektora, koncentrując się 

głównie na zatrudnianiu personelu do prac prostych i porządkowych.  

Występuje więc potrzeba profilowania wsparcia terenów zlokalizowanych wokół zbiorników 

wodnych na projekty partnerskie, obejmujące np. 3-4 gminy i koncentrujące inwestycje na punktach 

najbardziej obleganych przez turystów. Takie ukierunkowanie środków może w większym stopniu 

przyczynić się do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych przez podmioty zewnętrzne i 

rozwijać przemysły czasu wolnego. Wymagać to będzie opracowania Planu zagospodarowania i 

rozwoju zbiorników wodnych na poziomie regionu i rozwinięcia formuły projektów zintegrowanych, 

wdrażanych w trybie pozakonkursowym.  

Badani beneficjenci Poddziałania 6.3.3 podkreślają wysoką efektywność kosztową projektów. Koszty 

utrzymania wspartej infrastruktury będą – ich zdaniem – zajmowały śladowe miejsce w budżetach 

gmin. Nie występuje więc konieczność dalszych inwestycji dla podtrzymania efektów projektów i 

zapewnienia ich trwałości. 

WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. W Poddziałaniu 6.3.3 logika interwencji ukierunkowana jest na wykorzystanie i rozwój 

lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania 

otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej.  

2. Odnotowano niewystarczające zainteresowanie wnioskodawców otrzymaniem wsparcia, na 

co wpływ w istotnym zakresie miał brak pozyskania odpowiednich pozwoleń od Wód 

Polskich oraz niski priorytet wsparcia wśród potencjalnych beneficjentów. 

3. Mimo objęcia wsparciem wszystkich 7 wymienionych w SZOOP zbiorników, wsparcie jest w 

niewystarczającym stopniu kompleksowe. Biorąc pod uwagę rozproszenie większości 
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inwestycji nie można oczekiwać szerokiego oddziaływania inwestycji na przyrost 

przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego ze względu na ryzyko niskiej ekonomiczności 

takich przedsięwzięć. Potencjał ten odnaleziony może zostać w nielicznych projektach 

kompleksowo zagospodarowujących kąpieliska. 

4. Zdaniem badanych beneficjentów można jednak odnotować wysokie efekty społeczne 

wynikające z udostępnienia infrastruktury czasu wolnego okolicznym mieszkańcom.  

5. Niska skala kompleksowości wsparcia oraz niska skuteczność aplikacyjna wynika z 

niewystarczającego priorytetu zagospodarowania zbiorników wodnych w okolicznych 

gminach oraz specyfiki takich przedsięwzięć wymagających raczej partnerskiego, 

międzygminnego podejścia dla uzyskania efektów wpływających na ruch turystyczny.  

6. Plany zagospodarowania zbiorników wodnych nie spełniły swojej roli. Zaleca się więc, w 

przyszłym okresie programowania, opracowanie jednego zbiorczego Planu 

zagospodarowania zbiorników wodnych na poziomie województwa oraz realizację wsparcia 

w ramach projektów pozakonkursowych, angażujących większość gmin zlokalizowanych 

wokół danego zbiornika. 
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OCENA WDROŻENIA INTERWENCJI W RAMACH CAŁEJ 6 OSI 

PRIORYTETOWEJ DZIEDZICTWO REGIONALNE  

Trafność przyjętej logiki interwencji w 6 osi priorytetowej  

Logika interwencji jest wysoce trafna do celów zawartych w Programie oraz potrzeb i problemów 

grup docelowych. Trafnie dobrano typy projektów do potrzeb, wyzwań i potencjału w każdym ze 

wspieranych obszarów, a wskaźniki prawidłowo opisują oczekiwane efekty. Również na poziomie 

realizacji założeń programowych trafność przyjętej logiki interwencji jest weryfikowana pozytywnie. 

Przejawia się to m.in. brakiem ryzyk w zakresie osiągnięcia celów końcowych w poszczególnych 

wpieranych priorytetach inwestycyjnych, ale też na poziomie Działań i Poddziałań. Jedynie w 

przypadku Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych ocena logiki interwencji jest zaniżona.  

Projekty realizowane w tym Poddziałaniu wykazują się umiarkowaną trafnością inwestycji w stosunku 

do wyzwań rozwojowych obszarów zlokalizowanych wokół zbiorników wodnych ze względu na 

punktowość większości inwestycji bądź dominację jednej, rozproszonej formy wsparcia skutkujące 

niskim oddziaływaniem na wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Mniejsze niż zakładano 

zainteresowanie potencjalnych beneficjentów pozyskaniem wsparcia oraz mniejszy niż zakładano 

udział wnioskodawców z sektora przedsiębiorstw spowodował, że wskaźniki Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie został założony do 

osiągnięcia w realizowanych projektach w wysokości 4 sztuk, czyli zaledwie 40% wartości docelowej 

w Programie. Nie zostaną osiągnięte również wartości docelowe wskaźników rezultatu: Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa i Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy (założenia w realizowanych projektach odnoszą się odpowiednio do 

76% oraz 37,5% wartości docelowych przyjętych w Programie) oraz Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach (zaledwie 19% zakładanej w Programie wartości docelowej). 

Zrealizowane inwestycje nie wpływają na rozwój przemysłów czasu wolnego poza działaniami 

projektowymi, interwencje nie tworzą też miejsc pracy dla kadry tego sektora, koncentrując się 

głównie na zatrudnianiu personelu do prac prostych i porządkowych.  

Pozostałe Poddziałania wskazują na wysoką trafność logiki interwencji pod względem zgodności z 

wyzwaniami rozwojowymi, potencjałem rozwoju kultury i turystyki wynikającym ze wspieranych 

lokalizacji oraz postępem rzeczowym realizowanych przedsięwzięć. 

Wpływ interwencji w 6 osi priorytetowej na zwiększenie ruchu turystycznego w regionie  

Małopolska jest jedną z najbardziej popularnych destynacji w kraju z utrzymującym się od wielu lat 

stałym wzrostem ruchu turystycznego. W 2018 r. region pobił kolejny turystyczny rekord. Przyjechało 

tu w sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do roku 2017. 

Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z zagranicy (3,5 mln osób. W 

sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie ponad 14 mld zł. W pierwszej dziesiątce 

najczęściej odwiedzanych miejsc w Małopolsce w 2018 r. znalazły się: Kraków, Zakopane, Wieliczka, 

Oświęcim, Niedzica/Czorsztyn, Szczawnica/Krościenko nad Dunajcem, Ojcowski Park 

Narodowy/Pieskowa Skała, Krynica Zdrój, Tatry i Wadowice. Podczas gdy w Polsce w sektorze 

turystycznym wytwarzane jest ponad 6 proc. polskiego PKB, w Małopolsce jest to 8%. 
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Tam, gdzie można zaobserwować już efekty zrealizowanych projektów w OP6, zauważalny jest wpływ 

interwencji na zwiększenie ruchu turystycznego. Jest to szczególnie widoczne w miejscach, które 

przed interwencją nie były użytkowane. Taką inwestycją jest np. Wiślana Trasa Rowerowa. Według 

danych rocznie trasę przejeżdża 340 tys. rowerzystów. Podobny efekt można zaobserwować w 

Poddziałaniu 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, gdzie nowopowstałe szlaki turystyczne cieszą się 

dużym zainteresowaniem i są wykorzystywane do organizowania różnego rodzaju imprez 

ściągających turystów.  

Również z Poddziałaniu 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, analiza efektów w już zakończonych 

projektach wskazuje na wysoki przyrost liczby turystów i odbiorców oferty kulturalnej. Np. 

rewaloryzacja zamku Rytro spowodowała – według szacunków beneficjenta - przyrost liczby 

odwiedzających z 5 tys. przed interwencją do 10 tys. w 2019 roku. Z kolei w wyniku realizacji projektu 

Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, liczba 

użytkowników wzrosła o 16%.  

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego daje także 

możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w miejscowym dziedzictwie – materialnym i 

niematerialnym, do stworzenia produktów edukacyjno-turystycznych na nim opartych.  

Analiza efektów Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR wskazuje na 

szerokie oddziaływanie realizowanych projektów na tworzenie nowych kompleksowych produktów 

turystycznych, dzięki czemu we wszystkich realizowanych interwencjach obserwowany jest przyrost 

użytkowników wspartej infrastruktury, zarówno mieszkańców danej gminy i okolic, jak i turystów 

jednodniowych. Podobny efekt ma miejsce w przypadku Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 

uzdrowiskowych. Wszelkie projekty związane z poszerzaniem oferty i dostosowaniem jej standardem 

do wymagań klientów mają pozytywny wpływ na rozwój turystyki prozdrowotnej. 

Z kolei w Poddziałaniu 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych niska skala kompleksowości wsparcia oraz niska skuteczność aplikacyjna spowoduje, że 

efekt zwiększenia ruchu turystycznego będzie mniejszy niż można byłoby oczekiwać analizując 

założenia Programu.  

W Poddziałaniu 6.1.2 organizacja imprez kulturalnych, współfinansowanych ze środków RPO WM 

2014-2020 nie miała z kolei bezpośredniego przełożenia na rozwój turystyki, niemniej jednak 

odnotowano przyrost liczby uczestników w wydarzeniach stanowiących kontynuację wcześniej 

prowadzonych przedsięwzięć.  

Interwencja stworzy niewątpliwie warunki do zwiększania ruchu turystycznego w regionie. 

Po pierwsze, realizacja projektów poza głównymi destynacjami turystów (np. budowa lokalnych tras 

rowerowych, budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach) 

zwiększy dostępność atrakcji turystycznych poza najważniejszymi szlakami, co spowoduje 

rozproszenie ruchu turystycznego w regionie. Odciążone dzięki temu będą najbardziej oblegane 

miejsca, narażone przez to na szkodliwą dla środowiska antropopresję. 

Po drugie, zwiększeniu ruchu turystycznego w regionie będą sprzyjać inwestycje wydłużające sezon 

turystyczny. Przykładem mogą być inwestycje w trasy i obiekty turystyczne w Poddziałaniu 6.1.4, 

które planuje się wykorzystywać całorocznie do różnych aktywności.  
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Kolejnym elementem jest zwiększenie dostępności powstającej infrastruktury do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz specyficznymi potrzebami. Zarówno inwestycje w budynki, jak i tereny 

otwarte są w projektach planowane tak, aby zwiększyć ich komfort, dostępność i możliwość 

wykorzystywania przez różne grupy odbiorców. Przykładem mogą być trasy rowerowe, dla których 

wprowadzone standardy zakładają ich wykorzystanie do masowej turystyki rowerowej, łatwe, 

umożliwiające jazdę wszystkimi rodzajami rowerów, w tym z sakwami i przyczepkami. Podniesienie, 

jakości zwiedzania oraz poprawa dostępności obiektów i miejsc dla osób z niepełnosprawnościami 

jest widoczne w projektach ze wszystkich Działań. Dostosowanie bieżącej infrastruktury lub 

zbudowanie nowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie istotne w przypadku 

miejscowości uzdrowiskowych. Ważne jest, aby stały się one w pełni dostępne dla wszystkich 

kuracjuszy i by mogli oni korzystać także z infrastruktury około uzdrowiskowej.  

Także poprawa dostępności atrakcji turystycznych na danym terenie przełoży się na zwiększenie 

ruchu turystycznego, dzięki zatrzymaniu turysty na dłużej w jednym miejscu. Konsolidacja 

rozproszonych na większym obszarze licznych atrakcji przyrodniczych, turystycznych i kulturowych w 

jeden spójny produkt w Poddziałaniu 6.1.4, czy też zwiększenie oferty miejscowości uzdrowiskowych, 

a także udostępnienie atrakcyjnych miejsc dzięki Poddziałaniu 6.3.1, zachęci turystów do 

przedłużenia pobytu.  

Wielokierunkowość interwencji w OP6 jest też czynnikiem zwiększającym potencjał turystyczny w 

różnych obszarach – kultury, dziedzictwa historycznego, przyrodniczego, rekreacji i wypoczynku, a 

także turystyki aktywnej, czy uzdrowiskowej. Odpowiada to potrzebom różnych typów turystów, a 

dane wskazują, iż głównym celem przyjazdu do Małopolski jest wypoczynek (31% badanych w 2018 

roku), a w dalszej kolejności zwiedzanie zabytków (19%) i turystyka aktywna (10,8 %)85. 

Ruch turystyczny w Małopolsce koncentruje się na kilku największych atrakcjach turystycznych, a 

pomija miejsca o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego, kulturowego i 

historycznego. Ponad połowa (52,8%) turystów odwiedzających Małopolskę, podróżuje do 4 miejsc: 

Krakowa, Zakopanego, Wieliczki oraz Oświęcimia.  

Jak pokazują opisane wyżej efekty wdrażanej interwencji w OP6, skierowanie wsparcia poza centra 

ruchu turystycznego, przynosi wielorakie korzyści. Między innymi efektem ogólnym jest rozproszenie 

ruchu turystycznego w regionie. Odciążone dzięki temu będą najbardziej oblegane miejsca, narażone 

przez to na szkodliwą dla środowiska antropopresję. Zwiększenie dostępności terenów o wysokim 

potencjale turystycznym poprzez np. budowę lokalnych tras rowerowych (Poddziałanie 6.1.4), 

budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach (Działanie 6.3) 

przynosi efekt w postaci wzrostu ruchu turystycznego, a co za tym idzie - ożywienia gospodarczego. 

Bez zewnętrznego wsparcia nie byłoby to możliwe. Liczba użytkowników zakończonych przedsięwzięć 

charakteryzuje się gwałtownym wzrostem, co świadczy o wysokiej wartości dodanej wsparcia. 

Wsparcie wywołuje też efekty w postaci zwiększenia zatrudnienia w turystyce, a w przypadku 

Poddziałania 6.3.2 wzrost ten jest znaczący w skali pojedynczych miejscowości. Wsparcie miejsc poza 

głównymi centrami turystycznymi to również korzyść w postaci zatrzymania turysty na dłużej w 

jednym miejscu w celu odwiedzenia okolicznych atrakcji. Zrealizowane inwestycje inspirują też nowe 

                                                 
85

 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 r., badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną  
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 



127 

inicjatywy i działalności gospodarcze przede wszystkim w dwóch przypadkach: jeśli tworzą nową, 

zauważalną atrakcję turystyczną lub obiekt rekreacyjny przyciągający osoby spoza gminy, znacząco 

przedłużą pobyt turysty/odwiedzającego w danym miejscu przez istotne rozwinięcie, uzupełnienie 

lub fundamentalne zmiany w ofercie istniejącej atrakcji (turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej)86. 

Wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji, z beneficjentami, a także głosy ekspertów 

podczas panelu, prowadzą do konstatacji, że właściwym kierunkiem wsparcia turystyki w przyszłości 

będzie jej rozpowszechnianie poza główne centra turystyczne, dzięki czemu osiągany będzie efekt 

w postaci dyfuzji procesów rozwojowych. Wspomniane efekty projektów są bowiem odczuwalne w 

skali lokalnej, co nie byłoby tak wyraźne, gdyby były realizowane w głównych ośrodkach. 

Potrzeby w obszarze dziedzictwa regionalnego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej  

Analiza skuteczności, efektywności i trafności realizowanych projektów wskazuje na wysoką 

aktualność zastosowanych typów wsparcia w przypadku Działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa 

Kulturowego i Naturalnego również w kontekście przyszłego okresu programowania. Jak wynika z 

wywiadów z beneficjentami RPO WM 2014-2020 oraz z badania z grupą kontrfaktyczną nadal 

występują duże potrzeby w zakresie remontu i rewaloryzacji substancji zabytkowej, rozwoju funkcji 

instytucji kultury, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dalszej ochrony dziedzictwa niematerialnego. 

Osiągnięte w bieżącym okresie programowania efekty wsparcia, pozwalające wspartym instytucjom 

na rozszerzenie funkcji, podniesienie konkurencyjności i efektywności funkcjonowania, a przede 

wszystkim utworzenie trwałych miejsc pracy, wskazują na zasadność traktowania wsparcia obszaru 

dziedzictwa narodowego jako priorytetowego kierunku wsparcia zatrudnienia. Zdiagnozowano 

jednak potrzebę wzmacniania w projektach realizowanych przez instytucje kultury współpracy 

międzysektorowej, intensyfikacji sponsoringu, który – na obszarach OSI – może zostać rozwinięty 

przez beneficjentów poprzez trwałą działalność wydawniczą lub emisyjną. Należy więc – przy 

programowaniu wsparcia – wymagać obligatoryjnie projektów partnerskich, w których rozwijane 

byłyby, poza działaniami infrastrukturalnymi, narzędzia promocji zwiększające stopień 

samofinansowania się tych instytucji.  

W przypadku projektów budowy tras turystycznych oraz sieci VeloMałopolska stwierdzono 

konieczność kontynuacji działań w przyszłym okresie programowania w celu zapewnienia realizacji 

założeń bieżącej perspektywy finansowej.  

W toku procesu badawczego ustalono, iż w kierunku wsparcia odnoszącym się do ochrony 

różnorodności biologicznej i ochrony zasobów przyrodniczych regionu (Działanie 6.2 Ochrona 

różnorodności biologicznej), wynikająca z legislacji potrzeba opracowania planów ochrony dla Parków 

Krajobrazowych została już zaspokojona. Konieczna jednak będzie kontynuacja działań 

ochraniających zasoby przyrodnicze określone w przedmiotowych planach oraz kontynuacja wsparcia 

ośrodków edukacji ekologicznej ze względu na potencjał tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 

jakości oraz szerokie zainteresowanie odbiorców ofertą tych ośrodków.  
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 Por. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój 
społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego; Redakcja naukowa: Monika Murzyn-
Kupisz, 2010. 
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W przypadku Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu należy odnotować wysoką 

skuteczność projektów wykorzystujących lokalny potencjał endogenny w zakresie tworzenia nowych 

miejsc pracy oraz wysoką skuteczność wsparcia uzdrowisk, również w zakresie animowania lokalnej 

przedsiębiorczości w przemysłach czasu wolnego i zwiększania dynamiki przyrostu turystyki w 

miejscowościach uzdrowiskowych. Ze względu na ryzyko utraty przez małopolskie uzdrowiska 

swojego statusu w wyniku zanieczyszczenia środowiska obszar dotyczący ochrony powietrza w 

uzdrowiskach traktować priorytetowo w okresie programowania 2021-2027, poprzez ustalenie 

oddzielnego kryterium oceny merytorycznej wniosków dla tego obszaru i nadanie mu wysokiej rangi. 

Stosunkowo niskim zainteresowaniem wnioskodawców oraz niskim oddziaływaniem na rynek pracy i 

przemysły czasu wolnego charakteryzuje się w obecnym okresie programowania wsparcie obszarów 

zlokalizowanych wokół zbiorników wodnych. Wynika to z niedoskonałości planów zagospodarowania 

zbiorników wodnych oraz rozproszenia potrzeb między wiele gmin. Biorąc pod uwagę wymóg 

podporzadkowania wsparcia w przyszłym okresie programowania dokumentom strategicznym 

rekomenduje się – w celu zapewnienia kompleksowej oferty turystycznej wokół zbiorników wodnych 

– opracowania jednego programu strategicznego na poziomie całego regionu warunkującego 

wsparcie zawiązywaniem partnerstw międzygminnych.  

Wpływ interwencji w 6 osi priorytetowej na sytuację społeczno-gospodarczą na małopolskim rynku  

Ze względu na etap wdrażania OP 6 RPO WM 2014-2020 nie można wskazać wpływu interwencji na 

rynek pracy i atrakcyjność inwestycyjną powstałą w wyniku działań projektowych. Można jednak 

skonstatować, iż w wyniku przeprowadzonych działań projektowych powstają głównie miejsca pracy 

przeznaczone do realizacji prac prostych, konserwatorskich, porządkowych, co w niewystarczającym 

stopniu wzmacnia potencjał kadrowy przemysłów czasu wolnego w Małopolsce. Interwencje OP6 

przyczyniają się jednak w znaczącym stopniu do ożywienia głównie jednodniowej turystyki na 

wspartych obszarach (poza centrami ruchu turystycznego), co sprzyja rozwojowi branży 

gastronomicznej i branży rozrywki. Liczba użytkowników wspartych przedsięwzięć charakteryzuje się 

gwałtownym wzrostem, co świadczy o wysokiej wartości dodanej wsparcia. Efekt większego wpływu 

na przemysły czasu wolnego, z uwzględnieniem branży hotelarskiej i instytucji kultury nie objętych 

wsparciem, może zostać spotęgowany poprzez tworzenie ponadlokalnych, zintegrowanych 

produktów turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, angażujących także 

środowiska lokalne i lokalnych przedsiębiorców. Należy podkreślić istotne znaczenie projektów 

wykorzystujących potencjał endogenny na obszarach problemowych poszczególnych subregionów w 

podnoszeniu jakości życia społecznego i kulturalnego, zmniejszaniu skali wykluczenia społecznego i 

integrowaniu społeczności lokalnych.  

Potrzeby w zakresie utrzymania trwałości efektów interwencji  

Co do zasady projekty OP6 charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową oraz niskimi kosztami 

zapewnienia trwałości przeprowadzanych interwencji rzadko przekraczających pułap 2% rocznych 

budżetów danej JST czy też danej instytucji. Trwałość efektów projektów nie jest więc zagrożona, z 

wyjątkiem projektu VeloMałopolska, w którym z powodu gwałtownego wzrostu cen na materiały i 

usługi budowlane zidentyfikowano brak możliwości zrealizowania w pełni założeń projektowych. 

Według szacunków ZDW, koszt ukończenia sieci wyniesie około 150 mln zł. W przyszłym okresie 

programowania wystąpi też konieczność zapewnienia ciągłości rezultatów opracowanych planów 
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ochrony, czyli zapewnienia środków na ochronę różnorodności biologicznej w Parkach 

Krajobrazowych, dla których takie plany opracowano w bieżącym okresie programowania. 

Szacowana wysokość dofinansowania wynosi około 30 mln zł.  

Niskie efekty wsparcia obszarów wokół zbiorników wodnych, wynikające bądź z punktowego, bądź z 

rozproszonego i niezintegrowanego wsparcia, wymagają kontynuowania działań rozwojowych wobec 

wszystkich strategicznych zbiorników wodnych, z wyjątkiem Jeziora Dobczyckiego. Z powodu niskiego 

priorytetu wsparcia wśród gmin, mogących stać się beneficjentami konieczne jest rozważenia 

prowadzenia projektów partnerskich, wdrażanych w trybie pozakonkursowym, opartych o stworzony 

na poziomie całego regionu plan ich zagospodarowania.  

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) w kontekście przyszłej perspektywy finansowej  

W ramach OP6 wsparcie ukierunkowane zostało – oprócz subregionów – na następujące Obszary 

Strategicznej Interwencji:  

• Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego,  

• Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa przyrodniczego,  

• Zbiorniki i cieki wodne,  

• Miejscowości uzdrowiskowe,  

• Obszary zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi – bezrobocie,  

• Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości.  

Ukierunkowanie to nastąpiło bądź poprzez wskazanie obszarów tematycznych bądź poprzez 

premiowanie określonego oddziaływania interwencji w ramach kryteriów wyboru projektów. Dobór 

OSI należy uznać za trafny, aczkolwiek – jak wynika z analiz przeprowadzonych w niniejszym raporcie 

- za niewystarczająco selektywny. W każdym z realizowanych Działań gros środków zostało 

skierowanych do głównych miast i gmin regionu, generujących ruch turystyczny, stąd wsparcie może 

charakteryzować się niskim efektem netto. Jednocześnie odnotowano wysoką wartość dodaną 

interwencji realizowanych poza obszarami funkcjonalnymi ośrodków turystycznych, mogących jednak 

– w partnerstwie z innymi JST oraz w partnerstwie z instytucjami i przedsiębiorstwami wywodzącymi 

się ze środowisk lokalnych stworzyć produkty kulturalne i turystyczne ożywiające rozwój społeczno-

gospodarczy tych obszarów.  

Zaleca się więc, aby w przyszłym okresie programowania dokonać analizy krzyżowej 

poszczególnych OSI, według kryteriów delimitacji przyjętych w bieżącej perspektywie finansowej 

tak, aby wyodrębnić obszary, dla których przeznaczenie wsparcia mogłoby przyczynić się do 

eliminacji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych oraz do zmniejszenia presji na 

środowisko, przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Obszary te powinny 

znajdować się poza głównymi miastami obecnych OSI, niemniej jednak w dogodnej odległości 

komunikacyjnej.  
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WNIOSKI SYNTETYCZNE 

1. Logika interwencji jest wysoce trafna do celów zawartych w Programie oraz potrzeb i 

problemów grup docelowych. Trafnie dobrano typy projektów do potrzeb, wyzwań i 

potencjału w każdym ze wspieranych obszarów, a wskaźniki prawidłowo opisują oczekiwane 

efekty. Jedynie w przypadku Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 

otoczenia zbiorników wodnych ocena logiki interwencji jest zaniżona. 

2. Wielokierunkowość interwencji w OP6 jest czynnikiem zwiększającym potencjał turystyczny w 

różnych obszarach – kultury, dziedzictwa historycznego, przyrodniczego, rekreacji i 

wypoczynku, a także turystyki aktywnej, czy uzdrowiskowej. 

3. Efektem projektów infrastrukturalnych jest zwiększenie dostępności powstającej 

infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz specyficznymi potrzebami. 

4. Skierowanie wsparcia poza centra ruchu turystycznego, przynosi wielorakie i odczuwalne w 

skali lokalnej korzyści (rozproszenie ruchu turystycznego w regionie, zwiększenie dostępności 

terenów o wysokim potencjale turystycznym, wzrostu ruchu turystycznego, ożywienie 

gospodarcze, zwiększenie zatrudnienia w turystyce), które nie byłyby możliwe do 

zaobserwowania, gdyby zlokalizowano projekty w miejscach o wysokim ruchu turystycznym. 

5. Interwencje OP6 przyczyniają się w znaczącym stopniu do ożywienia głównie jednodniowej 

turystyki na wspartych obszarach (poza centrami ruchu turystycznego), co sprzyja rozwojowi 

branży gastronomicznej i branży rozrywki. Liczba użytkowników wspartych przedsięwzięć 

charakteryzuje się gwałtownym wzrostem, co świadczy o wysokiej wartości dodanej wsparcia. 

6. Nadal występują duże potrzeby w zakresie remontu i rewaloryzacji substancji zabytkowej, 

rozwoju funkcji instytucji kultury, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a także dalszej ochrony 

dziedzictwa niematerialnego.  

7. W przypadku projektów budowy tras turystycznych oraz sieci VeloMałopolska stwierdzono 

konieczność kontynuacji działań w przyszłym okresie programowania w celu zapewnienia 

realizacji założeń bieżącej perspektywy finansowej.  

8. Konieczna też jest kontynuacja działań ochraniających zasoby przyrodnicze oraz dalsze 

wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej ze względu na potencjał tworzenia nowych miejsc 

pracy wysokiej jakości oraz szerokie zainteresowanie odbiorców ofertą tych ośrodków.  

9. Ze względu na istniejące potrzeby oraz trendy społeczno-gospodarcze, konieczne też będzie 

dalsze wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Ze względu na ryzyko utraty przez nie swojego 

statusu w wyniku zanieczyszczenia środowiska priorytetowo należy traktować obszar 

dotyczący ochrony powietrza w uzdrowiskach. 

10. Dobór OSI w obecnym okresie programowania należy uznać za trafny, ale niewystarczająco 

selektywny, kierujący nieproporcjonalnie wysoki strumień środków na obszary o wiodącym 

potencjale turystycznym w regionie, niemniej jednak o niskim efekcie netto, tj. na obszary, na 

których przyrost turystyki wystąpiłby bez względu na efekty wsparcia.  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE  

Lp. Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat 
rekomendacji 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał/ 

rok) 

Klasa 
rekomendacji 

Status 
rekomendacji 

1.  Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka 

nad zabytkami  

W Poddziałaniu 6.1.1 zabrakło 

projektów partnerskich 

ukierunkowanych na tworzenie 

ponadpunktowych lub ponadlokalnych 

produktów turystycznych, mogących 

promować wzajemnie efekty 

interwencji oraz wzmacniać skalę 

pozyskiwania sponsorów. Pozytywnie 

należy ocenić decyzje ZWM o 

utworzeniu 24 parków kulturowych, w 

ramach których możliwe byłoby 

tworzenie ponadlokalnych produktów 

turystycznych również poza głównymi 

ośrodkami regionu.  

(str. 34-35) 

Zaleca się premiowanie w przyszłej 

perspektywie finansowej projektów, 

które mają kompleksowy charakter 

(np. wpieranie kilku obiektów na 

danym obszarze a nie pojedynczych 

zabytków), przez co projekt będzie 

miał szersze oddziaływanie, a jego 

efekty będą miały wpływ pośrednio 

również na rozwój sąsiadujących gmin. 

Formułą realizującą takie założenia są 

m.in. parki kulturowe.  

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 
2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 
konkursowej  

IZ RPO WM  IV/ 2021 Programowa/ 

operacyjna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 

2.  Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka 

nad zabytkami  

W Poddziałaniu 6.1.1 zidentyfikowano 

niedostateczną kooperację 

międzysektorową, co niesie za sobą 

ryzyko niepełnego oddziaływania 

efektów poza obszar realizacji projektu. 

Nie wykorzystano potencjału 

Zaleca się premiowanie przedsięwzięć, 

w których oprócz nadania 

dodatkowych funkcji społecznych, 

gospodarczych, czy kulturalnych 

rozwinięte też zostaną sieci współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, czy poprzez 

organizacje imprez, pikników, 

warsztaty edukacyjne, czy też np. 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryterium premiującego w 

następującym brzmieniu: 

10% punktacji merytorycznej – projekt 

zakłada organizację wydarzeń 

kulturalnych na terenie wspieranego 

obiektu z udziałem środowisk lokalnych, 

IZ RPO WM  IV/ 2021 Programowa/ 

strategiczna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 
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wzajemnej promocji różnych sektorów. 

(str. 35) 

wolontariat pracowniczy na rzecz 

obiektu zabytkowego. 

finansowanych w ramach wkładu 

własnego beneficjenta.  

3.  Poddziałanie 6.1.2 Organizacja imprez 

kulturalnych  

W ramach Poddziałania beneficjenci 

zawiązali trwałą współpracę 

partnerską, która doprowadziła 

pośrednio do wykształcenia nowej 

kadry kultury w małych 

miejscowościach. Kontynuacja 

wspartych imprez nie jest zagrożona, 

wszyscy badani beneficjenci zapewnili 

już środki na realizację podobnych 

przedsięwzięć, choć w nieco innej skali. 

Oznacza to, że wsparcie imprez 

kulturalnych w dedykowanej 

dotychczas formule nie wymaga 

kontynuacji w nowej perspektywie, 

Konieczne jest raczej dalsze wspierania 

lokalnych instytucji kultury, np. 

bibliotek, które stają się mini centrami 

wydarzeń kulturalnych w 

społecznościach lokalnych.  

(str. 42) 

Zaleca się rezygnację z 

współfinansowania imprez 

kulturalnych w przyszłym okresie 

programowania. 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027 oraz SZOOP w zakresie typów 

operacji objętych wsparciem. 

IŻ RPO WM IV/2021 Programowa/ 

strategiczna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 

4.  Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji 

kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego  

W Poddziałaniu 6.1.3 zaobserwowano 

niskie oddziaływanie interwencji na 

współpracę międzysektorową ze 

Zaleca się w kolejnej perspektywie 

finansowej promowanie realizacji 

działań wydawniczych bądź emisyjnych 

w projektach realizowanych przez 

instytucje kultury w celu budowania 

funkcji sponsoringu lub stałej 

współpracy ekonomicznej z lokalnymi 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryterium premiującego w 

następującym brzmieniu: 

10% punktacji merytorycznej – projekt 

zakłada rozwinięcie cyklicznego produktu 

IZ RPO WM  IV/ 2021 Programowa/ 

strategiczna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 
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szczególnym uwzględnieniem sektora 

lokalnych przedsiębiorstw. 

Zidentyfikowano dobre praktyki 

poszukiwania sponsorów wspartych 

instytucji kultury poprzez rozwijanie 

działalności emisyjnej bądź 

wydawniczej.  

(str. 49) 

przedsiębiorstwami.  

 

medialnego, np. gazety, pisma, 

uruchomienia stacji radiowej 

finansowanych w ramach wkładu 

własnego beneficjenta,  

5.  Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy 

turystyczne – SPR 

Słabością działań promocyjnych 

prowadzonych w projektach jest 

rozproszenie informacji o powstałych 

trasach – najczęściej są lub będą one 

umieszczane na stronie internetowej 

beneficjenta. Brakuje informacji o 

lokalnych trasach zgromadzonych w 

jednym miejscu.  

(str. 59) 

Należy wdrożyć rozwiązanie, które 

pozwoli na dostęp do informacji o 

istniejących w regionie lokalnych i 

regionalnych trasach rowerowych (nie 

tylko realizowanych w ramach OP6) w 

jednym miejscu. Odpowiedni wydaje 

się funkcjonujący od 2019 roku portal 

https://narowery.visitmalopolska.pl, 

zawierający kilkadziesiąt propozycji 

wycieczek rowerowych w całym 

regionie, prezentujący stan budowy 

sieci tras regionalnych i informujący o 

głównych wydarzeniach w świecie 

cyklistów. Małopolski System 

Informacji Turystycznej, oferujący 

ujednolicony oraz zintegrowany 

system informacyjny, powstał jako 

odpowiedź na dane wskazujące na to, 

iż niemal połowa odwiedzających 

region, szuka informacji online na jego 

temat. Portal ten ma duży potencjał do 

wykorzystywania. 

Wprowadzenie wymogu zgłaszania do 

operatora strony 

https://narowery.visitmalopolska.pl 

propozycji wycieczek rowerowych 

wykorzystujących trasy rowerowe lub 

rowerowo-piesze powstałe w ramach 

projektów RPO WM, wraz z opisem trasy i 

atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi 

na trasie, poprzez uwzględnienie w 

zapisach SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej w przyszłym okresie 

programowania.  

Wprowadzanie informacji o powstałych 

trasach rowerowych przez Departament 

Turystyki i Sportu.  

IZ RPO WM  

Departament 

Turystyki i 

Sportu 

UMWM 

III/ 2020 Programowa/ 

operacyjna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 

6.  Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy Aby osiągnąć efekt skali w zakresie tras Wyodrębnienie alokacji finansowej na IZ RPO WM IV/ 2021 Programowa/ Rekomendacja 
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turystyczne – SPR 

Wsparcie w zakresie lokalnych tras 

turystycznych ocenić należy wysoko. 

Projekty mają duże znaczenie dla 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

wspartych obszarów, poprzez poprawę 

dostępu do atrakcji historycznych, 

rekreacyjnych i przyrodniczych, 

poprawę komfortu i bezpieczeństwa 

użytkowania, rozszerzenie oferty 

turystycznej, a także efekt zmniejszenia 

antropopresji poprzez uporządkowanie 

terenu i skanalizowanie ruchu 

turystycznego. 

Jak pokazało badanie kontrfaktyczne, 

dofinansowanie UE umożliwiło 

realizację inwestycji na znacznie 

większą skalę, niż w przypadku tych 

gmin, które takiego dofinansowania nie 

pozyskały. 

Przedstawiciele gmin dostrzegają 

potencjał w dalszym rozwijaniu szlaków 

turystycznych. Biorąc pod uwagę 

ograniczenia finansowe gmin oraz 

priorytetyzację innych obszarów życia 

mieszkańców niż rozwój szlaków 

turystycznych, wsparcie zewnętrzne 

jest niezbędnym impulsem do 

podejmowania działań w tym zakresie.  

(str. 62) 

turystycznych (szczególnie 

rowerowych, w połączeniu z 

powstającą siecią tras regionalnych), 

konieczne jest utrzymanie wsparcia 

zewnętrznego w kolejnym okresie 

programowania na poziomie mniej 

więcej takim, jak było to w RPO WM 

2014-2020. 

wsparcie lokalnych tras turystycznych w 

RPO WM na lata 2021-2027 i podjęcie 

negocjacji z Komisją Europejską.  

strategiczna do wdrożenia  

w całości 

7.  Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy Rekomenduje się wprowadzenie Uwzględnienie w zapisach SZOOP i IZ RPO WM IV/ 2021 Programowa/ Rekomendacja 
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turystyczne – SPR 

Pozytywnie należy ocenić warunki 

wsparcia w Poddziałaniu 6.1.4 Lokalne 

trasy turystyczne – SPR oraz przyjęte 

kryteria oceny projektów. W 

szczególności dotyczy to takich 

elementów jak: tworzenie spójnych 

połączeń z siecią głównych szlaków 

rowerowych, realizacja projektów 

kompleksowych, tj. uwzględniających, 

poza głównym elementem tworzenia 

tras, także wyposażenie trasy w 

infrastrukturę towarzyszącą, 

poprawiającą komfort podróżującego 

turysty oraz projekt zakłada podjęcie 

działań z zakresu rozpowszechniania 

informacji na temat trasy turystycznej 

(broszury, informatory, przewodniki, 

mapy, strony www itp.).  

(str. 61) 

analogicznych warunków wsparcia i 

kryteriów oceny projektów w RPO WM 

na lata 2021-2027.  

dokumentacji konkursowej w 

perspektywie finansowej 2021-2027.  

operacyjna do wdrożenia  

w całości 

8.  Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras 

rowerowych 

Planowane w ramach VeloMałopolska 

8 regionalnych szlaków rowerowych 

pozwolą na stworzenie spójnej sieci 

szlaków przebiegających przez całe 

województwo i łączących największe 

ośrodki miejskie w regionie. 

Jednocześnie plany założone w 

projekcie VeloMałopolska zostaną w 

perspektywie finansowej 2014-2020 

zrealizowane mniej więcej w połowie. 

W przypadku projektów budowy sieci 

VeloMałopolska istnieje konieczność 

kontynuacji działań w przyszłym 

okresie programowania w celu 

zapewnienia realizacji założeń bieżącej 

perspektywy finansowej. Ukończenie 

sieci oraz wdrożenie odpowiedniej 

polityki w zakresie tworzenia 

całościowego produktu turystycznego, 

jakim jest VeloMałopolska stworzy 

warunki do zaktywizowania całego 

obszaru oddziaływania tras, m.in. 

Wyodrębnienie alokacji finansowej w 

RPO WM na lata 2021-2027 na wsparcie 

regionalnych tras rowerowych i podjęcie 

negocjacji z Komisją Europejską.  

Szacowany koszt – 150 mln zł.  

IZ RPO WM  IV/ 2021 Programowa/ 

strategiczna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 



136 

Osiągnięcie w pełni celu wymaga 

kontynuowania inwestycji na 

pozostałych szlakach.  

(str. 72) 

wykreowania funkcji turystycznych w 

miejscowościach posiadających walory 

dotychczas nieeksploatowane. 

9.  Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras 

rowerowych 

Wydaje się, że VeloMałopolska ma 

szansę stać się dobrym przykładem 

profesjonalnie kreowanej marki – 

począwszy od nazwy i systemu 

identyfikacji, przez zaplanowaną 

komunikację marketingową. 

Największym wyzwaniem dla trwałości 

efektów VeloMałopolska będzie 

rozwijanie produktu turystycznego. 

Dlatego odpowiedzią na potrzeby 

użytkowników szlaków rowerowych, w 

kolejnym etapie (po zakończeniu 

budowania ich sieci) powinno być 

przeprowadzenie efektywnego procesu 

komercjalizacji szlaków, czyli 

opracowywania gotowych do 

sprzedaży ofert (najczęściej w formie 

zestawu dóbr i usług). Oferta taka 

powinna łączyć np. usługę stworzenia 

trasy/ wycieczki rowerowej na miarę 

potrzeb komercyjnego użytkownika z 

usługą np. transportu (rowerów, 

bagaży), noclegów, wyżywienia, czy 

przewodnika podczas zwiedzania.  

(str. 68) 

Rozwijanie marki VeloMałopolska 

wymagać będzie zatem szerszych 

działań niż w obszarze promocji, ale 

także zarządzania i sprzedaży wspólnej 

oferty i wykorzystanie ich potencjału 

do rozwoju gospodarczego danego 

obszaru. Należy rozważyć potencjał 

takich organizacji jak Regionalna 

Organizacja Turystyczna, Lokalne 

Organizacje Turystyczne, prywatni 

touroperatorzy, III sektor, czy klaster w 

sektorze przemysłu czasu wolnego. 

Przeprowadzenie analizy w zakresie 

możliwych działań ukierunkowanych na 

rozwój marki VeloMałopolska, 

wychodzących poza działania 

informacyjne i promocyjne. Działania te 

powinny być realizowane przez jednego 

operatora i powinny obejmować m.in.: 

- Informowanie i promowanie szlaku 

VeloMałopolska, w tym atrakcji 

turystycznych położonych w pobliżu 

szlaków, 

- Tworzenie i udostępnianie gotowych 

wycieczek rowerowych (związanych z 

danym terytorium, tematem, np. zabytki, 

regionalne jedzenie, atrakcje 

przyrodnicze, lub sposobem spędzania 

wolnego czasu), a także wprowadzenie 

opcji tworzenia własnych tras, 

- Świadczenie usługi opracowywania 

oferty pod indywidualne potrzeby 

klientów (trasy, noclegi, atrakcje), 

- Gromadzenie i udostępnianie informacji 

o usługach typu noclegi, gastronomia, 

miejsca przyjazne rowerzystom, 

prowadzenie badań (zbieranie opinii) na 

temat takich miejsc i tworzenie 

rankingów na podstawie 

Urząd 

Marszałkowsk

i 

Województwa 

Małopolskieg

o 

Departament 

Turystyki i 

Sportu 

UMWM 

 

II/ 2021 Programowa/ 

operacyjna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 
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wystandaryzowanych kryteriów,  

- Umożliwienie rezerwacji noclegów 

poprzez stronę operatora, 

- Organizowanie wydarzeń powiązanych 

tematycznie z turystyką rowerową lub 

szerzej – turystyką sportową,  

- Gromadzenie i udostępnianie informacji 

o wydarzeniach organizowanych przez 

inne podmioty, udzielanie patronatu 

wybranym wydarzeniom, 

- Gromadzenie i udostępnianie informacji 

o lokalnych szlakach rowerowych 

łączących się (lub położonych w pobliżu) z 

trasami regionalnymi, wraz z odwołaniem 

do strony właściciela trasy (JST), 

- Gromadzenie informacji od 

użytkowników o potrzebach związanych z 

infrastrukturą VeloMałopolska i 

współpraca w tym zakresie z ZDW, 

- Prowadzenie badań opinii, 

monitorowanie ruchu turystycznego, 

raportowanie do UMWM, 

opracowywanie planów działań na 

kolejne lata.  

10.  Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras 

rowerowych 

Chaos informacyjny powoduje istnienie 

dwóch oficjalnych portali 

poświęconych turystyce rowerowej w 

regionie prowadzonych przez Urząd 

Rekomenduje się przeprowadzenie 

oceny funkcjonalności strony 

https://narowery.visitmalopolska.pl 

pod kątem czytelności i użyteczności, a 

także zapotrzebowania na informacje i 

funkcjonalności wśród potencjalnych 

Zlecenie audytu funkcjonalności strony 

https://narowery.visitmalopolska.pl 

Departament 

Turystyki i 

Sportu 

UMWM 

 

IV/ 2020 Programowa/ 

operacyjna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 
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Marszałkowski. Pierwszym z nich jest 

portal turystyczny 

(https://narowery.visitmalopolska.pl), 

a drugim podstrona na stronie głównej 

(www.malopolska.pl/narowery). Na 

obu portalach znaczna część informacji 

jest dublowana, a ponieważ obie strony 

mają inny układ, utrudnia to 

zorientowanie się w ofercie każdej z 

nich. 

Wskazane byłoby również poprawienie 

funkcjonalności strony 

https://narowery.visitmalopolska.pl 

(szczegóły w treści raportu).  

(str. 69) 

użytkowników.  

11.  Działanie 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej 

Kluczowe dla poprawy ochrony 

gatunkowej oraz zahamowania spadku 

różnorodności biologicznej jest 

zapewnienie ciągłości działań w 

zakresie ochrony czynnej. We 

wspomnianym obszarze kluczowym 

beneficjentem jest Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego, z uwagi na posiadany 

potencjał merytoryczny oraz 

opracowane (również w ramach 

Działania 6.2) plany ochrony dla PK).  

(str. 80) 

Rekomenduje się w kolejnej 

perspektywie finansowej kontynuację 

działań ochronnych w celu 

zapewnienia ciągłości ochrony i 

trwałości efektów bieżących 

interwencji. Zapewnienie w nowym 

RPO WM 2021-2027 środków na ten 

cel w wysokości porównywalnej z 

wartością projektów typu Czynna 

ochrona ekosystemów, siedlisk i 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów 

zaspokoi minimalne potrzeby w tym 

zakresie.  

Odnotowuje się potrzebę interwencji 

w szczególności w północnej części 

województwa, zwłaszcza na terenie 

powiatu miechowskiego. Dobrą 

Ustalenie alokacji na projekty w zakresie 

ochrony ekosystemów, siedlisk i 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów w 

RPO WM 2021-2027. 

 

IZ RPO WM 

Zespół 

Parków 

krajobrazowy

ch WM 

IV/ 2021 Programowa/ 

operacyjna 

Rekomendacja 

do wdrożenia  

w całości 
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praktyką jest projekt Utrzymanie 

różnorodności biologicznej łąk i 

pastwisk górskich poprzez prowadzenie 

gospodarki pasterskiej, który jest 

przykładem przedsięwzięcia o szerokim 

zasięgu i wysokiej skuteczności ze 

względu na opracowane standardy 

interwencji. Z tego względu projekt 

może pełnić rolę pilotażową w zakresie 

prowadzenia działań ochronnych w 

sposób efektywny i zrównoważony.  

12.  Działanie 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej 

Kluczowymi dokumentami dla 

skutecznej ochrony zasobów 

przyrodniczych są opracowane plany 

ochrony (dokumenty sporządzane na 

podstawie kompletnej wiedzy i 

wymagają wykonania niezbędnej 

inwentaryzacji, ekspertyz itp.) a także 

plany zadań ochronnych. Plany ochrony 

powstały m.in. w ramach Działania 6.2 

dla trzech Parków Krajobrazowych: 

Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki 

Krakowskie i Orlich Gniazd.  

(str. 89) 

Należy rozważyć w kolejnej 

perspektywie finansowej premiowanie 

w ramach kryteriów oceny projektów 

typu Czynna ochrona ekosystemów, 

siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów zakładających prowadzenie 

działań ochronnych na obszarach, dla 

których opracowano plany ochrony.  

 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryterium premiującego 

projekty, w ramach których przewiduje 

się działania ochronne na obszarach, dla 

których opracowano plany ochrony lub 

plany zadań ochronnych, realizujące 

zapisy tych dokumentów. 

Nadanie rangi temu kryterium może 

przyczynić się do poprawy statusu 

ochrony różnorodności biologicznej oraz 

może wpłynąć w znaczący sposób na 

zwiększenie efektywności wykorzystania 

zasobów naturalnych z uwzględnieniem 

zasobów cennych przyrodniczo. 

Nazwa kryterium: Plany ochrony lub 

plany zadań ochronnych. Propozycja 

punktacji, w przypadku, gdy:  

• 2 pkt – projekt dotyczy w całości 

obszaru objętego planem ochrony lub 

planem zadań ochronnych i dotyczy 
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działań ujętych w tych planach  

• 1 pkt – projekt dotyczy w części obszaru 

objętego planem ochrony lub planem 

zadań ochronnych i dotyczy działań 

ujętych w tych planach 

• 0 pkt – projekt nie obejmuje obszaru 

objętego planem ochrony lub planem 

zadań ochronnych lub nie dotyczy działań 

ujętych w tych planach. 

13.  Działanie 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej 

Wskazuje się na potrzebę nowych 

ośrodków edukacji ekologicznej 

szczególnie w zachodniej otulinie 

Krakowa, gdzie zlokalizowany jest 

Bielański-Tyniecki Park Krajobrazowy. 

Odnotowano również potrzeby 

modernizacji już istniejących ośrodków 

edukacji ekologicznej, dla których 

administratorem jest ZPKWM. 

Potencjał aplikacyjny w zakresie 

budowy OEE jest wysoki w przypadku 

ZPKWM, a niski w przypadku innych 

podmiotów, np. JST.  

(str. 85)  

W kolejnym okresie programowania 

należy wspierać lokowanie ośrodków 

edukacji ekologicznej na obszarach 

zdefiniowanych jako „białe plamy”, w 

szczególności w zachodniej otulinie 

Krakowa, gdzie zlokalizowany jest 

Bielański-Tyniecki Park Krajobrazowy. 

Wskazuje się także na potrzeby 

modernizacji już istniejących ośrodków 

edukacji ekologicznej prowadzonych 

przez ZPKWM (Popradzkie Centrum 

Edukacyjne oraz Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej „Polichty – Sucha Góra". 

Szacowana wartość inwestycji 

związanych z budową 1 ośrodka 

edukacji ekologicznej i modernizacji 2 

obiektów wynosi 30 mln zł.  

Ustalenie alokacji na projekty 

wspierających infrastrukturę ośrodków 

edukacji ekologicznej w RPO WM 2021-

2027 oraz wdrożenie trybu 

pozakonkursowego. 
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14.  Działanie 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej 

Jednym z elementów wzmacniających 

efektywne i zrównoważone 

wykorzystanie zasobów naturalnych 

Rekomenduje się w kolejnej 

perspektywie finansowej 

sformułowanie analogicznych 

kryteriów oceny projektów z zakresu 

ochrony ekosystemów, siedlisk i 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej.  
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jest kompleksowość projektów 

łączących działania z zakresu ochrony 

gatunkowej, rozwoju infrastruktury 

turystycznej oraz działań edukacyjnych. 

Jest to efekt mechanizmu preferencji 

na etapie wyboru projektów, gdzie 

premiowano projekty pod względem 

ich kompleksowości.  

(str. 84) 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

jak w obecnym RPO WM 2014-2020, tj. 

premiujących łączenie działań o 

charakterze podstawowym, 

związanych z zachowaniem oraz 

ochroną różnorodności biologicznej, z 

działaniami związanymi z rozwojem 

zrównoważonego ruchu turystycznego 

oraz działaniami w sferze edukacji.  

15.  Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych 

zasobów subregionów – SPR  

W Poddziałaniu 6.3.1 dominują 

interwencje punktowe, które – 

pomimo wysokiej komplementarności 

do działań modernizacyjnych 

realizowanych poza Poddziałaniem 

6.3.1 – nie dyskontują możliwości 

podniesienia konkurencyjności 

większych obszarów., nie niosą też za 

sobą możliwości zwiększenia liczby 

podmiotów gospodarczych ze względu 

na ryzyko niskiej ekonomiczności 

przemysłów czasu wolnego.  

(str. 96) 

Zaleca się w kolejnej perspektywie 

finansowej promowanie projektów 

partnerskich, międzygminnych, 

tworzących zintegrowane produkty 

turystyczne w ramach wsparcia 

potencjału różnych OSI. Warto również 

profilować wsparcie w kierunku 

zapewnienia współpracy projektowej 

lokalnych instytucji kulturalnych i 

społecznych oraz lokalnych 

przedsiębiorstw, np. w formule 

partnerskiej z wkładem 

niematerialnym dla zapewnienia 

szerszego oddziaływania efektów 

projektów. 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryteriów premiujących w 

następującym brzmieniu; 

10% punktacji merytorycznej – projekt 

zakłada realizację przedsięwzięć na 

terenie więcej niż jednej gminy przy 

zachowaniu spójności i kompleksowości 

planowanych działań, 

10% punktacji merytorycznej – projekt 

zakłada partnerstwo z lokalnymi 

instytucjami kultury, społecznymi lub 

lokalnymi przedsiębiorcami.  
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16.  Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych  

W Poddziałaniu 6.3.2 odnotowuje się 

znaczący efekt w zakresie tworzenia 

miejsc pracy. Jest to m.in. rezultatem 

zastosowanego mechanizmu 

Rekomenduje się w kolejnej 

perspektywie finansowej 

sformułowanie analogicznych 

kryteriów oceny projektów 

premiujących liczbę utworzonych 

miejsc pracy, jak w obecnym RPO WM 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryterium premiującego 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 

wyniku realizacji projektu. W przypadku 

projektów, których Wnioskodawcą jest 
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premiowania projektów. 

Projektodawca będący przedsiębiorcą, 

który zadeklarował utworzenie powyżej 

10 miejsc pracy uzyskiwał najwyższą 

notę – 4 pkt, a projektodawca będący 

innym podmiotem, niż 

przedsiębiorstwo – 4 pkt za utworzenie 

5 miejsc pracy.  

(str. 107) 

2014-2020. przedsiębiorstwo:  

• 4 pkt – za utworzenie więcej niż 10 

miejsc pracy,  

• 3 pkt – za utworzenie od 6 do 10 

miejsc pracy,  

• 2 pkt – za utworzenie od 3 do 5 

miejsc pracy,  

• 1 pkt – za utworzenie od 1 do 2 

miejsc pracy,  

• 0 pkt – brak deklaracji stworzenia 

miejsc pracy.  

W przypadku projektów, których 

Wnioskodawcą jest podmiot inny niż 

przedsiębiorstwo:  

• 4 pkt – za utworzenie więcej niż 5 

miejsc pracy,  

• 3 pkt – za utworzenie od 4 do 5 

miejsc pracy,  

• 2 pkt – za utworzenie od 2 do 3 

miejsc pracy,  

• 1 pkt – za utworzenie przynajmniej 1 

miejsca pracy,  

• 0 pkt – brak deklaracji stworzenia 

miejsc pracy. 

17.  Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych  

Kluczowym problemem miejscowości 

uzdrowiskowych jest słaba jakość 

powietrza. Z raportu NIK „Spełnianie 

wymogów określonych dla uzdrowisk” 

wynika, że w kontrolowanych gminach 

Rekomenduje się, aby obszar 

dotyczący ochrony powietrza w 

miejscowościach uzdrowiskowych 

traktować priorytetowo w okresie 

programowania 2021-2027 poprzez 

ustalenie oddzielnego kryterium oceny 

merytorycznej wniosków dla tego 

Uwzględnienie w zapisach RPO WM 

2021-2027, SZOOP oraz dokumentacji 

konkursowej kryterium silnie 

premiującego wpływ projektów na obszar 

ochrony powietrza. Kryterium powinno 

stanowić ok. 15% maksymalnie możliwej 

do uzyskania punktacji w ramach oceny 
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uzdrowiskowych przekraczano nawet o 

200% normy związane z dopuszczalnym 

stężeniem pyłu zawieszonego w 

powietrzu. Stanowi to dla miejscowości 

ryzyko utraty statusu uzdrowiska.  

(str. 111) 

obszaru i nadanie mu wysokiej rangi. merytorycznej. Szacunek oparty jest na 

analizie dotychczasowej punktacji 

stosowanej w kryteriach oceny 

merytorycznej. Dotychczasowe kryteria, 

w których możliwe było uzyskanie 

największej ilości punktów (max. 4 pkt) to 

Stan przygotowania projektu do realizacji, 

Analiza zapotrzebowania na ofertę 

turystyczną, Liczba miejsc pracy 

utworzonych w wyniku realizacji projektu. 

Nadanie tej samej rangi kryterium 

wpływu projektu na obszar ochrony 

powietrza zmotywuje beneficjentów do 

szukania rozwiązań technologicznych, 

które przyczyniają się do zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza. Ponadto tak 

wysoka ranga kryterium pośrednio 

wskazuje wnioskodawcom na wagę 

problemu, jakim jest zanieczyszczenie 

powietrza. Propozycja punktowania 

kryterium: 

• 0 pkt – neutralny wpływ na obszar 

ochrony powietrza, 

• 4 pkt – pozytywny wpływ na obszar 

ochrony powietrza. 

lub alternatywnie: 

• 4 pkt – wnioskodawca zadeklarował 

wykorzystanie powyżej 3 technologii 

wspierających zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, 

• 3 pkt – wnioskodawca zadeklarował 

wykorzystanie 3 technologii 
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wspierających zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, 

• 2 pkt – wnioskodawca zadeklarował 

wykorzystanie 2 technologii 

wspierających zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, 

• 1 pkt – wnioskodawca zadeklarował 

wykorzystanie 1 technologii 

wspierającej zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, 

• 0 pkt – wnioskodawca nie 

zadeklarował wykorzystania żadnej 

technologii wspierającej 

zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza. 

18.  Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych  

Plan Rozwoju Uzdrowiska to dokument 

wspierający komplementarność 

projektów, ale nie wpływający na ich 

jakość. Zarówno przedstawiciele JST, 

jak i przedsiębiorcy argumentują, że 

koncepcje inwestycji, które znalazły 

swoje odzwierciedlenie w projektach, 

istniały już przed powstaniem Planu 

Rozwoju Uzdrowiska, a ich trafność do 

potrzeb była wysoka. Przygotowanie 

Planów Rozwoju Uzdrowiska jest 

Należy rozważyć rezygnację z wymogu 

tworzenia Planów Rozwoju Uzdrowisk 

w sytuacji, gdy dokumenty strategiczne 

gminy uwzględniają rozwój funkcji 

miejscowości jako uzdrowisk, i 

jednocześnie spełniają wymogi 

stawiane strategiom terytorialnym, 

określone w projekcie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego wspólne przepisy
87

. 

W art. 23 wskazano, iż strategie 

terytorialne muszą zawierać 

następujące elementy: 

Uwzględnienie w zapisach SZOOP oraz 

dokumentacji konkursowej kryterium 

oceny formalnej Zgodność projektu ze 

strategią terytorialną. Propozycja 

uwzględnienia kryterium w ocenie – 

tak/nie. 

Uwzględnienie w SZOOP minimalnych 

wymogów stawianych strategiom 

terytorialnym, zgodnie z art. 23 

rozporządzenia ogólnego.  
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87

 Wniosek 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. 
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kosztowne, a zapisy, które się w nich 

znalazły, często powielają treści 

strategii rozwoju danej gminy lub treści 

programu rewitalizacji.  

(str. 112, 114) 

a) obszar geograficzny, którego 

dotyczy dana strategia; 

b) analizę potrzeb rozwojowych 

i potencjału danego obszaru; 

c) opis zintegrowanego podejścia do 

stwierdzonych potrzeb rozwojowych 

i potencjału; 

d) opis włączenia partnerów zgodnie 

z art. 6 w przygotowanie strategii i jej 

wdrożenie. 

Jednocześnie nie wymaga się 

bezwzględnie listy projektów (cyt. 

Strategie terytorialne mogą również 

zawierać wykaz operacji, które mają 

być wspierane). 

Proponuje się dodanie kryterium 

oceny formalnej wniosków 

dotyczącego zgodności projektu z 

dokumentami strategicznymi gminy. 
W celu spełnienia tego kryterium 

wnioskodawca musiałby wykazać, że 

projekt wpisuje się w dokumenty 

strategiczne danej gminy i przyczynia 

się do zaspokojenia potrzeb obszaru 

miejscowości uzdrowiskowej. Dzięki 

temu zachowano by element spójności 

prowadzonych działań na danym 

terenie. Uniknięto by konieczności 

tworzenia nowych dokumentów na 

potrzeby RPO WM 2021-2027. 

Pozostawiono by jednocześnie 

możliwość opracowania takiego 

dokumentu tam, gdzie w istniejących 
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dokumentach w niedostatecznym 

stopniu uwzględniono obszary możliwe 

do wsparcia ze środków UE, lub gdy 

dokument strategiczny nie spełnia 

wymogów art. 23 rozporządzenia 

ogólnego.  

19.  Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych  

Małopolska ma 9 statutowych 

uzdrowisk, co daje jej 2. miejsce w 

Polsce pod względem regionów 

oferujących usługi uzdrowiskowe. 

Uzdrowiska stanowią ważny dla 

Małopolski zasób, którego rozwój 

przyczynia się do rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Ze względu na 

brak potencjału do rozwoju przemysłu, 

możliwości rozwoju gospodarczego i 

utrzymania oraz powstawania miejsc 

pracy wiążą się przede wszystkim z 

kondycją branży uzdrowiskowej. Mimo 

znaczącej skali wsparcia miejscowości 

uzdrowiskowych w RPO WM 2014-

2020, w ramach badania 

zidentyfikowano dalsze potrzeby, a 

także trendy społeczno-rozwojowe, 

które wskazują na dalszą konieczność 

wsparcia małopolskich miejscowości 

uzdrowiskowych. Liczba 

odwiedzających miejscowości 

uzdrowiskowe stale rośnie, a dane 

dotyczące starzenia się społeczeństwa 

Rekomenduje się wyodrębnienie 

alokacji finansowej dla wsparcia 

miejscowości uzdrowiskowych w 

przyszłym okresie programowania. 

Miejscowości uzdrowiskowe, ze 

względu na posiadane zasoby, w tym 

bogactwa naturalne, a także 

specyficzną na tle innych obszarów 

ofertę turystyczną, mają także unikalne 

potrzeby. Biorąc to pod uwagę, oraz 

uwzględniając wagę turystyki 

uzdrowiskowej dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu, rekomenduje 

się uwzględnienie miejscowości 

uzdrowiskowych jako Obszaru 

Strategicznej Interwencji. 

Wyodrębnienie alokacji finansowej na 

wsparcie uzdrowisk w RPO WM na lata 

2021-2027 i podjęcie negocjacji z Komisją 

Europejską. 
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pozwalają przewidywać, że popyt na 

usługi zdrowotne będzie rósł. W 

efekcie konieczna jest dalsza 

rozbudowa infrastruktury ogólnej 

miejscowości. Z uwagi na duży ruch 

turystyczny infrastruktura szybciej 

ulega zniszczeniu i wymaga ciągłych 

usprawnień, w tym zwiększenia tzw. 

przepustowości. Dodatkowo coraz 

więcej osób przyjeżdża do 

miejscowości uzdrowiskowych w celach 

rekreacyjnych, nie tylko z powodów 

zdrowotnych. Ich wymagania wobec 

oferty uzdrowiska są większe niż 

klientów NFZ.  

(str. 116) 

20.  Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 

rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych  

Wsparcie otoczenia zbiorników 

wodnych nie spotkało się z 

wystarczającym potencjałem 

aplikacyjnym ze względu na niski 

priorytet działań i uświadomioną 

konieczność realizacji przedsięwzięć w 

formule międzygminnej dla uzyskania 

wymiernych rezultatów.  

(str. 121) 

Zaleca się kontynuację wsparcia 

zbiorników wodnych w przyszłej 

perspektywie finansowej w trybie 

projektów zintegrowanych (wiązki 

projektów). Zaleca się rozważenie 

realizacji przedsięwzięcia w ramach 

pozakonkursowego trybu wyborów 

projektów. Tryb ten umożliwiłby 

zaangażowanie wszystkich bądź 

większości gmin zlokalizowanych 

wokół zbiornika wodnego dla 

przeprowadzenia kompleksowego 

przedsięwzięcia, zagospodarowującego 

turystyczny potencjał zbiornika 

wodnego 

Uwzględnienie kwestii włączenia 

wsparcia zbiorników wodnych w przyszłej 

perspektywie finansowej do negocjacji z 

KE.  
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21.  Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 

rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych  

Plany zagospodarowania otoczenia 

zbiorników wodnych nie pełniły roli 

strategicznej, co przełożyło się na 

osiągnięcie niepełnych efektów 

wsparcia oraz niepełnej kontraktacji 

środków.  

(str. 121) 

Rekomenduje się opracowanie 

jednego wspólnego dokumentu 

strategicznego dotyczącego rozwoju 

obszarów położonych wokół 

zbiorników wodnych na poziomie 

wojewódzkim w przyszłym okresie 

programowania. 

Uwzględnienie rekomendacji w zapisach 

RPO WM na lata 2021-2027.  

Zlecenie w formie zamówienia 

zewnętrznego opracowania planu 

rozwoju obszarów położonych wokół 

zbiorników wodnych na poziomie 

wojewódzkim, uwzględniającego 

minimalne wymogi określone w art. 23 

rozporządzenia ogólnego, a także listę 

projektów. Opracowanie planu powinno 

zostać poprzedzone badaniem potrzeb 

interesariuszy wokół poszczególnych 

zbiorników wodnych oraz analizą ex-ante 

w zakresie warunków współpracy ze 

spółką Wody Polskie.  
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22.  Wniosek ogólny 

Dobór OSI w obecnym okresie 

programowania należy uznać za trafny, 

ale niewystarczająco selektywny, 

kierujący nieproporcjonalnie wysoki 

strumień środków na obszary o 

wiodącym potencjale turystycznym w 

regionie, niemniej jednak o niskim 

efekcie netto, tj. na obszary, na których 

przyrost turystyki wystąpiłby bez 

względu na efekty wsparcia.  

(str. 129) 

Zaleca się, aby w przyszłym okresie 

programowania dokonać analizy 

krzyżowej poszczególnych OSI, według 

kryteriów delimitacji przyjętych w 

bieżącej perspektywie finansowej tak, 

aby wyodrębnić obszary, dla których 

przeznaczenie wsparcia mogłoby 

przyczynić się do eliminacji 

negatywnych zjawisk społecznych i 

gospodarczych oraz do zmniejszenia 

presji na środowisko, przy 

wykorzystaniu dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. Obszary te 

powinny znajdować się poza głównymi 

miastami obecnych OSI, niemniej 

jednak w dogodnej odległości 

komunikacyjnej. 

Przeprowadzenie analizy krzyżowej OSI. 

Uwzględnienie wniosków w zapisach RPO 

WM 2021-2027, odnoszących się do 

delimitacji OSI w poszczególnych 

obszarach wsparcia dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego. 
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23.  Wniosek ogólny 

Podczas gdy w Polsce w sektorze 

turystycznym wytwarzane jest ponad 6 

proc. polskiego PKB, w Małopolsce jest 

to 8%. Małopolska jest jedną z 

najbardziej popularnych destynacji w 

kraju z utrzymującym się od wielu lat 

stałym wzrostem ruchu turystycznego. 

W 2018 r. do regionu przyjechało w 

sumie 16,78 mln osób.  

Ocena wsparcia wdrażanego w 

poszczególnych obszarach wskazuje na 

wysoką skuteczność i efektywność 

mierzoną m.in. wzrostem ruchu 

turystycznego, przyrostem liczby 

odbiorców oferty kulturalnej, poprawą 

dostępności do obszarów stanowiących 

atrakcje turystyczne lub obszarów 

cennych przyrodniczo oraz poprawą ich 

ochrony, poprawą dostępności dla 

różnych grup odbiorców, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, a także 

tworzeniem nowych miejsc pracy i 

rozwojem przedsiębiorczości. 

Jednocześnie, jak wynika z badania, 

nadal występują duże potrzeby w 

niemal wszystkich wspieranych 

obszarach.  

(str. 124-125) 

Rekomenduje się kontynuację 

wsparcia w zakresie dziedzictwa 

kulturalnego, przyrodniczego, jak 

również wsparcia infrastruktury 

kultury oraz rozwoju infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej.  

Uwzględnienie w RPO WM na lata 2021-

2027 w ramach celu 5 polityki spójności 

działań ukierunkowanych na wsparcie 

dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego 

i historycznego oraz turystyki. Podjęcie 

negocjacji z Komisją Europejską.  
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24.  Ruch turystyczny w Małopolsce 

koncentruje się na kilku największych 

atrakcjach turystycznych, a pomija 

miejsca o wysokim potencjale zasobów 

dziedzictwa naturalnego, kulturowego i 

historycznego. Ponad połowa (52,8%) 

turystów odwiedzających Małopolskę, 

podróżuje do 4 miejsc: Krakowa, 

Zakopanego, Wieliczki oraz Oświęcimia. 

Jak pokazują efekty wdrażanej 

interwencji w OP6, skierowanie 

wsparcia poza centra ruchu 

turystycznego, przynosi wielorakie i 

odczuwalne w skali lokalnej korzyści 

(rozproszenie ruchu turystycznego w 

regionie, zwiększenie dostępności 

terenów o wysokim potencjale 

turystycznym, wzrostu ruchu 

turystycznego, ożywienie gospodarcze, 

zwiększenie zatrudnienia w turystyce), 

które nie byłyby możliwe do 

zaobserwowania, gdyby zlokalizowano 

projekty w miejscach o wysokim ruchu 

turystycznym.  

(str. 126) 

Właściwym kierunkiem wsparcia 

turystyki w przyszłości będzie jej 

rozpowszechnianie poza główne centra 

turystyczne, dzięki czemu osiągany 

będzie efekt w postaci dyfuzji 

procesów rozwojowych. 

Uwzględnienie w RPO WM na lata 2021-

2027 wsparcia turystyki szczególnie poza 

głównymi centrami turystycznymi 

ukierunkowanymi na tworzenie nowych 

atrakcji turystycznych niedostępnych 

wcześniej.  

Uwzględnienie w zapisach SZOOP oraz 

dokumentacji konkursowej kryteriów 

oceny merytorycznej premiujących 

projekty: 

• Zlokalizowane poza głównymi 

centrami turystycznymi,  

• Zakładające stworzenie nowej 

atrakcji turystycznej lub obiektu 

rekreacyjnego przyciągającego 

osoby spoza gminy, lub zakładającej 

istotne rozwinięcie, uzupełnienie lub 

fundamentalne zmiany w ofercie 

istniejącej atrakcji turystycznej. 
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