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Zdjęcie na okładce: obiekt hotelowo-wypoczynkowy w Osieku,
udostępnione przez jego właściciela.

Wykaz skrótów, skrótowców i pojęć
Pojęcia specjalistyczne
beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca
projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na
podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu1;

instytucja właściwy minister lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego,
zarządzająca zarząd województwa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu
operacyjnego2;

komplementarność stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie
działań/projektów, które są skierowane na osiągnięcie wspólnego lub takiego
samego celu 3 . Komplementarność polityk, strategii, programów, działań,
projektów to ich dopełnianie się, prowadzące do realizacji określonego celu4;

projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie
decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem
a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą5;

synergia efekt kooperacji (współpracy) różnych podmiotów/czynników, która przynosi
szereg korzyści zdecydowanie przewyższających sumę ich indywidualnych
działań (1+1+1+1>4). W wyniku współdziałania powstaje efekt synergii,
który oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu
połączeniu elementów składowych6;

turystyka ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych,
służbowych lub innych, nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym
otoczeniem7;

Skróty i skrótowce

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
GUS Główny Urząd Statystyczny;
IZ Instytucja Zarządzająca;

jst jednostka samorządu terytorialnego;

KM Komitet Monitorujący;
1
2
3
4

4

5
6
7

MR Ministerstwo Rozwoju;

Definicja według przepisu art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Definicja na podstawie przepisu art. 5 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Definicja wypracowana na forum Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności funkcjonującej przy Komitecie
Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013.
Zgodnie z uchwałą Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie definicji komplementarności.
Do uznania działań czy projektów za komplementarne nie jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego
celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do
określenia działań/projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.
Warto pamiętać, iż realizacja projektów komplementarnych przyczynia się do osiągnięcia dodatkowych korzyści:
• oszczędność środków;
• oszczędność czasu (uzyskiwanie określonych rezultatów w krótszym okresie czasu);
• ułatwienie realizacji kolejnego (komplementarnego) przedsięwzięcia;
• dodatkowe/ lepsze/ trwalsze produkty i rezultaty;
• wyższa użyteczność usług;
• skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb (rozwiązanie problemów/ odpowiedź na wyzwania rozwojowe).
Źródło – strona internetowa: http://archiwum.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/574/.
Definicja według przepisu art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Źródło – Słownik Innowacji dostępny na stronie internetowej: http://www.pi.gov.pl.
Definicja według Światowej Organizacji Turystyki.

MRPO Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013;
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

POWT PL-SK Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007–2013;

raport końcowy Raport Efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007–2013, raport końcowy z badania ewaluacyjnego, autorstwa IMAPP oraz Instytutu Badań Strukturalnych8;

rozporządzenie rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
w sprawie EFRR 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/19999;

rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
Rady nr 1083/2006 przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/199910;

rozporządzenie rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiawykonawcze jące szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
nr 1828/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego11;
RPO Regionalny Program Operacyjny;

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013;
RPO WS Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013;
UE Unia Europejska;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12;

ustawa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym13;
o samorządzie
gminnym

ustawa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa14;
o samorządzie
województwa
ustawa o zasadach ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju15;
prowadzenia
polityki rozwoju
WST Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie – komórka organizacyjna
w Centrum Projektów Europejskich16.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dostępny: http://www.ewt.2007–2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/oceny/Documents/Raport_koncowy_IMAPP.pdf.
Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1, ze zm.
Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, ze zm.
Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, ze zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446.
Dz. U. z 2016 r. poz. 486, ze zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.
Państwowa jednostka budżetowa, podlegała Ministrowi Rozwoju i realizowała zadania powierzone przez niego w zakresie
wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
(EISP), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) oraz innych zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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1. WPROWADZENIE
Cel główny kontroli
Ocena skuteczności
działań podejmowanych
w ramach RPO
oraz POWT PL-SK,
realizowanych
w perspektywie
finansowej 2007–2013,
w obszarze turystyki.
Cele szczegółowe
kontroli
1. Ocena dokumentów
strategicznych
województw w zakresie
uwzględnienia potrzeb
rozwoju turystyki.
2. Ocena wyboru
projektów do wsparcia
środkami z UE
z uwzględnieniem zasady
komplementarności
działania.
3. Ocena stopnia
realizacji programów
i projektów oraz
działań wpływających
na osiągnięcie
i utrzymanie ich efektów.
4. Ocena współpracy
i komunikacji
w dziedzinie turystyki,
w związku z jej
wsparciem środkami UE.
Jednostki
kontrolowane
Ministerstwo Rozwoju.
Centrum Projektów
Europejskich – Wspólny
Sekretariat Techniczny
w Krakowie.
Urzędy Marszałkowskie
Województw:
Małopolskiego,
Podkarpackiego
i Śląskiego.
18 beneficjentów.
Okres objęty kontrolą
2007–2016
(oraz działania
i zdarzenia przed 2007 r.
i po 2016 r., jeżeli miały
bezpośredni wpływ
na zagadnienia objęte
kontrolą).
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Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarczych.
W związku z tym, jej wsparcie – także w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury – może być ważnym instrumentem polityki regionalnej,
aktywizacji lokalnych społeczności, jak również istotnie wpływać na rozwój gospodarczy.

UE dostrzegając korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju turystyki przeznaczyła na ten cel w latach 2007–2013 środki pięciokrotnie wyższe niż
w okresie 2004–2006. W latach 2007–2013 środki na jej rozwój w Polsce
były dostępne m.in. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego oraz POWT PL-SK. Właściwe wykorzystanie tych środków, przy uwzględnieniu naturalnych walorów turystycznych poszczególnych regionów, miało przyczynić się do wzrostu ich atrakcyjności
i wzmocnienia konkurencyjności. Realizacja ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć, dofinansowanych ze środków unijnych, miała m.in. poprawić
komfort i estetykę poszczególnych miejscowości, a w efekcie spowodować
wzrost ruchu turystycznego, zainteresowanie inwestorów oraz poprawę
jakości życia lokalnych społeczności.
Z doniesień medialnych wynikało, że nie wszystkie środki pochodzące
z UE zostały zainwestowane skutecznie i efektywnie. Wskazywano, że niektóre z dofinansowanych inwestycji turystycznych zlikwidowano po upływie okresu trwałości, zaś inne nie były utrzymywane w należytym stanie,
pozwalającym na korzystanie z nich w pełnym zakresie przez turystów.
Ponadto według tych doniesień, na niezadowalającym poziomie były informacja i promocja turystyczna, a także monitorowanie ruchu turystycznego.

Powyższe okoliczności stanowiły uzasadnienie podjęcia kontroli przez NIK.

2. OCENA OGÓLNA
Działania podjęte w obszarze turystyki, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego
i Śląskiego a także Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz ich efekty,
w wymierny sposób przyczyniły się do wzbogacenia oferty turystycznej obszarów objętych wsparciem UE w perspektywie finansowej
2007–2013. Zrealizowano prawie tysiąc projektów, na które przeznaczono łącznie 3,6 mld zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie
w ramach tych programów.
Inwestycje zwiększyły atrakcyjność i dostępność turystyczną trzech
przygranicznych województw. Odzwierciedla to poprawa większości wskaźników GUS dotyczących turystyki w tych województwach,
m.in. odnoszących się do liczby turystów czy miejsc noclegowych.
Poziom realizacji programów, projektów a także działania wpływające
na osiągnięcie i utrzymanie zakładanych efektów, w większości przypadków zrealizowano w stopniu niebudzącym zastrzeżeń NIK.
Wybór projektów do dofinansowania przebiegał według założeń dokumentów programowych oraz szczegółowych wytycznych w tym zakresie.
Dokumenty strategiczne województw, na bazie których opracowano
RPO a następnie realizowano projekty, uwzględniały potrzeby rozwoju
turystyki. Zostały one rzetelnie opracowane, po przeprowadzeniu odpowiednich diagnoz w tym zakresie.

W realizacji programów oraz w ramach dofinansowanych projektów nie
ustrzeżono się jednak błędów, ograniczających pozytywne oddziaływanie udzielonego wsparcia.
Odnotowano projekty, które ze względu na lokalny charakter, faktycznie nie wywarły istotnego wpływu na rozwój turystyki. Przyczyniły się
przede wszystkim do poprawy gminnej infrastruktury i służyły głównie mieszkańcom.
Niektóre ze zrealizowanych inwestycji wykorzystywano w niewielkim
zakresie, m.in. w związku z ich niewłaściwym umiejscowieniem, niezadawalającym stanem technicznym, brakiem odpowiedniego oznakowania oraz ograniczoną dostępnością.
Nie wszystkie przyjęte zasady oceny wniosków sprzyjały wyborowi
projektów w istotny sposób wpływających na turystykę i zwiększenie potencjału turystycznego. Dotyczyło to przede wszystkim zasad
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – ukierunkowanych głównie na rozwój kultury oraz zasad
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007–2013 – sformułowanych w sposób
zbyt ogólny.
Realizując programy i projekty, zarówno Instytucje Zarządzające, jak
i beneficjenci aktywnie współpracowali z innymi podmiotami. Podejmowali także działania promocyjne przedstawiające efekty wdrożonych projektów. Prowadząc takie działania, zarówno Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie jak i niektórzy beneficjenci nie w pełni
wykorzystywali dostępne możliwości w tym zakresie. Mogło to wpływać na mniejsze zainteresowanie turystów ofertą powstałą dzięki dofinansowanym inwestycjom.

Działania w ramach
RPO oraz POWT
PL-SK przyczyniły się
do wzbogacenia oferty
turystycznej
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wzmocnienie
atrakcyjności turystycznej
obszaru województw
objętych wsparciem UE

W podmiotach wykonujących zadania IZ dla RPO (urzędy marszałkowskie) oraz POWT PL-SK (MRR/MR i WST) podejmowano działania, mające
na celu wsparcie turystyki z funduszy UE.

IZ wybierały projekty do dofinansowania w oparciu o założenia wynikające z dokumentów programowych. MRR/MR rzetelnie zarządzało i wdrażało POWT PL-SK w obszarze turystyki w zakresie zatwierdzania projektów
do dofinansowania ze środków UE oraz współpracy i komunikacji.

Łącznie zrealizowano 975 różnorodnych projektów, których wartość
wyniosła około 3,6 mld zł, w tym dofinansowanie około 1,8 mld zł. Objęte
wsparciem projekty dotyczące turystyki przyczyniły się do jej rozwoju oraz
wzmocnienia atrakcyjności turystycznej województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, m.in. poprzez powstanie nowych obiektów i produktów turystycznych. Przyczyniły się także do zaspokojenia potrzeb
w zakresie infrastruktury wypoczynkowo-turystycznej. Nastąpiła również
poprawa sprawności systemu informacji turystycznej.
Według danych GUS, w regionach tych nastąpiła poprawa większości
wskaźników dotyczących turystyki, m.in. w zakresie liczby odwiedzających
turystów, czy też miejsc noclegowych im oferowanych.

W ramach POWT PL-SK wsparto 33 projekty związane z turystyką, które
obejmowały głównie: rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
i miejskiej oraz budowę nowych atrakcji turystycznych, a także realizację
przedsięwzięć związanych z obsługą i organizacją ruchu turystycznego.

Poziom wykonania
wskaźników związanych
z turystyką założonych
w ramach RPO
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W poszczególnych RPO zrealizowano m.in.: szlaki i trasy turystyczne,
w szczególności rowerowe, piesze i narciarstwa biegowego; inwestycje noclegowo-hotelarskie i restauracyjne (także z zapleczem sportowo-rekreacyjnym); hale i kompleksy sportowo-rekreacyjne; baseny; boiska; amfiteatry;
parkingi; zagospodarowanie terenów zielonych; obiekty informacji turystycznej; renowację, remont lub modernizację obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, muzealnych i uzdrowiskowych. 
[str. 18–42, 52–56]

Cele VI osi RPO WP – Turystyka i kultura zostały osiągnięte. Wskaźniki założone dla tej osi osiągnięto na poziomie od 100% do 158%. Pierwotne wartości tych wskaźników dotyczących turystyki były jednak przeszacowane.
Osiągnięcie ich na ww. poziomie umożliwiła zmiana polegająca na zwiększeniu wartości wskaźników z zakresu wsparcia kultury.
Wskaźniki priorytetu III Turystyka RPO WS zrealizowano w wysokości
od 34% do 274%. Poziom wykonania czterech z siedmiu wskaźników
przekroczył 100% planu. Dla wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP osiągnięto tylko 1/3 zakładanego
poziomu, gdyż został on przeszacowany na etapie programowania.
Założone w MRPO wskaźniki dotyczące turystyki zostały w większości osiągnięte. W przypadku III osi priorytetowej Turystyka i przemysł kulturowy,
Działania 3.117, realizacja wskaźnika Liczba projektów związanych z turystyką wyniosła 89%. Wskaźniki rezultatu, tj.: Liczba osób korzystających
17

Rozwój infrastruktury turystycznej.
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w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów
i Liczba utworzonych miejsc pracy osiągnięto odpowiednio w wysokości:
880% i 122% zakładanych wartości.
[str. 42–43]

Realizacja 19 projektów (z tego: 13 w ramach RPO i sześć – POWT PL-SK)
– o łącznej wartości około 134,5 mln zł i kwocie dofinansowania około
73,3 mln zł – objętych szczegółową kontrolą, w większości przypadków
była zgodna z założeniami tych projektów, jak i programów.

Realizacja większości
z 19 projektów objętych
kontrolą była zgodna
z założeniami

W 15 z 19 powyższych projektów (79%) osiągnięto założone wskaźniki
rezultatu, w szczególności dotyczące liczby miejsc pracy oraz turystów
korzystających z ich efektów. W projektach tych zrealizowano wskaźniki
produktu.

Uzyskane rezultaty były trwałe, w większości przypadków użyteczne
i wykorzystywane przez odbiorców, w tym w szczególności przez turystów.

W powiązaniu z innymi realizowanymi przez beneficjentów projektami
i działaniami wspierającymi turystykę, wpływano na poziomie lokalnym
na jej rozwój. W pięciu przypadkach zidentyfikowano pozytywne odziaływanie projektu na wzrost gospodarczy. W dwóch przypadkach dofinansowanie wpłynęło na tworzenie postaw innowacyjnych, związanych z tworzeniem nowych produktów sprzyjających rozwojowi turystyki.
Podjęte w ramach projektów inicjatywy mają wpływ na kreowanie
nowej oferty turystycznej oraz sprzyjają dywersyfikacji ruchu turystycznego.
[str. 29, 36, 38, 44]

Dofinansowanie otrzymane przez beneficjentów pozytywnie wpłynęło,
zarówno na zakres wykonanych inwestycji, jak i termin ich wykonania.
Jak wskazywali beneficjenci, bez wsparcia środkami UE realizacja tych
inwestycji m.in. odbyłaby się w mniejszym zakresie lub zostałaby odłożona w czasie.
[str. 51–52]

Wpływ otrzymanego
dofinansowania na zakres
i termin wykonanych
inwestycji

W przypadku RPO, dokumenty o charakterze strategicznym – w zakresie
działań związanych z turystyką – zostały sporządzone rzetelnie. Ich opracowanie poprzedzono diagnozami potrzeb oraz ewaluacją wcześniejszych
działań. Zawierały one m.in. priorytety i kierunki postępowania w obszarze turystyki.
Podejmowane w ramach realizacji RPO inicjatywy wpisywały się w założenia dokumentów strategicznych województw małopolskiego, śląskiego
i podkarpackiego. 
[str. 16–18]

Uwzględnienie potrzeb
turystyki w dokumentach
strategicznych

IZ w różnorodny sposób promowały zarówno możliwość wykorzystania
środków z funduszy UE, jak i efekty wdrożonych projektów. Podejmowały
również współpracę, m.in. z ościennymi województwami i gminami oraz
z podmiotami wyspecjalizowanymi w dziedzinie turystyki. 
[str. 55]

Różnorodne formy
promocji i współpracy
stosowane przez IZ

Kontrola wykazała nieprawidłowości i problemy zarówno na etapie wyboru
projektów, jak i ich realizacji oraz utrzymania efektów. Miały one znaczenie na poziomie projektów, a nawet programów – POWT PL-SK, RPO WP
i RPO WS. Powodowały m.in. niższe, niż można byłoby osiągnąć wykorzystanie powstałych obiektów, jednak nie niweczyły pozytywnych efektów
zrealizowanych działań.
[str. 18–56]

Nieprawidłowości
i problemy ograniczające
pozytywny wpływ
udzielonego wsparcia
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Lokalny charakter
zrealizowanych inwestycji

Ograniczony zakres
wykorzystywania
efektów
dofinansowanych
inwestycji

Zasady oceny wniosków
niesprzyjające
skuteczności działań
podejmowanych
w zakresie turystyki

Zarówno w ramach POWT PL-SK, jak i RPO wystąpiły projekty (łącznie
sześć) mające w założeniach wspierać turystykę, które jednak w całości
[str. 27–28, 37–38]
lub w części miały charakter lokalny18.

Ograniczone wykorzystywanie efektów niektórych projektów związane
było z uchybieniami dotyczącymi procesu planowania i lokalizacji samych
inwestycji, jak i brakiem odpowiednich działań beneficjentów w zakresie właściwego oznakowania wytworzonych obiektów. Cztery projekty
zostały zrealizowane mimo braku zapotrzebowania na dany rodzaj inwestycji, lub bez przeprowadzenia wcześniej diagnozy rynku turystycznego
i analizy jego potrzeb. Skutkiem tego było np. ograniczone wykorzystanie
crossowego toru rowerowego – trasy narciarstwa biegowego w Szczyrku
oraz mała skuteczność oddziaływania efektów projektu gminy Dubiecko
na ożywienie ruchu turystycznego. Jeden z obiektów (Dwór w Babicach) nie
był dostępny dla turystów i nie spełniał zakładanych funkcji dotyczących
obsługi ruchu turystycznego – w zakresie usług gastronomicznych i bazy
noclegowej.
Obiekty siedmiu projektów nie były powszechnie dostępne i nie określono zasad korzystania z nich lub dni i godziny otwarcia były niedostosowane do potrzeb turystów. Na zakres wykorzystania dofinansowanych
inwestycji wpływał także brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego
i gastronomicznego dwóch projektów. Niekorzystny wpływ na ruch turystyczny miał również niezadowalający stan zachowania siedmiu inwestycji. Świadczył on o niewystarczających staraniach beneficjentów o należyte utrzymanie tych obiektów.
Powodowało to, że dofinansowane inwestycje nie do końca były miejscami
atrakcyjnymi i w pełni użytecznymi dla potencjalnych turystów.[str. 39–42]

Skuteczności działań podejmowanych w zakresie turystyki nie sprzyjały
zasady oceny wniosków opracowane w ramach RPO WP i POWT PL-SK.
W przypadku RPO WP nierzetelnie określono kryteria jakościowe oceny
merytorycznej-jakościowej dla naboru projektów w ramach VI osi priorytetowej Turystyka i kultura. Nie uwzględniały one takich cech projektów,
które oddziaływałyby bezpośrednio na rozwój turystyki. Kryteria w większym stopniu wspierały wybór projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kultury. Nie były zatem w pełni zgodne z celami
tej osi priorytetowej, które przewidywały wsparcie m.in. tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani i innej infrastruktury służącej rozwojowi turystyki. Kryteria wskazywały także na pierwszeństwo dla projektów mających przyciągnąć turystów spoza regionu. W efekcie w ramach
VI osi dofinansowano zdecydowanie więcej projektów związanych z kulturą niż z turystyką.
Wyborowi projektów, które miałyby bezpośredni wpływ na rozwój turystyki nie służyły również jednolite kryteria oceny wniosków w ramach
POWT PL-SK. Dla bardzo zróżnicowanej tematycznie interwencji kryteria te zostały zdefiniowane w dużym stopniu ogólności. Umożliwiały
18
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Ze względu na charakter inwestycji, przyczyniały się one do ogólnego wzrostu atrakcyjności
danej miejscowości. Poprawiając gminną infrastrukturę rekreacyjno-sportową lub kulturalną,
służyły w zasadzie lokalnej społeczności. Takie wsparcie, niekoniecznie przynoszące
bezpośrednie efekty dla rozwoju turystyki, mieściło się jednak w założeniach ww. programów.
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one m.in. wybór projektów19, które nie powodowały istotnego wzrostu
potencjału turystycznego w regionie przygranicznym. W konsekwencji
część projektów była jedynie pojedynczymi przedsięwzięciami realizowanymi po obu stronach granicy, służącymi głównie lokalnej społeczności.
Dla wyboru projektów znaczenie mogło mieć nieustanowienie przez KM
RPO WS kryterium kompleksowości, w ramach oceny projektów poddziałania 3.2.220, mimo określenia w tym programie preferencji w ww.
zakresie. 
[str. 18–29]

W POWT PL-SK nie osiągnięto zakładanych wartości wskaźników, bezpośrednio związanych z turystyką, tj. Liczba odnowionych obiektów historycznych oraz Liczba produktów turystycznych. Wykonanie ich wyniosło
odpowiednio: 56% i 28% planu. Wprawdzie IZ, jako główną przyczynę
wskazywała ograniczone możliwości finansowe oraz – mniejszą niż zakładano – liczbę zrealizowanych projektów, ale zdaniem NIK było to również
związane z przeszacowaniem tych wskaźników, przy opracowywaniu założeń programu.
[str. 42–43]
W systemie oceny i realizacji projektów, nie było mechanizmów, które na poziomie poszczególnych przedsięwzięć, pozwalałyby definitywnie stwierdzić, że
zrealizowane inwestycje wpłynęły na wzrost ruchu turystycznego.

Założone w pięciu projektach wskaźniki – zwłaszcza rezultatu – nie odnosiły się do ich celów, w szczególności dotyczących turystyki. W dwóch projektach metody obliczania wskaźników określono nieprecyzyjnie. Wobec
tego nie stanowiły one odpowiedniego źródła informacji o skuteczności
oddziaływania projektów na turystykę, oraz o stopniu realizacji celów.
W 12 przypadkach, jst – na terenie, których zrealizowano projekty – lub
sami beneficjenci nie potrafili wykazać ich wpływu na rozwój turystyki.
Ocenę takiego wpływu, nawet w sytuacji precyzyjnego określenia wskaźników, utrudniał niejednokrotnie fakt nieokreślenia ich poziomu dla okresu
poprzedzającego realizację projektów.
Trzej beneficjenci prowadzili monitoring i pomiar wskaźników rezultatu, dotyczących liczby osób, które skorzystały z wybudowanych obiektów, w sposób niezgodny z umową o dofinansowanie. W jednym przypadku beneficjent przeszacował informacje o stanie realizacji tych
wskaźników, przekazywanych do IZ. W innych dwóch przypadkach,
mimo obowiązków wynikających z wniosku o dofinansowanie, nie monitorowano wskaźników rezultatu.
W czterech projektach zbyt ogólnie lub niemiarodajnie wskazano źródła,
mające dostarczać informacji o realizacji wskaźników. Powodowało to sytuacje, że beneficjenci potwierdzali ich osiągnięcie na podstawie dokumentów, które w ocenie NIK, nie mogły stanowić dowodu na ich wykonanie.

[str. 44–48]
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Nieosiągnięcie
założonych w POWT
PL-SK wartości
docelowych wskaźników
związanych z turystyką

Brak mechanizmów
zapewniających ocenę
wpływu zrealizowanych
inwestycji na rozwój
ruchu turystycznego

W ramach II osi – Rozwój społeczno-gospodarczy, tematu 1 – Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie turystyki.
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
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Nieosiągnięcie
wskaźników założonych
w projektach

Nierzetelna egzekucja
przez IZ RPO WP
wskaźników rezultatu

Ograniczona promocja
efektów zrealizowanych
projektów oraz brak
współpracy

Uwagi NIK

Uwagi dotyczące
lepszego wykorzystania
efektów
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O ograniczonej skuteczności wpływu na turystykę czterech projektów może
świadczyć fakt, że nie osiągnięto założonych w nich wskaźników rezultatu. Dotyczyły one m.in. liczby osób, które miały skorzystać z wytworzonych obiektów, a w jednym przypadku – wskaźnika w zakresie utworzenia
nowych miejsc pracy. W związku z tym dofinansowany obiekt, stanowiący
jeden z elementów projektu (Dwór w Babicach), nie został zagospodarowany – do czasu zakończenia kontroli – w sposób określony w projekcie
i nie służył rozwojowi turystyki.
[str. 48–50]

W przypadku RPO WP nierzetelnie egzekwowano od beneficjentów pięciu projektów osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu, w związku
z niestosowaniem regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Zarówno
przy analizie oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, jak
i kontroli beneficjentów, nie w pełni stosowano zapisy Instrukcji Wykonawczej. Działania IZ były niewystarczające, a w efekcie również nieskuteczne. W ich rezultacie, większości beneficjentów nie udało się uzyskać
zakładanych wskaźników, dla których IZ stwierdziła problemy z ich osiągnięciem. Dotyczyło to m.in. projektu, w którym przez okres trwałości nie
osiągnięto wskaźnika utworzenia nowych miejsc pracy, chociaż beneficjent uzyskał za niego maksymalną liczbę punktów.
[str. 50–51]

Beneficjenci siedmiu projektów nie wykorzystywali dostępnych możliwości promocji efektów projektów, co mogło wpłynąć na mniejsze ich wykorzystanie. Ograniczali się oni jedynie do typowych działań promocyjnych
przewidzianych we wnioskach o dofinansowanie, nie informując zarówno
o możliwości, jak i zasadach korzystania z obiektów. Trzech beneficjentów nie współpracowało z podmiotami powołanymi do rozwoju lokalnego
i wspierania turystyki. Jeden nie promował efektów projektu, mimo posiadania umowy z wyspecjalizowanym podmiotem w tym zakresie. Również
WST nie wykorzystywał możliwości współpracy z wyspecjalizowanymi
organizacjami turystycznymi. Promował osiągnięte efekty POWT PL-SK
jedynie na obszarze wsparcia tego programu.
[str. 53–56]
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia,
mające znaczenie dla lepszego wykorzystania efektów programów i projektów perspektywy finansowej 2007–2013 lub przy opracowywaniu
w przyszłości założeń programowych:
1. Zasadne byłoby zintensyfikowanie działań dla większego wykorzystania potencjału dofinansowanych projektów. Mogłoby to nastąpić
m.in. poprzez odpowiednią promocję ich efektów i współpracę w tym
zakresie. W szczególności w przypadku projektów zrealizowanych
w ramach POWT PL-SK, powinno to dotyczyć przeprowadzenia promocji po stronie słowackiej, zwłaszcza z partnerami projektów. Aby
taka promocja była skuteczna, należałoby wypracować odpowiednie
narzędzia komunikacji, m.in. poprzez wymianę informacji pomiędzy
poszczególnymi podmiotami.
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NIK zwraca uwagę, zwłaszcza na wyróżniający się projekt RPO WP
dotyczący zagospodarowania zabytkowego zespołu dawnej Twierdzy
Przemyśl. Przy odpowiedniej promocji i wykorzystaniu, może wpłynąć
on pozytywnie, nie tylko na wizerunek województwa podkarpackiego,
ale także bezpośrednio na wzmożenie ruchu turystycznego.

2. Zdaniem NIK – wprawdzie z obowiązujących przepisów nie wynikają obowiązki IZ wobec projektów, których okres trwałości upłynął
– to wskazane byłoby wykazanie inicjatywy przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, WST oraz samorządy województw, w celu utrzymania oraz wykorzystania ich efektów, także po upływie okresu trwałości. Wskazuje na to potrzeba gospodarnego wykorzystania znacznych
środków zaangażowanych w ramach RPO oraz POWT PL-SK. Istnieje
ryzyko zlikwidowania projektów krótko po upływie trzy lub pięcioletniego okresu trwałości, a w związku z tym, jedynie tymczasowego
odziaływania zainwestowanych środków UE na rozwój turystyki 21.
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki to proces
znacznie wykraczający poza wymagane okresy trwałości.
3. Brak odpowiedniej dbałości o utrzymanie dofinansowanych obiektów
może prowadzić do degradacji powstałej infrastruktury oraz jej nieprzydatności dla ruchu turystycznego.

4. Wskaźniki przyjmowane w programach i wnioskach o dofinansowanie
projektów powinny być tak opracowane, aby stanowić źródło informacji
nie tylko o bezpośrednich rezultatach, ale także o realizacji przyjętych
celów.

Uwagi
do opracowywania
w przyszłości założeń
programowych

5. Stosowanie zdefiniowanych w dużym stopniu ogólności, jednolitych kryteriów oceny wniosków dla bardzo zróżnicowanych tematycznie obszarów, nie zapewniało wyboru projektów, które w pełni odpowiadały założeniom programowym. Zdaniem NIK, w przyszłości kryteria powinny
uwzględniać specyfikę dofinansowanego obszaru, odnosząc się do konkretnych cech warunkujących powodzenie inwestycji z danej dziedziny,
jak również ich samodzielne funkcjonowanie, także po upływie okresu
trwałości.

21

Okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE powinien
być powiązany z okresem odniesienia. Komisja Europejska zaleca – zgodnie z metodologią CostBenefit Analysis – referencyjne okresy odniesienia określone dla poszczególnych sektorów,
wynoszące od 10. do 30. lat.
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programowych

tylko o bezpośrednich rezultatach, ale także o realizacji przyjętych celów.

5. Stosowanie zdefiniowanych w dużym stopniu ogólności, jednolitych
kryteriów oceny wniosków dla bardzo zróżnicowanych tematycznie obszarów,
nie zapewniało wyboru projektów, które w pełni odpowiadały założeniom
programowym. Zdaniem NIK, w przyszłości kryteria powinny uwzględniać
specyfikę dofinansowanego obszaru, odnosząc się do konkretnych cech
SYNTEZA
WYNIKÓW KONTROLI
warunkujących powodzenie inwestycji z danej dziedziny, jak również ich
samodzielne funkcjonowanie, także po upływie okresu trwałości.

Informacje w zakresie miejsca realizacji oraz rodzaju dofinansowanej
Informacje
w zakresie
miejsca związanych
realizacji oraz
rodzaju które
dofinansowanej
inwestycji
w ramach
19 projektów
z turystyką,
zostały
inwestycji w ramach 19 projektów związanych z turystyką, które zostały objęte
objęte kontrolą NIK, przedstawiono na poniższej mapie nr 1.
kontrolą NIK, przedstawiono na poniższej mapie nr 1.

Mapa nr 1
Mapa nr
1. Dofinansowane
Dofinansowane projekty dotyczące turystyki
objęte
kontrolą projekty dotyczące turystyki objęte kontrolą.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników
kontroli
NIK.
Źródło:
opracowanie
własne na podstawie wyników kontroli NIK.

21 Okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE powinien być powiązany z okresem
odniesienia. Komisja Europejska zaleca – zgodnie z metodologią Cost-Benefit Analysis – referencyjne okresy odniesienia określone
dla poszczególnych sektorów, wynoszące od 10 do 30 lat.
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4. WNIOSKI
1. Rozszerzenie wykorzystywania efektów projektów dla zwiększenia
ich oddziaływania na rozwój turystyki oraz ożywienia gospodarczego
obszarów objętych wsparciem, w szczególności poprzez większą rozpoznawalność powstałych w wyniku dofinansowania produktów lub usług
turystycznych.

Instytucje
Zarządzające
programami
oraz beneficjenci

2. W przypadku projektów pozostających w okresie trwałości, zintensyfikowanie działań mających na celu osiągnięcie tych wskaźników, których
beneficjentom nie udało się zrealizować.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Dokumenty strategiczne województw: małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego w zakresie uwzględnienia
potrzeb rozwoju turystyki
Dokumenty strategiczne
województw
uwzględniały potrzeby
rozwoju turystyki

Przykładowe cele
i treści dokumentów
strategicznych

W Urzędach Marszałkowskich Województw: Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego rzetelnie sporządzano dokumenty o charakterze strategicznym (m.in. strategie rozwoju województw, strategie rozwoju turystyki, programy strategiczne) dla działań mających na celu rozwój turystyki
w regionie. Dokumenty te zawierały zbieżne cele oraz były poprzedzone
diagnozami potrzeb rynku turystycznego oraz ewaluacją odnoszącą się
do lat poprzednich. W dokumentach strategicznych dokonywano również
identyfikacji zagrożeń w realizacji zakładanych celów, jak również wskazywano dziedziny, w których należałoby podjąć inicjatywy w celu rozwoju
ruchu turystycznego. Priorytety i kierunki interwencji w zakresie turystyki,
określone w RPO, sporządzone zostały zgodnie z diagnozą potrzeb rynku
turystycznego, zawartą w dokumentach strategicznych województw.
Przykładowe cele i treści dokumentów strategicznych dla województwa
małopolskiego w zakresie turystyki

1. Strategia rozwoju dla województwa małopolskiego
Kierunki działań związanych z turystyką, wymagające wsparcia ze strony
samorządu województwa:
 działania służące rozwojowi zróżnicowanych i wzajemnie komplementarnych kierunków turystyki (np. turystyka miejska i kulturowa, pielgrzymkowa, rekreacyjna, uzdrowiskowa, na terenach wiejskich, biznesowa oraz
przygraniczna);
 kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi „przemysłów czasu wolnego”, w tym
obsługi ruchu turystycznego.
Wskaźniki osiągnięcia efektów ww. działań:
 zwiększenie liczby osób korzystających z oferty wypoczynku w regionie;
 wzrost liczby osób zatrudnionych w działalności turystycznej, rekreacyjnej,
sportowej, kulturalnej oraz związanej z usługami gastronomicznymi.
2. Programy uszczegółowiające zapisy Strategii rozwoju dla województwa małopolskiego w zakresie turystyki
 Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, którego
głównym celem było zapewnienie wysokiej konkurencyjności regionu
w oparciu o aktualne i innowacyjne walory dziedzictwa kulturowego i treści kultury oraz rozwiniętą atrakcyjność turystyczną, a także dzięki stymulowaniu, wspieraniu i modelowaniu postaw otwartych, aktywnych i kreatywnych;
 Program Strategiczny Marketing Terytorialny, zawierający wytyczne
w zakresie rozwoju marki Małopolska oraz jej promocji do 2020 r.;
 Kierunki Rozwoju Turystyki Województwa Małopolskiego na lata 2008–2013,
zawierające m.in. analizę produktów turystycznych i grup docelowych oraz
rekomendacje dotyczące wykorzystywania Krakowa w kierunkach rozwoju
promocji turystycznej;
 Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020, stanowiący instrument służący wdrożeniu zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym.
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3. Działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu stymulowanie jst
do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju turystyki
 zrealizowanie, przez Województwo Małopolskie oraz 25 jst z terenu Małopolski, projektu Małopolski System Informacji Turystycznej, którego celem
było stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w warstwie analogowej i cyfrowej, połączonych zintegrowanym systemem zarządzania;
 wprowadzenie odpowiednich zapisów w Planie Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 i w Małopolskim Programie
Inwestycyjnym na lata 2015–2023 w celu zapewnienia spójności działań
podejmowanych w regionie, w tym w zakresie turystyki.
Przykładowe cele i treści dokumentów strategicznych dla województwa
podkarpackiego w zakresie turystyki
1. Strategia rozwoju dla województwa podkarpackiego
Kierunki działań związanych z turystyką, wymagające wsparcia ze strony
samorządu województwa:
 podniesienie konkurencyjności produktu turystycznego;
 rozwój marketingu turystycznego regionu;
 współpraca podmiotów i instytucji związanych z turystyką;
 przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla obsługi ruchu turystycznego, planowania oraz zarządzania rozwojem turystyki w regionie;
 współpraca w zakresie informacji i promocji turystyczno-kulturalnej;
 rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej;
 podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych we wiodących
formach turystyki przyjazdowej województwa;
 rozwój promocji turystycznej oraz partnerstwa służącego turystyce przyjazdowej do województwa.
2. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego
Kierunki działań (obszary priorytetowe):
 produkt turystyczny,
 zasoby ludzkie,
 przestrzeń turystyczna,
 marketing i promocja,
 wsparcie instytucjonalne.
3. Działania Urzędu Marszałkowskiego mające na celu stymulowanie jst
do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju turystyki
 wprowadzenie odpowiednich zapisów w Strategii rozwoju turystyki oraz
w Strategiach rozwoju województwa podkarpackiego w celu podejmowania spójnych, bardziej efektywnych działań w regionie.
Przykładowe cele i treści dokumentów strategicznych dla województwa
śląskiego w zakresie turystyki
1. Strategia rozwoju dla województwa śląskiego
Kierunki działań związanych z turystyką, wymagające wsparcia ze strony
samorządu województwa:
 wewnętrzna mobilizacja oparta o potencjał kulturowy, intelektualny,
naukowo-badawczy i gospodarczy prowadząca do wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, podkreślająca wagę istnienia konkurencyjnego, w skali krajowej i międzynarodowej, sektora turystyczno-
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-rekreacyjnego opartego na walorach przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwie kulturowym;
 osiąganie korzyści płynących z integracji europejskiej oraz powiązań
województwa z transportową i komunikacyjną siecią krajową i międzynarodową, zakładającą uzyskanie przez region pozytywnych efektów, m.in.
poprzez zwiększenie ruchu turystycznego;
 zbudowanie systemu informacji turystycznej, szerokie promowanie walorów regionu, integrowanie różnego rodzaju produktów i usług turystycznych;
 współpraca międzyregionalna w zakresie kreowania zintegrowanych produktów turystycznych.
2. Strategia rozwoju turystyki dla województwa śląskiego
Kierunki działań:
 wykreowanie markowych produktów turystycznych;
 wyznaczenie rejonów recepcji turystycznych o określonych walorach, bazie
i ruchu turystycznym.

Podejmowane w ramach realizacji RPO działania wpisywały się w założenia dokumentów strategicznych dla województw: małopolskiego, śląskiego
i podkarpackiego.
Przykłady




Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wpasowywał się w ramy
Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–
2013.
Projekt Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast
pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej – beneficjent Urząd Miasta i Gminy Szczawnica wpisywał się
w cele dotyczące turystyki określone w Strategii rozwoju dla województwa
małopolskiego.

5.2. Wybór projektów do wsparcia środkami UE
Kryteria wyboru
nie zawsze zapewniały
wybór projektów
ukierunkowanych na
rozwój turystyki

18

Instytucje Zarządzające RPO i POWT PL-SK dokonywały wyboru projektów
do dofinansowania w oparciu o dokumenty programowe oraz szczegółowe
wytyczne w tym zakresie.
Jednak nie wszystkie zasady oceny wniosków sprzyjały wyborowi projektów wpływających w istotny sposób na turystykę i zwiększenie potencjału turystycznego regionów objętych kontrolą. Kryteria jakościowe oceny
merytorycznej-jakościowej w ramach VI osi priorytetowej Turystyka i kultura RPO WP nie uwzględniały cech projektów mających bezpośredni
wpływ na rozwój turystyki. W większym stopniu wspierały one wybór
projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kultury. W efekcie dofinansowano zdecydowanie więcej projektów związanych
z kulturą niż z turystyką.
W przypadku POWT PL-SK, kryteria oceny zdefiniowano w dużym stopniu
ogólności, jednolicie dla zróżnicowanych osi priorytetowych, w tym także
dotyczących turystyki. Umożliwiało to m.in. wybór projektów w ramach
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osi II, tematu 122, które nie powodowały istotnego wzrostu potencjału turystycznego w regionie przygranicznym. W konsekwencji część dofinansowanych projektów była jedynie punktowymi (pojedynczymi) inwestycjami,
wykorzystywanymi głównie przez mieszkańców gmin, na terenie których
były one realizowane.
Kryteria oceny wniosków w ramach działania 3.2, poddziałania 3.2.223
RPO WS nie uwzględniały kryterium kompleksowości, pomimo określenia
w tym programie preferencji w ww. zakresie. Kryterium to miało istotne
znaczenie dla działań podejmowanych w obszarze turystyki, a jego brak
mógł wpływać na jakość wybranych projektów.
5.2.1. Wybór projektów w ramach RPO
5.2.1.1. RPO WP
Zarząd Województwa Podkarpackiego pełnił rolę IZ dla RPO WP. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego rzetelnie oceniano
pod względem formalnym, jak i merytorycznym projekty zgłoszone
w obszarze turystyki. Weryfikowano stopień przygotowania projektów oraz
oceniano realność założeń i szacunków przyjętych przez beneficjentów.
Prowadzono weryfikację rentowności finansowej beneficjenta oraz sprawdzano, czy projekt był uzasadniony względami ekonomicznymi. W ramach
systemu oceny preferowano komplementarność z już istniejącymi produktami turystycznymi lub przynajmniej atutami turystycznymi – komplementarność przestrzenna. Miało to na celu ukierunkowanie i koncentrację środków na obszarach, które już posiadały atuty oraz produkty turystyczne i na
wzmocnieniu siły ich przyciągania.
Wybór projektów do dofinansowania przebiegał na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach programowych oraz uszczegóławiających
je uchwałach KM.

Realizacja zadań IZ
przez Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Główne kryteria oceny
projektów

Nabór projektów dotyczący I osi priorytetowej24 RPO WP z 2008 r. odbywał
się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczno-techniczne i strategiczne.
Wybór ten był zgodny z założeniami programowymi, które miały preferować przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną
województwa.
Nabór w ramach VI osi priorytetowej25 RPO WP dokonywany był w oparciu
o kryteria formalne, merytoryczno-techniczne oraz strategiczne.

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej-jakościowej w ramach VI osi
priorytetowej nie uwzględniały cech projektów, które oddziaływałyby bezpośrednio na rozwój turystyki. W większym stopniu wspierały one wybór
projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kultury.
22
23
24
25

Kryteria jakościowe
nie uwzględniały
cech projektów,
które oddziaływałyby
bezpośrednio na rozwój
turystyki

Oś priorytetowa II – Rozwój społeczno-gospodarczy, temat 1 – Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie turystyki.
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Turystyka i kultura.
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Kryteria jakościowe
nie były powiązane
ze wskaźnikami rezultatu

Kładły one nacisk na jak największy zasięg projektu, oddziaływanie gospodarcze poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a także zgodność ze Strategią rozwoju turystyki. Kryteria te odnosiły się także do cech projektu
związanych z kulturą, w tym znaczenia obiektu objętego projektem dla
narodowego dziedzictwa kulturowego, czy stanu zachowania zabytku,
wymagającego zabiegów konserwatorskich. Jednym z kryteriów była
co prawda lokalizacja projektu na terenie miejscowości uzdrowiskowej lub
gminy, na obszarze której występuje rezerwat przyrody, park krajobrazowy
bądź jego otulina, park narodowy bądź jego otulina, bądź obszar chronionego krajobrazu. Jednakże elementy infrastruktury objęte projektem nie
musiały znajdować się na ww. terenach chronionych, ani być z nimi funkcjonalnie powiązane. Kryteria te nie były zatem w pełni zgodne z celami
VI osi RPO WP, które przewidywały wsparcie szlaków, tras turystycznych,
wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki, a także pierwszeństwo dla projektów mających przyciągnąć turystów spoza regionu. W efekcie dofinansowano zdecydowanie więcej projektów związanych z kulturą niż z turystyką.

Kryteria jakościowe, za wyjątkiem kryterium Wpływ projektu na rozwój
gospodarczy (dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy), nie były
powiązane ze wskaźnikami rezultatu wymienionymi w załączniku nr 6
Regulaminu konkursu. Utrudniało to egzekwowanie od beneficjentów osiągnięcia wskaźników rezultatu na założonym poziomie26.
Przykłady niektórych z kryteriów stosowanych podczas oceny wniosków
złożonych w ramach RPO WP

1. W ramach I osi priorytetowej:
ocena merytoryczna-jakościowa: przynależność wnioskodawcy do branży turystycznej (możliwość uzyskania w ramach naboru maksymalnie 10 punktów
na 100 możliwych).

2. W ramach VI osi priorytetowej:
kryteria jakościowe (wśród kryteriów merytoryczno-technicznych):
– wpływ projektu na rozwój gospodarczy (wskaźnik rezultatu – liczba utworzonych miejsc pracy – maks. 15 pkt);
– zasięg projektu (promowanie projektów o jak najszerszym zasięgu terytorialnym – maks. 15 pkt);
– znaczenie obiektu lub/i zabytku ruchomego dla narodowego dziedzictwa
kulturowego (umieszczenie lub nieumieszczenie w rejestrze zabytków
– maks. 15 pkt);
– stan zachowania obiektu, w tym stan zagrożenia wymagający zabiegów
konserwatorskich (uwzględnienie lub nieuwzględnienie w projekcie prac
uznanych za konieczne w ekspertyzie architektoniczno-budowlanej albo
opinii konserwatorskiej – maks. 15 pkt);
– wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych (maks. 10 pkt);
26
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Projekty, w przypadku nieosiągnięcia przez beneficjentów wskaźników rezultatu niezwiązanych
z kryteriami, za które przyznawane były punkty na etapie konkursu, nie mogły być poddane
analizie pod względem ewentualnej utraty lub pomniejszenia dofinansowania ze względu
na nieuzyskanie rezultatów, które były przedmiotem oceny i przyznania punktów na etapie
wyboru do dofinansowania.
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– lokalizacja projektu na obszarach wiejskich (całości lub części projektu
– maks. 10 pkt);
– wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności (uwzględnienie lub nieuwzględnienie ww. poprawy – maks. 10 pkt);
– lokalizacja projektu na terenie miejscowości uzdrowiskowej lub gminy,
na obszarze której występuje rezerwat przyrody, park krajobrazowy bądź
jego otulina, bądź obszar chronionego krajobrazu (maks. 10 pkt).

Potrzebę zmiany w procesie wyboru projektów wskazywał jeden z czterech
beneficjentów RPO WP, w trakcie prowadzonej u niego kontroli NIK. Wójt
Gminy Lubaczów wskazał, że w celu rozwoju usług turystycznych należałoby
na etapie składania wniosku uprościć procedurę wyboru wniosku, dostosować kryteria wyboru do specyfiki turystyki, doprecyzować możliwy zakres
do realizacji projektu, zwiększyć alokację na konkurs i wysokość dofinansowania.
Oceny NIK w zakresie kryteriów oceny wniosków w ramach RPO WP były
zbieżne z zamieszczonymi poniżej ocenami w tym zakresie, zawartymi
w dokumentach strategicznych i ewaluacyjnych.

Ocena kryteriów
RPO WP w innych
dokumentach

Przykłady

1. W aktualizacji Strategii rozwoju województwa z 2013 r. stwierdzono, że zdecydowanie najniżej oceniono interwencję w obszarze turystyki – w ramach
RPO WP skoncentrowano się przede wszystkim na cennych turystycznie
obiektach dziedzictwa narodowego, pomijając przedsięwzięcia wspierające
kreację i promocję konkurencyjnych produktów turystycznych. Dlatego też
sektor turystyczny stanowi w dalszym ciągu niewykorzystany potencjał Podkarpacia.
2. W badaniu ewaluacyjnym Znaczenie interwencji RPO WP na lata 2007–2013
w obszarze infrastruktury ochrony środowiska stwierdzono m.in., iż turystyka rekreacyjna i turystyka sanatoryjna są w chwili obecnej na etapie rozwoju. Dużą szansą dla województwa jest wykorzystanie potencjału płynącego
z preferencji konsumentów, w tym poszukiwanie nowych kierunków i miejsc
wypoczynku. Należy objąć monitoringiem gminy o wybitnych walorach turystycznych i uzdrowiskowych, aby chronić ich zasoby i zapewnić poziom rozwoju infrastrukturalnego właściwy dla innych, rozwiniętych gmin uzdrowiskowych w Polsce.
3. W Ocenie realizacji oraz aktualności celów i priorytetów rozwojowych Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007–2020 w kontekście nowych zadań i wyzwań polityki rozwoju kraju i Unii Europejskiej zapisano m.in., że zdecydowanie najniżej należy ocenić interwencję w obszarze
turystyki.

W ramach VI osi priorytetowej RPO WP:

� 80 projektów wybrano do dofinansowania;
� cztery projekty zostały wycofane przez beneficjentów przed końcową weryfikacją formalną i merytoryczną (ze względu na brak środków
na pokrycie wkładu własnego lub otrzymanie dofinansowania z innego
źródła);

Wyniki oceny wniosków
o dofinansowanie
dotyczących turystyki
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� 76 projektów skierowano do końcowej weryfikacji;
� 74 umowy zostały podpisane (umowy z 71 beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania na podstawie konkursu oraz trzema beneficjentami, których projekty zostały zakwalifikowane przez Zarząd Województwa, jako projekty kluczowe);
� dwie umowy zostały rozwiązane:
−− w jednym przypadku ze względu na niewywiązywanie się przez
beneficjenta z warunków umowy;
−− w jednym na podstawie wniosku beneficjenta, ze względu na trudności finansowe uniemożliwiające realizację projektu.

5.2.1.2. RPO WS
Realizacja zadań IZ
przez Zarząd
Województwa
Śląskiego

Główne kryteria oceny
projektów

Zarząd Województwa Śląskiego pełnił rolę IZ dla RPO WS27. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego dokonano wyboru projektów
z uwzględnieniem celów preferowanych w RPO WS oraz Uszczegółowieniu
do RPO WS, za wyjątkiem jednego projektu, niespełniającego warunku kompleksowości. Kryterium kompleksowości nie zostało także uwzględnione
w ocenie projektów, które miały być dofinansowane w ramach poddziałania 3.2.228. Nie odzwierciedlało to preferencji wskazanych w tym programie.
W trakcie oceny merytoryczno-technicznej badanych projektów dokonywano weryfikacji stopnia ich przygotowania, realności przyjętych założeń (zwłaszcza przewidywanych efektów) i szacunków przedstawionych
przez beneficjenta. Badano także rentowność finansową potencjalnego
beneficjenta na podstawie dotychczasowych danych finansowych oraz
sprawdzano, czy projekt był uzasadniony pod względem ekonomicznym.
System oceny projektów przewidywał także badanie komplementarności z innymi przedsięwzięciami na etapie oceny merytoryczno-technicznej
w ramach kryterium zasadniczego podstawowego – Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami lub innymi podmiotami realizującymi
projekt. Jednym z zasadniczych specyficznych kryteriów wyboru projektów
w ramach poddziałania 3.2.2 była ich zgodność ze Strategią rozwoju turystyki. Przy wyborze projektów uwzględniano, czy dany projekt będzie miał
długotrwały wpływ na rozwój turystyki.
Wybór projektów dotyczących turystyki do dofinansowania przebiegał
na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach programowych oraz
dokumentach uszczegóławiających program. Wnioski były oceniane według
kryteriów ogólnych i zasadniczych podstawowych.
Przykłady niektórych z kryteriów stosowanych podczas oceny wniosków
złożonych w ramach RPO WS
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Kryteria ogólne:
– zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych;

W przypadku przedsiębiorców zadania związane z akceptacją wniosku oraz rozliczeniem umowy,
w imieniu IZ, realizowało Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Na podstawie
porozumienia zawartego z IZ, pełniło ono rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia.
Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.
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– zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych, w tym niezbędność wydatków na realizację projektu i osiągania jego celów;
– realność przyjętych wskaźników;
– właściwe przygotowanie analizy ekonomicznej i finansowej projektu,
w tym zasadność przyjętych danych wejściowych.
Zasadnicze podstawowe:
– stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej beneficjenta,
– stopień efektywności projektu.

KM RPO WS w katalogu kryteriów oceny projektów należących do poddziałania 3.2.2 nie uwzględnił kryterium kompleksowości. W konsekwencji IZ dokonała wyboru do dofinansowania projektu Budowa Centrum
Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, mimo że projekt ten nie charakteryzował się cechami preferowanymi w RPO WS (tj. kompleksowością, zasięgiem ponadlokalnym, nie
był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz nie spełniał
założeń wynikających ze Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013, dotyczących lokalizacji tras narciarstwa biegowego i tras rowerowych oraz ich infrastruktury i wyposażenia.

Pominięcie kryterium
kompleksowości
w ramach
poddziałania 3.2.2.

Opisany w Strategii rozwoju turystyki cel strategiczny 5.3. Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego przewidywał,
m.in., że w przypadku tworzenia nowych tras ważne jest wyposażenie ich
w punkty gastronomiczne. Trasy powinny mieć początek przy parkingach
bądź stacjach kolei linowej. Przy punktach startowych należy również zlokalizować obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, a docelowo – także
punkty nauki poruszania się na nartach biegowych oraz plansze z wyraźnie
zaznaczonym przebiegiem tras. Dla osiągnięcia ww. celu niezbędne jest podjęcie następujących działań, m.in.: wyznaczanie tras narciarstwa biegowego,
w tym wykorzystanie tras rowerowych, tworzenie infrastruktury dodatkowej,
w tym gastronomicznej w pobliżu tras narciarskich, organizowanie wypożyczalni sprzętu dla narciarzy biegowych, oznaczenie dojazdu z większych
miast i głównych dróg do punktów startowych.
Przykład
Projekt Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku, nie spełniał kryterium kompleksowości:
– w Studium Wykonalności Projektu pominięte zostały zagadnienia związane
z lokalizacją odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego, a zwłaszcza sanitariatów, szatni, miejsc odpoczynku, parkingu oraz dostępu do punktów
gastronomicznych, usług serwisowych i wypożyczalni sprzętu sportowego;
– brak w nim było analizy usytuowania dofinansowanego obiektu, w tym
trasy narciarstwa biegowego i rowerowej, w stosunku do istniejącej infrastruktury, a w szczególności do tras środków transportu publicznego, dróg
dojazdowych, miejsc postojowych dla pojazdów, istniejącej infrastruktury
sportowej, szlaków rowerowych i turystycznych oraz atrakcji turystycznych;

23

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Wyniki oceny wniosków
o dofinansowanie
dotyczących turystyki

– crossowy tor rowerowy, pełniący w sezonie zimowym rolę trasy do narciarstwa biegowego nie został wyposażony w jakiekolwiek elementy infrastruktury towarzyszącej i wspomagającej;
– dojazd nie został oznakowany, brak było skomunikowania trasy biegowej
i rowerowej z sąsiadującymi szlakami turystycznymi i rowerowymi;
– obiekt nie został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– projekt budowy obiektu został zaplanowany i wybudowany z dala od wyciągów narciarskich.

W ramach III priorytetu RPO WS:
� złożono 1 525 wniosków o dofinansowanie, w tym:
−− 217 dotyczących realizacji „projektów twardych” zgłoszonych przez
podmioty publiczne,
−− 1 265 dotyczących realizacji „projektów twardych” zgłoszonych
przez przedsiębiorców,
−− 43 dotyczące „projektów miękkich” zgłoszonych przez podmioty
publiczne;
� 324 wnioski oceniono pozytywnie pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym, lecz ostatecznie nie zostały one zatwierdzone
do dofinansowania.
Przyczyny niezatwierdzenia wniosków do dofinansowania:
−− niedostateczna liczba uzyskanych przez projekt punktów w stosunku do innych wyżej ocenionych projektów (projekt znajdował się
wówczas na liście rezerwowej),
−− rezygnacja beneficjenta,
−− niedostarczenie przez beneficjenta dokumentów wymaganych
do podpisania umowy,
−− odmowa podpisania umowy;
� do 1 marca 2017 r. zrealizowano 548 projektów, w tym: 515 „twardych”
i 33 „miękkich”.
5.2.1.3. MRPO

Realizacja zadań IZ
przez Zarząd
Województwa
Małopolskiego

Główne
kryteria oceny projektów
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Zarząd Województwa Małopolskiego pełnił rolę IZ dla MRPO. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rzetelnie oceniano projekty
zgłoszone w konkursie w obszarze turystyki. Wybór projektów został przeprowadzony w zgodzie z celami określonymi w dokumentach strategicznych, które wskazywały m.in. na konieczność podniesienia atrakcyjności
turystycznej regionu poprzez budowę kompleksowego produktu turystycznego obejmującego atrakcje oraz usługi. Zwracano uwagę, aby produkt turystyczny oparty był na głównej atrakcji regionu związanej z dziedzictwem
kulturowym. W toku właściwej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie IZ uwzględniała, czy dany projekt będzie miał długotrwały wpływ
na rozwój turystyki. Ocenie podlegała wykazana przez beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do innych działań w danym zakresie,
realizowanych na danym terenie lub w danej dziedzinie.
Wybór projektów do dofinansowania z zakresu turystyki przebiegał
na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach programowych oraz
dokumentach uszczegóławiających program. Realizowany był on w opar-
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ciu o przejrzyste kryteria, a wpływ na niego miało m.in. powiązanie planowanych przedsięwzięć z dziedzictwem historycznym i kulturowym
Małopolski. Etapy oceny projektów objęły kartę projektu oraz wniosek
o dofinansowanie. Ocena merytoryczna składała się z: oceny technicznej,
merytorycznej właściwej oraz strategicznej. Weryfikacja stopnia przygotowania projektów i oceny realności przyjętych założeń wraz z ich weryfikacją pod względem rentowności finansowej następowała na etapie oceny
merytorycznej.
Przykłady niektórych z kryteriów stosowanych podczas oceny wniosków
złożonych w ramach MRPO










zróżnicowanie oferty związanej z realizacją projektu oraz jego konkurencyjność;
lokalizacja projektu w powiązaniu z dostępnością komunikacyjną i walorami turystycznymi na danym obszarze oraz trafność oferty w stosunku
do wskazanych grup docelowych (segmentów rynku);
budowa projektu na bazie głównych atrakcji regionu, tj. dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów znajdujących się na liście UNESCO oraz
dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe i krajobrazowe);
komplementarność projektów dofinansowanych ze środków europejskich
z innymi projektami;
w przypadku wnioskodawców sporządzających studium wykonalności:
– ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania inwestycji,
– określenie właściwego wkładu z funduszy,
– weryfikacja trwałości finansowej dla scenariusza z projektem;
w przypadku wnioskodawców sporządzających biznesplan:
– ocena możliwości finansowych wnioskodawcy związanych z realizacją
projektu,
– weryfikacja analizy przychodów pod kątem spełniania zasady realności,
– sprawdzenie korelacji pomiędzy danymi w poszczególnych tabelach
finansowych,
– weryfikacja trwałości finansowej wnioskodawcy.

Potrzebę zmiany w procesie wyboru projektów wskazywał jeden z pięciu
beneficjentów MRPO, w trakcie prowadzonej u niego kontroli NIK. Burmistrz Bukowna stwierdził, że na etapie wyboru wniosków potencjalni
beneficjenci powinni mieć możliwość samodzielnego decydowania o kształcie oferty, na bazie której będą rozwijane usługi turystyczne.

W ramach III osi priorytetowej MRPO – działania 3.129:
 90 wniosków wybrano do dofinansowania,
 w pięciu przypadkach rozwiązano umowy z beneficjentami.
Główne przyczyny rozwiązania umów:
– brak zabezpieczenia wkładu własnego wymaganego do realizacji projektu,
– nierozpoczęcie fazy inwestycyjnej projektu,
– niezłożenie wniosku o płatność,
– wystąpienie okoliczności uniemożliwiających realizację obowiązków
wynikających z umowy o dofinansowanie,
– trudna sytuacja ekonomiczna,
29

Wyniki oceny wniosków
o dofinansowanie
dotyczących turystyki

Rozwój infrastruktury turystycznej.
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– zaprzestanie realizacji projektu,
– niewyłonienie wykonawcy prac będących przedmiotem projektu
(po czterech postępowaniach przetargowych).
 w ośmiu przypadkach dokonano zmian po dokonanej ocenie formalnej
i merytorycznej.
5.2.2. Wybór projektów w ramach POWT PL-SK
Realizacja zadań IZ
przez MRR/MR/WST

Jednolite, ogólne kryteria
oceny wniosków
niesprzyjające wyborowi
projektów mających
bezpośredni wpływ
na rozwój turystyki

Zbieżność oceny
kryteriów POWT PL-SK
w raporcie końcowym
z oceną NIK

MRR/MR pełniąc rolę IZ dla POWT PL-SK rzetelnie zarządzało i wdrażało
ten program w obszarze turystyki, w zakresie zatwierdzania projektów
do dofinansowania ze środków UE. Na podstawie zawartych porozumień
z Centrum Projektów Europejskich, Minister Rozwoju Regionalnego przekazał część swoich kompetencji WST, m.in. związanych z prowadzeniem
naboru wniosków o dofinansowanie oraz udzielaniem wsparcia KM. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań WST pełnił Departament Współpracy Terytorialnej MRR.
Wybór projektów do dofinansowania przebiegał na podstawie wytycznych
zawartych w dokumentach programowych. Jednakże przyjęte przez KM
jednolite kryteria oceny wniosków dla bardzo zróżnicowanych tematycznie obszarów, zdefiniowane w dużym stopniu ogólności nie sprzyjały wyborowi projektów, które miałyby bezpośredni wpływ na rozwój turystyki.
W pierwszej kolejności kładły one nacisk na weryfikację efektu transgranicznego oraz partnerstwa, jako głównych cech charakterystycznych programu. Tak przyjęty sposób kwalifikowania wniosków do dofinansowania
wpływał m.in. na wybór projektów, które – mimo przewidzianego w POWT
PL-SK rezultatu w postaci wzrostu potencjału turystycznego w regionie
przygranicznym – jedynie w nieznacznym stopniu wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego regionu.

Powyższa ocena NIK w zakresie kryteriów oceny wniosków była zbieżna
z oceną zawartą w cyt. poniżej raporcie końcowym.
W raporcie tym oceniono: jednolite kryteria dla całego POWT PL-SK jako
rozwiązanie nie do końca skuteczne pomimo tego, że WST prowadził szkolenia, wskazując, na co należy zwrócić uwagę oraz uszczegółowienia i modyfikacje samych wytycznych dotyczących tego procesu. Realizacja tego zadania
stosunkowo często opierała się na intuicyjnym rozumieniu niektórych kryteriów przez ekspertów. Powodowało to przypadki niejednolitego podejścia
do oceny. W raporcie stwierdzono, że stworzenie jednego, wspólnego katalogu i definicji kryteriów oceny dla bardzo zróżnicowanej tematycznie interwencji, przełożyło się na dosyć uznaniowe podejście do oceny projektów. Cały
proces oceny w praktyce opierał się w większej mierze na wiedzy i intuicji
oceniających, niż założeniach programu i kryteriach, które były zbyt pojemne
(program) i ogólne (podręcznik).

Potrzebę zmiany w procesie wyboru projektów wskazywało dwóch z sześciu
beneficjentów POWT PL-SK, w trakcie prowadzonych u nich kontroli NIK.
Przykład
 Burmistrz Miasta Sanoka stwierdził, że należałoby dokonać zmiany sposobu punktacji kryteriów wyboru projektów. Przede wszystkim kryteria
powinny dać możliwość zweryfikowania przez potencjalnego wnioskodawcę
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ilości zebranych punktów. Kryteria powinny być ściśle przyporządkowane
do określonej wartości punktowej. Powinno odejść się od wskaźników ogólnych, jak wpływ transgraniczny, innowacyjność projektu, a bardziej wyeksponować mierzalne efekty, jak np. wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej,
wpływ na możliwość kreowania nowych produktów turystycznych. Następnie
ocenę należy konkretnie zsynchronizować z danymi z kryterium, czyli mierzyć
jego wartość poprzez wypełnianie przez projekt określonych produktów wpływających na dane kryterium.

Trzy z sześciu dofinansowanych w ramach POWT PL-SK projektów – dotyczących infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i miejskiej – co najwyżej
w ograniczonym zakresie wpływały na rozwój turystyki i nie były bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej i nowe produkty turystyczne. Były one jedynie punktowymi (pojedynczymi) przedsięwzięciami, realizowanymi po obu stronach granicy, służącymi głównie
lokalnej społeczności.

Wybór pojedynczych
projektów
(punktowych)
wykorzystywanych
głównie przez
lokalną społeczność

Przykłady
 W ramach projektu KulTurystyka – Terchova, Bela i Jaworze razem
na rzecz kultury i sportu – beneficjent Urząd Gminy Jaworze dofinansowano m.in. budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowego – boiska szkolnego w miejscowości Jaworze;
 W ramach projektu Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w Sanoku i Medzilaborcach – beneficjent Urząd Miasta w Sanoku przebudowano łącznie 11 boisk zlokalizowanych przy dwóch gimnazjach, trzech
szkołach podstawowych oraz w Ogródku Jordanowskim w Sanoku.

Zdjęcie nr 1
Boisko szkolne w miejscowości Jaworze wybudowane w ramach projektu KulTurystyka
– Terchova, Bela i Jaworze razem na rzecz kultury i sportu

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Powyższa ocena NIK w zakresie projektów wybranych do dofinansowania
w ramach POWT PL-SK była zbieżna z oceną zawartą w cyt. poniżej raporcie końcowym.
W raporcie tym stwierdzono, że w ramach POWT PL-SK stosunkowo dużą
część środków przeznaczono na rozwój infrastruktury miejskiej i rekreacyjnej. Wpływ tego typu inwestycji na ofertę turystyczną regionu przygranicz-

Zbieżność oceny
dofinansowanych
projektów w ramach
POWT PL-SK w raporcie
końcowym z oceną NIK
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nego jest niewielki. Z kolei wśród projektów związanych z infrastrukturą
turystyczną, dużą część stanowiły inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego, a więc niemające większego wpływu na zwiększenie zewnętrznej
atrakcyjności turystycznej obszaru wparcia. Wsparcie uzyskała duża liczba
projektów punktowych, które nie tworzą spójnej oferty dla odwiedzających
turystów. Interwencja POWT PL-SK z uwagi na skalę dostępnych środków
nie miała szans znacząco wpłynąć na istniejące już tendencje rozwoju ruchu
turystycznego, choć celem głównym interwencji programu było zwiększenie
atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten realizowany był w stosunkowo
niewielkim stopniu. Jedynie kilka dofinansowanych inwestycji przełożyło się
na powstanie nowych atrakcji turystycznych, przy czym w większości nie
miały one charakteru transgranicznego, lecz były jedynie punktowymi przedsięwzięciami realizowanymi po obu stronach granicy. Wnioskodawcy znacznie przecenili wpływ istnienia na terenie gmin infrastruktury (np. nowoczesnego obiektu sportowego) na atrakcyjność dla potencjalnych turystów, jak
również ich charakter transgraniczny. W żadnym z projektów nie powiązano
logicznie planowanego zakresu inwestycji z istniejącą ofertą dla osób odwiedzających region. Dlatego też określanie nowych obiektów produktami turystycznymi (produktami turystyki sportowej) jest zdecydowanie na wyrost.
Należy podkreślić, że – z perspektywy turysty – nowe boisko lub hala sportowa nie jest czynnikiem decydującym o wyborze miejsca, w którym spędzi
np. swój urlop.
Główne kryteria oceny
projektów

Projekty oceniano podczas oceny formalnej (kwalifikowalności) oraz oceny
technicznej (jakościowej-strategicznej i operacyjnej). Najważniejszym kryterium oceny strategicznej było kryterium S5. Udowodniony wpływ transgraniczny. Ponadto weryfikowano m.in. stopień przygotowania projektów
i oceny realności założeń (w tym dotyczących efektów) oraz szacunków
przyjętych przez beneficjentów, rentowność finansową podmiotów, a także
uzasadnienie projektu pod względem ekonomicznym. Żadne z kryteriów
nie dotyczyło bezpośrednio tego, czy dany projekt będzie miał długotrwały
wpływ na rozwój turystyki, oraz nie wskazywało na stopień komplementarności ocenianego projektu z innymi przedsięwzięciami.
Przykłady niektórych z kryteriów stosowanych podczas oceny wniosków
złożonych w ramach POWT PL-SK






Wyniki oceny wniosków
o dofinansowanie
dotyczących turystyki
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S4. Zgodność z priorytetami programu i regionalnymi planami strategicznymi/ Zgodność z priorytetami programu i lokalnymi/regionalnymi i krajowymi strategiami – waga dwa punkty.
S5. Udowodniony wpływ transgraniczny – waga cztery punkty.
S6. Wpływ na sytuację grupy docelowej – waga dwa punkty.
O1. Zdolność administracyjna wnioskodawcy (partnerów) do wdrożenia projektu – waga dwa punkty.
O4. Logika i jakość przygotowania projektu – waga dwa punkty.

W ramach II Osi, Tematu 1 POWT PL-SK:

 26 wniosków oceniono pozytywnie i beneficjenci otrzymali dofinansowanie;
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 45 wniosków (15 z naboru I i 30 z naboru II) pozytywnie oceniono pod
względem formalnym i merytorycznym, ale nie uzyskały one dofinansowania.
Przykładowe przyczyny nieuzyskania dofinansowania:
– ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację programu,
– brak czasu na realizację i rozliczenie projektu lub rezygnacja beneficjentów.

 siedem wniosków (cztery z naboru I i trzy z naboru II) odrzucono
w ramach oceny formalnej, w związku z niespełnieniem kryteriów formalnych;
 28 wniosków (14 z naboru I i 14 z naboru II) odrzucono w ramach oceny
technicznej, w związku z nieosiągnięciem minimalnej liczby punktów
określonej w dokumentach programowych;
 jedna umowa została rozwiązana, gdyż partner projektu zrezygnował
z realizacji zadania inwestycyjnego.

WST pozytywnie ocenił wniosek dotyczący projektu Kostka i w efekcie
przyznano dofinansowanie, mimo że we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie znajdowały się nieprecyzyjne zapisy pod
względem językowym, powodujące jego nieczytelność. Nieprecyzyjność
zapisów wniosku pod względem językowym była przyczyną m.in. pierwotnej negatywnej oceny pod względem formalnym złożonego wniosku.

Pozytywna ocena
wniosku zawierającego
nieprecyzyjne zapisy pod
względem językowym

Zdaniem NIK, nawet, jeżeli nieprecyzyjne pod względem językowym zapisy
we wniosku nie stanowiły przesłanki do jego odrzucenia, to WST powinien wyegzekwować dokonanie odpowiednich poprawek w treści wniosku,
celem wyeliminowania niejasności w jego interpretacji.

5.3. Stopień realizacji programów i projektów oraz działań
wpływających na osiągnięcie i utrzymanie ich efektów

Inwestycje dofinansowane w ramach RPO i POWT PL-SK wpłynęły na rozwój turystyki, a także wzmocnienie atrakcyjności turystycznej województw:
małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Łącznie zrealizowano 975 różnorodnych projektów, których wartość wyniosła około 3 606,6 mln zł,
w tym dofinansowanie około 1 778,2 mln zł30. Realizacja objętych szczegółową kontrolą 19 projektów (13 w ramach RPO i sześciu w ramach POWT
PL-SK31) o łącznej wartości około 134,5 mln zł (dofinansowanie z UE około
73,3 mln zł), w większości przypadków, była zgodna z założeniami tych
projektów, jak i programów, w ramach których uzyskały one dofinansowanie.

30
31

Pozytywny wpływ
dofinansowanych
inwestycji na rozwój
turystyki

Wartości dla POWT PL-SK przyjęte w euro, dla potrzeb niniejszej informacji przeliczono według
kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2015 r., który wynosił 4 2639 zł.

W ramach RPO – o łącznej wartości 98 802,3 mln zł, w tym dofinansowanie 47 651,8 mln zł,
w ramach POWT PL-SK – 35 681,2 mln zł, w tym dofinansowanie 25 643,9 mln zł.
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Wykres nr 1
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących turystyki
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

POWT PL-SK
Zrealizowano 33 projekty (w tym 28 „twardych” oraz pięć „miękkich”), które
dotyczyły turystyki. Wartość tych projektów wynosiła 39 998 tys. euro,
w tym kwota dofinansowania wyniosła 30 974,4 tys. euro.

Osie priorytetowe, w ramach których zrealizowano projekty turystyczne:
 temat 1 osi II32 – 26 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 20 649, 7 tys. euro,
 temat 1 osi I33 – dwa projekty, temat 2 osi II34 – cztery projekty, temat 3 tej
osi35 – jeden projekt o łącznej kwocie dofinansowania 10 324,7 tys. euro.

Zakres przedmiotowy inwestycji zrealizowanych w ramach projektów
dotyczących turystyki
 rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i miejskiej (np. przebudowa boisk przy gimnazjach i szkołach podstawowych, stadionów; budowa
szlaku dla pieszych; modernizacja parku miejskiego) – w ramach osi II,
tematu 1 POWT PL-SK – 40% alokacji, tj. osiem projektów;
 szeroko rozumiana infrastruktura turystyczna – w ramach osi II, tematu 1
POWT PL-SK – 38% alokacji (10 projektów):
– budowa nowych atrakcji turystycznych (np. budowa wieży widokowej,
ścieżki rowerowej, wytyczenie szlaków konnych);
– przedsięwzięcia związane z obsługą i organizacją ruchu turystycznego
(np. budowa ciągów pieszych, stworzenie punktu informacji turystycznej, powstanie obiektów przeznaczonych na organizację imprez kulturalno-turystycznych);
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Oś priorytetowa II – Rozwój społeczno-gospodarczy, temat 1 – Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie turystyki.

Oś priorytetowa I – Rozwój współpracy transgranicznej, temat 1 – Infrastruktura komunikacyjna
i transportowa.

Oś priorytetowa II – Rozwój społeczno-gospodarczy, temat 2 – Ochrona dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.

Oś priorytetowa II – Rozwój społeczno-gospodarczy, temat 3 – Projekty sieciowe.
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projekty dotyczące kultury (np. organizacja imprez promujących gminy
partnerskie, budowa planetarium i zakup sprzętu astronomicznego,
budowa centrum turystycznego, budowa skansenu, modernizacja muzeum)
– 13% alokacji (cztery projekty);
projekty dotyczące sieciowania oferty turystycznej i tworzenia koncepcji
(np. utworzenie internetowego portalu informacyjnego w zakresie turystyki,
projekt badawczy jednostki naukowej) – 7% alokacji (cztery projekty).

Okres trwałości dofinansowanych projektów
Na dzień przeprowadzenia kontroli NIK, okres trwałości minął dla jednego
projektu dotyczącego turystyki pn. Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej
w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łączącej obiekty słowacko polskiego pogranicza. Projekt ten nie został przez IZ wytypowany do przeprowadzenia kontroli trwałości. Dla pozostałych projektów okres ten albo jeszcze nie
upłynął albo miało to miejsce w ostatnim czasie i w związku z tym projekty
te – do czasu kontroli NIK – nie podlegały weryfikacji pod względem zachowania ich trwałości.

Ocena dofinansowanych inwestycji w raporcie podmiotu zewnętrznego
W raporcie końcowym zidentyfikowano pięć projektów (zrealizowanych
w ramach Osi II, tematu 1), które miały przełożenie na rozszerzenie oferty turystycznej regionu. W raporcie stwierdzono, że trzy z nich można zaklasyfikować,
jako nowe produkty turystyczne lub ich elementy – m.in. budowa ścieżki rowerowej (Partner Wiodący – Spišska Bela), budowa nowej wieży widokowej (Partner Wiodący – Stará Bystrica) oraz wytyczenie nowych szlaków turystyki konnej (Partner Wiodący – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki). Wszystkie
z wymienionych przedsięwzięć należy ocenić, jako interesujące z punktu widzenia
turysty i niewątpliwie przyczyniające się do atrakcyjności całego obszaru. Dwa
projekty (Partner Wiodący – Miasto Krosno i Gmina Zebrzydowice) przewidują
utworzenie obiektów przeznaczonych m.in. dla turystów takich jak lodowisko,
park linowy, stanowisko do łowienia ryb. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu,
że są to inwestycje skierowane przede wszystkim do lokalnej społeczności.

Zdjęcie nr 2
Sala sportowa w szkole w Węgierskiej Górce zbudowana w ramach projektu Budowa sali
sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrcinovec jako
infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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MRPO
Zrealizowano 236 projektów dotyczących turystyki, których wartość wynosiła 2 040 318,3 tys. zł, w tym wartość dofinansowania 968 523,2 tys. zł.

Główne osie, w ramach których zrealizowano projekty dotyczące turystyki
Działanie 3.1 osi priorytetowej III36 – 146 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 435 321,2 tys. zł. W obrębie ww. osi priorytetowej mieściło się zadanie
3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, składające się z czterech schematów37.
Liczba projektów „twardych” zrealizowanych w ramach działania 3.1 wyniosła 88.
Jedyny projekt „miękki” został zrealizowany w schemacie A.
Zakres przedmiotowy inwestycji zrealizowanych w ramach projektów
dotyczących turystyki
Opracowanie i wdrażanie nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym; rozbudowa istniejących produktów turystycznych; budowa, rozbudowa i renowacja szlaków turystycznych; inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych; inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej; budowa i renowacja istniejącej infrastruktury
uzdrowiskowej; modernizacja i budowa bazy hotelowej wraz z infrastrukturą
gastronomiczną.

Okres trwałości dofinansowanych projektów
Wszystkie projekty zrealizowane w działaniu 3.1 zachowały trwałość w wymaganym okresie czasu. IZ nie wpływała na beneficjentów w celu utrzymania projektów po okresie trwałości.

Zdjęcie nr 3
Wiaty i tablice informacyjne zrealizowane w ramach projektu Jurajski Raj w Gminie Zabierzów
– produkt i oferta turystyczna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Oś priorytetowa III – Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury
turystycznej.

Schemat A Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej; Schemat B Inwestycje w obiekty
i infrastrukturę uzdrowiskową; Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu; Schemat
D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów
turystycznych.
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RPO WP
Zrealizowano 158 projektów (w tym 143 „twarde” oraz 15 „miękkich”), które
dotyczyły turystyki. Wartość tych projektów wynosiła 424 978,8 tys. zł,
w tym kwota dofinansowania wyniosła 211 287,9 tys. zł.

Osie priorytetowe programu, w ramach których zrealizowano projekty
dotyczące turystyki





Działanie 1.1 osi priorytetowej I38 – 82 projekty o łącznej kwocie dofinansowania 80 598,7 tys. zł;
Działanie 1.4 osi priorytetowej I39 – 15 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 514,6 tys. zł;
Oś priorytetowa VI40 – 61 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 130
174,6 tys. zł.

Zakres przedmiotowy inwestycji zrealizowanych w ramach projektów
dotyczących turystyki




38
39

40

W ramach I osi priorytetowej RPO WP:
– budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont bazy gastronomiczno-noclegowej – 58 projektów;
– budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont obiektów sportowo-rekreacyjnych – 18 projektów;
– rozbudowa, modernizacja lub remont obiektów informacji turystycznej
lub instytucjonalnego wsparcia turystyki – dwa projekty;
– dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup systemu parkingowego wraz z montażem, adaptacja pomieszczenia na salę
konferencyjną, wdrożenie innowacyjnej technologii Smart TV – cztery
projekty.
W ramach VI osi priorytetowej RPO WP:
– renowacja, remont, modernizacja sakralnych obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków – 24 projekty;
– renowacja, remont, modernizacja świeckich obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków – 30 projektów;
– budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont obiektów muzealnych
– 14 projektów;
– sześć projektów dotyczyło budowy, rozbudowy, modernizacji lub
remontu obiektów o charakterze uzdrowiskowym;
– budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont obiektów o charakterze
sportowo-rekreacyjnym – cztery projekty;
– inne inwestycje (m.in. przystań kajakowa, park linowy, scena estradowa,
centrum informacji turystycznej, sala widowiskowa, platforma widokowa, wiata drewniana z ławkami, amfiteatr, molo, kładka) – 24 projekty.

Okres trwałości dofinansowanych projektów
W przypadku projektów dotyczących turystyki trwałość projektów zrealizowanych w ramach I osi priorytetowej – oprócz dwóch przypadków, dla których nie
upłynął okres trwałości – została zachowana.

Oś priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 – Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości.

Oś priorytetowa I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 – Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu.

Oś priorytetowa VI – Turystyka i kultura.
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W przypadku 34 projektów zrealizowanych w ramach VI osi priorytetowej
trwałość ich została zachowana w okresie pięcioletnim od zakończenia ich
realizacji, pozostałe projekty nadal pozostają w tym okresie.
IZ nie posiadała wiedzy na temat funkcjonowania dofinansowanych projektów,
których okres trwałości minął.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę – w związku z ustawowym
zadaniem samorządu województwa dotyczącym prowadzenia polityki rozwoju
województwa – analizowania długotrwałych efektów zrealizowanych projektów,
także po upływie okresu ich trwałości. Przemawia za tym nie tylko potrzeba
gospodarnego wykorzystania znacznych środków zaangażowanych w ramach
RPO WP, ale także zapisy dokumentów strategicznych, w których podnoszony
jest postulat długotrwałych efektów realizowanych działań w zakresie turystyki.

Zdjecie nr 4
Fort Duńkowiczki odnowiony w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego
Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

RPO WS
Zrealizowano 548 projektów (w tym 515 „twardych” oraz 33 „miękkie”),
które dotyczyły turystyki. Wartość tych projektów wynosiła 970 748,9 tys. zł,
w tym kwota dofinansowania wyniosła 466 321,6 tys. zł.

Osie priorytetowe programu, w ramach których zrealizowano projekty
dotyczące turystyki
 Działanie 3.141 – 236 projektów o łącznej kwocie dofinansowania
113 893,2 tys. zł;
 Działanie 3.242 – 270 projektów o łącznej kwocie dofinansowania
321 093,2 tys. zł;
 Działanie 3.343 – dziewięć projektów o łącznej kwocie dofinansowania
15 620,3 tys. zł;
 Działanie 3.44 4 – 33 projekty o łącznej kwocie dofinansowania
15 714,9 tys. zł.
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Infrastruktura zaplecza turystycznego.
Infrastruktura okołoturystyczna.
Systemy informacji turystycznej.
Promocja turystyki.
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Zakres przedmiotowy inwestycji zrealizowanych w ramach projektów
dotyczących turystyki











Wyposażenie/zmodernizowanie: 52 hoteli, 20 restauracji, 18 domów wczasowych/ośrodków wypoczynkowych;
Wybudowanie: 42 hoteli, 34 restauracji, pięciu obiektów rekreacyjno-sportowych, trzech kortów tenisowych, siedmiu pensjonatów, domu wczasowego, trzech tras narciarstwa biegowego, trzech hal sportowo-rekreacyjnych,
trzech basenów, sześciu kompleksów sportowo-rekreacyjnych, 11 parków
rozrywki/rekreacji, czterech kawiarni, lodowiska, ośrodka sportów wodnych,
pieciu ośrodków wypoczynkowych, miasteczka westernowego, dwóch kolejek wąskotorowych, infrastruktury przy dwóch amfiteatrach, dwóch skateparków, dwóch muzeów, przystani wodnej, dwóch kąpielisk, bazy okołoturystycznej, dwóch tężnii zdrojowych, strefy aktywności ruchowej, parku sensorycznego dla niepełnosprawnych, „rolkostrady”, budynku widowiskowego,
amfiteatru, infrastruktury obok obiektu sakralnego, siedmiu parkingów;
Rozbudowa: dwóch ośrodków tenisowych, trzech ośrodków narciarstwa
zjazdowego, 26 restauracji, 35 hoteli, siedmiu pensjonatów, obiektu rekreacyjno-sportowego, dwóch kempingów, dziewięciu kompleksów rekreacyjno-sportowych, parku tematycznego, kawiarni, uzdrowiska, skansenu,
bazy noclegowej ZHP;
Utworzenie: w 45 przypadkach infrastruktury turystycznej (pasaży spacerowych, ścieżek rowerowych, boisk, tras turystycznych, amfiteatru, placu
zabaw, siłowni na wolnym powietrzu), toru carlingowo-bowlingowego,
16 parków tematycznych, sześciu kortów do squasha, 18 centrów odnowy
biologicznej/fitness/spa, pola golfowego, sześciu centrów/terenów rekreacyjnych, dwóch kręgielni, w dwóch przypadkach infrastruktury turystyki
poprzemysłowej, placu zabaw obok restauracji, ośrodka narciarstwa zjazdowego, dwóch wypożyczalni i przechowalni sprzętu sportowego, toru kartingowego, w pięciu przypadkach infrastruktury jeździectwa, dwóch ścieżek dydaktycznych, ścieżki zdrowia, tras pieszych, dziewięciu systemów
informacji turystycznej, 31 ścieżek/tras rowerowych;
Zmodernizowanie: kortu tenisowego, stadionu, sali zabaw dla dzieci,
cukierni, trzech schronisk, basenu;
Zagospodarowanie: w czterech przypadkach terenów zielonych, trzech
zespołów parkowych, sześciu parków, terenu przy kąpielisku;
Dokonanie rewitalizacji zabytkowych pomieszczeń zamku.

Okres trwałości dofinansowanych projektów
Spośród 515 projektów zrealizowanych w ramach działań 3.1, 3.2 i 3.3 („projekty twarde”), w 357 przypadkach zachowano ich trwałość, 152 było w trakcie okresu trwałości, a w sześciu przypadkach ich trwałość nie została zachowana. Przyczynami niezachowania trwałości projektów były m.in.: dokonanie
zasadniczej modyfikacji projektu, niezrealizowanie celów, zbycie zakupionego
środka trwałego oraz niespełnianie wymagań bezpieczeństwa.
IZ nie posiadała informacji na temat utrzymania rezultatów projektów po upływie okresu ich trwałości.
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Zdjęcie nr 5
Plac zabaw wykonany w ramach projektu Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości
Słowik w gminie Poczesna

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Wpływ objętych
kontrolą projektów na
wzrost gospodarczy
i tworzenie postaw
innowacyjnych

Podjęte, w ramach projektów objętych kontrolą, inicjatywy mają pozytywny
wpływ na kreowanie nowej oferty turystycznej oraz sprzyjają dywersyfikacji ruchu turystycznego.

Projekty – razem z innymi projektami tych beneficjentów i ich działaniami
wspierającymi turystykę – wpływały na poziomie lokalnym na jej rozwój.
W przypadku pięciu projektów stwierdzono ich korzystne oddziaływanie,
m.in. na wzrost gospodarczy w ich otoczeniu. W dwóch z nich dofinansowanie wpłynęło również pozytywnie na tworzenie postaw innowacyjnych,
dotyczących tworzenia i wdrażania nowych produktów, sprzyjających rozwojowi turystyki.
Przykłady

1. Projekt Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej – beneficjent Urząd Gminy w Lubaczowie:
 dzięki realizacji projektu oraz czterech – spójnych z nim innych projektów, wspierających turystykę – uzyskano zauważalny jej rozwój i odnotowano pozytywne odziaływanie na wzrost gospodarczy;
 realizacja projektu przyczyniła się do tworzenia postaw innowacyjnych,
związanych z tworzeniem nowych produktów sprzyjających rozwojowi
turystyki, takich jak np. Kresowa Osada w Baszni Dolnej oraz planowania nowych inwestycji, jak np. projekt obejmujący zagospodarowanie
otoczenia Kresowej Osady.

2. Projekt Budowa kompleksowego obiektu hotelowo-wypoczynkowego
nad akwenem wodnym w Osieku, celem stworzenia kompletnego produktu turystycznego – beneficjent Beata Klęczar FHU w Malcu:
 projekt przyczynił się do ożywienia gospodarczego i wzrostu dochodów
budżetowych gminy oraz obniżenia poziomu bezrobocia.
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Dobra praktyka
Dobrą praktyką, zdaniem NIK, było podjęcie współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych przy utrzymaniu zieleni fortecznej obiektu, dofinansowanego
w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I.

Według danych GUS, w regionach objętych kontrolą nastąpiła poprawa
większości wskaźników dotyczących turystyki, m.in. w zakresie liczby
odwiedzających turystów, czy też miejsc noclegowych im oferowanych.
W przypadku województwa śląskiego, gdzie zrealizowano największą
liczbę projektów dotyczących turystyki, większość wskaźników w tym
zakresie uległo poprawie w najmniejszym stopniu. Może to świadczyć
o niewykorzystanym w pełni potencjale dofinansowanych projektów.

Dane statystyczne GUS

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w załączniku
nr 6.4. Analiza danych statystycznych GUS dotyczących turystyki do informacji.
5.3.1. Charakter zrealizowanych inwestycji

Spośród objętych kontrolą 19 projektów dotyczących turystyki, zrealizowanych w ramach RPO, jak i POWT PL-SK – sześć w całości lub w części
miało charakter lokalny, a przez to mniejszy wpływ na ofertę turystyczną.
Ze względu na charakter inwestycji, przyczyniały się one głównie do ogólnego wzrostu atrakcyjności danej miejscowości. Służyły w zasadzie lokalnej społeczności, gdyż ograniczały się do poprawy gminnej infrastruktury
rekreacyjno-sportowej, miejskiej lub kulturalnej. Takie formy wsparcia jst,
które nie zawsze przysparzały korzyści dla rozwoju turystyki, mieściły się
jednak w założeniach ww. programów45.

Lokalny charakter
zrealizowanych inwestycji

Przykłady

1. Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych – beneficjent Urząd
Gminy w Dubiecku:
 efekty realizacji projektu tylko w ograniczonym zakresie wpłynęły
na rozwój turystyki regionu i ożywienie ruchu turystycznego, zwłaszcza o zasięgu ponadlokalnym;
 beneficjent oprócz wpisów do kroniki i szacunkowej liczby osób biorących udział w ceremoniach ślubnych nie potrafił wskazać przykładów
świadczących o charakterze ponadlokalnym przedsięwzięcia;
 przyjęty sposób funkcjonowania biura informacji turystycznej,
tj. zatrudnienie pracownika w biurze tylko przez okres trzech lat, powierzanie zadań z zakresu udzielania informacji turystycznej pracownikom urzędu, którzy zajmowali się innymi obowiązkami w różnych jego
punktach, innych niż biuro informacji turystycznej, nie wpływał korzystnie na jego wizerunek, a tym samym na rozwój turystyki, zwłaszcza
o zasięgu ponadlokalnym.
45

Założenia te przedstawiono w załączniku nr 6.2. do niniejszej informacji.
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2. Projekt Wyznaczanie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej – beneficjent Urząd Gminy w Lubaczowie:
 projekt w przeważającej części, dotyczącej remontu obiektów kulturalnych (świetlice i budynki Gminnych Ośrodków Kultury) miał charakter
jedynie lokalny. Obiekty te były wykorzystywane głównie przez mieszkańców i nie służyły rozwojowi turystyki;
 większość imprez kulturalnych organizowanych z wykorzystaniem
obiektów objętych dofinansowaniem, stanowiących o realizacji założonych wskaźników rezultatu projektu, były to wydarzenia o zasięgu lokalnym i służyły głównie społeczności lokalnej.

3. Projekt Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gminie Poczesna – beneficjent Urząd Gminy w Poczesnej:
 w latach 2015–2016 na terenie obiektu zrealizowano pięć imprez o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym. W pozostałym czasie
obiekt wykorzystywany był głównie przez mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci i młodzież z pobliskiego przedszkola i szkoły.

4. Projekt Budowa Sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego
ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim – beneficjent Urząd
Gminy Węgierska Górka:
 zlokalizowana przy szkole podstawowej sala sportowa służyła zarówno
uczniom szkoły jako sala gimnastyczna, jak i uczestnikom licznych
imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.

5.3.2. Wykorzystywanie efektów dofinansowanych inwestycji
Zakres
wykorzystywania
efektów
dofinansowanych
inwestycji

Inwestycje zrealizowane w ramach projektów objętych kontrolą były
trwałe, w większości przypadków użyteczne i wykorzystywane przez
odbiorców.
Przykłady użyteczności, trwałości i wykorzystywania rezultatów projektu

1. Projekt Budowa kompleksowego obiektu hotelowo-wypoczynkowego
nad akwenem wodnym w Osieku, celem stworzenia kompletnego produktu turystycznego – beneficjent Beata Klęczar FHU w Malcu:
 w okresie od czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z miejsc noclegowych skorzystało – 9 093 osoby (w czerwcu wykorzystano 44% miejsc
noclegowych, lipcu – 96%, sierpniu – 91%, wrześniu – 67% oraz w październiku i listopadzie po 50%, grudniu – 49%), z lodowiska – 15 422
osoby, z kąpieliska – 38 646 osób, z kręgielni – 12 262 osoby;
 gośćmi byli mieszkańcy województwa małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz z zagranicy.
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2. Projekt Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast
pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej – beneficjent Urząd Miasta i Gminy Szczawnica:
 powstał parking usytuowany przy końcowej przystani spływu Dunajcem w Szczawnicy o powierzchni 3 165,48 m², posiadający 217 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych oraz 16 miejsc dla autokarów,
 zaplecze usługowe obejmuje siedem drewnianych obiektów handlowo-usługowych na górnej kondygnacji parkingu o łącznej powierzchni 409 m²,
 w jednym z obiektów uruchomiony został punkt informacji turystycznej.
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Niektóre efekty projektów objętych kontrolą nie były jednak wykorzystywane przez turystów w pełnym zakresie. Na zakres ich użytkowania miały
wpływ błędy dotyczące:
– procesu planowania, lokalizacji oraz oznakowania wytworzonych obiektów (zarówno w zakresie dojazdu, jak i skomunikowania z innymi atrakcjami turystycznymi) w ramach siedmiu projektów. Cztery projekty
zrealizowano mimo braku zapotrzebowania na dany rodzaj inwestycji,
lub bez przeprowadzenia wcześniej diagnozy rynku turystycznego i analizy jego potrzeb. Skutkiem tego było np. ograniczone wykorzystanie
crossowego toru rowerowego – trasy narciarstwa biegowego w Szczyrku
oraz mała skuteczność oddziaływania efektów projektu gminy Dubiecko
na ożywienie ruchu turystycznego;

Ograniczony zakres
wykorzystywania
efektów projektów
objętych kontrolą
Niewłaściwy
proces planowania
i oznakowanie obiektów

Przykłady

1. Projekt Wyznaczanie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej – beneficjent Urząd Gminy w Lubaczowie:
 podejmując decyzję o realizacji projektu nie dokonano diagnozy rynku
turystycznego i jego potrzeb.

2. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 brak odpowiedniej informacji turystycznej i oznakowań niektórych
obiektów.
3. Projekt Budowa Centrum rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku:
 brak oznakowania dojazdu do obiektu;
 nieskomunikowanie trasy biegowej i rowerowej z sąsiadującymi szlakami turystycznymi i rowerowymi;
 brak oparcia obiektu w Strategii rozwoju turystyki Miasta Szczyrk
do roku 2016;
 niespełnianie warunków określonych dla realizacji obiektów infrastruktury turystycznej i sportowej w wytycznych zawartych w RPO WS
i w jego uszczegółowieniu;
 niespełnianie warunków lokalizacyjnych dla tras narciarstwa biegowego
i tras rowerowych określonych w Strategii rozwoju turystyki województwa śląskiego 2004–2013 (umiejscowienie daleko od wyciągów narciarskich, parkingu dla pojazdów, bez oznakowania tras, dostępu do usług
gastronomicznych, serwisowych, instruktorów narciarstwa biegowego
i wypożyczalni sprzętu);
 pominięcie przy planowaniu inwestycji faktu istnienia kompleksów biegowych tras narciarskich na terenie sąsiednich miejscowości.

– braku zaplecza sanitarnego lub gastronomicznego dwóch projektów,
które uzupełniałyby ich ofertę turystyczną;

Brak zaplecza
sanitarnego
lub gastronomicznego
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Przykłady
1. Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych – beneficjent Urząd
Gminy w Dubiecku:
 brak zaplecza sanitarnego.

Złe zasady udostępniania
obiektów lub ich brak

2. Projekt Budowa Centrum rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku:
 niewyposażenie dofinansowanego crossowego toru rowerowego
(w zimie pełniącego rolę trasy do narciarstwa biegowego) w elementy
infrastruktury towarzyszącej i wspomagającej.

– zasad organizacyjnych udostępniania obiektów dofinansowanych
w ramach siedmiu projektów;
Przykłady

1. Projekt Wyznaczanie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej – beneficjent Urząd Gminy w Lubaczowie:
 braki w infrastrukturze dotyczącej informacji turystycznej, w otoczeniu
części dofinansowanych budynków – byłej szkoły i świetlicy przy stadionie, brak informacji o możliwości i zasadach korzystania z obiektów
przez odbiorców;
 godziny otwarcia domów kultury i świetlic oraz punktu informacji turystycznej nie były dostosowane do potrzeb turystów.

2. Projekt Budowa Sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego
ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim – beneficjent Urząd
Gminy Węgierska Górka:
 brak informacji o zasadach udostępniania dofinasowanej sali dla osób
spoza szkoły, w tym turystów.

3. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 dla części dofinansowanych obiektów nie ustalono i nie przekazano,
w odpowiedniej formie informacji turystycznej, zasad ich udostępniania;
 godziny otwarcia punktów informacji turystycznej oraz sali wielofunkcyjnej w Zespole Koszarowym w Siedliskach nie były dostosowane
do potrzeb turystów, obiekty te były czynne w niektóre dni tygodnia
i głównie w godzinach popołudniowych.

4. Projekt Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego – beneficjent
Urząd Miejski w Bukownie:
 ograniczone wykorzystywanie dofinansowanego spływu kajakowego
w związku z jego funkcjonowaniem w wybrane dni tygodnia, oraz
w okresie od czerwca do września.
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– niezadawalającego stanu zachowania obiektów siedmiu inwestycji,
świadczącego o niewystarczających staraniach beneficjentów dotyczących należytego utrzymania tych obiektów, oraz o braku bieżących prac.

Niezadawalający
stan techniczny
obiektów

Przykłady

1. Projekt Wyznaczanie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej – beneficjent Urząd Gminy w Lubaczowie:
 niezadawalający stan zachowania części obiektów objętych projektem,
tj. oznakowania tras, przejścia podziemnego w Horyńcu-Zdroju i cerkwiska w Krowicy Samej i w Baszni Dolnej.
2. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 niezadowalający stan zachowania dofinansowanych części dróg fortecznych, wytworzonej infrastruktury, słupków trasujących, drogowskazów,
tablic informacyjnych i elementów małej architektury (ławek, koszy).
3. Projekt Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających
dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka – beneficjent Urząd Gminy Węgierska Górka:
 znaczny stopień zużycia tablic informacyjnych zawierających mapy
i opisy.
4. Projekt Budowa Centrum rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku:
 nierealizowanie obowiązku założenia książki obiektu oraz prowadzenia
obowiązkowych okresowych kontroli jego stanu technicznego;
 nieutrzymywanie dofinansowanego obiektu w należytym stanie.
Zdjęcie nr 6
Tablica informacyjna wykonana w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej
poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających
dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcie nr 7
Niewłaściwy stan obiektu – niewykoszone chwasty i trawa na terenie crossowego toru
rowerowego wykonanego w ramach projektu Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk
(crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

W ocenie NIK ww. uchybienia zarówno w procesie planowania, jak i realizacji dofinansowanych inwestycji spowodowały, że nie były one do końca
miejscami atrakcyjnymi i w pełni użytecznymi dla potencjalnych turystów
i osób odwiedzających. Mogło to wpływać na stopień ich wykorzystania,
co nie służyło rozwojowi turystyki.

5.3.3. Wskaźniki programów
Niewykonanie
niektórych
ze wskaźników
programowych
związanych z turystyką

We wszystkich programach operacyjnych objętych kontrolą określono
wskaźniki, które – stosownie do treści art. 12 pkt 4 zdanie 2 rozporządzenia w sprawie EFRR – miały umożliwiać m.in. pomiar stopnia osiągnięcia
celów osi priorytetowych. Poziom wykonania wskaźników poszczególnych
programów wyniósł od 28% do 880%. Wartości niektórych ze wskaźników
zostały przeszacowane na etapie opracowywania założeń programowych.
W POWT PL-SK ocena realizacji jego celów związanych z turystyką, na podstawie założonych wskaźników, była utrudniona. Wskaźniki te miały charakter mierników produktu i rezultatu, lecz nie odnosiły się do oddziaływania efektów POWT PL-SK.
POWT PL-SK

Poziom realizacji założonych wskaźników programu dotyczących turystyki:
 liczba odnowionych obiektów historycznych (55,6%),
 liczba produktów turystycznych (28%),
 liczba wspólnych projektów (36%),
 liczba partnerów (49,2%),
 liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu (92%).

Przyczyny nieosiągnięcia założonego poziomu wskaźników programu:
 według wyjaśnień IZ:
– ograniczone możliwości finansowe,
– mniejsza niż zakładano liczba zrealizowanych projektów,
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 według NIK:
– przeszacowanie wskaźników na etapie opracowywania założeń POWT
PL-SK.
RPO WP
Poziom realizacji założonych wskaźników programu dotyczących turystyki:
 liczba projektów z zakresu turystyki (100%),
 liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury (109,8%),
 liczba wspartych instytucji kultury (158,2%),
 liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (142,3%).

Pierwotnie określone wartości wskaźników RPO WP zostały przeszacowane w związku ze znaczną liczbą wniosków dotyczących wsparcia
z zakresu kultury. W efekcie, w 2012 r. wartość wskaźników związanych
z rozwojem turystyki ograniczono, zaś zwiększono docelowe wartości
wskaźników projektów z zakresu wsparcia kultury. W ocenie NIK, było
to konsekwencją przyjęcia w ramach konkursu kryteriów promujących projekty dotyczące wsparcia kultury.
RPO WS

Poziom realizacji założonych wskaźników programu dotyczących turystyki:
 liczba projektów z zakresu turystyki (274%),
 liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP (34%),
 liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem
w ramach programu (227%),
 przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu (150%),
 liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki (109%),
 liczba projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (53%),
 liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (89%).

Przyczyny nieosiągnięcia założonego poziomu wskaźników programu:
 przeszacowanie na etapie programowania wskaźnika dotyczącego pomocy
inwestycyjnej dla MŚP, w związku z wyższą niż zakładano, średnią wartością
projektów, co skutkowało koniecznością ograniczenia liczby beneficjentów;
 brak zainteresowania beneficjentów realizacją projektów dotyczących
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze turystyki.
MRPO
Poziom realizacji założonych wskaźników programu dotyczących turystyki:
 liczba projektów związanych z turystyką (89%),
 liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem
w wyniku realizacji projektów (880%),
 liczba utworzonych miejsc pracy (122%).
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5.3.4. Wskaźniki projektów
Osiągnięcie większości
wskaźników
w projektach objętych
kontrolą

Brak mechanizmów
zapewniających ocenę
wpływu zrealizowanych
inwestycji na rozwój
ruchu turystycznego

Wskaźniki projektów
nie stanowiły
wiarygodnego źródła
informacji o skuteczności
oddziaływania projektu
na turystykę

We wszystkich 19 projektach objętych kontrolą zrealizowano założone
wskaźniki produktu, które odnosiły się m.in. do liczby obiektów objętych
wsparciem, czy też liczby nowych produktów turystycznych. W 15 projektach osiągnięto założone wskaźniki rezultatu. W szczególności dotyczyły
one: liczby miejsc pracy oraz turystów korzystających z efektów projektów. Innymi wskaźnikami rezultatu były też m.in.: liczba imprez/wydarzeń
publicznych, liczba osób w nich uczestniczących i – w przypadku przedsiębiorców – wzrost przychodów ze sprzedaży.

W związku z realizacją ośmiu projektów objętych kontrolą, we wnioskach
o dofinansowanie określono wskaźniki, które były monitorowane przez
beneficjentów i stanowiły źródło informacji o założonych w nich celach.
W pozostałych 11 przypadkach, brak było mechanizmów, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu zrealizowane w ramach projektów inwestycje wpłynęły na rozwój turystyki
i wzrost ruchu turystycznego. Było to związane z przedstawionymi poniżej zagadnieniami.

Wskaźniki siedmiu objętych kontrolą projektów, w szczególności wskaźniki
rezultatu albo nie odnosiły się do celów projektów, w szczególności dotyczących turystyki, albo metody ich obliczania zostały określone nieprecyzyjnie. W przypadku czterech z nich (dofinansowanych w ramach POWT
PL-SK) mimo, że odpowiadały one wskaźnikom programu i były tak skonstruowane, że szczegółowo przedstawiały etapy realizacji projektu, efekty
rzeczowe oraz współpracę partnerską, to nie były wystarczającym źródłem informacji o realizacji założeń POWT PL-SK, dotyczących turystyki.
Nie pozwalały także na jednoznaczne stwierdzenie, czy założone cele projektów, w szczególności dotyczące turystyki zostały osiągnięte. Utrudniało
to ocenę wpływu tych projektów na rozwój turystyki na terenie gmin,
w których były one realizowane. Tak skonstruowane wskaźniki nie stanowiły wiarygodnego źródła informacji o wpływie zrealizowanego projektu
na turystykę, a także o stopniu wykonania założonych celów.
Przykłady

1. Projekt Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku
i Medzilaborcach – beneficjent Urząd Miasta w Sanoku:
 założone wskaźniki projektu46 nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie, czy cel główny zrealizowanego projektu, tj. zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru gmin poprzez wzmocnienie infrastruktury
turystycznej i sportowo-rekreacyjnej został osiągnięty.
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Realizacja jednego wspólnego projektu, przebudowanie/wybudowanie 13 boisk, zorganizowanie
dwóch wyjazdów uczniów, zorganizowanie trzech imprez sportowych, postawienie dziewięciu
tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, rozdanie 500 gadżetów promocyjnych, oraz
wytworzenie baneru promocyjnego, wyemitowanie spotu reklamowego, uruchomienie strony
internetowej, stworzenie nowego produktu turystycznego, podpisanie umowy partnerskiej
realizowanej po zakończeniu projektu.
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2. Projekt Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gminie Poczesna – beneficjent Urząd Gminy w Poczesnej:
 założone wskaźniki projektu47 nie nawiązywały bezpośrednio do celu ogólnego projektu, którym była poprawa dostępności turystów oraz mieszkańców gminy i regionu do infrastruktury aktywnych form turystyki.

3. Projekt Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego – beneficjent
Urząd Miejski w Bukownie:
 nieprecyzyjna metoda obliczania liczby turystów korzystających z inwestycji stanowiącej jeden ze wskaźników projektu, która uwzględniała
wyłącznie korzystających ze spływu kajakowego i z posiłków w Domu
Turysty. Nie uwzględniała jednak korzystających ze szlaków pieszych,
parkingów i miejsc postojowych, udostępnianych bezpłatnie.

4. Projekt Utrwalenie pamięci o regionalnej tradycji i osobach zapisanych w historię Cieszyna, poprzez uruchomienie restauracji w sąsiedztwie zabytkowego Cmentarza Komunalnego – beneficjent WiP Spółka
Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Piotr w Cieszynie:
 niedoprecyzowanie wyznaczników dotyczących wskaźnika rezultatu
dotyczącego liczby osób korzystających z nowych obiektów bazy gastronomicznej oraz pozostawienie beneficjentowi swobody przy wyborze
metody jego obliczania, pozbawiło Instytucję Pośredniczącą wiarygodnych informacji na ten temat.

W 12 przypadkach, nawet sami beneficjenci, czy jst, na terenach których
zrealizowano projekty lub sąsiednie jst, nie potrafiły wykazać wpływu dofinansowanych inwestycji na rozwój turystyki. Ocenę taką, także w sytuacji
precyzyjnego określenia wskaźników, utrudniał fakt nieokreślenia poziomu
tych wskaźników dla okresu poprzedzającego realizację trzech projektów.
Przykłady

1. Wójt Gminy Dubiecko podał, że według naszych obserwacji realiza-

cja projektu przyczyniła się do rozwoju ruchu turystycznego na terenie
gminy. Ze względów jednak na niekomercyjny charakter obiektów oddanych
do użytku nie mamy jednoznacznych danych, lecz jedynie szacunkowe.
 trzy gminy sąsiadujące z gminą Dubiecko nie miały wiedzy o realizowanym przez nią projekcie. Dwie stwierdziły, że zrealizowany projekt
nie wpłynął na rozwój ruchu turystycznego, w tym zwiększenie liczby
odwiedzających turystów, ożywienie gospodarcze i wzrost liczby miejsc
pracy w tych gminach;
 przyjęte wskaźniki projektu, zwłaszcza rezultatu dotyczące: liczby turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej oraz
liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego, które
zostały objęte dofinasowaniem, bez określenia ich wartości w roku
„0” określone zostały w sposób ogólny i nie pozwalały jednoznacznie
stwierdzić, czy cel bezpośredni projektu, tj. wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, doprowadził do zwiększenia liczby turystów.
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Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
(infrastruktura punktowa), powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów
infrastruktury aktywnego wypoczynku (infrastruktura punktowa), liczba 2545 osób
korzystających z obiektu, w okresie do 30 czerwca 2016 r.
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2. Gminy objęte oddziaływaniem projektu Zagospodarowanie zespołu
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki
kulturowej, etap I (beneficjent – Związek Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemyśl) w większości wskazały, że jest za wcześnie na ocenę wpływu
projektu na ożywienie gospodarcze regionu lub, że nie dysponują danymi
w tym zakresie. Wyjątkiem były Urzędy Gmin w Krzywczy, Krasiczynie i Birczy, które mimo iż tworzyły Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
podały, że realizacja projektu nie przyczyniła się do ożywienia gospodarczego i wzrostu miejsc pracy.
3. Wspólnicy WiP Spółka Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Piotr w Cieszynie nie byli w stanie wykazać wpływu zrealizowanego projektu na rozwój
turystyki na terenie miasta. Również Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu
Miejskiego w Cieszynie wyjaśnił, że ze względu na to że urząd nie posiadał
informacji o projekcie, niemożliwa jest ocena jego wpływu na ww. wskaźniki.

4. W przypadku projektu Jurajski Raj w Gminie Zabierzów – produkt i oferta
turystyczna przed przystąpieniem do jego realizacji, jak i w trakcie funkcjonowania, nie podjęto działań w celu zmierzenia wpływu funkcjonowania
obiektów Jurajskiego Raju na rozwój ruchu turystycznego na terenie gminy.
Liczba 20 tys. osób odwiedzających rocznie szlaki turystyczne gminy – oszacowana i podana we wniosku o dofinansowanie – nigdy nie została zweryfikowana faktycznymi badaniami. Na terenie gminy nie dokonywano pomiarów natężenia ruchu turystycznego. Gmina nie prowadziła badań w zakresie ruchu turystycznego.

Beneficjenci trzech projektów monitorowali i mierzyli wskaźniki rezultatu
dotyczące liczby osób, które skorzystały z obiektów, w sposób niezgodny
z umową o dofinansowanie, przeszacowując informacje przekazywane
do IZ, lub – mimo obowiązków wynikających z wniosku o dofinansowanie
– nie monitorowali ich.
Przykłady

1. Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych – beneficjent Urząd
Gminy w Dubiecku:
 beneficjent nie dokonywał pomiarów i nie monitorował stopnia wykorzystania osiągniętych rezultatów w sposób inny, niż oszacowanie, także
oparte o obserwacje;
 beneficjent nie dokonywał pomiaru wartości mających wpływ na osiągnięcie dwóch wskaźników rezultatu, tj. liczby turystów i liczby osób
odwiedzających. Beneficjent na początku realizacji projektu, po jego
zakończeniu oraz rok po zakończeniu, tj. w 2012 r. zobowiązany został
do monitorowania wskaźników rezultatu. Stwierdzono jednak, że brak
było dokumentów potwierdzających monitorowanie wartości, mających
wpływ na osiągnięcie tych wskaźników.

2. Projekt Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku:
 nierzetelnie i niezgodnie z umową o dofinansowanie mierzono i monitorowano wskaźnik rezultatu projektu w latach 2011–2016, poprzez

46

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
zawyżanie w sporządzanych raportach liczby turystów korzystających
z obiektów, wykazując w nich imprezy, które odbywały się w innych
miejscach na terenie Szczyrku;
 dane dotyczące monitorowania i pomiaru wskaźnika liczby turystów
korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku miały być dostarczane przez administratora obiektu, a źródłem
informacji na temat stopnia jego osiągnięcia – kwartalne raporty, poparte
m.in. listami obecności z zajęć treningowych, listami obecności uczniów
szkół wykorzystujących obiekty w ramach zajęć, listami startowymi
zawodników biorących udział w zaplanowanych imprezach lub innymi
formami dokumentowania aktywności turystycznej na terenie obiektu;
 w niektórych przypadkach nie dysponowano żadną dokumentacją
z przeprowadzonych imprez i zawodów, wykazanych jako przeprowadzone lub rozegrane na terenie dofinansowanego obiektu.

3. Projekt Utrwalenie pamięci o regionalnej tradycji i osobach zapisanych w historię Cieszyna, poprzez uruchomienie restauracji w sąsiedztwie zabytkowego Cmentarza Komunalnego – beneficjent WiP Spółka
Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Piotr w Cieszynie:
 beneficjent prowadził obowiązkowy monitoring i pomiar wskaźnika
rezultatu projektu w postaci liczby osób, które do 30 września 2014 r.
skorzystały z nowych lokali gastronomicznych w sposób niezapewniający wiarygodnych informacji na ten temat. Z kontroli NIK wynikało, że
dane w zakresie realizacji wskaźnika były w istotny sposób przeszacowane. Może to wskazywać, że spółka w założonym terminie nie osiągnęła planowanej liczby osób obsłużonych w obiekcie (73 000 osób).

Źródła informacji o realizacji wskaźników, w czterech projektach, zostały
określone zbyt ogólnie lub niemiarodajnie. W efekcie beneficjenci potwierdzali osiągnięcie wskaźników na podstawie dokumentów, które w ocenie
NIK, nie mogły stanowić dowodu na wykonanie takich wskaźników.
Przykłady

1. Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych – beneficjent Urząd
Gminy w Dubiecku:
 źródła informacji potwierdzające osiągnięcie wartości wskaźników
dotyczących liczby turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej oraz liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa
kulturowego, przyjętych we wniosku o dofinasowanie projektu i w planie działań naprawczych oraz dokumenty gromadzone przez beneficjenta w tym zakresie nie stanowiły wystarczającego dowodu potwierdzającego ich realizację. Zostały one określone w sposób ogólny i nie
pozwalały jednoznacznie stwierdzić, czy cel bezpośredni projektu,
tj. wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, doprowadził do zwiększenia liczby turystów.
 beneficjent jako źródła osiągnięcia wartości wskaźników rezultatu dotyczących liczby turystów i liczby osób odwiedzających podawał do IZ:
– dla wskaźnika Liczba turystów: liczbę osób którym zorganizowano
przez biuro informacji turystycznej wycieczki do Krakowa, Sandomierza, Krynicy, Łańcuta lub innych miejsc poza terenem gminy, listę
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osób z potwierdzeniem odbioru albumu Gmina Dubiecko – przyjazna turystom (podpisywaną lub nie przez osoby odbierające album),
listę osób potwierdzających obecność w biurze informacji turystycznej (podpisywaną przez osoby odwiedzające), listę osób biorących
udział w imprezach z adnotacją przekazano (…) szt. albumów i (…)
szt. przewodników (bez podpisów osób odbierających te książki),
liczbę odwiedzin na stronie internetowej w zakładce Biuro Informacji Turystycznej;
– dla wskaźnika Liczba osób odwiedzających: wpisy w kronikach, liczbę
wiernych odwiedzających obiekt w czasie niedzielnej mszy św. ujętą
w dokumencie Praktyki niedzielne w parafii, szacunkową liczbę osób
obecnych na ceremoniach ślubnych osób z parafii i spoza niej, szacunkową liczbę osób biorących udział w wydarzeniach kościelnych,
tj. np. I Komunia św., koncert kolęd, Święto Niepodległości, Święto
3 maja ujętych w dokumencie Praktyki niedzielne w parafii.

2. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 jednym ze źródeł danych w zakresie wskaźników rezultatu projektu
dotyczących liczby osób odwiedzających obiekty objęte wsparciem i liczby
turystów korzystających z produktów turystycznych, wskazanym we wniosku o dofinansowanie były dane GUS. Takie źródło informacji, w tym przypadku, nie mogło być miarodajne, gdyż GUS na swoich stronach internetowych nie publikował danych pozwalających na ustalenie liczby osób
odwiedzających obiekty objęte wsparciem i liczby turystów korzystających z wytworzonych/zmodyfikowanych produktów turystycznych. Przyjęty wskaźnik nie spełniał standardów metody SMART, w zakresie precyzji
i możliwości pomiaru.

Nieosiągnięcie
przyjętych w projektach
wskaźników rezultatu
i innych założeń
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3. Projekt Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
– etap I – beneficjent Starostwo Powiatowe w Gorlicach:
 beneficjent nie posiadał precyzyjnych danych w zakresie liczby osób
korzystających z dofinansowanych inwestycji, związanych z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu, umożliwiających porównanie
danych w poszczególnych latach i dających pełną wiedzę o rezultatach
projektu.

W trzech projektach objętych kontrolą nie osiągnięto założonych wskaźników rezultatu, dotyczących m.in. liczby osób, które miały skorzystać z wytworzonych obiektów. Miało to miejsce nawet po wdrożeniu
planu naprawczego w tym zakresie. W jednym projekcie nie osiągnięto
także wskaźnika rezultatu w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy.
W związku z tym dofinansowany obiekt, stanowiący jeden z elementów
projektu, nie został zagospodarowany – do czasu zakończenia kontroli –
w sposób określony w projekcie (baza noclegowa, usługi gastronomiczne),
a wobec tego nie służył rozwojowi turystyki. Wystąpił również przypadek
niezrealizowana założeń projektu, dla których nie określono wskaźników.
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Przykłady
1. Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych – beneficjent Urząd
Gminy w Dubiecku:
 nieosiągnięcie wskaźników rezultatu projektu dotyczących: liczby osób
odwiedzających w latach 2012–2013 oraz liczby turystów w całym
okresie trwałości projektu, nawet po opracowaniu przez beneficjenta
i zaakceptowaniu przez IZ programu naprawczego w tym zakresie.

2. Projekt Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego – beneficjent
Urząd Miejski w Bukownie:
 zrealizowanie założonego w projekcie wskaźnika dotyczącego liczby korzystających z dofinansowanych obiektów zaledwie na poziomie 30,2%.

3. Projekt Utrwalenie pamięci o regionalnej tradycji i osobach zapisanych w historię Cieszyna, poprzez uruchomienie restauracji w sąsiedztwie zabytkowego Cmentarza Komunalnego – beneficjent WiP Spółka
Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Piotr w Cieszynie:
 niezrealizowanie deklarowanego założenia z wniosku o dofinansowanie, dotyczącego chęci stworzenia na terenie obiektu miejsca mającego
na celu przywracanie oraz kultywowanie historii i pamięci o osobach
zasłużonych dla Cieszyna, w związku z niedoprecyzowaniem w umowie
o dofinansowanie szczegółowego zakresu działań związanych z realizacją tej deklaracji oraz nieokreśleniem wskaźników produktu lub rezultatu z tym związanych.

4. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 nieosiągnięcie w pełnym zakresie wskaźnika projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy w Dworze w Babicach (z przewidywanych
czterech etatów utworzono 1,5 etatu). Przyczyną niezagospodarowania obiektu był brak zainteresowania ze strony podmiotów zewnętrznych prowadzeniem działalności gospodarczej w tym obiekcie, na zasadach określonych w projekcie. Dwór w Babicach został oddany do użytkowania w dniu 30 września 2015 r. i od tego czasu nie był wykorzystywany do obsługi ruchu turystycznego i nie wpływał na jego rozwój. Mogło
to być związane z błędami popełnionymi przy opracowywaniu założeń
projektu.
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Zdjęcie nr 8
Nieużytkowane wyposażenie Dworu w Babicach, przystosowanego do obsługi ruchu
turystycznego w ramach projektu Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Nierzetelna egzekucja
przez IZ RPO WP
wskaźników rezultatu

IZ RPO WP nierzetelnie egzekwowała od beneficjentów osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu. Dotyczyło to pięciu z sześciu projektów dotyczących turystyki, w których nie osiągnięto tych wskaźników. IZ nie stosowała przy tym w pełni procedur wewnętrznych, dotyczących wykonywania
zadań związanych z analizą oświadczeń w sprawie zachowania trwałości,
jak i kontroli przeprowadzanej u beneficjentów.
W tych przypadkach podejmowano inne czynności, niż przewidziane
w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP. Działania tej instytucji były niewystarczające, a w efekcie również nieskuteczne, ponieważ nie udało się uzyskać zakładanych wartości wskaźników w większości projektów, w których stwierdzono problemy z ich osiągnięciem. Szczególnie istotne było
to w przypadku projektu, w którym przez cały okres trwałości projektu
nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu wskaźnika, dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy, pomimo iż beneficjent podczas oceny uzyskał
za jego przyjętą wartość, maksymalną liczbę punktów.
Przykłady

1. Projekt Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb
Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – etap III – przez cały okres
trwałości projektu nie utworzono połowy nowych miejsc pracy, pomimo
iż zakładana przez beneficjenta wartość wskaźnika dotycząca nowych
miejsc pracy była punktowana na etapie konkursu, a beneficjent ten uzyskał za zakładane wielkości maksymalną, przysługującą liczbę punktów.

2. W przypadku pięciu projektów, których beneficjenci informowali IZ o nieosiągnięciu założonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników
rezultatu nie stosowano zasad Postępowania w przypadku nieosiągnięcia
przez beneficjenta założonych wskaźników rezultatu w zakresie osi priorytetowych I – VII RPO WP oraz Procedury dotyczącej nieosiągnięcia wartości
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docelowych wskaźnika/ów rezultatu będącego/cych kryterium oceny projektów stanowiącej część Instrukcji Wykonawczej, które obowiązywały w IZ
od dnia 15 kwietnia 2014 r. Przykładowo:
 Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez
renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów
oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego:
– nie wezwano beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień i harmonogramu działań naprawczych;
– nie zastosowano procedur w postaci przygotowania stosownych projektów uchwał Zarządu Województwa, pomimo, iż beneficjent nie osiągnął
w 2015 r. wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 Projekt Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych:
– IZ nie podejmowała żadnych udokumentowanych działań wobec beneficjenta, który w oświadczeniu w sprawie trwałości za rok 2012 poinformował, iż nie osiągnął w ww. roku wskaźników rezultatu: Liczba turystów
korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej oraz Liczba
osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem;
– nie podejmowano działań wobec beneficjenta pomimo, iż beneficjent nie
osiągnął w latach 2015 i 2016 wskaźnika rezultatu Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej, a zalecenia z kontroli trwałości przeprowadzonej w maju 2015 r. nie zostały wykonane;
– w wyniku kontroli trwałości projektu uznano za dostateczny przesłany
przez beneficjenta sposób wdrożenia rekomendacji oraz plan działań
naprawczych pomimo, iż beneficjent nie przedstawił żadnych działań
naprawczych mających na celu osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźników rezultatu.

IZ POWT PL-SK, w przypadku 12 projektów w których nie osiągnięto
założonych wskaźników, podejmowała odpowiednie działania wobec
beneficjentów: analizowała stopień ich realizacji, przyczyny takiego
stanu oraz porównywała faktycznie osiągnięte efekty do celów projektu,
a w uzasadnionych sytuacjach wyznaczała projekt do kontroli trwałości.

Odpowiednie działania
IZ POWT PL-SK
w przypadku
nieosiągnięcia
wskaźników

Środki z UE otrzymane w ramach projektów, przez wszystkich objętych
kontrolą beneficjentów, znacząco warunkowały zarówno zakres i termin
realizacji poszczególnych inwestycji. Jak wynika z wyjaśnień beneficjentów, w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach programów:
−− nie zrealizowano by czterech inwestycji,
−− ograniczono by zakres 12 inwestycji,
−− wydłużyłby się termin realizacji 11 inwestycji.

Istotny wpływ
otrzymanego
dofinansowania na zakres
i termin wykonanych
inwestycji

5.3.5. Wpływ otrzymanego dofinansowania z UE na zakres i termin
wykonania inwestycji

Przykłady

 Brak wsparcia ze środków publicznych wpłynąłby w sposób istotny
zarówno na kształt (zamiast dużego kąpieliska rozważano budowę tylko
kąpieliska dla dzieci), liczbę atrakcji, ich jakość w przypadku projektu
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Budowa kompleksowego obiektu hotelowo-wypoczynkowego nad akwenem wodnym w Osieku, celem stworzenia kompletnego produktu turystycznego. Okres realizacji tego projektu uległby wydłużeniu;
 Bez dofinansowania środkami z UE beneficjent projektu Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem Chutor Kozacki w Dolinie Koni podjąłby się realizacji tej inwestycji. Skutkowałoby to rozciągnięciem inwestycji w czasie oraz
ograniczeniem zakresu realizacji projektu;
 Bez wsparcia ze strony UE realizacja projektu Karpacka Mapa Przygody
– wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza byłaby niemożliwa.

5.4. Współpraca i komunikacja w dziedzinie turystyki,
w związku z jej wsparciem środkami UE
Działania promocyjne
i w zakresie współpracy

Spośród 18 beneficjentów dofinansowanych projektów objętych kontrolą
– 11 aktywnie promowało efekty zrealizowanych inwestycji, zaś 15 współpracowało w tym zakresie z innymi podmiotami.
Przykłady

1. Projekt Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl

w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I – beneficjent
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl:
 wydawanie i kolportaż ulotek informacyjnych o projekcie i kalendarzy
promujących projekt;
 organizowanie cyklicznych imprez plenerowych i okolicznościowych
na terenie obiektów objętych projektem;
 promowanie projektu w mediach, w tym m.in. uczestnictwo w audycjach
radiowych prowadzenie relacji z organizowanych imprez, organizacja
konferencji prasowych dotyczących projektu, reportaże i artykuły prasowe;
 organizowanie wystaw plenerowych promujących projekt;
 zlecenie wykonania filmów promujących obiekty objęte projektem;
 zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji na temat
efektów zrealizowanego projektu, organizowanych imprez oraz działań
promocyjnych;
 promowanie projektu przez Przemyski Klaster Turystyczny, w skład
którego wchodziły m.in. punkty informacji turystycznej, biura podróży,
hotele i inne podmioty turystyczne;
 współpraca beneficjenta z innymi podmiotami realizującymi zadania
w zakresie turystyki, m.in. z Fundacją Wspólne Dziedzictwo z Krakowa.

2. Projekt Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gmi-

nie Poczesna – beneficjent Urząd Gminy w Poczesnej:
 konsultowanie zakresu projektu – na etapie opracowywania i w trakcie
realizacji – z mieszkańcami oraz ze stowarzyszeniami i grupami turystycznymi;
 wspólna organizacja imprez sportowych, turystycznych z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, Regionalnym Oddziałem PTTK w Częstochowie,
z lokalnymi stowarzyszeniami, oraz promowanie ich w mediach lokalnych i na stronach internetowych ww. podmiotów;
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 współpraca z innymi gminami w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Bractwo Kuźnic – zorganizowano zawody nordic-walking
i rajdy rowerowe, oraz wydano mapę turystyczną i album Rowerem
po Bractwie Kuźnic.

Siedmiu beneficjentów48 nie wykorzystywało dostępnych możliwości
promocji efektów zrealizowanych inwestycji, zaś trzech49 nie podejmowało także współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami działającymi
m.in. w branży turystycznej. Ograniczali się oni jedynie do typowych działań wynikających z wniosków o dofinansowanie projektów (tablice informacyjne, materiały reklamowe). Nie informowali jednak o możliwościach,
jak i zasadach korzystania z obiektów. Mogło to wpłynąć na mniejsze zainteresowanie tymi inwestycjami potencjalnych turystów i faktyczny poziom
ich wykorzystania.

Ograniczona promocja
przez beneficjentów
efektów zrealizowanych
projektów

W ocenie NIK odpowiednie działania w zakresie promocji oraz współpracy
mogą przełożyć się na zwiększenie zainteresowania ofertą, a także lepszy
wizerunek i większą rozpoznawalność produktu lub usługi turystycznej.
Przykłady

Projekt Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element
tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego – beneficjent Urząd
Miejski w Bukownie:
 nie podejmował skoordynowanych działań promocyjnych efektów projektu;
 ograniczał się głównie do zamieszczenia ogólnych, częściowo nieaktualnych
informacji o projekcie na stronie internetowej oraz wydania przewodnika
i mapy turystycznej;
 dostęp do informacji o projekcie był utrudniony w związku z brakiem
odrębnej zakładki odsyłającej, wymaganej na podstawie dokumentów programowych;
 w bardzo małym zakresie wykorzystał multimedialne możliwości promocji,
tj. Internet, interaktywne przewodniki, aplikacje na smartfony.
W trakcie kontroli NIK:
– przygotowano Plan promocji wytworzonych obiektów, obejmujący
m.in. zamieszczenie informacji w serwisach turystycznych, nawiązanie
współpracy z klubami turystyki i biurami turystycznymi, wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego oraz zakup i montaż informacyjnych
znaków drogowych, dotyczących w szczególności szlaków turystycznych
oraz bazy noclegowo-gastronomicznej;
– rozszerzono informacje turystyczne na stronie internetowej gminy.
Na koniec 2016 r. z wytworzonej w ramach projektu infrastruktury skorzystało
zaledwie 30,2% zakładanej liczby turystów. W ocenie NIK, na powyższy stan
wpływ miały m.in. nierzetelnie prowadzone działania promocyjne.

48
49

Urząd Miejski w Bukownie, Urząd Miasta w Sanoku, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Urząd
Miejski w Szczyrku, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Urząd Gminy w Dubiecku, WiP Spółka
Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Wiesław w Cieszynie.
Urząd Miejski w Bukownie, Urząd Miejski w Szczyrku, WiP Spółka Cywilna Płaza Wiesław – Holisz
Wiesław w Cieszynie.
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Projekt Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku
i Medzilaborcach – beneficjent Urząd Miasta w Sanoku:
 nie informował o możliwości skorzystania z dofinansowanych boisk,
 oprócz działań wynikających z założeń projektu, prowadzona promocja
po stronie słowackiej, ograniczyła się do organizacji jednego turnieju piłkarskiego.

Projekt Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) – beneficjent Urząd Miejski
w Szczyrku:
 w większości internetowych serwisów mapowych i turystycznych, w materiałach oraz na portalu Beskidzkiej 550 nie prezentowano informacji o dofinansowanym obiekcie;
 informacja na temat oferty i warunków udostępniania obiektów była słabo
dostępna dla przedsiębiorców i organizacji społecznych – organizatorów
imprez;
 nie podejmowano działań organizacyjnych mających na celu lepsze wykorzystanie stworzonego w ramach projektu obiektu oraz rozpropagowanie
narciarstwa biegowego i kolarstwa crossowego;
 prowadzone działania promocyjne, oprócz realizacji obowiązkowych zadań
promocyjnych projektu i wynikających bezpośrednio z umowy, ograniczały się do ogólnej informacji o istniejącej trasie narciarskiej i crossowej
na stronie internetowej miasta, w części poświęconej trasom biegowym
w Szczyrku oraz atrakcjom turystycznym;
 ogólne informacje o projekcie nie były zsynchronizowane lub powiązane
z informacjami na temat możliwości dojazdu oraz z informacjami o możliwości skorzystania w pobliżu obiektu z noclegów, gastronomii lub ofert
wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-sportowego;
 do promocji projektu nie wykorzystywano poświęconego mu filmu, który
został opublikowany na stronie internetowej projektów RPO WS oraz
w serwisie Youtube.com – w kanale RPO WS;
 na promocyjnej stronie internetowej miasta, w części poświęconej organizowanym imprezom rekreacyjnym lub sportowym, nie wskazano żadnej
imprezy organizowanej na terenie dofinansowanego obiektu – nie zamieszczono tam również informacji o warunkach śniegowych i stanie przygotowania biegowej trasy narciarskiej;
 informacji na temat obiektu i mających tam miejsce imprez nie przekazywano do partnera zewnętrznego (specjalistycznego podmiotu), którego zadaniem – na podstawie umowy – była obsługa techniczno-administracyjna współpracy gmin Beskidzkiej 5 na rzecz rozwoju produktów
turystycznych, w tym prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej
www.beskidzka5.pl, pełniącej funkcję kompleksowego informatora turystycznego dla mikroregionu oraz publikowanie związanych z nim materiałów promocyjnych. W efekcie, na ww. stronie nie zamieszczono informacji
w internetowej bazie atrakcji, kalendarzu imprez oraz we wspólnych materiałach promocyjnych, a informacje o obiekcie mającym być atrakcją miasta i planowanych na jego terenie imprezach były słabo dostępne, m.in. dla
potencjalnych turystów.
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Tj. przedsięwzięcia pięciu sąsiadujących gmin: Szczyrku, Wisły, Ustronia, Istebnej i Brennej,
zgodnie z projektem Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych
Beskidzkiej 5.
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W wyniku braku efektywnych działań ze strony beneficjenta w zakresie promocji efektów zrealizowanego projektu, w latach 2011–2016, spadła liczba
zawodów rowerowych i narciarskich biegowych oraz imprez rekreacyjnych
przeprowadzonych na terenie obiektu. Organizatorzy imprez kolarskich, biegowych narciarskich i rekreacyjnych pomijali obiekt podczas wyboru miejsca ich lokalizacji. Po zakończeniu realizacji projektu obiekt wykorzystywany
był w bardzo ograniczonym zakresie. W 2011 r. (do końca września) zorganizowano cztery imprezy, w których miało uczestniczyć 435 osób, natomiast
w 2016 r. (do listopada) takich imprez nie odnotowano.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli efekty dofinansowanych projektów
mogą – przy podjęciu odpowiednich działań, w szczególności promocyjnych – mieć pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym transgranicznej. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy zintensyfikować działania
mające na celu większe wykorzystanie potencjału turystycznego projektów. Mogłoby to nastąpić m.in. poprzez odpowiednią promocję ich efektów,
zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej, zwłaszcza wspólnie z partnerami projektów dofinansowanych w ramach POWT PL-SK. Szersze wykorzystanie efektów projektów powinno pozwolić na zwiększenie ich oddziaływania oraz wpłynąć na dalszy rozwój turystyki i ożywienie gospodarcze.
IZ RPO promowały zarówno efekty dofinansowanych inwestycji, jak i możliwości wykorzystania – przez potencjalnych beneficjentów – środków z funduszy UE, na realizację projektów służących rozwojowi turystyki. Podejmowały także współpracę z innymi podmiotami działającymi w sektorze
turystyki. MRR/MR rzetelnie realizowało zadania w zakresie współpracy
i komunikacji związanej z POWT PL-SK.

Działania promocyjne
oraz współpraca IZ

Przykłady

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podjął współpracę
z lokalną organizacją turystyczną. Współpraca koncentrowała się na współdziałaniu w celu promocji Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej
podczas targów turystycznych (krajowych i zagranicznych), w trakcie wizyt
studyjnych dziennikarzy i tour operatorów, a także podczas spotkań branżowych.
 Samorząd Województwa Podkarpackiego współpracował z ościennymi
województwami, gminami i podmiotami turystycznymi. Działania te skierowane były na kompleksowy rozwój turystyki oraz współpracę międzynarodową. Współpraca ta polegała m.in. na organizacji spotkań, konferencji,
wyjazdów studyjnych, akcji promujących region itp.

WST, w przypadku POWT PL-SK, promował wśród potencjalnych beneficjentów możliwość wykorzystania środków z funduszy UE przy realizacji
projektów służących rozwojowi turystyki. Działalność ta polegała m.in. na:
spotkaniach i konsultacjach telefonicznych z beneficjentami (podczas których przedstawiono im podstawowe informacje na temat POWT PL-SK oraz
główne zasady ubiegania się o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2007–2013); zamieszczaniu informacji o programie na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie; organizowaniu
konferencji i szkoleń; wydaniu dwujęzycznego pakietu informacyjnego dla

Niepromowanie
przez WST efektów
dofinansowanych
projektów poza
obszarem wsparcia
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Niepodejmowanie
szerszej współpracy
przez WST
z wyspecjalizowanymi
organizacjami
turystycznymi
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potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie; publikowaniu artykułów. Działania promocyjne prowadzone przez WST obejmowały głównie obszar wsparcia POWT PL-SK, tj. obszar pogranicza –
zarówno stronę polską, jak i słowacką.
Zdaniem NIK, promocja na większym terenie, niż jedynie obszar wsparcia
POWT PL-SK, mogłaby wpłynąć na zwiększenie wykorzystania zrealizowanych inwestycji na potrzeby ruchu turystycznego.

WST nie podjął szerszej współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami
turystycznymi (w tym słowackimi) w celu kompleksowego rozwoju rynku
turystycznego. Działania w zakresie współpracy ograniczały się do takich
organizacji turystycznych, które spełniały warunki kwalifikowalności beneficjentów POWT PL-SK, mogących być partnerami realizowanych w ramach
programu projektów i polegały na wsparciu i pomocy dla tych podmiotów,
analogicznej jak dla innych beneficjentów.
Wprawdzie obowiązek współpracy nie wynikał wprost z dokumentów programowych POWT PL-SK, to jednak mając na względzie zadania WST związane z informacją i promocją, a także posiadaną przez niego wiedzę dotyczącą tego programu a także turystyki, zasadnym byłoby podjęcie takiej
współpracy.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli była ocena skuteczności działań podejmowanych
w ramach RPO oraz POWT PL-SK, realizowanych w perspektywie finansowej 2007–2013, w obszarze turystyki.
Założono, że badania kontrolne umożliwią ocenę zagadnień w ramach
następujących celów szczegółowych dotyczących:

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe
kontroli

1. dokumentów strategicznych województw w zakresie uwzględnienia
potrzeb rozwoju turystyki,
2. wyboru projektów do wsparcia środkami z UE z uwzględnieniem zasady
komplementarności działania,

3. stopnia realizacji programów i projektów oraz działań wpływających
na osiągnięcie i utrzymanie ich efektów,

4. współpracy i komunikacji w dziedzinie turystyki, w związku z jej wsparciem środkami UE.
Kontrolą objęto 23 jednostki, w tym:

Zakres podmiotowy

−− Ministerstwo Rozwoju oraz Centrum Projektów Europejskich – WST,
pełniących funkcje IZ w ramach POWT PL-SK;

−− Trzy Urzędy Marszałkowskie: Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego pełniące funkcje IZ w ramach RPO;
−− 18 beneficjentów projektów dotyczących turystyki, zrealizowanych
w ramach ww. programów.
Kontrolę przeprowadzono w:

Kryteria kontroli

−− Ministerstwie Rozwoju oraz WST, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5
ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności;

−− urzędach marszałkowskich oraz u beneficjentów będących podmiotami samorządowymi na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy
o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności;

−− u beneficjentów będących podmiotami niepublicznymi na podstawie
art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: legalności i gospodarności.

Kontrolą objęto lata 2007–2016 oraz działania i zdarzenia przed 2007 r.
i po 2016 r., jeżeli miały bezpośredni wpływ na zagadnienia objęte kontrolą.
Postępowanie kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 16 listopada
2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
W ramach postępowania kontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f
ustawy o NIK, uzyskano informacje od właściwych miejscowo urzędów gmin
oraz organizacji turystycznych, dotyczące wpływu dofinansowanych projektów na rozwój ruchu turystycznego oraz sytuację gospodarczą, a także współpracy z beneficjentami w celu upowszechnienia efektów projektów. Przeprowadzono również oględziny zrealizowanych, w ramach projektów, inwestycji.

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK
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Pozostałe informacje

W trakcie kontroli pozyskano od Urzędu Statystycznego w Rzeszowie dane
statystyczne dotyczące turystyki, które wykorzystano na potrzeby kontroli.

Kontrola Wsparcie ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej
(D/16/507) została podjęta ze wspólnej inicjatywy NIK i Najwyższego
Urzędu Kontroli Republiki Słowacji. Kontrola NIK była prowadzona równolegle do kontroli Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowacji Wsparcie
ruchu turystycznego na Słowacji ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Kontrolę przygotowano w oparciu o przeprowadzoną analizę dostępnych materiałów, w tym doniesień medialnych, z których wynikało, że nie
wszystkie środki pochodzące z UE zostały zainwestowane skutecznie i efektywnie w branży turystycznej. Według tych informacji niektóre z dofinansowanych inwestycji zlikwidowano po upływie okresu trwałości, zaś inne
nie były utrzymywane w należytym stanie, pozwalającym na korzystanie
z nich w pełnym zakresie przez turystów. Wskazywano również, że na niezadowalającym poziomie, wpływającym na rozmiar i poziom świadczonych
usług turystycznych, były także informacja i promocja turystyczna, a także
monitorowanie ruchu turystycznego.

Do kontroli wytypowano w sposób celowy 17 beneficjentów, którzy zrealizowali projekty dotyczące turystyki w ramach RPO (w tym w poszczególnych województwach: jeden podmiot prywatny i trzy publiczne) oraz
w ramach POWT PL-SK (dwa w poszczególnych województwach, niezależnie od statusu beneficjenta). Wybierając do kontroli beneficjentów kierowano się zarówno wartością otrzymanego dofinansowania, jak i wpływem
zrealizowanych inwestycji na turystykę. W związku z informacjami wskazującymi na nieprawidłowości dotyczące realizacji jednego z projektów, dofinansowanego ze środków MRPO, kontrolą objęto także beneficjenta tego
projektu.
W trakcie kontroli zorganizowano Panel ekspertów, podczas którego
zostały wypracowane szczegółowe założenia do oceny kontrolowanej działalności.

Wyniki kontroli przedstawiono w 23 wystąpieniach pokontrolnych. Złożono zastrzeżenia do dwóch wystąpień pokontrolnych, tj. dotyczących
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz WIP Spółka
Cywilna Płaza Wiesław-Holisz Piotr w Cieszynie. W pierwszym przypadku
złożono trzy zastrzeżenia, z których Komisja Rozstrzygająca NIK uwzględniła jedno. W drugim przypadku złożono trzy zastrzeżenia, z których jedno
uwzględniono w części.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych
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W związku z ustaleniami kontroli w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, Delegatura NIK w Katowicach skierowała zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Białej, dotyczące wykroczeń, o których mowa w art. 93 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowalne51.

W siedmiu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 15 wniosków pokontrolnych.
51

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.
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Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano siedem wniosków (46,7%) oraz podjęto
działania w celu realizacji kolejnych ośmiu wniosków (53,3%).
W kontroli uczestniczyły: Delegatury NIK w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

1.

Delegatura NIK
w Katowicach

2.

Delegatura NIK
w Katowicach

3.
4.
5.

6.

Delegatura NIK
w Katowicach

Delegatura NIK
w Katowicach

Delegatura NIK
w Katowicach

Delegatura NIK
w Katowicach

7.

Delegatura NIK
w Krakowie

8.

Delegatura NIK
w Krakowie

9.

Delegatura NIK
w Krakowie

10.
11.
12.
13.
14.

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Krakowie

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego

Wojciech Saługa

Opisowa

WiP Spółka
Cywilna Płaza
Wiesław – Holisz
Piotr w Cieszynie

Wiesław Płaza,
Piotr Holisz

Opisowa

Urząd Gminy
Jaworze

Antoni Byrdy
Radosław
Grzegorz
Ostałkiewicz

Opisowa
Opisowa

Piotr Tyrlik

Opisowa

Urząd Miejski
w Szczyrku

Urząd Gminy
w Poczesnej

Krzysztof Ujma

Opisowa

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa

Opisowa

Małopolskie
Centrum Kultury
Sokół w Nowym
Sączu

Karol Górski

Opisowa

Antoni Malczak

Opisowa

Beata Klęczar
Firma Handlowo-Usługowa w Malcu,
Gmina Nowa Wieś

Grzegorz
Niezgoda

Opisowa

Beata Klęczar

Opisowa

Urząd Miejski
w Bukownie

Paweł Kolasa

Mirosław
Gajdziszewski

Opisowa

Mateusz
Morawiecki

Opisowa

Urząd Gminy
Węgierska Górka

Starostwo
Powiatowe
w Gorlicach

Urząd Miasta
i Gminy Szczawnica

Urząd Miasta
i Gminy w Skawinie
Ministerstwo
Rozwoju

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Opisowa
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

15.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Leszek Buller
– Grzegorz Gołda

Opisowa

16.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Centrum Projektów
Europejskich
– Wspólny
Sekretariat
Techniczny
w Krakowie
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Władysław Ortyl

Opisowa

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Urząd Gminy
w Lubaczowie

Tadeusz Pióro

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Urząd Miejski
w Ustrzykach
Dolnych

Wiesław Kapel

Opisowa

Urząd Gminy
w Dubiecku

Bartosz Romowicz

Opisowa

Związek Gmin
Fortecznych
Twierdzy Przemyśl

Robert Choma

Opisowa

Zdzisław
Szymulański

Opisowa

Elżbieta Burtan

Opisowa

Lp.

17.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

19.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

18.

20.
21.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

22.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

23.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Urząd Miasta
w Sanoku

M.L.S. Import
– Export
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
w Krakowie
Urząd Gminy
Zabierzów

Wiesław
Bembenek

Opisowa

Opisowa

Wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych zostały
zamieszczone na stronie internetowej Najwyżej Izby Kontroli https://www.nik.
gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności
społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej (art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów; samorząd województwa;
związki metropolitalne oraz samorząd powiatowy i gminny (art. 3 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Definicja polityki rozwoju

Podmioty realizujące
politykę rozwoju

Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów
i dokumentów programowych (przepis art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Strategiami rozwoju są m.in. dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące
się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym
obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych (art. 9 pkt 3 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Zasady prowadzenia
polityki rozwoju

Programy są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz
strategii rozwoju, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element
programu. Przyjmuje się je w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego
organu (art. 15 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).
Programami są m.in.: programy operacyjne – dokumenty, o których mowa
w art. 37 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, realizujące cele zawarte
w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju, zaś programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne (art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Definicja programów

Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie
projektu zawarta z beneficjentem przez IZ albo działającą w jej imieniu
instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo decyzja. Umowa
albo decyzja określają warunki dofinansowania projektu, a także prawa
i obowiązki beneficjenta z tym związane (art. 30 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, w odniesieniu do projektu, który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny

Umowa
o dofinansowanie

Strategiami odnoszącymi się do regionów są w szczególności: krajowa strategia rozwoju regionalnego; strategia ponadregionalna oraz strategia rozwoju województwa (art. 14a ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju).

Rodzaje strategii

System realizacji zawiera warunki i procedury obowiązujące instytucje
uczestniczące w realizacji programu, obejmujące zarządzanie, monitoring,
ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań
tych instytucji (art. 17 ust. 1a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Pojęcie systemu
realizacji programu
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Zadania IZ

i został zakwalifikowany do dofinansowania, oraz którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych
działań i priorytetów w ramach programu operacyjnego (art. 30a ust. 1
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada IZ, którą jest
odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd
województwa (art. 25 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Główne zadania IZ (art. 26 ust. 1 i 2 ww. ustawy):
1) wypełnianie obowiązków wynikających z art. 60 rozporządzenia Rady
nr 1083/2006;
2) przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego oraz jego zmian, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego;
3) przygotowanie i przekazanie KM do zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki niedyskryminacji
i przejrzystości;
4) wybór, w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 3, projektów, które
będą dofinansowane w ramach programu operacyjnego;
5) zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji;
6) określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego;
7) określenie systemu realizacji programu operacyjnego;
8) monitorowanie postępów w realizacji, ewaluacja programu operacyjnego oraz stopnia osiągania jego celów;
9) prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym kontroli
realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów;
10) zapewnienie właściwej informacji i promocji programu operacyjnego.

IZ, wykonując ww. zadania, powinna uwzględniać zasadę równego dostępu
do pomocy wszystkich kategorii beneficjentów w ramach programu oraz
zapewniać przejrzystość reguł stosowanych przy ocenie projektów.

Zadania KM
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IZ odpowiada za zarządzanie programami operacyjnymi i ich realizację
zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, w tym m.in. za: zapewnienie zgodności wyboru operacji otrzymujących dofinansowanie z przyjętymi dla programu operacyjnego kryteriami oraz zasadami wspólnotowymi
i krajowymi; dokonywanie weryfikacji wydatków zadeklarowanych przez
beneficjentów, jako poniesionych na operacje; zapewnienie funkcjonowania
informatycznego systemu monitorowania i kontroli; ustanawianie procedur i monitorowanie ich przestrzegania; monitorowanie programów, w tym
za kierowanie pracą KM (art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/2006).
Zadania KM (art. 65 rozporządzenia Rady nr 1083/2006):
1) analiza i zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji oraz zatwierdzenie
wszelkich zmian tych kryteriów;
2) okresowy przegląd postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych
celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ;
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3) analiza wyników wdrażania, w szczególności osiągnięcia celów dla każdej
osi priorytetowej;
4) analiza i zatwierdzenie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji;
5) możliwość występowania do IZ z wnioskiem o przeprowadzenie wszelkiego rodzaju przeglądów lub analizy programu operacyjnego mogących
prawdopodobnie przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy lub
do usprawnienia zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego.
IZ, po konsultacji z państwami członkowskimi reprezentowanymi na obszarze objętym działaniem programu, tworzy wspólny sekretariat techniczny.
Zadaniem sekretariatu jest wspomaganie IZ i KM oraz, w stosownych przypadkach, instytucji audytowej w realizacji ich zadań (art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFRR).

WST

Szczegółowe procedury dotyczące informacji i promocji są regulowane
przepisami rozporządzenia wykonawczego nr 1828/2006.

Procedury dotyczące
informacji i promocji

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą m.in. cele: pobudzania aktywności gospodarczej; podnoszenia
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
zachowania wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń. Zawiera ona: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; określenie celów strategicznych
polityki rozwoju województwa; określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. Strategia ta jest realizowana przez
programy rozwoju, RPO, program służący realizacji umowy partnerstwa
i kontrakt terytorialny, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (art. 11 ust. 1, 1c i 3 ustawy o samorządzie województwa).

Strategia rozwoju
województwa

IZ i KM prowadzą monitorowanie poprzez odniesienie do wskaźników
finansowych i wskaźników produktu i rezultatu określonych w programie
operacyjnym (art. 66 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006).

Monitorowanie
programu

Państwo członkowskie lub IZ zapewniają, aby operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowała wkład funduszy wyłącznie, jeżeli w terminie pięciu lat od jej zakończenia nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru
własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji
lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Państwa członkowskie mogą skrócić powyższy termin do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji
przez małe i średnie przedsiębiorstwa (art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady
nr 1083/2006).

Trwałość projektu

Główny cel MRPO: tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego
oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.

Założenia MRPO
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Cele szczegółowe MRPO:
a) podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,
b) poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju,
c) rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Cele i wskaźniki III osi
priorytetowej MRPO

Założenia III osi
priorytetowej MRPO

Mocne i słabe strony
Małopolski związane
z turystyką, wskazane
w programie

64

Osie priorytetowe MRPO: warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy; gospodarka regionalnej szansy; turystyka i przemysł kulturowy;
infrastruktura dla rozwoju gospodarczego; Krakowski Obszar Metropolitalny; spójność wewnątrzregionalna; infrastruktura ochrony środowiska;
współpraca międzyregionalna; pomoc techniczna.
Cel operacyjny III osi priorytetowej MRPO – Turystyka i przemysł kulturowy:
podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Wskaźniki osi:
−− wskaźniki produktu: liczba projektów z zakresu turystyki i liczba
nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów kultury i dziedzictwa;
−− wskaźniki rezultatu: liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów i liczba utworzonych miejsc pracy;
−− wskaźnik oddziaływania: liczba osób odwiedzających Małopolskę.

Główne założenia III osi priorytetowej MRPO – Turystyka i przemysł kulturowy:
−− udzielanie dofinansowania przedsięwzięciom mającym korzystny
wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w trzech głównych obszarach:
rozwoju infrastruktury turystycznej, rozwoju produktów dziedzictwa
kulturowego, wsparcia instytucji kultury;
−− dofinansowanie operacji w ramach wsparcia rozwoju infrastruktury
turystycznej mających wpływ na ekonomiczny rozwój regionu;
−− preferowanie projektów, które przede wszystkim służą przyciąganiu
turystów spoza regionu i są zgodne z celami Strategii rozwoju województwa, w obszarze dotyczącym rozwoju przemysłów czasu wolnego.
Przykładowe cele/oczekiwane rezultaty III osi priorytetowej MRPO – Turystyka i przemysł kulturowy:
 rozwój infrastruktury turystycznej,
 rozwój produktów dziedzictwa kulturowego,
 wsparcie instytucji kultury,
 podwyższenie pozycji Małopolski nie tylko na rynku krajowym, ale także
międzynarodowym,
 wspieranie szerokiego wachlarza inicjatyw kulturalnych przyczyniające
się do rozwoju regionu oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych na rynku krajowym i zagranicznym.
Mocne i słabe strony Małopolski związane z turystyką, wskazane w MRPO:
– posiadanie wybitnych walorów środowiskowych i dziedzictwa historyczno-kulturowego;
– słabe wykorzystanie niektórych obiektów turystycznych, kulturowych
i sanatoryjnych świadczące o znacznych rezerwach oraz o niskiej ich
rentowności;
– brak atrakcyjnej oferty oraz skutecznej promocji;
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– niski standard wyposażenia obiektów i niezadowalająca jakość świadczonych usług;
– zbyt wąska gama oferowanych produktów turystycznych i zróżnicowanych pakietów;
– słabo rozwinięta sieć punktów informacyjnych i samoobsługowych;
– zły stan techniczny bądź niewystarczające zabezpieczenie obiektów
zabytkowych, jak również narastające problemy z prawidłowym ich
utrzymaniem, ochroną i ekspozycją.

Cel główny RPO WP: wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, oparty
na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe, jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie wzrostu jej innowacyjności i produktywności,
jako podstawowych czynników wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Cele szczegółowe RPO WP:
a) tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy;
b) poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez
realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej;
c) stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie;
d) zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym
i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi;
e) tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację,
f) wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury;
g) zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych.
Cel główny VI osi priorytetowej RPO WP – Turystyka i kultura: wzrost
udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury.
Wskaźniki osi:
– wskaźniki produktu: liczba projektów z zakresu turystyki, liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury, liczba wspartych instytucji
kultury,
– wskaźniki rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki, liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla
ruchu turystycznego.

Główne założenia VI osi priorytetowej RPO WP – Turystyka i kultura:
– priorytetowe traktowanie projektów sieciowych przyczyniających się
m.in. do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
– wykazywanie wyraźnego oddziaływania gospodarczego przez projekty
turystyczne;

Założenia RPO WP

Cele i wskaźniki VI
osi priorytetowej
RPO WP

Założenia VI
osi priorytetowej
RPO WP
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– pierwszeństwo projektów, które przede wszystkim przyciągają turystów
spoza regionu, a także wpasowują się w szersze ramy Strategii rozwoju
turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013;
– wspieranie przedsięwzięć związanych z poprawą bazy lokalowej i wyposażenia podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

Mocne i słabe strony
Podkarpacia związane
z turystyką, wskazane
w programie

Założenia RPO WS
Cele i wskaźniki III
priorytetu RPO WS

66

Przykładowe cele/oczekiwane rezultaty VI osi priorytetowej RPO WP
– Turystyka i kultura:
 zwiększenie możliwości zatrudnienia w obszarze infrastruktury turystycznej i kulturalnej, w szczególności w perspektywie długookresowej;
 wyeksponowanie ciekawych walorów przyrodniczych i kulturowych
regionu przyczyniające się do zwiększenia ilości produktów turystycznych;
 wzrost zainteresowania regionem, nie tylko ze względu na piękne
położenie geograficzne, różnorodność zabytków, zbiorów muzealnych, plastyczną spuściznę dawnych i współczesnych artystów, twórczość rękodzielników, twórców i odtwórców dzieł muzycznych, ale również poprzez dogodne warunki i wysoki poziom kulturowy połączony
ze świadomością bogactwa regionu;
 stymulowanie rozwoju gospodarki województwa, a w szczególności
obszarów biedniejszych, lecz posiadających walory turystyczne;
 zwiększenie ruchu turystycznego oraz wzrostu popularności Podkarpacia jako miejsca wypoczynku i rekreacji, przede wszystkim wśród Polaków spoza regionu oraz obywateli państw sąsiednich, a zwłaszcza Ukrainy i Słowacji;
 efekt synergii w zakresie rozwoju turystyki i wykreowanie województwa podkarpackiego jako miejsca przyjaznego do życia i inwestowania,
w związku ze wsparciem w obszarze infrastruktury kulturalnej o znaczeniu regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym.

Mocne i słabe strony Podkarpacia związane z turystyką, wskazane w RPO WP:
– posiadanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, stosunkowo wysokiego stanu czystości środowiska;
– zróżnicowanie oferty, z wiodącą rolą produktów turystyki aktywnej, kulturowej, uzdrowiskowej, przyrodniczo-krajoznawczej, na terenach wiejskich, tranzytowej i poprzemysłowej;
– niski standard bazy turystycznej oraz niewystarczająca – w stosunku
do posiadanego przez region potencjału – ilość obiektów infrastruktury
turystycznej;
– zły stan obiektów dziedzictwa kulturowego.
Główny cel RPO WS: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Cel główny III priorytetu RPO WS – Turystyka: wzrost konkurencyjności
turystycznej regionu.
Cele szczegółowe III priorytetu RPO WS – Turystyka: poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu; tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych; zwiększenie dostępu do informacji turystycznej; wzrost
rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
Wskaźniki priorytetu:
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– wskaźniki produktu: liczba projektów z zakresu turystyki; liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MŚP; liczba
projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
– wskaźniki rezultatu: liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki, objętej wsparciem w ramach programu; przychody z infrastruktury turystyki, objętej wsparciem w ramach programu; liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki; liczba utworzonych
miejsc pracy.
Przykładowe cele/oczekiwane rezultaty III priorytetu RPO WS – Turystyka:
 znaczne zwiększenie ruchu turystycznego, a w rezultacie wzrost gospodarczy regionu w związku z bogactwem turystycznych możliwości
regionu, popartym inwestycjami w rozwój infrastruktury oraz profesjonalną promocją;
 powstanie wizerunku województwa śląskiego, postrzeganego jako miejsca atrakcyjnego dla lokowania inwestycji związanych z obsługą ruchu
turystycznego;
 rozwój działalności związanych z kompleksową obsługą turystów, w tym
m.in. hotelarstwa, gastronomii, transportu w związku z inwestycjami
w infrastrukturę turystyczną;
 stymulowanie rozwoju nowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych
miejsc pracy;
 usprawnienie systemu promocji produktów turystycznych w kraju i za
granicą, obejmującego sieć informacji i obsługi turystycznej, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Główne założenia III priorytetu RPO WS – Turystyka:
Założenia III priorytetu
– wspieranie działań z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, RPO WS
infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki;
– wspieranie infrastruktury zaplecza turystycznego poprzez przedsięwzięcia w zakresie tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej;
– rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez inicjatywy m.in.
w zakresie: aktywnych form turystyki, bazy okołoturystycznej i parków
tematycznych;
– finansowanie działań zmierzających do udoskonalenia systemu informacji turystycznej, m.in. poprzez tworzenie i rozwijanie sieci centrów
i punktów informacji turystycznej;
– czytelne, jednolite systemy oznakowania atrakcji turystycznych;
– propagowanie walorów turystyki regionu poprzez wsparcie organizacji
krajowych oraz zagranicznych imprez i kampanii promocyjnych, a także
poprzez przygotowanie programów rozwoju i programów promocji produktów markowych;
– preferowanie inwestycji kompleksowych, o zasięgu ponadlokalnym,
przyczyniających się wprost do wzrostu gospodarczego, tworzących
nowe produkty turystyczne, kulturowe i tradycyjne, wykorzystujące elementy regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz realizujące założenia wynikające ze Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013;
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Mocne i słabe strony
Śląska związane
z turystyką, wskazane
w programie

Założenia POWT PL-SK

– preferowanie przedsięwzięć uwzględniających w swym zakresie przystosowanie infrastruktury okołoturystycznej oraz innych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez
usuwanie barier architektonicznych.

Mocne i słabe strony Śląska związane z turystyką, wskazane w RPO WS:
– położenie w centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych,
niedaleko międzynarodowych lotnisk,
– atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna,
– ważny ośrodek turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej i pielgrzymkowej,
– zróżnicowane industrialne i wielokulturowe dziedzictwo województwa
oraz walory środowiska przyrodniczego,
– konieczność stworzenia szerokiej i interesującej oferty turystycznej
regionu,
– konieczność usprawnienia systemu promocji produktów turystycznych
w kraju i za granicą, obejmującego sieć informacji i obsługi turystycznej,
z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Cel główny POWT PL-SK: wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy
polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.
Cele strategiczne POWT PL-SK:
– wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów;
– promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska
w polsko-słowackim regionie przygranicznym;
– promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów, opartych na działaniach
typu „ludzie dla ludzi”.

Osie priorytetowe POWT PL-SK:
– rozwój infrastruktury transgranicznej,
– rozwój społeczno-gospodarczy,
– wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty),
– pomoc techniczna.

Cele i wskaźniki II osi
priorytetowej
POWT PL-SK
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Tematy w ramach II osi priorytetowej – Rozwój społeczno-gospodarczy:
– rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki,
– ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
– projekty sieciowe.

Cel główny II osi priorytetowej POWT PL-SK – Rozwój społeczno-gospodarczy: promowanie polsko-słowackiej współpracy partnerskiej dla zrównoważonego społeczno-gospodarczego, środowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów przygranicznych Polski i Republiki Słowackiej.
Cele operacyjne II osi priorytetowej POWT PL-SK – Rozwój społeczno-gospodarczy: zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza, ochrona dziedzictwa kulturowego regionów, ochrona przyrodniczej bioróżnorodności,
tworzenie tematycznych sieci współpracy partnerskiej i grup tematycznych,
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rozwój zasobów ludzkich i oświaty, wzrost wykorzystania informacji i technologii telekomunikacyjnej.

Wskaźniki osi dotyczące turystyki: liczba odnowionych obiektów historycznych, liczba produktów turystycznych, liczba wspólnych projektów, liczba
partnerów, liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu.

Cele/oczekiwane rezultaty tematu 1 osi II priorytetowej POWT PL-SK – Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki:
 zwiększenie i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza,
 poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie pogranicza,
 zwiększenie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego,
 podniesienie kwalifikacji mieszkańców terenów przygranicznych oraz
wzmocnienie lokalnych MŚP poprzez rozwój współpracy pomiędzy
instytucjami edukacyjnymi, organizacjami, stowarzyszeniami gospodarczymi i turystycznymi.

Główne założenia tematu 1 II osi priorytetowej POWT PL-SK – Rozwój
współpracy transgranicznej w zakresie turystyki:
– ukierunkowanie wspólnych przedsięwzięć na rozwój infrastruktury
turystycznej;
– duży nacisk na inwestycje związane z rozwijaniem istniejących i potencjalnych uzdrowisk oraz publiczną opieką zdrowotną;
– zmniejszenie problemu marginalizacji wynikającej z bezrobocia;
– wspieranie projektów ukierunkowanych na nowe produkty turystyczne;
– wzmocnienie istniejącej współpracy pomiędzy partnerami w obszarze
turystyki, sportu i rekreacji i rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza;
– zacieśnianie relacji między polskimi i słowackimi organizacjami i zrzeszeniami turystycznymi;
– zachęcanie do nauki języków polskiego i słowackiego, oraz wymiana
informacji i danych w celu rozwoju turystyki transgranicznej;
– wzmocnienie promocji i ochrony produktów turystyki regionalnej
na terenach przygranicznych.

Założenia II osi
priorytetowej POWT
PL-SK tematu 1
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6.3. Karty projektów objętych kontrolą
Województwo śląskie
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli
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Utrwalenie pamięci o regionalnej tradycji i osobach zapisanych
w historię Cieszyna, poprzez uruchomienie restauracji
w sąsiedztwie zabytkowego Cmentarza Komunalnego
WiP Spółka Cywilna Płaza Wiesław – Holisz Piotr w Cieszynie
1390,8 tys. zł
681,3 tys. zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007–2013

– uruchomienie w Cieszynie „wysoce konkurencyjnego lokalu
gastronomicznego”, poprzez otwarcie w przebudowanym
i rozbudowanym obiekcie dwóch lokali gastronomicznych: restauracji
i baru restauracyjnego wraz z kręgielnią;
– stworzenie miejsca przywracającego historię regionalną i pamięć
o zasłużonych dla miasta osobach, spoczywających na Cmentarzu
Komunalnym;
– umożliwienie rezerwacji przez Internet;
– zapewnienie klientom możliwości połączenia konsumpcji smacznych
posiłków i obejrzenia ciekawych wydarzeń sportowych lub
rozrywkowych;
– zaoferowanie jednocześnie usług gastronomicznych i sportowych;
– zapewnienie atrakcji dla najmłodszych klientów, poprzez stworzenie
placu zabaw;
– stworzenie sali przygotowanej do urządzania spotkań, konferencji,
przyjmowania zorganizowanych grup turystów;
– zaoferowanie bogatej, różnorodnej oferty kulinarnej;
– zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników lokalu poprzez
instalację systemu monitoringu wizyjnego;
– zmiana nawierzchni drogi dojazdowej i chodników wokół
nieruchomości.
– niezrealizowanie deklarowanego założenia z wniosku
o dofinansowanie dotyczącego chęci stworzenia na terenie obiektu
miejsca mającego na celu przywracanie oraz kultywowanie
historii i pamięci o osobach zasłużonych dla Cieszyna, w związku
z niedoprecyzowaniem w umowie o dofinansowanie szczegółowego
zakresu działań związanych z realizacją tej deklaracji oraz
nieokreśleniem wskaźników produktu lub rezultatu z tym
związanych;
– przeszacowanie informacji dotyczących realizacji wskaźnika
rezultatu dotyczącego liczby osób, które skorzystały z nowych lokali
gastronomicznych i w związku z tym prawdopodobne nieosiągnięcie
tego wskaźnika;
– niedoprecyzowanie wyznaczników dotyczących wskaźnika rezultatu
dotyczącego liczby osób korzystających z nowych obiektów bazy
gastronomicznej oraz pozostawienie beneficjentowi swobody
przy wyborze metody jego obliczania, co pozbawiło Instytucję
Pośredniczącą wiarygodnych informacji na temat;
– wykorzystywanie w ograniczonym stopniu możliwości
rozpropagowywania efektów projektu, zwłaszcza w zakresie
współpracy z podmiotami i jednostkami organizacyjnymi
powołanymi do rozwoju lokalnego i wspierania turystyki;
– nieoznakowanie obiektu za pomocą drogowych tablic znakowych
D-28 Restauracja, miejscowego systemu oznakowania informacyjnego
(turystycznego) ciągów komunikacyjnych;
– niespełnianie przez projekt niektórych, istotnych z punktu widzenia
RPO WS oraz Strategii rozwoju turystyki, kryteriów oddziaływania
ponadlokalnego oraz wykorzystywania elementów regionalnego
i lokalnego dziedzictwa kulturowego.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor
rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)
Urząd Miejski w Szczyrku
5519,2 tys. zł
3808,9 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007–2013
– wytworzenie trasy służącej w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym
jako tor do kolarstwa crossowego, a w sezonie zimowym – trasa
do narciarstwa biegowego.
– niewyposażenie dofinansowanego crossowego toru rowerowego
(w zimie pełniącego rolę trasy do narciarstwa biegowego) w elementy
infrastruktury towarzyszącej i wspomagającej;
– brak oznakowania dojazdu do dofinansowanego obiektu;
– nieskomunikowanie trasy biegowej i rowerowej z sąsiadującymi
szlakami turystycznymi i rowerowymi;
– brak wyposażenia i dostosowania obiektu dla turystów i osób
niepełnosprawnych;
– brak oparcia obiektu w Strategii rozwoju turystyki Miasta Szczyrk
do roku 2016;
– niespełnianie warunków określonych dla realizacji obiektów
infrastruktury turystycznej i sportowej w wytycznych zawartych
w RPO WS i w jego uszczegółowieniu;
– niespełnianie warunków lokalizacyjnych dla tras narciarstwa
biegowego i tras rowerowych określonych w Strategii rozwoju
turystyki województwa śląskiego 2004–2013 – umiejscowienie daleko
od wyciągów narciarskich, parkingu dla pojazdów, bez oznakowania
tras, dostępu do usług gastronomicznych, serwisowych, instruktorów
narciarstwa biegowego i wypożyczalni sprzętu;
– pominięcie przy planowaniu inwestycji istnienia kompleksów
biegowych tras narciarskich na terenie sąsiednich miejscowości;
– brak rzetelnej i efektywnej promocji obiektu, mimo zawartej umowy
z innym podmiotem w tym zakresie;
– niewykorzystywanie do promocji obiektu, poświęconego mu filmu;
– nieinformowanie na swojej stronie internetowej o organizowanych
imprezach na terenie obiektu, jak również o panujących tam
warunkach śniegowych i stanie przygotowania biegowej trasy
narciarskiej;
– nieudostępnianie informacji o ofercie dofinansowanego obiektu oraz
zasadach korzystania z niego i udostępniania innym podmiotom;
– wykorzystywanie dofinansowanego obiektu w ograniczonym
zakresie;
– nierzetelne i niezgodne z umową o dofinansowanie mierzenie
i monitoring wskaźnika rezultatu projektu, poprzez zawyżanie
w sporządzanych raportach liczby turystów korzystających
z obiektów;
– nierealizowanie obowiązku założenia książki obiektu oraz
prowadzenia obowiązkowych okresowych kontroli jego stanu
technicznego;
– zaniedbania w utrzymywaniu dofinansowanego obiektu w należytym
stanie;
– niepodejmowanie szerszej współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
zainteresowanymi rozwojem turystyki w regionie.
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ZAŁĄCZNIKI
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli
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KulTurystyka – Terchova, Bela i Jaworze razem na rzecz kultury,
turystyki sportu
Urząd Gminy Jaworze
308,4 tys. euro
240 tys. euro

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka na lata 2007–2013
– zwiększenie atrakcyjności potencjału turystycznego regionu
pogranicza w zakresie infrastruktury turystycznej, kultury i sportu
oraz rozwój współpracy transgranicznej;
– wzrost natężenia ruchu turystycznego;
– poprawa informacji turystycznej, infrastruktury i usług w regionie,
zwłaszcza w obszarze turystyki;
– wspieranie transgranicznej koordynacji działań promocyjnych
i wizerunkowych;
– tworzenie nowych produktów w sektorze turystyki za pomocą
nowoczesnych technologii informacyjnych;
– inwestycje w zakresie infrastruktury okołoturystycznej;
– budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy szkole
podstawowej;
– przeprowadzenie działań promocyjnych projektu, tj. opracowanie
materiałów podkreślających walory turystyczne i historyczne gmin
zaangażowanych w jego realizację, w tym filmu i kroniki regionalnej;
– rozbudowa autokempingu i budowa biura informacji turystycznej;
– rozbudowa i przebudowa „domu rozwoju” turystyki, kultury i tradycji.
– przyjęcie wskaźników projektu nastawionych przede wszystkim
na ocenę rozwoju współpracy transgranicznej gmin realizujących
projekt, niepozwalających na ocenę wpływu inwestycji na rozwój
sektora usług turystycznych i nieodnoszących się bezpośrednio
do celu ogólnego projektu, jakim było zwiększenie atrakcyjności
potencjału turystycznego gminy, jak również w ograniczonym
zakresie odnoszących się do przyjętych celów szczegółowych.
Osiągnięcie wskaźników nie pozwalało na ocenę wpływu realizacji
przyjętych w projekcie zamierzeń na wzrost rozpoznawalności
lokalnej oferty turystycznej oraz wzrost liczby odwiedzających gminę
turystów z kraju i z zagranicy;
– zrealizowana inwestycja przyczyniła się w głównej mierze
do zaspokojenia lokalnych potrzeb w zakresie rozwoju gminnej
infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

ZAŁĄCZNIKI
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w gminie
Poczesna
Urząd Gminy w Poczesnej
1197,3 tys. zł
1001,1 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2007–2013
– budowa centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego – plac zabaw,
kort tenisowy, amfiteatr, ciągi spacerowe, ławki, kosze, oświetlenie;
– poprawa dostępności turystów i mieszkańców gminy i regionu
do infrastruktury aktywnych form turystyki;
– wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej;
– podniesienie jakości infrastruktury okołoturystycznej gminy
i regionu;
– poprawa oferty turystycznej gminy;
– wzrost konkurencyjności turystycznej regionu;
– lepsze wykorzystywanie walorów miejscowości;
– poprawa stanu infrastruktury sportowej gminy, służącej rozwojowi
turystyki i sportu.
– założone we wniosku o dofinasowanie wskaźniki nie nawiązywały
bezpośrednio do celu ogólnego projektu, którym była poprawa
dostępności turystów oraz mieszkańców gminy i regionu
do infrastruktury aktywnych form turystyki;
– gmina nie posiadała danych, które wskazywałyby, że realizacja
projektu wpłynęła bezpośrednio na zwiększenie jej przychodów,
większą liczbę osób korzystających z usług turystycznych czy wzrost
zatrudnienia na jej terenie;
– wykorzystywanie obiektu w większości przez społeczność lokalną,
zwłaszcza dzieci i młodzież uczęszczającą do przedszkola i szkoły;
– ograniczony wpływ realizacji projektu na rozwój ruchu turystycznego
w gminie;
– realizacja przez projekt w niewielkim stopniu założeń określonych
w RPO WS, tj. wzrostu gospodarczego gminy lub stworzenia nowych
produktów turystycznych;
– nieaktualność zapisów Strategii rozwoju gminy w zakresie zapisów
dotyczących turystyki i potrzeba dostosowania jej treści do innych
ponadlokalnych dokumentów planistycznych, np. Strategii rozwoju
województwa śląskiego „Śląskie 2020+”.
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ZAŁĄCZNIKI

Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę
i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki,
poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych
i historycznych w Gminie Węgierska Górka
Urząd Gminy Węgierska Górka
5582,5 tys. zł
3573,6 tys. zł

Reg ionalny Prog ram Operac y jny Województ wa Śląsk iego na lat a
2007–2013
Cele projektu:
– wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych;
– budowa kładki przez rzekę;
– budowa bulwaru spacerowego z drobną infrastrukturą (oświetleniem,
ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery);
– postawienie kierunkowskazów i tablic informacyjnych;
– przedstawienie szerokiej, a zarazem bardziej atrakcyjnej formy
spędzania wolnego czasu na terenie gminy przez mieszkańców
i turystów;
– poprawa dostępności do miejsc o szczególnych walorach
przyrodniczych, historycznych i architektonicznych;
– udostępnienie obszarów rekreacyjnych;
– stworzenie nowych ofert w zakresie spędzania wolnego czasu,
kreowania postaw zdrowego i aktywnego stylu życia, profilaktyki
zdrowotnej, relaksu i wypoczynku;
– rozwój działalności związanej z turystyką, małą gastronomią,
wypoczynkiem, rekreacją aktywną i specjalistyczną.
Problemy
– znaczny stopień zużycia tablic informacyjnych zawierających
dotyczące projektu
mapę szlaków turystycznych, opisy miejsc ciekawych turystycznie
stwierdzone
i historycznie oraz informacje promujące projekt.
w kontroli
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
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Budowa Sali sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego
ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej
rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim
Urząd Gminy Węgierska Górka
1233,8 tys. euro
1048,8 tys. euro

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka na lata 2007–2013
Cele projektu:
– budowa przyszkolnej sali sportowej;
– budowa lodowiska;
– zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i sportowej;
– poprawa jakości infrastruktury turystycznej i sportowej;
– stworzenie warunków do rozwoju istniejących i nowych produktów
turystycznych i sportowych;
– wzrost rozpoznawalności lokalnej oferty turystycznej;
– wzrost liczby turystów z kraju i z zagranicy odwiedzających gminy;
– poprawa jakości życia na terenie gminy;
– propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
– rozwiązanie problemu, jakim jest ograniczona aktywność ruchowa
mieszkańców obu gmin, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Problemy
– brak informacji o zasadach udostępniania dofinasowanej sali dla osób
dotyczące projektu
spoza szkoły, w tym turystów;
stwierdzone
– założone we wniosku o dofinasowanie wskaźniki nie odnosiły się
w kontroli
bezpośrednio do celu ogólnego projektu, ani do celów cząstkowych,
a w szczególności dotyczących stworzenia warunków do rozwoju
istniejących oraz nowych produktów turystycznych i sportowych,
wzrostu rozpoznawalności lokalnej oferty turystycznej, wzrostu liczby
turystów odwiedzających gminy, co w istotny sposób utrudniało ocenę
wpływu zrealizowanego projektu na rozwój turystyki;
– wykorzystywanie dofinansowanej sali gimnastycznej przede
wszystkim przez uczniów i okazjonalnie na organizację imprez
sportowo-kulturalnych, przez co w ograniczonym zakresie
realizowany był cel główny projektu, tj. zwiększenie dostępności
do infrastruktury turystycznej i sportowej.

ZAŁĄCZNIKI
Województwo małopolskie
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski
odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
7857,4 tys. zł
4871,3 tys. zł

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
– wytyczenie i oznakowanie turystyczne i drogowe szlaków
turystycznych;
– budowa miejsc i obszarów aktywności turystycznej;
– przystosowanie obiektów do celów turystycznych;
– promocja;
– rozwój i wzmacnianie infrastruktury produktu oraz jego
atrakcyjności turystycznej.
Problemy
– nieposiadanie przez beneficjenta precyzyjnych danych dotyczących
liczy osób korzystających z dofinansowanych inwestycji, związanych
dotyczące projektu
z monitorowaniem wskaźnika rezultatu projektu, umożliwiających
stwierdzone
w kontroli
porównanie danych w poszczególnych latach i dających pełną wiedzę
o rezultatach projektu.
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocja atrakcyjności
turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
768,4 tys. euro
653,1 tys. euro

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka na lata 2007–2013
Cele projektu:
– wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza
małopolsko-preszowskiego poprzez budowanie marki turystycznej
Karpat;
– opracowanie wspólnej nowatorskiej koncepcji promocji atrakcyjności
turystycznej;
– uruchomienie portalu przedstawiającego m.in. atrakcje turystyczne
i produkty regionalne;
– promowanie istniejących i opracowanie nowych produktów
turystycznych w ujęciu transgranicznym.
Problemy
– nieaktualność informacji dotyczących turystyki na dofinansowanym
dotyczące projektu
portalu informacyjnym.
stwierdzone
w kontroli

Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy
– miast pogranicza polsko–słowackiego poprzez rozbudowę
infrastruktury turystycznej
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
2414,3 tys. euro
1124,1 tys. euro

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka na lata 2007–2013
Cele projektu:
– podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza
polsko-słowackiego;
– podniesienie jakości infrastruktury turystycznej poprzez
wybudowanie dwupoziomowego parkingu z zapleczem usługowym;
– poprawa wykorzystania istniejących walorów turystycznych
pogranicza;
– wzrost ruchu turystycznego;
– wzrost aktywności gospodarczej;
– wzrost ilości miejsc pracy;
– poprawa jakości życia.
Problemy dotyczące –
projektu stwierdzone
w kontroli
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ZAŁĄCZNIKI
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Budowa kompleksowego obiektu hotelowo-wypoczynkowego
nad akwenem wodnym w Osieku, celem stworzenia kompletnego
produktu turystycznego
Beata Klęczar Firma Handlowo- Usługowa w Malcu, Gmina Nowa Wieś
24 994 tys. zł
4994 tys. zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
– stworzenie multifunkcyjnego ośrodka z budynkiem hotelowo-rekreacyjnym, sztucznym lodowiskiem, kortem tenisowym,
kąpieliskiem, ścieżką rowerową;
– poprawa korelacji atrakcji turystycznych i przyrodniczych
z dostępnością do bazy noclegowej i rekreacyjnej;
– zwiększenie poziomu wykorzystania atrakcji kulturowych
i turystycznych regionu;
– poprawa warunków życia miejscowej ludności
–

Budowa kompleksowego produktu turystycznego
Skarby Blisko Krakowa
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
5071,5 tys. zł
3708 tys. zł

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
– rozwój produktów i oferty turystycznej regionu;
– wzmocnienie pozytywnego wizerunku Małopolski jako regionu
atrakcyjnego turystycznie;
– zwiększenie liczby osób odwiedzających Małopolskę i wpływów
z działalności turystycznej;
– stworzenie i promocja kompleksowego produktu turystycznego
wykorzystującego potencjał turystyczny oraz walory przyrodnicze
i dziedzictwo kulturowe w postaci sieci szlaków turystycznych wraz
z infrastrukturą wypoczynkową, ścieżek dydaktycznych.
Problemy
– wykorzystanie w niewielkim zakresie dodatkowych możliwości
rozpropagowania inwestycji poprzez strony internetowe innych
dotyczące projektu
podmiotów;
stwierdzone
w kontroli
– opóźnienia w przekazywaniu informacji do IZ o konieczności
dokonania zmian w projekcie;
– nieweryfikowanie oznakowania tras turystycznych pod kątem ilości
i czytelności przekazywanych informacji i widoczności na szlakach,
niezależnie od kierunku podróżowania.
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ZAŁĄCZNIKI
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element
tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Urząd Miejski w Bukownie
2203,8 tys. zł
1247,5 tys. zł

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
– rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez wykreowanie nowego
produktu turystycznego;
– przebudowa bazy gastronomicznej i jej wyposażenie;
– wybudowanie parkingu i miejsc postojowych;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych;
– zakup i montaż elementów małej architektury na szlakach
turystycznych;
– organizacja spływu kajakowego;
– przygotowanie tablic informacyjnych;
– wydanie mapy miasta i przewodnika.
Problemy
– ograniczone wykorzystywanie dofinansowanego spływu
dotyczące projektu
kajakowego w związku z jego funkcjonowaniem w wybrane dni
stwierdzone
tygodnia, oraz w okresie od czerwca do września;
w kontroli
– brak odpowiednich działań promocyjnych efektów inwestycji;
– nieprecyzyjna metoda obliczania liczby turystów korzystających
z inwestycji, która stanowiła jeden ze wskaźników projektu;
– zrealizowanie założonego w projekcie wskaźnika dotyczącego liczby
korzystających z dofinansowanych obiektów na poziomie 30,2%;
– utworzenie na stronie internetowej beneficjenta zakładki dotyczącej
dofinasowanych obiektów, w trakcie kontroli NIK;
– nieaktualne i ogólne informacje na stronie internetowej dotyczące
dofinasowanych obiektów;
– niepełne zrealizowanie zaplanowanego w projekcie produktu
turystycznego o walorach poznawczych i włączenia go do oferty
turystyki przyrodniczej, poprzez niewykorzystanie możliwości
związanych m.in. z położeniem geograficznym części gminy Bukowno
na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, niezamieszczenie
na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego informacji o wytyczonym szlaku pieszym Diablej
Góry, oraz niepodjęcie działań zmierzających do zwiększenia wiedzy
i świadomości mieszkańców o własnej tradycji oraz włączenia obiektu
do ogólnopolskich programów dydaktycznych, ograniczenie się
do przekazania przewodników do dwóch miejscowych szkół.
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Jurajski Raj w Gminie Zabierzów – produkt i oferta turystyczna
Urząd Gminy Zabierzów
5934 tys. zł
4450,5 tys. zł

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013
– podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu;
– zwiększenie gamy oferowanych produktów turystycznych;
– zwiększenie stopnia wykorzystania atrakcji kulturowych
i przyrodniczych;
– niwelowanie braków i możliwości zaspakajania potrzeb
rekreacyjnych gości;
– podniesienie poziomu informacji turystycznej;
– podwyższenie pozycji Małopolski i gminy na runku turystycznym;
– wprowadzenie nowej jakości usług i informacji turystycznej;
– wsparcie szerokiego wachlarza inicjatyw przyczyniających się
do wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych;
– wykonanie 13 „krain” – obszarów funkcjonalnych w postaci m.in.
obiektów architektury drewnianej, utwardzonych placów, ścieżek
edukacyjnych, wiosek dziecięcych;
– wzrost liczby stałych miejsc pracy;
– zwiększenie stopnia wyposażenia w infrastrukturę turystyczną
regionu i gminy;
– zwiększenie ruchu turystycznego.
Problemy
– nie podjęto działań w celu zmierzenia intensywności ruchu
dotyczące projektu
turystycznego, zaś liczby osób odwiedzających rocznie szlaki
stwierdzone
turystyczne gminy, która została oszacowana i założona we wniosku
w kontroli
o dofinansowanie, nie zweryfikowano faktycznymi badaniami.
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Województwo podkarpackie
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku
i Medzilaborcach
Urząd Miasta w Sanoku
2183,9 tys. euro
1856,3 tys. euro

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka na lata 2007–2013
Cele projektu:
– przebudowa 11 boisk zlokalizowanych przy dwóch gimnazjach,
trzech szkołach podstawowych i w Ogródku Jordanowskim;
– zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru gmin poprzez
wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej;
– dostosowanie transgranicznej infrastruktury turystycznej
i sportowo-rekreacyjnej do potrzeb użytkowników – mieszkańców
gmin oraz turystów krajowych i zagranicznych;
– rozwój partnerstwa w ramach projektu;
– nawiązanie ścisłej współpracy w dziedzinie turystyki;
– wspólne rozwiązywanie problemu małej aktywności ruchowej
w lokalnej społeczności w regionie przygranicznym;
– analiza możliwości promocji turystyki aktywnej i rozwijanie nowych
form współpracy.
Problemy
– inwestycja nie była bezpośrednio ukierunkowana na rozwój
dotyczące projektu
infrastruktury turystycznej i nowe produkty turystyczne oraz
wzmocnienie istniejącej współpracy pomiędzy partnerami w zakresie
stwierdzone
turystyki;
w kontroli
– dofinansowane boiska służyły głównie społeczności lokalnej, a nie
rozwojowi turystyki, gdyż były przede wszystkim wykorzystywane
przez uczniów pobliskich szkół;
– założone wskaźniki projektu nie pozwalały na jednoznaczne
stwierdzenie, czy cel główny zrealizowanego projektu;
tj. zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru gmin poprzez
wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
został osiągnięty;
– działania promocyjne urzędu tylko w ograniczonym zakresie
wpływały na zainteresowanie turystów efektami projektu;
– nieinformowanie o możliwości skorzystania z boisk przez
potencjalnych turystów;
– promocja projektu po stronie słowackiej, oprócz działań wynikających
z założeń projektu, ograniczyła się do organizacji jednego turnieju
piłkarskiego;
– zły stan techniczny siatki zawieszonej na jednym z boisk
przeznaczonym do gry w siatkówkę.
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Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów
i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją
infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej
Urząd Gminy w Lubaczowie
3760,9 tys. zł
2680,6 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013
Cele projektu:
– wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury poprzez
wzbogacenie oferty gmin o nowe atrakcje, usługi i produkty;
– wytyczenie i oznakowanie rowerowych i pieszych tras turystycznych,
wykonanie czterech punków widokowych, pięciu zjazdów
na przystanki, ustawienie tabliczek informacyjnych, prace remontowe
i konserwatorskie przy obiektach kulturalnych i zabytkowych
położonych przy trasach i ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed
nieskoordynowanym ruchem turystycznym;
– poprawa stanu infrastruktury kultury oraz rewitalizacja i renowacja
zabytkowych obiektów;
– zapewnienie turystom bezpiecznej jazdy rowerami, m.in. poprzez
skierowanie tras na drogi leśne;
– aktywizacja społeczna osób aktywnie spędzających czas wolny
oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju istniejącym
i nowopowstającym gospodarstwom agroturystycznym oraz
podmiotom gospodarczym.
Problemy
– podejmując decyzję o realizacji projektu nie dokonano diagnozy rynku
dotyczące projektu
turystycznego i jego potrzeb;
stwierdzone
– projekt w przeważającej części, dotyczącej remontu obiektów
w kontroli
kulturalnych (świetlice i budynki gminnych ośrodków kultury) miał
charakter lokalny i obiekty były głównie wykorzystywane przez
mieszkańców i nie służyły rozwojowi turystyki;
– założone w projekcie wskaźniki rezultatu nie pozwalały
na jednoznaczną ocenę osiągnięcia celu głównego projektu w zakresie
rozwoju turystyki;
– większość imprez, które stanowiły o realizacji wskaźników projektu
miało zasięg lokalny i służyło jedynie mieszkańcom;
– ocenę osiągnięcia założonych celów projektu utrudniał fakt,
że wielkość założonych wskaźników nie została określona
przez beneficjenta dla roku poprzedzającego realizację inwestycji;
– niezadawalający stan zachowania części obiektów objętych
projektem, tj. oznakowania tras, przejścia podziemnego w HoryńcuZdroju i cerkwiska w Krowicy Samej i w Baszni Dolnej;
– braki w infrastrukturze dotyczącej informacji turystycznej,
w otoczeniu części dofinansowanych budynków byłej szkoły
i świetlicy przy stadionie, brak było informacji o możliwości
i zasadach korzystania z obiektów przez odbiorców;
– godziny otwarcia domów kultury i świetlic oraz punktu informacji
turystycznej nie były dostosowane do potrzeb turystów.
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Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

W poszukiwaniu wspólnych korzeni – tworzenie zaplecza
turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku po Dębami
(Polska) oraz Parku Mieru (Słowacja)
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
1459,4 tys. euro
1091,9 tys. euro

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka na lata 2007–2013
Cele projektu:
– zmodernizowanie Parku pod Dębami oraz budowa toru rowerowego
„pumptruck”;
– rozwój i pogłębianie współpracy transgranicznej pomiędzy gminami
w dziedzinie turystyki i kultury;
– poprawa jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej;
– efektywniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego poprzez
edukację i wymianę doświadczeń;
– zwiększanie szans na rozwój turystyki przygranicznej poprzez
utrwalanie partnerstwa i zacieranie granic.
Problemy
– brak funkcjonalnego połączenia części parku, na terenie których
dotyczące projektu
zostały zlokalizowane efekty projektu (rozdzielone rzeką);
– nieprowadzenie promocji projektu, oprócz działań wynikających
stwierdzone
z założeń projektu, po stronie słowackiej;
w kontroli
– brak możliwości sprawdzenia, w jakim stopniu realizacja projektu
przyczyniła się do rozwoju ruchu turystycznego, w związku z tym,
że nie prowadzono badań w tym zakresie;
– zły stan techniczny drobnych elementów projektu.
Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu

Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczyzny zapleczem dla
innowacji osady turystycznej w Łukowem „Chutor Kozacki w Dolinie
Koni”
M.L.S. Import – Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Krakowie
9262 tys. zł
4189,4 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013
Cele projektu:
– wzrost wartości i rozpoznawalności marki Dolina Koni, także jako
kreatora jakości i innowacyjności w regionie;
– zwiększenie zatrudnienia;
– poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie;
– wzrost konkurencyjności na rynku i zdolności sprzedaży usług;
– obniżenie kosztów jednostkowych prowadzonej działalności;
– dostosowanie zaplecza infrastrukturalnego i ludzkiego do wymogów
polityk horyzontalnych UE, w szczególności zrównoważonego
rozwoju, równości, szans i społeczeństwa informacyjnego;
– wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie
i nadbudowie istniejących budynków, na stylizowany na chutor
kozacki obiekt, świadczący usługi turystyczno-rekreacyjno-szkoleniowe, wyposażony w niezbędną infrastrukturę;
– zakup wyposażenia budynku;
– wprowadzenie na rynek innowacji produktowej pn. Chutor Kozacki
w Dolinie Koni.
Problemy
– używanie przez dzierżawcę dofinansowanego hotelu kategorii
dotyczące projektu
zaszeregowania *** (trzy gwiazdki), pomimo jej uchylenia decyzją
stwierdzone
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
w kontroli
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Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:

Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych
Urząd Gminy w Dubiecku
2493,5 tys. zł
2046,8 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013
– wzrost atrakcyjności turystycznej i poszerzenie oferty turystycznej
gminy z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego oraz
obiektów dziedzictwa kulturowego;
– zwiększenie liczby turystów, a tym samym stworzenie warunków
do dywersyfikacji działalności gospodarczej i do wzrostu
przedsiębiorczości;
– utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie mobilności
zawodowej mieszkańców;
– zwiększenie dochodów gminy z turystyki;
– wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej;
– budowa infrastruktury turystycznej obejmującej parkingi, wiaty,
platformy widokowe – tarasy, miejsca na ogniska oraz elementy małej
architektury przy istniejących obiektach na trasie turystycznej;
– remont i konserwacja zlokalizowanych na trasie zabytkowych
elementów sakralnych w dwóch kościołach;
– utworzenie i wyposażenie biura informacji turystycznej.
– przyjęte we wniosku o dofinansowanie wskaźniki projektu, zwłaszcza
rezultatu dotyczące: liczby turystów korzystających z systemu
rezerwacji i informacji turystycznej oraz liczby osób odwiedzających
obiekty dziedzictwa kulturowego, które zostały objęte
dofinasowaniem, bez określenia ich wartości w roku „0”, oraz źródła
informacji potwierdzające osiągnięcie wartości tych wskaźników
określone zostały w sposób ogólny i nie pozwalały jednoznacznie
stwierdzić, czy cel bezpośredni projektu, tj. wzrost atrakcyjności
turystycznej gminy, doprowadził do zwiększenia liczby turystów;
– beneficjent nie dokonywał pomiarów i nie monitorował stopnia
wykorzystania osiągniętych w ramach projektu rezultatów w sposób
inny niż oszacowanie, także oparte o obserwacje;
– efekty realizacji projektu tylko w ograniczonym zakresie wpłynęły
na rozwój turystyki regionu i ożywienie ruchu turystycznego,
zwłaszcza o zasięgu ponadlokalnym;
– nieosiągnięcie wskaźników rezultatu projektu dotyczących: liczby
osób odwiedzających w latach 2012–2013 oraz liczby turystów
w całym okresie trwałości projektu, nawet po opracowaniu przez
beneficjenta i zaakceptowaniu przez IZ programu naprawczego w tym
zakresie;
– przyjęte we wniosku o dofinasowanie projektu i w planie działań
naprawczych źródła informacji o osiągniętej wartości wskaźników
rezultatu oraz dokumenty gromadzone przez beneficjenta w tym
zakresie nie stanowiły wystarczającego dowodu potwierdzającego ich
realizację;
– zrealizowany projekt przyczynił się głównie do poprawy ogólnej
atrakcyjności gminy;
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Nazwa projektu
Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Nazwa projektu
Nazwa beneficjenta
Kwota projektu
Kwota
dofinansowania
Nazwa programu
Cele projektu:
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Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez
utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem
i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych
– beneficjent, oprócz wpisów do kroniki i szacunkowej liczby osób
biorących udział w ceremoniach ślubnych nie potrafił wskazać
przykładów świadczących o ponadlokalnym charakterze
przedsięwzięcia;
– nieprzeprowadzenie diagnoz i analiz na etapie sporządzania
wniosku o dofinansowanie projektu, powodujące małą skuteczność
oddziaływania efektów zrealizowanego projektu na ożywienie ruchu
turystycznego w regionie;
– słaba organizacja pracy w dofinansowanym biurze informacji
turystycznej;
– brak możliwości stałego, swobodnego dostępu zwiedzających
do obiektów sakralnych objętych projektem;
– brak właściwego oznakowania poszczególnych atrakcji
turystycznych;
– zaniechanie możliwości promowania efektów projektu przez punkty
informacji turystycznej i inne podmioty;
– brak zaplecza sanitarnego;
– zły stan techniczny drobnych elementów dofinansowanej inwestycji.
Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu
udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
23 535,4 tys. zł
10 380,7 tys. zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013
– ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem
oraz sprzyjanie ekonomicznej aktywności, poprzez poprawę
stanu środowiska dla rozwoju działań turystycznych – turystyki
kulturowej;
– utworzenie nowego, markowego produktu turystycznego;
– wzrost dostępności, uznanie dziedzictwa kulturowego regionu
poprzez uczytelnienie i udostępnienie miejsc stanowiących o historii
miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego;
– rozwijanie potencjału w dziedzinie turystyki oraz aktywności
biznesowej w zakresie turystyki;
– poprawa koordynacji, promocji i zarządzania infrastrukturą
turystyczną i kulturową;
– rewitalizacja obiektów fortyfikacyjnych, zespołów koszarowych,
parkowo-dworskich;
– ochrona, konserwacja i mianowanie cmentarzy, pól bitewnych
i obiektów komemoratywnych.
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Nazwa projektu
Problemy
dotyczące projektu
stwierdzone
w kontroli

Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu
udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I
– nieosiągnięcie w pełnym zakresie wskaźnika projektu dotyczącego
utworzenia nowych miejsc pracy, spowodowane błędami przy
opracowywaniu założeń projektu, w związku z tym jeden z obiektów
projektu nie był zagospodarowany w sposób określony w projekcie
i nie służył w całości rozwojowi turystyki;
– ocenę osiągnięcia założonych celów projektu utrudniał fakt,
że wielkość założonych wskaźników nie została określona
dla roku poprzedzającego realizację inwestycji;
– niezadowalający stan zachowania dofinansowanych części dróg
fortecznych, wytworzonej infrastruktury, słupków trasujących,
drogowskazów, tablic informacyjnych i elementów małej architektury
(ławek, koszy);
– bariery infrastrukturalne w postaci braku odpowiedniej informacji
turystycznej i oznakowań w przypadku niektórych z obiektów
projektu;
– nie wszystkie zrealizowane w ramach projektu inwestycje były
dostosowane do potrzeb turystów, dla części obiektów nie ustalono
i nie przekazano w odpowiedniej formie informacji turystycznej,
zasad ich udostępniania;
– godziny otwarcia punktów informacji turystycznej oraz sali
wielofunkcyjnej w Zespole Koszarowym w Siedliskach nie były
dostosowane do potrzeb turystów, obiekty te były czynne w niektóre
dni tygodnia i głównie w godzinach popołudniowych;
– wskazanie w projekcie niemiarodajnego źródła informacji w zakresie
realizacji niektórych wskaźników.
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6.4. Analiza danych statystycznych GUS dotyczących turystyki
Jak wskazuje GUS w opracowaniach dotyczących turystyki, potencjał turystyczny województwa tworzą walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Najczęściej jednak jest on
określany poprzez liczbę turystycznych obiektów noclegowych52, czy miejsc
noclegowych oferowanych turystom53, a jego wykorzystanie mierzone jest
m.in. poprzez liczbę korzystających54, liczbę udzielonych noclegów55, średnią długość pobytu turystów w obiektach. Źródłem danych GUS o stanie
i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe
badanie statystyczne GUS, które dotyczy turystycznych obiektów noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych56. Oprócz charakterystyk liczbowych, do statystycznego opisu zjawisk turystycznych wykorzystuje się najczęściej wskaźniki natężenia57.
Zalicza się do nich m.in. wskaźniki: funkcji turystycznej Baretje’a, intensywności ruchu turystycznego według Schneidera, intensywności ruchu turystycznego według Charvata, gęstości bazy noclegowej, gęstości ruchu oraz
rozwoju bazy noclegowej. Wskaźniki te dla województw objętych kontrolą,
w latach 2011–2016, systematycznie wzrastały. Szczegółowe infromacje
w tym zakresie przedstawiają poniższe zestawienia i grafiki.
Tabela nr 1
Wartości wskaźnika funkcji turystycznej Baretje’a w województwach objętych kontrolą
w latach 2011–2016
Województwo

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Małopolskie

2,2

2,5

2,5

2,6

Podkarpackie

1,0

1,1

1,2

1,3

Śląskie

0,9

1,0

1,0

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

52

53

2,7

1,0

1,3

wzrost
(w %)

2,7

22,7

1,4

40,0

1,0

11,1

W badaniu turystycznych obiektów noclegowych realizowanym przez GUS wyodrębnia się
następujące rodzaje obiektów: hotel, motel, pensjonat, inny obiekt hotelowy, dom wycieczkowy,
schronisko, schronisko młodzieżowe, szkolne schronisko młodzieżowe, ośrodek kolonijny,
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom pracy twórczej, zespoły domków turystycznych,
kemping (camping), pole biwakowe, hostel, zakład uzdrowiskowy, pokoje gościnne (kwatery
prywatne), kwatera agroturystyczna, pozostałe obiekty niesklasyfikowane.
Na potrzeby opracowań GUS (np. Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny
w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 16) zdefiniowano, że uczestnikami turystyki są odwiedzający.
Określenie to dotyczy każdej osoby podróżującej do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym
otoczeniem, na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie
jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego
miejsca. Kategoria „odwiedzający” (krajowi i międzynarodowi) dotyczy: turystów (tzn.
odwiedzających, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystali z zakwaterowania
w odwiedzanym miejscu) i odwiedzających jednodniowych (beznoclegowych).
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Według GUS, korzystający z noclegów to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt
w obiekcie w danym miesiącu i powinny być liczone jeden raz, tj. w miesiącu przybycia do obiektu.
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Dane dotyczące liczby obiektów i miejsc noclegowych obejmują wszystkie obiekty czynne w dniu
31 lipca oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach badanego miesiąca;
przyjęto dla nich maksymalną liczbę miejsc.
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84

1,0

2015 r. 2016 r.
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W opracowaniach GUS przyjmuje się, że liczba udzielonych noclegów to iloczyn osób (turystów)
i liczby nocy ich pobytu.

Np. Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 73.

ZAŁĄCZNIKI
Wskaźnik Baretje’a stanowi iloraz liczby miejsc noclegowych do liczby
mieszkańców. Zwraca uwagę fakt, że w województwie śląskim wzrost
tego wskaźnika nastąpił w roku 2012 i od tego czasu wskaźnik pozostaje
na niezmienionym poziomie. W 2016 r. wskaźnik ten dla Polski wynosił
1,9 i w porównaniu do roku 2011, wzrósł o 18,8%. Wzrost tego wskaźnika
dla województw: małopolskiego i podkarpackiego kształtował się zatem
na poziomie wyższym niż poziom krajowy.
Tabela nr 2
Wartości wskaźnika intensywności ruchu turystycznego według Schneidera
w województwach objętych kontrolą w latach 2011–2016
Województwo

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Małopolskie

95,0

103,6

106,3

111,4

120,9

130,2

Podkarpackie

34,0

34,3

36,7

41,0

45,0

51,0

Śląskie

39,0

40,1

40,4

43,9

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

46,9

50,8

wzrost
(w %)
37,1
30,3
50,0

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Schneidera stanowi
iloraz liczby korzystających z noclegów w ciągu roku do liczby mieszkańców. W latach 2011–2016, w każdym z ww. województw, poziom wskaźnika corocznie wzrastał. W 2016 r. wskaźnik ten dla Polski wynosił 75,3
i w porównaniu do roku 2011, wzrósł o 34%. Wzrost tego wskaźnika
dla województw: małopolskiego i podkarpackiego kształtował się zatem
na poziomie wyższym niż poziom krajowy.
Mapa nr 1
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Schneidera w 2016 r.
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Źródło: Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 78.
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Tabela nr 3
Wartości wskaźnika intensywności ruchu turystycznego według Charvata w województwach
objętych kontrolą w latach 2011–2016
Województwo
Małopolskie

Śląskie

Podkarpackie

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

254,2

285,5

288,3

302,2

99,8

107,3

107,9

117,2

99,0

100,2

98,9

102,1

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

324,6

352,3

wzrost
(w %)
38,6

130,3

143,0

43,3

2015 r.

2016 r.

108,0

115,4

16,6

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Charvata stanowi
iloraz liczby udzielonych noclegów w ciągu roku do liczby mieszkańców.
W latach 2011–2016, w województwach: małopolskim i podkarpackim,
poziom tego wskaźnika corocznie wzrastał. W województwie śląskim
nastąpił jednorazowy spadek (o 1,3%) wartości tego wskaźnika w roku
2013. W kolejnych latach wartość wskaźnika w tym województwie systematycznie wzrastała, lecz ostatecznie wzrost ten był o ponad połowę niższy
niż w pozostałych województwach objętych kontrolą. W 2016 r. wskaźnik
ten dla Polski wynosił 199,8 i w porównaniu do roku 2011, wzrósł o 33,6%.
Wzrost tego wskaźnika dla województw: małopolskiego i podkarpackiego
kształtował się zatem na poziomie wyższym niż poziom krajowy.
Mapa nr 2
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Charvata w 2016 r.
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Źródło: Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 79.

Tabela nr 4
Wartości wskaźnika rozwoju bazy noclegowej w województwach objętych kontrolą
w latach 2011–2016
Województwo

2011 r.

Małopolskie

42,8

Podkarpackie

33,3

Śląskie

42,9

2012 r.

2013 r.

41,0

42,6

30,2

30,7

42,0

42,1

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.
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2014 r.
43,0

44,8
31,6

2015 r.
45,1

46,8
33,4

47,8

wzrost
(w %)
11,7

36,0

8,1

2016 r.

51,7

20,5

ZAŁĄCZNIKI
Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej stanowi iloraz liczby korzystających
z noclegów do liczby miejsc noclegowych. We wszystkich województwach
objętych kontrolą, w roku 2012 nastąpił jednorazowy spadek wartości
tego wskaźnika, zaś w kolejnych latach wartość wskaźnika systematycznie
wzrastała. W 2016 r. wskaźnik ten dla Polski wynosił 39,9 i w porównaniu
do roku 2011, wzrósł o 12,7%. Wzrost tego wskaźnika dla województw:
małopolskiego i podkarpackiego kształtował się zatem na poziomie niższym niż poziom krajowy.
Tabela nr 5
Wartości wskaźnika gęstości ruchu w województwach objętych kontrolą
w latach 2011–2016
Województwo

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Małopolskie

206,5

228,6

235,0

246,9

268,4

289,6

Podkarpackie

40,3

40,9

43,8

48,9

53,7

60,7

Śląskie

146,4

150,2

150,9

163,6

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

174,1

wzrost
(w %)
40,2

187,9

28,3
50,6

Wskaźnik gęstości ruchu stanowi iloraz liczby korzystających z noclegów
w ciągu roku do powierzchni w km2. W latach 2011–2016, w każdym z ww.
województw, poziom wskaźnika corocznie wzrastał. W 2016 r. wskaźnik
ten dla Polski wynosił 92,5 i w porównaniu do roku 2011, wzrósł o 34,6%.
Wzrost tego wskaźnika dla województw: małopolskiego i podkarpackiego
kształtował się zatem na poziomie wyższym niż poziom krajowy.
Mapa nr 3
Wskaźnik gęstości ruchu w 2016 r.
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Źródło: Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 80.
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Tabela nr 6
Wartości wskaźnika gęstości bazy noclegowej w województwach objętych kontrolą w latach
2011–2016
2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Małopolskie

4,8

5,6

5,5

5,7

5,9

6,1

wzrost
(w %)
27,1

Podkarpackie

1,2

1,4

1,4

1,7

41,7

Województwo

Śląskie

3,4

3,6

3,6

3,6

3,7

1,5

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

3,6

1,6

5,9

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej stanowi iloraz liczby miejsc noclegowych do powierzchni w km2. W latach 2011–2016 w województwach:

−− małopolskim – w roku 2013 nastąpił jednorazowy spadek (o 1,2%)
wartości tego wskaźnika, a następnie poziom tego wskaźnika corocznie wzrastał;

−− śląskim – w latach 2012–2014 wskaźnik utrzymywał się na niezmienionym poziomie, zaś w roku 2016 nastąpił jednorazowy spadek (o 2,7%).
W związku z tym wzrost w latach 2011–2016 wyniósł zaledwie 5,9%
i był zdecydowanie niższy od wzrostu tego wskaźnika w kraju;

−− podkarpackim – w latach 2012–2013 wskaźnik utrzymywał się na niezmienionym poziomie, a następnie poziom tego wskaźnika corocznie
wzrastał.

W 2016 r. wskaźnik ten dla Polski wynosił 2,3 i w porównaniu do roku
2011, wzrósł o 21,1%. Wzrost tego wskaźnika dla województw: małopolskiego i podkarpackiego kształtował się zatem na poziomie wyższym niż
poziom krajowy.
Mapa nr 4
Wskaźnik gęstości bazy noclegowej w 2016 r.
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Źródło: Turystyka w 2016 r. Tourism in 2016, GUS – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Warszawa 2017 r., str. 81.
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O atrakcyjności turystycznej województw decydują m.in. walory przyrodnicze, przygotowanie terenu do uprawiania turystyki i rekreacji, a także
dostępność komunikacyjna, w szczególności sieć dróg. Zróżnicowanie
regionalne w tym zakresie obrazują m.in. dane dotyczące wskaźników, ujęte
w poniższej tabeli.
Tabela nr 7
Wartości i wzrost/spadek wybranych wskaźników w województwach objętych kontrolą
w latach 2011 i 2016

Województwo

Małopolskie

Śląskie

Podkarpackie

Dane
za rok

Powierzchnia
o szczególnych
walorach
przyrodniczych
prawnie
chroniona w %
powierzchni
ogólnej roku
poprzedniego

Drogi
publiczne
o twardej
nawierzchni
na 100 km 2
powierzchni
w roku
poprzednim

Szlaki
turystyczne
na 100 km2
powierzchni

Placówki
gastronomiczne
na 100 km2

2011

52

155,8

61,2
61,6

9,7

2016

53

Wzrost

1,9%

162,3
4,2%

0,7%

37,1%

2011

22,1

172,4

48,2

1,8%

51,3

12,8

6,4%

11,7%

13

2,9

-1,5%

62,1%

2016

Wzrost

0,5%

2011

44,7

Wzrost

0,5%

2016

22,2

44,9

175,5
84,1

92,2

9,6%

12,8

13,3

14,3

4,7

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

W latach 2011–2016, najwyższy wzrost wystąpił w przypadku wskaźnika
dotyczącego placówek gastronomicznych na terenie województwa podkarpackiego. Jednocześnie, jedynie w tym województwie, zanotowano
przypadek nieznacznego spadku wartości wskaźnika – Szlaki turystyczne
na 100 km2 powierzchni. Warto zwrócić uwagę, że w ramach RPO WP przewidziano m.in. wsparcie szlaków turystycznych i zbudowano ich blisko
300 km. Nie zapobiegło to jednak spadkowi ww. wskaźnika, jak i łącznej
długości szlaków turystycznych na terenie województwa, gdyż ich długość
w 2016 r. zmniejszyła się w porównaniu do 2008 r. o 66,9 km, tj. o 2,9%.

Potencjał turystyczny województwa określany jest najczęściej przez liczbę
turystycznych obiektów noclegowych, czy miejsc noclegowych oferowanych
turystom, a jego wykorzystanie mierzone jest m.in. przez liczbę korzystających i liczbę udzielonych noclegów.

89

ZAŁĄCZNIKI
Wykres nr 1
Turyści korzystający z noclegów w województwach objętych kontrolą (w tys. ) w latach
2007–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

Liczba turystów korzystających z noclegów w latach 2007–2016, w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim, systematycznie rosła.
Łączny wzrost w tym okresie wyniósł w województwie małopolskim
– 55,4%, w podkarpackim – 82,9%, a w śląskim – 45,8%. W skali kraju
wzrost ten wynosił 52,6%.
Wykres nr 2
Wzrost liczby turystycznych obiektów noclegowych w województwach objętych kontrolą
(w szt.) w latach 2007–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.
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Wykres nr 3
Wzrost liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych
w województwach objętych kontrolą (w szt.) w latach 2007–2016
małopolskie
śląskie

100 000

podkarpackie

80 000

84 713 83 797

87 208

90 304

95 541

73 319
64 127

68 809 68 813 69 959

60 000

40 000

20 000

33 292

35 528

39 266

47 240
44 155 44 224 44 996 45 884
40 989 42 053

20 652 21 349 22 238 22 577 21 591

0

2007

2008

2009

2010

2011

30 746
27 598 28 711
24 205 25 504

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

W latach 2007–2016, w województwach objętych kontrolą, wystąpił wzrost
zarówno liczby turystycznych obiektów noclegowych, jak i miejsc noclegowych.

Z objętych kontrolą programów operacyjnych, w zakresie turystyki, tylko
w przypadku MRPO przewidziano wskaźnik realizacji programu dotyczący nowoutworzonych miejsc pracy. Został on zrealizowany na poziomie
122% i wyniósł 733. Wskaźnik ten dotyczył miejsc pracy mierzonych łącznie dla interwencji w obszarze turystyki, kultury i dziedzictwa. Z danych
GUS wynika, że w latach 2009–2015 w województwie małopolskim w sekcjach powiązanych z turystyką58 utworzono 15 314 miejsc pracy. Miejsca
pracy utworzone w związku z realizacją III osi MRPO odpowiadały zatem
5% ww. liczby.
W przypadku województwa podkarpackiego, GUS dysponował danymi
dotyczącymi pracujących w podmiotach związanych z turystyką. W 2011 r.
było to 8172 osoby, zaś w 2015 r. – 10 620 (wzrost o 29%).

Tabela nr 8
Zwiedzający muzea i ich oddziały w województwach objętych kontrolą w latach 2007–2016
Województwo
Małopolskie
Śląskie

Podkarpackie

zwiedzający muzea i oddziały (w tys. osób)
Wzrost
2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. (w %)
6 012

1 166
853

6 114

6 034

6 480

883

934

894

1 288

1 091

1 109

8 221

7 548

952

1 010

1 153

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

58

1 160

7 676

8 038

1 052

1 423

1 204

1 424

8 891

1 609

1 460

9 664

60,8

1 408

65,1

1 444

23,9

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa, Sekcja I Zakwaterowanie i gastronomia, Sekcja N
– Administrowanie i działalność wspierająca, Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją.
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W latach 2007–2016, wzrost liczby osób odwiedzających muzea w województwie małopolskim był wyższy od wzrostu liczby turystów korzystających z noclegów, a w województwach: podkarpackim i śląskim znacząco
niższy.
Tabela nr 9
Odwiedzający parki narodowe położone na terenie województw objętych kontrolą w latach
2007–2015

Wzrost
Liczba odwiedzających (w tys. osób)
Park
narodowy 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. (w %)
Babiogórski

Bieszczadzki
Gorczański

Magurski

Ojcowski

Pieniński

Tatrzański

61

52

66,7

60

70

293

273

50

50

60

400
797

400
756

2238,5 2078,7

54

75

63

81

76

81

32,8

80

33,3

350

280

330

297

332

355

388

50

50

45

40

50

40

40

-20,0

815

2,3

60

65

70

400

400

400

400

2195

2002

2234

2947

838

603

710
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770

70

400
734

80

400

400

719

2764 3091,6 3309,5

32,4
0

47,8

W latach 2007–2015, w przypadku większości parków narodowych znajdujących się na terenach województw objętych kontrolą, nastąpił wzrost
liczby osób odwiedzających. W przypadku Magurskiego Parku Narodowego, w ww. okresie, nastąpił spadek liczby odwiedzających, zaś w przypadku Ojcowskiego Parku Narodowego liczba odwiedzających pozostała
bez zmian. Wzrost odwiedzających parki narodowe ogółem wynosił 31,1%
i był niższy od wzrostu liczby turystów korzystających z noclegów.
Tabela nr 10
Podmioty wpisane w sekcji N, dział 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników
i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności
z nią związane na terenie województw objętych kontrolą w latach 2009–2016.
Województwo
Małopolskie
Śląskie

Podkarpackie

Podmioty wpisane – sekcja N, dział 79 (w szt.)
2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
1 932

2 020

315

340

1 597

1 752

2 019

2 080

2 069

322

334

348

1 735

1 754
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1 760

2 100

1 738
366

2 117

1 699
370

2 124

1 689
374

Wzrost
(w %)
9,9

5,8

18,7

W Sekcji N, dział 79, bezpośrednio związanej z turystyką, wprawdzie w każdym z województw objętych kontrolą nastąpił w latach 2009–2016 wzrost
liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON, lecz w poszczególnych
latach wystąpiły także spadki w tym zakresie. Graficzne ujęcie tych zmian
przedstawia wykres nr 4.
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Wykres nr 4
Zmiany („rok do roku”) liczby podmiotów wpisanych w sekcji N, dział 79 (w szt.) na terenie
województw objętych kontrolą w latach 2010–2016
200

150

100

małopolskie

155

śląskie

podkarpackie

88
61

50

25
0

31

19 12
-1

6
-11

-17 -18

18

14

17

4

7

4
-10

-22
-39

-50

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.
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6.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/199959.

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/199960.

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego61.

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym62.

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa63.

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju64.
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59
60
61
62
63
64

Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str.1, ze zm.

Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, ze zm.

Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446.

Dz. U. z 2016 r. poz. 486, ze zm.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.
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6.6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju (GOR)
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki (KFS)

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej (STR)
11. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności

12. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
13. Biuro Analiz Sejmowych
14. Biblioteka Sejmowa

15. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP

16. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
17. Minister Inwestycji i Rozwoju
18. Minister Sportu i Turystyki

19. Posłowie i Senatorowie z terenu województw: małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego
20. Wojewodowie: małopolski, podkarpacki i śląski

21. Marszałkowie województw: małopolskiego, podkarpackiego
i śląskiego
22. Przewodniczący sejmików województw: małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego
23. Polska Organizacja Turystyczna

24. Regionalne Organizacje Turystyczne: Małopolska Organizacja
Turystyczna, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,
Śląska Organizacja Turystyczna
25. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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