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Głównym celem badania była ocena 
wpływu projektów wspartych w ramach RPO 
WM na lata 2014-2020 na budowę nowoczesnego 
systemu transportowego, odpowiadającego na 
potrzeby mobilnego społeczeństwa i wpływającego 
na rozwój gospodarczy regionu.



Przeprowadzona analiza wykazała, że uda się 
zrealizować zdecydowaną większość wartości 
docelowych wskaźników. Jedynie względem kilku 
z nich nie uda się ich osiagnąć ze względu m.in. na 
rozwiązanie części umów o do�nansowanie czy zmiany 
zakresów projektów.

Głównymi trudnościami napotykanymi przez 
bene�cjentów były:

otoczenie prawne (długa procedura związana 
z uzgodnieniem projektu, w tym uregulowanie 
praw własności do terenu, na którym miała 
powstać inwestycja); 
pandemia COVID-19 (która spowodowała 
zachwianie w łańcuchu dostaw, wydłużyła 
niektóre procedury, ograniczyła dostępność 
pracowników oraz wpłynęła na okresowe 
zmiany w sposobie przemieszczania się 
mieszkańców);
stosunkowo wysokie oczekiwania społeczne 
w zakresie rozwoju komunikacji publicznej.



Efekty interwencji wg stanu na koniec  III kwartału 2022 r. 
(szacunki wg zawartych umów o do�nansowanie):
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Orientacyjna lokalizacja projektów drogowych wspartych ze 
środków unijnych na obszarze województwa małopolskiego 

w perspektywie 2014-2020



Orientacyjna lokalizacja projektów kolejowych wspartych ze 
środków unijnych na obszarze województwa małopolskiego 

w perspektywie 2014-2020



Orientacyjna lokalizacja projektów w obszarze transportu 
wspartych ze środków unijnych na obszarze województwa 
małopolskiego w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020



Przeprowadzona analiza wykazała występowanie 
problemu przekraczania zakładanych terminów realizacji 
inwestycji oraz eskalacji kosztów w trakcie realizowanych 
projektów.

WNIOSki z badania

Zidentyfikowano występowanie tzw. wąskich gardeł 
infrastrukturalnych w Małopolsce (rozdrobnione 
i nieskoordynowane inwestycje kolejowe oraz brak 
spójności w powstałym systemie ścieżek i dróg 
rowerowych).

Występuje problem zbyt niskiego stopnia dostosowania 
węzłów/centrów przesiadkowych, parkingów i miejsc 
obsługi do potrzeb samych podróżnych - (brak działań 
promocyjnych, szlabany przed wjazdami na parkingi, 
niewystarczająca informacja na temat zasad korzystania 
z nich, nieintuicyjne aplikacje o ograniczonej użyteczności).

Przeprowadzone badania wykazały, że beneficjenci 
projektów kolejowych nie realizowali szerszych działań 
promocyjnych, mających na celu zachęcenie 
potencjalnych użytkowników do korzystania 
z utworzonych rozwiązań.  

Zidentyfikowano również problem rozproszonego 
wykonywania inwestycji rowerowych, z wieloma 
brakującymi elementami, co obniża jakość całej 
infrastruktury rowerowej. 



WNIOSEK

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie: 

www.rpo.malopolska.pl/o-programie/przeczytaj-analizy-aporty-i-podsumowania/ewaluacja

Rekomendacje

Prowadzenie szkoleń z zakresu właściwego opracowywania 
harmonogramu realizacji projektów, z uwzględnieniem praktycznych 
przykładów zrealizowanych już inwestycji oraz w zakresie 
właściwego planowania ryzyka.

Premiowanie zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na inwestycje 
integracyjne i mul�modalne.

Premiowanie projektów uwzględniających promocję efektów 
realizacji inwestycji, stosowanie rozwiązań mających na celu 
zachęcenie potencjalnych użytkowników do skorzystania 
z utworzonych rozwiązań oraz uwzględniających badania user 
experience. 

Rozszerzenie zakresu obowiązkowych działań informacyjno- 
promocyjnych w przypadku inwestycji kolejowych (promowanie 
efektów zrealizowanych projektów).

Premiowanie projektów z zakresu budowy dróg rowerowych 
zakładających komplementarność względem obecnej sieci 
połączeń lub w zakresie zapewnienia powiązania infrastruktury 
rowerowej z węzłem komunikacyjnym/przystankiem czy istotnym 
generatorem ruchu w gminie.


