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Wybrane czynniki warunkujące wdraĪanie polityki
spójnoĞci Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia
Selected features determining implementation of the cohesion policy
of the European Union in Podkarpacie region
Podstawowym czynnikiem wspierającym sprawną absorpcjĊ Ğrodków UE przez
beneficjentów z regionu Podkarpacia powinno byü wzmocnienie kadrowe sáuĪb, w tym
przygotowanie merytoryczne pracowników, którzy uczestniczą we wdraĪaniu polityki regionalnej
i spójnoĞci z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE. NajwaĪniejszym zadaniem
do wdroĪenia przez samorządową administracjĊ regionalną i lokalną w woj. Podkarpackim
w okresie 2007 - 2013, a związanym z funkcjonowaniem tego regionu w strukturach Wspólnoty
Europejskiej jest osiągniĊcie sprawnoĞci instytucjonalnej przez wszystkie podmioty
administracyjne oraz instytucje wspierające rozwój regionu. Konkretnie, chodzi o stworzenie
systemu struktur organizacyjnych, wzrost zatrudnienia, opracowanie procedur wdraĪania
instrumentów strukturalnych przez wszystkie instytucje zaangaĪowane w realizacjĊ polityki
strukturalnej UE w regionie. Brak umiejĊtnoĞci opracowywania wymaganych procedurami UE
dokumentów dotyczących wnioskowania, a nastĊpnie wywiązywania siĊ z warunków umów
o dofinansowanie projektów inwestycyjnych to podstawowa bariera w rozdysponowaniu Ğrodków
z budĪetu UE.
Badania ankietowe potwierdzaáy niski poziom przygotowania administracji samorządowej
szczebla lokalnego do realizacji zadaĔ wynikających z czáonkostwa w Unii Europejskiej.
Potwierdzeniem braku merytorycznego przygotowania pracowników zatrudnionych
w samorządach w zakresie wiedzy i umiejĊtnoĞci zapewniającej realizacjĊ zadaĔ wynikających
z czáonkostwa Polski w Unii byáo w niewielkim zakresie uczestnictwo w dodatkowych formach
doksztaácania (m.in. studiach podyplomowych, egzaminach certyfikujących). Ze 160 jednostek
samorządowych gmin funkcjonujących w województwie podkarpackim, tylko w 10 jednostkach
samorządowych zatrudnieni pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w zakresie problematyki UE.
W niewielkim zakresie przygotowane zostaáy struktury organizacyjne i kadrowe jednostek
samorządowych, tylko w 12 samorządach gmin (8% badanych) zostaáy wyodrĊbnione komórki
organizacyjne zajmujące siĊ problematyką pozyskiwania i zarządzania Ğrodkami UE.
Materiaá empiryczny wskazuje, Īe w województwie podkarpackim istnieje duĪa iloĞü
i róĪnorodnoĞü instytucji wspierających rozwój regionu, a zakres Ğwiadczonych przez nich usáug
jest wielokierunkowy. UniwersalnoĞü w Ğwiadczeniu usáug i dostosowywaniu ich do potrzeb
odbiorców nie idzie w parze z jakoĞcią. Potwierdziáy to wyniki badaĔ ankietowych, tj. potencjalni
odbiorcy nisko oceniali przede wszystkim jakoĞü usáug szkoleniowo-doradczych, a takĪe zakres tej
oferty skierowanej do odbiorców z uwzglĊdnieniem polityki rozwoju regionu. Oferta szkoleniowa,
doradcza i informacyjna nie zawsze dostosowana byáa do potrzeb konkretnych podmiotów.
WiĊkszoĞü oferowanych informacji miaáa charakter ogólny, a usáugi specjalistyczne zbyt wysoko
byáy wyceniane. Podkarpacie posiada duĪy potencjaá instytucjonalny w zakresie wspierania
rozwoju regionalnego, dorównujący do województwa maáopolskiego o wyĪszym poziomie rozwoju
gospodarczego. Potencjaá ten nie w peáni jest wykorzystywany w odniesieniu do kierunków
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rozwoju regionu, okreĞlonych w przyjĊtej strategii rozwoju oraz w innych dokumentach
programowych Podkarpacia.

Wprowadzenie
Polityka rozwoju regionalnego Podkarpacia okreĞlana jako polityka zmniejszania
róĪnic i promowania spójnoĞci gospodarczej, spoáecznej i terytorialnej stanowi
integralny element polityki strukturalnej UE. Europejska polityka spójnoĞci to tworzenie
nowych form partnerstwa, angaĪowanie wáadz regionalnych i lokalnych, rządów paĔstw
czáonkowskich do wspóápracy w obrĊbie oraz ponad granicami narodowymi, do
planowania i realizowania wspólnych strategii rozwoju. PowiĊkszenie dysproporcji
w rozwoju spoáecznym i gospodarczym pomiĊdzy regionami spowodowane zostaáo
gáównie procesem globalizacji, a takĪe wdraĪaniem nowych technologii1.
Wspieranie rozwoju regionalnego przez WspólnotĊ to realizacja traktatowych jej
celów, zwáaszcza spójnoĞci gospodarczej i spoáecznej caáego europejskiego kontynentu.
Gáówną jego cechą jest wzrost konkurencyjnoĞci regionu poprzez zwiĊkszenie produkcji
dóbr i usáug wynikający z efektywnego wykorzystania rzeczowych i osobowych
czynników produkcji. ZwiĊkszenie iloĞci oraz poprawa jakoĞci produkowanych dóbr
i usáug stanowi podstawĊ zmian w sposobie, poziomie i jakoĞci Īycia mieszkaĔców
regionu. Wspóáczesny rozwój regionu zdeterminowany jest róĪnymi czynnikami tak
ekonomicznymi jak i spoáecznymi oraz ekologicznymi, których stopieĔ wykorzystania
powoduje, Īe jedne regiony są bardziej konkurencyjne, a inne mniej. MoĪliwoĞci
rozwojowe poszczególnych regionów są zdeterminowane przez ich wewnĊtrzne
zdolnoĞci i potencjaáy endogeniczne oraz otoczenie zewnĊtrzne. Rozwój regionu
uzaleĪniony jest od potencjaáu ludzkiego, innowacyjnego, ekologicznego,
infrastrukturalnego, finansowego i instytucjonalnego. Szczególnie duĪe znaczenie dla
rozwoju regionu posiadają wysokie kwalifikacje ludzi oraz nowoczesna infrastruktura.
Specjalne miejsce w polityce rozwoju regionalnego zajmują wartoĞci niematerialne jak
wiedza, badania naukowe, nowe kwalifikacje i umiejĊtnoĞci oraz zdolnoĞci przywódcze
i inicjatywy lokalne2. Polityka regionalna obejmuje zespóá dziaáaĔ i uregulowaĔ
prawnych paĔstwa w odniesieniu do regionów z uwzglĊdnieniem wewnĊtrznych
endogenicznych uwarunkowaĔ i predyspozycji rozwojowych danego regionu. Polityka
ta prowadzona przez organy wáadzy publicznej mająca na celu optymalne wykorzystanie
zasobów regionu dla trwaáego wzrostu gospodarczego i podniesienia konkurencyjnoĞci
powinna uwzglĊdniaü interesy funkcjonujących w regionie przedsiĊbiorców. Na procesy
aktywizacji gospodarki regionu w istotnym zakresie wpáywa rozwój sektora maáych
i Ğrednich przedsiĊbiorstw, a takĪe Ğrodowiska biznesowego3.
KonkurencyjnoĞü gospodarki regionalnej i jej zdolnoĞü do trwaáego rozwoju
zaleĪą nie tylko od lokalizacji tradycyjnych czynników: ziemi, kapitaáu i pracy,
ale gáównie od wiedzy i umiejĊtnoĞci jej praktycznego wykorzystania. Istotne znaczenie
w rozwoju regionów odgrywają wspóáczeĞnie zw. endogeniczne czynniki wzrostu,
w tym poziom kwalifikacji spoáecznoĞci regionalnej i lokalnej. Wyniki osiągane przez
1

Gawlikowska-Hueckel K.: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. UG GdaĔsk 2003, s. 134
Bury P.: Polityka finansowa samorządu jako narzĊdzie konkurencji jednostek terytorialnych. Prace Naukowe
AE im. O. Langego we Wrocáawiu. Wrocáaw 2004, s.140
3
Patrzaáek L.: Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. AE we Wrocáawiu. Wrocáaw 2004, s.34.
2
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organizacje publiczne zaleĪą przede wszystkim od kwalifikacji i umiejĊtnoĞci oraz
motywacji i wysiáku zatrudnionych w nich pracowników, a takĪe od wáaĞciwego
uksztaátowania struktur organizacyjnych umoĪliwiających dobre wykonywanie pracy4.
Proces rozwoju regionalnego uzaleĪniony jest takĪe od zasobów finansowych
regionu. Podstawowym problemem finansowania rozwoju regionalnego jest
harmonizacja wydatków poszczególnych podmiotów, którą moĪna osiągnąü poprzez
konstruowanie montaĪy finansowych w ukáadzie podmiotowym (obejmujących
podmioty rozwoju regionalnego) oraz przedmiotowych (obejmujących instrumenty
pozyskiwania Ğrodków, tj. Ğrodki wáasne, dotacje, subwencje, kredyty i poĪyczki).
Harmonizacja wydatków moĪe przyjąü postaü Ğredniookresowej strategii finansowania
rozwoju regionalnego lub „indykatywnej kompleksowej tabeli finansowej Ğrodków
przeznaczonych na priorytety dziedzinowe” stanowiącej element strategii rozwoju
regionu5. Specyficzną formą harmonizacji wydatków podmiotów rozwoju regionalnego
jest partnerstwo publiczno – prywatne6.
Celem publikacji jest wskazanie wybranych czynników warunkujących rozwój
spoáeczno – gospodarczy Podkarpacia. Dane statystyczne potwierdzają, iĪ dystans
Podkarpacia w porównaniu do najlepszych regionów Polski i Europy powiĊksza siĊ,
zachodzi wiĊc pilna koniecznoĞü przeciwdziaáania tym tendencjom, potrzeba „ucieczki
do przodu”, co znajduje wyraz w wizji rozwoju zawartej w strategii województwa
podkarpackiego. Dlatego teĪ szczególnie istotne jest wyodrĊbnienie czynników
warunkujących rozwój Podkarpacia. Z wykorzystaniem materiaáów empirycznych
i wyników badaĔ ankietowych omówiona zostaáa sfera instytucjonalna Podkarpacia i jej
znaczenie w rozwoju regionu, a takĪe przygotowanie organizacyjne i kadrowe
administracji samorządowej do absorpcji Ğrodków UE. Badaniami objĊte zostaáy lata
2004 – 2006, a na ich podstawie sformuáowano wnioski mające zastosowanie do
aktualnego okresu finansowania, tj. lat 2007 – 2013.
Sfera instytucjonalna jako czynnik rozwoju gospodarczego Podkarpacia
Ocenie poddany zostaá sektor instytucjonalny Podkarpacia, tj. instytucje
finansowe i otoczenia biznesu wspomagające rozwój regionalny. Materiaá empiryczny
wskazuje, Īe w województwie podkarpackim istnieje duĪa iloĞü i róĪnorodnoĞü
instytucji wspierających rozwój regionu, a zakres Ğwiadczonych przez nich usáug jest
wielokierunkowy. àączą siĊ czĊsto róĪne kategorie usáug, najczĊĞciej bez wzglĊdu na
nazwĊ instytucji, jej zakres jest uniwersalny, a Ğwiadczone usáugi dostosowywane są do
potrzeb odbiorców. Region Podkarpacki posiada duĪy potencjaá instytucjonalny
w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, dorównujący do województwa
maáopolskiego o wyĪszym poziomie rozwoju gospodarczego. Potencjaá ten nie w peáni
jest wykorzystywany w odniesieniu do kierunków rozwoju regionu, okreĞlonych
w przyjĊtej strategii rozwoju oraz w innych dokumentach programowych Podkarpacia.

4

Paliwoda K.: Programy pomocowe UE i ich rola w rozwoju regionalnym Polski, AE Wrocáaw 2003, s.12.
Klasik A.: Strategia konkurencyjna regionu. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym,
red. A. Klasik, F. KuĨnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s.57 – 60
6
Zalewski A.: Ekonomika rozwoju lokalnego. W: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Red. M.
Majchrzak, A. Zalewski, Monografie i opracowania nr 483, Szkoáa Gáówna Handlowa, Warszawa 2000.
5
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Statystyczne dane dotyczące liczby instytucji wspomagających rozwój regionalny
i poĞredniczących w wykorzystaniu Ğrodków UE w odniesieniu do sąsiednich
województw przedstawia tabela 1.
TABELA 1. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH TWORZĄCYCH OTOCZENIE BIZNESU
W REGIONIE PODKARPACIA
2005
Przedmiot dziaáalnoĞci
Podkarpackie
Lubelskie
Maáopolskie
ĝwiĊtokrzyskie
PoĞrednictwo finansowe
614
644
649
562
Ubezpieczenia
336
405
448
363
DziaáalnoĞü prawnicza
260
305
515
361
KsiĊgowoĞü, doradztwo
445
491
690
481
podatkowe
Badania rynku
29
29
83
28
Doradztwo w zakresie
147
186
343
148
prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej
Doradztwo w zakresie
wnioskowania i zarządzania
421
321
389
190
Ğrodkami UE
Zarządzanie przedsiĊbiorstwami
35
43
51
37
Reklama
336
396
845
344
ħródáo: Dane statystyczne GUS, Warszawa 2006

Wymienione grupy instytucji wspierających rozwój regionalny peánią funkcje
doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, proinnowacyjne i rzeczowe.
EfektywnoĞü realizacji tych funkcji uzaleĪniona jest m.in. od jakoĞci oferty usáug,
poziomu Ğrodków finansowych przeznaczonych na dziaáalnoĞü oraz stabilnoĞü instytucji.
JakoĞü oferty usáug to gáównie wiedza, kwalifikacje i doĞwiadczenie zawodowe
pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. StabilnoĞü instytucji wyraĪa czas jej
funkcjonowania na rynku, tj. im instytucja dziaáa dáuĪej, tym ma wiĊksze doĞwiadczenie
w realizacji swojej misji i jest bardziej znana przez odbiorców jej dziaáalnoĞci7.
Wedáug badaĔ8 statystyczna instytucja wspierająca rozwój regionu Podkarpacia
dziaáa od 3 do 5 lat i jest zlokalizowana na terenie miejskim do 50 tys. mieszkaĔców.
Instytucje otoczenia najczĊĞciej funkcjonują w formule stowarzyszenia lub fundacji
(rys.1). Do wykonywanych zadaĔ dostosowują swoje struktury organizacyjne, tworząc
oddziaáy lub podstruktury wewnątrz wáasnych organizacji. Obszar odbioru oferty (usáug)
najczĊĞciej pokrywa siĊ z obszarem oddziaáywania. OfertĊ adresują do maáych i Ğrednich
firm, osób fizycznych rozpoczynających dziaáalnoĞü, samozatrudnionych i osób
bezrobotnych, jednostek samorządu terytorialnego.

7

DoáĊgowski T.: KonkurencyjnoĞü instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej,
Monografie i Opracowania nr 505, Wyd. SGH, Warszawa 2002, s.93 – 94.
8
Wyniki badaĔ ankietowych
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RYSUNEK 1. FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA
WSPIERAJĄCYCH POLITYKĉ REGIONALNĄ PODKARPACIA
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ħródáo: Opracowania wáasne

WĞród badanych instytucji najliczniejszą grupĊ stanowią organizacje wspierające
przedsiĊbiorców (43%), inkubatory przedsiĊbiorczoĞci (14,4%), centra transferu
technologii (5,1%), oĞrodki szkoleniowe (3%), izby gospodarcze (2,2%), parki
przemysáowe (1,8%) i parki naukowo-techniczne (1,1%). Znaczna czĊĞü dziaáających na
Podkarpaciu instytucji zorganizowana jest w formie fundacji i stowarzyszeĔ (rys.1).
Ta forma wydaje siĊ byü korzystna dla oĞrodków innowacyjnoĞci i przedsiĊbiorczoĞci ze
wzglĊdu na konstrukcjĊ systemu podatkowego oraz moĪliwoĞü pozyskiwania Ğrodków
rządowych lub pomocy innego typu (gáównie funduszy strukturalnych UE). Instytucje
wspierające rozwój Podkarpacia zlokalizowane są gáównie na terenach miejskich,
z czego najwiĊcej w miastach do 50 tys. mieszkaĔców - 28,2%. Niewielka liczba
instytucji (1,5%) zlokalizowana jest na terenach wiejskich.
Badane instytucje róĪnią siĊ zasiĊgiem prowadzonej dziaáalnoĞci i obszarem
odbioru oferty usáug. PrzewaĪająca liczba instytucji (37,2%) dziaáa na poziomie regionu
(rys.2). Drugim, co do liczebnoĞci instytucji obszarem dziaáania jest powiat- 19,7%.
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RYSUNEK 2. ZASIĉG DZIAàANIA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH POLITYKĉ REGIONALNĄ
W WOJ. PODKARPACKIM
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ħródáo: Opracowania wáasne

Badania ankietowe przeprowadzone wĞród podmiotów z regionu Podkarpacia
wskazują, Īe z instytucjami wspierającymi rozwój regionu wspóápracuje jedynie co
czwarty maáy przedsiĊbiorca (31,2% badanych)9. NajczĊĞciej wspóápraca dotyczyáa
takich instytucji jak: urząd pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, ARiMR, banki,
organizacje branĪowe, ODR (rolnicy). W niewielkim zakresie respondenci wskazywali
potrzebĊ wspóápracy z oĞrodkami badawczo – rozwojowymi, czy teĪ instytucjami
wyspecjalizowanymi we wspieraniu przedsiĊwziĊü innowacyjnych i transferu
technologii. W wiĊkszoĞci wspóápraca podmiotów z otoczeniem instytucjonalnym
dotyczyáa pozyskiwania Ğrodków finansowych na róĪnego rodzaju przedsiĊwziĊcia
inwestycyjne, zatrudniania pracowników w ramach programów refundowanych, a takĪe
rozwiązywania
zwykáych,
np.
administracyjnych
problemów
związanych
z prowadzeniem firmy, podejmowaniem i prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej,
wnioskowaniem o fundusze strukturalne UE oraz o pomoc w uzyskaniu zwrotnych
Ğrodków finansowych. Gáównie na efekty wspóápracy z instytucjami otoczenia biznesu
wskazywali przedsiĊbiorcy, natomiast wg opinii samorządów gmin i powiatów
wspóápraca pomiĊdzy tymi jednostkami nie byáa widoczna. PrzedsiĊbiorcy podkreĞlali,
9
Badaniem objĊto 90 przedsiĊbiorców i 20 samorządów gmin i powiatów z terenu województwa
podkarpackiego
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Īe efekty wspóápracy z instytucjami otoczenia biznesu dotyczyáy gáownie poprawy
jakoĞci produktów, moĪliwoĞci ich zbytu, pomocy w pozyskiwaniu Ğrodków
finansowych z UE (rys.3).
RYSUNEK 3. EFEKTY WSPÓàPRACY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I BADANEJ GRUPY
PRZEDSIĉBIORCÓW Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU W WOJ. PODKARPACKIM
(W %)
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ħródáo: Opracowania wáasne

Przeprowadzone wywiady pozwoliáy na wskazanie pewnych postulowanych
dziaáaĔ, które w opinii podmiotów z regionu Podkarpacia mogáyby uáatwiü wspóápracĊ
z instytucjami otoczenia biznesu i podnieĞü jej efektywnoĞü. Do dziaáaĔ takich moĪna
zaliczyü:
 ĞciĞlejsze dostosowanie oferty instytucji wsparcia do potrzeb podmiotów
regionu,
 szerszą promocjĊ dziaáalnoĞci instytucji wsparcia,
 obniĪenie kosztów korzystania z usáug instytucji,
 wiĊksza aktywnoĞü instytucji w terenie, stworzenie zachĊty do wspóápracy,
 odbiurokratyzowanie procedur związanych z korzystaniem ze wsparcia
niektórych instytucji.
Materiaá empiryczny wskazuje, Īe w województwie podkarpackim istnieje duĪa
iloĞü i róĪnorodnoĞü instytucji wspierających rozwój regionu, a zakres Ğwiadczonych
przez nich usáug jest wielokierunkowy. àączą siĊ czĊsto róĪne kategorie usáug,
najczĊĞciej bez wzglĊdu na nazwĊ instytucji jej zakres jest uniwersalny, co Ğwiadczone
usáugi dostosowywane są do potrzeb odbiorców, a ich jakoĞü moĪe byü wątpliwa.
Potwierdziáy to wyniki badaĔ ankietowych, tj. potencjalni odbiorcy nisko oceniali przede
wszystkim jakoĞü usáug szkoleniowo – doradczych, a takĪe zakres oferty skierowanej do
odbiorców z uwzglĊdnieniem polityki rozwoju regionu. Oferta szkoleniowa, doradcza
i informacyjna nie zawsze dostosowana byáa do potrzeb konkretnych podmiotów.
WiĊkszoĞü oferowanych informacji miaáa charakter ogólny, a usáugi specjalistyczne zbyt
wysoko byáy wyceniane.
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Przygotowanie organizacyjne i kadrowe potencjalnych beneficjentów do absorpcji
Ğrodków UE
Czynnikiem determinującym moĪliwoĞci korzystania ze Ğrodków z budĪetu UE
jest dobrze przygotowana kadra instytucji wdraĪających komponenty regionalne
programów operacyjnych (RPO woj. podkarpackiego, PO Rozwoju Polski Wschodniej),
instytucji poĞredniczącej (UrzĊdu Wojewody Podkarpackiego), a takĪe samorządów
terytorialnych jako gáównych beneficjentów bĊdących wnioskodawcami oraz
realizujących projekty objĊte dofinansowaniem ze Ğrodków UE. Sprawne wdraĪanie
Ğrodków funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci oraz Inicjatyw Wspólnotowych,
a takĪe innych instrumentów finansowych z budĪetu UE wspierających politykĊ rozwoju
regionalnego to koniecznoĞü rozbudowy w instytucjach regionu komórek
organizacyjnych zajmujących siĊ problematyką rozwoju regionalnego.
Przygotowanie organizacyjne i kadrowe administracji rządowej i samorządowej
to zadanie wynikające z zobowiązaĔ negocjacyjnych podjĊtych w obszarze 21 „Polityka
regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych”. Wszystkie instytucje (szczebla
centralnego i regionalnego) wskazane w systemie wdraĪania Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2004-2006 i w nastĊpnym okresie 2007 – 2013 oraz w poszczególnych
programach operacyjnych odpowiedzialne za zarządzanie i wdraĪanie programów
i projektów wspóáfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci,
zobligowane zostaáy do osiągniĊcia peánej zdolnoĞci do wypeániania powierzonych im
zadaĔ. Sprawne zarządzanie i wykorzystanie Ğrodków funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoĞci10 przez administracjĊ moĪliwe bĊdzie poprzez:
 wdroĪenie wewnĊtrznych struktur organizacyjnych zgodne z zadaniami
przypisanymi jednostce w systemie wdraĪania funduszy UE (zatwierdzony
regulamin wewnĊtrzny jednostki),
 odpowiedni poziom zatrudnienia w jednostce zapewniający efektywne
funkcjonowanie w systemie,
 kadrĊ przeszkoloną w zakresie obsáugi funduszy UE,
 wypracowane procedury wewnĊtrzne funkcjonowania jednostki w systemie
wdraĪania funduszy UE (instrukcje postĊpowania  ĞcieĪki audytu,
szczegóáowy opis poszczególnych stanowisk).
Wyniki badaĔ ankietowych11 wskazywaáy, iĪ podstawowym zadaniem mającym
na celu sprawną absorpcjĊ Ğrodków UE przez beneficjentów z regionu Podkarpacia
powinno byü wzmocnienie kadrowe sáuĪb, w tym przygotowanie merytoryczne
pracowników, którzy bĊdą uczestniczyü we wdraĪaniu polityki regionalnej i spójnoĞci
z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE (rys.4). Brak umiejĊtnoĞci
opracowywania wymaganych procedurami UE, dokumentów dotyczących
wnioskowania, a nastĊpnie wywiązywania siĊ z warunków umów o dofinansowanie
projektów inwestycyjnych to podstawowa bariera w rozdysponowaniu Ğrodków
z budĪetu UE.

10
Plan dziaáaĔ przygotowania administracji rządowej i samorządowej do absorpcji Ğrodków UE przyjĊty przez
Zespóá Przygotowawczy KIE w dniu 19.07.2002 r.
11
Wyniki badaĔ ankietowych przeprowadzonych w jednostkach samorządowych.
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RYSUNEK 4. OCENA STANU PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
SZCZEBLA PODSTAWOWEGO DO ABSORPCJI ĝRODKÓW UE W WOJ. PODKARPACKIM –
WYNIKI BADAē ANKIETOWYCH
przygotowanie struktur
organizacyjnych i tworzenie nowych
komórek

7,5%
18,1%

zwiĊkszenie stanu zatrudnienia

6,3%
68,1%

podnoszenie kwalifikacji

brak dziaáaĔ

ħródáo: opracowanie wáasne w oparciu o wyniki badaĔ ankietowych.

W wiĊkszoĞci samorządów gmin w woj. podkarpackim nie zatrudniano
dodatkowo pracowników w celu przygotowywania wniosków o dofinansowanie
projektów ze Ğrodków UE wraz z niezbĊdną dokumentacją. ZwiĊkszenie stanu
zatrudnienia dotyczyáo 29 samorządów. Zadania w zakresie procedur pozyskiwania
Ğrodków UE przydzielane byáy najczĊĞciej do zakresu czynnoĞci inspektora ds.
inwestycji w UrzĊdzie, a takĪe przejmowane byáy przez Zarząd Gminy. Z grupy
ankietowanych samorządów, tylko w 24 jednostkach (15% badanych) wnioski
o dofinansowanie projektów ze Ğrodków UE sporządzane byáy przez komórki
organizacyjne tych samorządów. NajczĊĞciej opracowanie kompletu dokumentów
aplikacyjnych zlecane byáo dla firm specjalizujących siĊ w usáugach z tego zakresu
(formĊ taką deklarowaáo 80 samorządów, tj. 50% badanych).
Sáabe przygotowanie administracji samorządów gmin w województwie
podkarpackim do wdraĪania polityki rozwoju lokalnego w oparciu o Ğrodki UE
potwierdziáa takĪe ekspertyza przeprowadzona przez Instytut Gospodarki WyĪszej
Szkoáy Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie12.
Wyniki przeprowadzonej ekspertyzy potwierdziáy wystĊpowanie nastĊpujących
podstawowych mechanizmów ograniczających funkcjonowanie administracji
samorządowej, tj.:
 brak przygotowania organizacyjnego i merytorycznego pracowników
samorządowych do wnioskowania, a nastĊpnie realizowania projektów
finansowanych ze Ğrodków UE,
 nadmiar kompetencji w rĊkach jednego urzĊdnika,
 uznaniowoĞü decyzji,
 lekcewaĪenie dokumentów i sprawozdawczoĞci,
 sáaboĞü kontroli wewnĊtrznej,
 brak odpowiedzialnoĞci osobistej.
12

Raport z badaĔ stanu przygotowania administracji rządowej i samorządowej do absorpcji Ğrodków UE
w regionie Podkarpacia sporządzony przez WSIiZ, Rzeszów 2006.
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Niski poziom sprawnoĞci administracji samorządowej wpáywa negatywnie na
poziom absorpcji Ğrodków UE. Gáównym wskazaniem zamieszczonym w Raporcie byáo
„Przygotowanie zespoáu profesjonalistów, uczestniczących w szkoleniach, seminariach,
w zakresie pisania wniosków o dofinansowane projektów, zarządzania projektami,
ewaluacji i monitoringu”.
Badania wykazaáy, Īe w zakresie szkolenia administracji samorządowej szczebla
lokalnego i regionalnego, efektywnoĞü i praktyczne zastosowania tych szkoleĔ nie
zawsze odpowiadaáy aktualnym potrzebom w zakresie przygotowania urzĊdników do
programowania i monitorowania Ğrodków UE. W latach 2004-2006 pracownicy
samorządów gmin, powiatów uczestniczyli w wielu szkoleniach i seminariach mających
na celu przekazanie im wiedzy na temat zasad funkcjonowania europejskich funduszy
strukturalnych. Szkolenia te organizowane byáy przez róĪne jednostki, najczĊĞciej
finansowane z budĪetu funduszy strukturalnych - EFS. Istotnym problemem, który
stanowi równoczeĞnie barierĊ rozwoju zasobów ludzkich w regionie Podkarpacia jest
brak koordynacji w zakresie organizacji szkoleĔ. W regionie nie ma Īadnego
informatora na temat profilu szkoleĔ, terminów, wykáadowców, kosztów, itp. Instytucje
prowadzące szkolenia najczĊĞciej finansowane ze Ğrodków EFS nie informują
o harmonogramie szkoleĔ. Pracownicy samorządowi wskazywali, Īe informacje na
temat wiĊkszoĞci szkoleĔ zamieszczane byáy na stronach internetowych lub przesyáane
byáy faksem na kilka dni przed ich terminem. Tym samym wiele ofert pozostawaáo
niewykorzystanych. WiĊkszoĞü urzĊdników coraz bardziej sceptycznie podchodzi do
udziaáu w szkoleniach, szczególnie finansowanych ze Ğrodków UE. PrzewaĪaáa opinia,
Īe tematyka oferowanych seminariów i konferencji w coraz mniejszym stopniu nadąĪaáa
za potrzebami samorządów w zakresie problematyki absorpcji Ğrodków UE. NajczĊĞciej
pracownicy samorządowi uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wykonania budĪetu
gminy, zamówieĔ publicznych, ochrony Ğrodowiska. Nie zdarzyáo siĊ, aby gminy
z wáasnej inicjatywy podejmowaáy organizowanie szkoleĔ specjalistycznych, których
celem byáoby przygotowanie do aplikowana o Ğrodki europejskie.
Zdecydowanie wyĪej oceniona zostaáa13 administracja samorządowa i rządowa
szczebla wojewódzkiego w regionie Podkarpacia. Pracownicy tych UrzĊdów
uczestniczyli w wielu szkoleniach, seminariach organizowanych przez róĪne instytucje
w kraju i za granicą. Istotną rolĊ odegraáy szkolenia specjalistyczne prowadzone przez
urzĊdy centralne związane gáównie z wykorzystaniem Ğrodków w ramach programów
operacyjnych oraz szkolenia podstawowe obejmujące zakres wiedzy ogólnej o Unii
Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wprowadzaá nowe formy
szkoleniowe w oparciu o multimedialne metody z wykorzystaniem Internetu i páyt CD.
PrzedsiĊwziĊcia szkoleniowe dla administracji regionalnej związane z przygotowaniami
naszego kraju do czáonkostwa w Unii Europejskiej prowadzone byáy przez UKIE oraz
ministerstwa i urzĊdy centralne ogrywające wiodącą rolĊ w opracowywaniu i wdraĪaniu
programów operacyjnych, w ramach których realizowane byáy projekty
infrastrukturalne. Nie budziáa zastrzeĪeĔ organizacja pracy Podkarpackiego UrzĊdu
Wojewódzkiego peániącego funkcjĊ Instytucji PoĞredniczącej w ramach ZPORR oraz
aktualnie RPO dla województwa podkarpackiego, a takĪe Podkarpackiego UrzĊdu
Marszaákowskiego odpowiedzialnego za wdraĪanie Ğrodków UE w regionie.
13

Wyniki badaĔ WyĪszej Szkoáy Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
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W instytucjach tych dostosowana zostaáa struktura organizacyjna i kadrowa do zasad
polityki regionalnej UE wdraĪanych w regionie Podkarpacia. Dziaáania informacyjnoedukacyjne to kompetencje i zadanie administracji rządowej, ale równie istotny czynnik
ograniczający moĪliwoĞci absorpcyjne regionu.
Wspóápraca jednostek samorządu terytorialnego z administracją rządową oraz
z instytucjami wspierającymi politykĊ rozwoju regionu
Do istotnych zadaĔ regionalnej administracji rządowej i samorządowej
związanych z funkcjonowaniem we Wspólnocie naleĪy staáe informowanie
o moĪliwoĞciach i sposobie wykorzystania szans wynikających z czáonkostwa, gáównie
w zakresie wsparcia instrumentami finansowymi z budĪetu Wspólnoty. Zakres dziaáaĔ
informacyjnych powinien byü ĞciĞle powiązany z zadaniami edukacyjnymi. Zadania te
administracja rządowa i samorządowa szczebla regionalnego powinna realizowaü we
wspóápracy z sektorem badawczo-rozwojowym, z przedsiĊbiorcami, a takĪe
z instytucjami wspierającymi politykĊ rozwoju regionu. Do najwaĪniejszych partnerów
samorządów, z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej naleĪy wymieniü:
 oĞrodki, instytuty naukowe i badawcze, które w sposób szczególny zajmują siĊ
problematyką programowania, finansowania rozwoju regionu. Wyniki
przeprowadzanych przez nie badaĔ i analiz są szczególnie istotne dla regionów,
poniewaĪ wskazują nie tylko na podstawy teoretyczne ich rozwoju, ale takĪe na
praktyczne zastosowanie w zakresie wykorzystania funduszy UE,
 media, jako najwaĪniejszy element ksztaátowania opinii publicznej, sieci
i oĞrodki informacyjne, zarówno te o charakterze ogólnym, jak
i specjalistyczne,
 samorządy i związki komunalne, organizacje pozarządowe, agencje rządowe,
szczególnie te odpowiedzialne za programy wspólnotowe.
Wspóápraca administracji samorządowej i rządowej z partnerami spoáecznymi
w zakresie wykorzystania Ğrodków UE to takĪe istotny czynnik poprawiający
moĪliwoĞci absorpcyjne regionu. Potwierdzają to takĪe prace T. Kudáacza dotyczące
innych regionów14. Do zadaĔ administracji odpowiedzialnej za politykĊ regionalną
naleĪy m.in. kontynuowanie i pogáĊbianie wspóápracy z partnerami spoáecznymi
umoĪliwiającej peáne i wáaĞciwie zagospodarowanie potencjaáu organizacyjnego i
merytorycznego regionu w celu wykorzystania planowanej alokacji Ğrodków UE.
Wspóápraca ta powinna mieü charakter:
 organizacyjny poprzez np. udziaá ekspertów rządowych w przedsiĊwziĊciach
partnerów lub organizacjĊ spotkaĔ czy paneli dyskusyjnych umoĪliwiających
nawiązanie wspóápracy i wymianĊ doĞwiadczeĔ przez partnerów,
 merytoryczny poprzez np. publikacjĊ i dystrybucjĊ materiaáów informacyjnych,
takĪe w postaci multimedialnej oraz prowadzenie serwisów internetowych,
 finansowy poprzez dotacje na realizacjĊ projektów o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym udzielane w formie dotacji bezpoĞrednich lub
konkursowych.
14

Kudáacz T.: Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 2002, s.324.
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Istotnym zadaniem administracji odpowiedzialnej za rozwój regionu pozostaje
wspóápraca z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promowania programów
operacyjnych Unii Europejskiej wdraĪanych w kraju i w regionie. ZaangaĪowanie
dziennikarzy regionalnych i lokalnych wspomaga propagowanie efektów, rozwiązaĔ
i szkoleĔ w zakresie moĪliwoĞci korzystania z programów UE. W regionie Podkarpacia
wydawanych jest kilkanaĞcie tytuáów prasowych, dziaáają regionalne stacje radiowe
i telewizyjne, dlatego teĪ zaktywizowanie tego Ğrodowiska wpáynie korzystnie na
udostĊpnienie informacji dotyczących Ğrodków UE dla wszystkich odbiorców.
AktywnoĞü tych Ğrodowisk mogáaby posáuĪyü jako zaląĪek do stworzenia Lokalnego
Forum Debaty i Wymiany Informacji, skupiającego osoby i instytucje chcące
zaangaĪowaü siĊ w dziaáanie na rzecz absorpcji Ğrodków UE, a tym samym rozwoju
gospodarczego Podkarpacia.
Zadaniem administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego jest
budowanie wspóápracy z samorządami lokalnymi (gminami, powiatami) w zakresie
dziaáaĔ informacyjnych i edukacyjnych mających na celu peáną absorpcjĊ Ğrodków UE.
Samorządy terytorialne, z uwagi na funkcjĊ, jaką peánią w spoáeczeĔstwach
lokalnych, są niezastąpionymi beneficjentami w zakresie wykorzystania Ğrodków UE
i kreowania polityki rozwoju lokalnego. Zadaniem administracji wojewódzkiej powinna
byü wspóápraca w zakresie dziaáaĔ informacyjnych i promocyjnych na rzecz istniejących
związków komunalnych oraz wskazywania korzyĞci zrzeszania siĊ jednostek
samorządowych gmin w związkach komunalnych mających wiĊksze szanse na realizacjĊ
zadaĔ inwestycyjnych w Ğrodowisku lokalnym. Wspóápraca z samorządami lokalnymi
i powiatowymi powinna zmierzaü w kierunku: organizacji szkoleĔ i warsztatów
z zakresu wykorzystania i zarządzania funduszami unijnymi, opracowania i dystrybucji
materiaáów multimedialnych, a szczególnie poradników i instrukcji wypeániania
formularzy i opracowywania projektów, prowadzenia serwisu o programach UE.
Dziaáania te powinny nie tylko przygotowaü pracowników samorządów do
samodzielnego zarządzania funduszami, ale takĪe wspomagaü ich wáasne dziaáania
skierowane do przedsiĊbiorców, osób bezrobotnych, rolników, organizacji
pozarządowych i in., związane z pozyskiwaniem dodatkowych Ğrodków z róĪnych
Ĩródeá, a gáównie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
Budowanie wspóápracy administracji z organizacjami pozarządowymi w zakresie
dziaáaĔ informacyjnych i edukacyjnych w celu wykorzystania Ğrodków UE to zadanie
zapisane w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020”.
Organizacje pozarządowe peánią waĪną funkcjĊ w prowadzeniu dziaáaĔ informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie polityki regionalnej UE.
Wspóápraca administracji z agencjami rządowymi w zakresie dziaáaĔ
informacyjnych i edukacyjnych to kolejny warunek peánego zagospodarowania Ğrodków
UE. Agencje rządowe nadzorowane przez poszczególne ministerstwa, odgrywają waĪną
rolĊ w zarządzaniu Ğrodkami UE. Ich rola jest tym bardziej znacząca, Īe jako
wyspecjalizowane jednostki administracyjne, najczĊĞciej to one prowadzą dziaáania
skierowane do poszczególnych grup spoáecznych, czy zawodowych oraz odpowiadają za
zarządzanie Ğrodkami finansowymi programów wspólnotowych. Zadaniem administracji
jest koordynacja w regionie dziaáaĔ poszczególnych agencji w zakresie problematyki
dotyczącej Ğrodków UE i zasad polityki regionalnej. Dziaáania takie prowadzą
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w regionie: Agencja Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rozwoju Turystyki, Energii
Odnawialnej, a takĪe wiele innych. Istotnym warunkiem celowego i efektywnego
wykorzystania Ğrodków UE w regionie jest opracowanie systemu monitorowania
i kontroli realizacji programów UE.
SkutecznoĞü polityki lokalnej i regionalnej to szansa na uzyskanie efektów
zakáadanych w programach rozwoju Podkarpacia, gáównie w oparciu o Ğrodki z budĪetu
UE. Peána absorpcja Ğrodków UE moĪliwa jest tylko poprzez stworzenie
„kompleksowego systemu zarządzania rozwojem regionalnym” bĊdącego zadaniem
administracji rządowej i samorządowej w woj. podkarpackim. Podstawową zasadą,
na której musi opieraü siĊ system jest zasada partnerstwa. Partnerstwo okreĞla, jakie
instytucje na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym są odpowiedzialne za
programowanie, wdraĪanie i monitorowanie oraz za poszczególne dziaáania finansowane
ze Ğrodków UE. System partnerstwa na szczeblu regionu to wspóápraca nastĊpujących
podmiotów: Zarząd Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Komitet
Sterujący i Komitet Monitorujący oraz uprawnione do korzystania ze Ğrodków UE
podmioty. Zarząd Województwa realizuje dziaáania operacyjne związane
z zarządzaniem, wdraĪaniem i monitoringiem Programu Wojewódzkiego, a nie
monitoruje systemowo caáego wykorzystania Ğrodków UE w regionie. Na podstawie
informacji otrzymanych od beneficjentów Ğrodków UE sporządza zbiorcze okresowe
informacje dotyczące wykonanych zadaĔ w ramach Programu Wojewódzkiego
i kontraktu wojewódzkiego. Wojewoda natomiast w oparciu o przygotowaną przez
Zarząd Województwa informacjĊ zbiorczą sporządza roczny raport o stanie realizacji
kontraktu wojewódzkiego, a po zakoĔczeniu okresu wydatkowania Ğrodków okreĞlonych
w Programie Wsparcia – raport koĔcowy. Opracowania przekazywane są nastĊpnie do
zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komitetowi Monitorującemu utworzonemu w celu
zapewnienia sprawnego i efektywnego wdraĪania kontraktu wojewódzkiego15.
Istotne zadania w „kompleksowym systemie zarządzania rozwojem regionalnym”
przypisane zostaáy do instytucji otoczenia biznesu, tj. regionalnych i lokalnych agencji
rządowych oraz innych instytucje wspierających rozwój spoáeczno-gospodarczy.
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Summary
The analysis of the empirical material and the results of survey research revealed that the
significant factor determining development of the region of Podkarpacie is a well organised and
mutually cooperating institutional system as well as organisational and personnel preparation of
the managing authorities distributing resources from the UE budget. The condition of efficient
absorption of UE resources by beneficiaries from the region of Podkarpacie shall be connected
with strengthening the personnel, including factual their preparation of the employees which will
participate in implementing the regional and cohesion policies within the use of UE financial
instruments. The most important task to be implemented by regional and local government
authorities in the province of podkarpackie in the period of 2007-2013 and connected with
functioning of this region within European Community structures is to achieve the institutional
effectiveness by all administrative units and the institutions supporting development of the region.
Creating the system of organisational structures, an increase in employment, preparing the
procedures of implementing structural instruments by all institutions engaged in adopting the UE
structural policy in the region. The empirical material reveals that in the province of podkarpackie
there is a great number and diversity of the institutions supporting development of the region, the
scope of their services is broad. They gather various categories of services, mostly regardless of
the institution's name their scope of operation is universal what is proved by the services adjusted
to the needs of the recipients and their services may be questionable. The survey research proved it
i.e. prospective recipients assessed at a low level the quality of training and consulting services as
well as the scope of the offer directed to the recipients considering the policy of regional
development.
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