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Streszczenie 

Niniejszy raport zawiera ocenę on going wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach 

PO IR 2014-2020. Głównym celem badania było dokonanie oceny oraz ewentualnej weryfikacji sposobu 

realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na etapie wdrażania PO IR 2014-2020. Dodatkowo, projekt 

był ukierunkowany na opracowanie przewodnika w postaci „dobrych praktyk” w zakresie przestrzegania 

zasady zrównoważonego rozwoju. Katalog ten odnosi się do działań podejmowanych w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków PO IR 2014-2020. 

Przedmiotowe badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2017 r. Zastosowana przez 

Wykonawcę badania metodologia obejmowała zarówno analizę danych zastanych, jak i badania 

terenowe (ilościowe i jakościowe).   

Punkt wyjścia w ramach ewaluacji stanowiło zrozumienie faktu, iż PO IR 2014-2020 ma na celu wspieranie 

innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów 

na B+R, w szczególności poprzez: 

 wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;  

 podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych; 

 zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac 

rozwojowych. 

Oznacza to zatem, iż zasada zrównoważonego rozwoju z jednej strony wyznacza ramy działań możliwych 

do podejmowania w ramach Programu, z drugiej zaś – stanowi środek mogący służyć do realizacji jego 

celu. Innymi słowy, o ile część ewaluacyjna raportu koncentruje się na ocenie implementacji analizowanej 

zasady jako jednej z zasad horyzontalnych, o tyle w części związanej z dobrymi praktykami pojawiają 

się również przykłady projektów, które właśnie poprzez innowacyjne działania prośrodowiskowe 

przyczyniają się do tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług. W pierwszym przypadku zgodność 

interwencji PO IR 2014-2020 z zasadą zrównoważonego rozwoju oceniana była pod względem 

neutralnego bądź pozytywnego oddziaływania Programu na stan środowiska i klimatu. Jakkolwiek 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

zawierała zapis, iż przeprowadzona analiza osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych oraz ocena 

skutków środowiskowych wykazała, że znacząca część projektów podejmowanych w ramach PO IR nie 

będzie wpływać bezpośrednio na środowisko, to jednak wysiłki instytucji systemu wdrażania Programu 

ukierunkowane były na takie skonstruowanie systemu wyboru i kryteriów wyboru projektów, które 

doprowadziłyby do możliwego zmaksymalizowania oddziaływania pozytywnego (poprzez jego 

wymaganie na etapie oceny wniosków). Jednakże, trudności w czasie naborów oraz doświadczenia 

z realizacji wartościowych projektów, realizujących cele Programu – aczkolwiek neutralnych 

środowiskowo – wymusiły wyjście naprzeciw wnioskodawcom. Zmniejszono restrykcyjność podejścia do 

kwestii środowiskowych, co przekłada się na modyfikowanie kryteriów wyboru projektów, rozumiane 

jako odejście od bezwzględnego wymogu pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na zasadę 

zrównoważonego rozwoju na rzecz wymaganej neutralności oraz premiowania wpływu pozytywnego. 

Dokumenty programowe PO IR 2014-2020 w wystarczającym stopniu uwzględniają zapisy unijnych 
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i krajowych dokumentów strategicznych. PO IR 2014-2020 wraz z wynikającymi z niego dokumentami 

programowymi wpisuje się w założenia analizowanych dokumentów międzynarodowych i europejskich 

i jest elementem polityki realizującej ich cele. W toku badania nie zidentyfikowano sprzeczności 

pomiędzy analizowanymi dokumentami; w większości przypadków zaobserwowana została neutralność. 

Jednocześnie, wydają się one nastręczać nieco problemów samym wnioskodawcom. O ile zdaniem 

przedstawicieli IP/IZ PO IR 2014-2020, kwestie środowiskowe na ogół nie są czynnikiem decydującym 

o definitywnym odrzuceniu wniosku, to mogą być uciążliwe przy jego wstępnym opracowywaniu. Wśród 

zidentyfikowanych barier dla wnioskodawców zauważono m.in. rozbieżności pomiędzy deklarowanym 

wpływem przedsięwzięcia na zasadę zrównoważonego rozwoju, a opisem tego wpływu (brak spójności 

deklaracji słownej i opisowej; jedna może np. wskazywać na wpływ pozytywny, a druga – neutralny). 

Trudne bywają również zagadnienie związane ze wskaźnikami – wnioskodawcy często odnoszą je bowiem 

do efektów projektu, nie zaś przebiegu przedsięwzięcia. Zdarza się również, iż deklarowane mierniki nie 

pozostają w logicznym związku z realizowanym projektem (tzn. wnioskodawca wymyśla i wpisuje do 

wniosku przedsięwzięcie o pozytywnym wpływie na środowisko, jak np. wymiana żarówek w hali 

produkcyjnej na energooszczędne, choć nie ma ono żadnego merytorycznego powiązania z projektem 

związanym z budową oprogramowania dla części biurowej).  

Warto zauważyć, iż pytani o to wprost – wnioskodawcy i beneficjenci mówią najczęściej, iż nie mają 

problemów ze zrozumieniem zasady zrównoważonego rozwoju, a przygotowane materiały informacyjno-

promocyjne oceniają jako zaspokajające ich deficyty wiedzy. Nie zawsze wysoka samoocena strony 

popytowej znajduje odzwierciedlenie w postrzeganiu tej wiedzy przez stronę systemową (np. IP czy IW 

PO IR 2014-2020 oceniające wnioski) czy wreszcie w obiektywnych faktach. Zdarzało się, również 

w ramach rozmów realizowanych na potrzeby niniejszego badania, iż respondenci przekonani o swojej 

znajomości tematu – w praktyce utożsamiali zasadę zrównoważonego rozwoju z zasadą równości płci czy 

niedyskryminacji. Wydaje się, iż pojęcie polityk horyzontalnych wiążę się w społecznej świadomości 

głownie z zagadnieniami genderowymi. Dodatkowo, wiele osób prawidłowo odnosząc zasadę 

zrównoważonego rozwoju do kwestii środowiskowych – banalizuje ją, sprowadzając do „oszczędzania 

prądu” (tzn. ujmując w wąskim kontekście najbardziej oczywistych działań związanych z ekologią). 

Znajduje to również swoje przełożenie w sposobie uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju 

w projektach – bardzo często sprowadza się ono do oszczędzania mediów.  

W ramach niniejszej ewaluacji niewiele mówiono o ewentualnych problemach związanych 

z przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju w projektach. Wynikało to z prozaicznej przesłanki, 

jaką jest wstępny etap większości realizowanych przedsięwzięć, kiedy jeszcze żadne większe trudności 

nie miały okazji zaistnieć i tym samym nie wiadomo, czy i jak zostaną rozwiązane. Beneficjenci skarżą 

się niekiedy na konieczność monitoringu implementacji ww. zasady, jednak jest to na ogół związane z ich 

poczuciem nieproduktywnego spędzania czasu, nie zaś zastrzeżeniami do samego procesu. Z kolei 

instytucje systemu wdrażania PO IR 2014-2020 wskazują, iż niekiedy zadeklarowane przez 

wnioskodawców wskaźniki są trudne do zweryfikowania. 

Pytani o zmianę zachowań na skutek realizacji projektu, beneficjenci wskazują głównie na przyrost 

świadomości znaczenia działań prośrodowiskowych. Choć głosy te nie są dominujące, to jednak 

z pewnością ciekawe – niektórzy wskazywali bowiem na odkrycie, iż posunięcia te dają również wymierne 

korzyści finansowe, których się nie spodziewali. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, rekomenduje się przede wszystkim: 

 przekazanie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom szczegółowych informacji na temat 

zasady zrównoważonego rozwoju, w tym informacji, jakiego rodzaju działania mogą być 

podejmowane, aby realizować zasadę; 

 należy ujednolicić podstawę uznania kryterium za spełnione (wymóg minimum neutralnego 

wpływu, premiowanie pozytywnego wpływu), preferując obowiązek wskazania przez 

beneficjentów wskaźników potwierdzających pozytywny wpływ na środowisko; 

 przegląd opisu systemu monitorowania projektów i uszczegółowienie opisu zasad 

monitorowania i raportowania realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W instrukcji 

wypełniania wniosków należy uzupełnić opis wypełniania pól dotyczących zasady; 

 analizowanie potrzeb szkoleniowych wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców, 

a następnie dopasowywanie oferty do zidentyfikowanego zapotrzebowania oraz stwierdzonych 

deficytów kompetencyjno-wiedzowych;  

 wprowadzenie listy wskaźników mierzących wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 

w projekcie; lista ta powinna mieć charakter otwarty oraz służyć za źródło inspiracji dla 

wnioskodawców, natomiast nie powinna ograniczać dostępnych opcji wyboru; 

 podjęcie przez IZ działań mających na celu zwiększenie koordynacji zasad prowadzenia oceny 

wniosków na poziomie całego systemu, a przynajmniej wsparcie tych instytucji/osób, które 

odczuwają deficyty w tym zakresie, 

Uwzględnienie tych relatywnie prostych we wdrażaniu rekomendacji, powinno docelowo przyczynić 

się do skuteczniejszego i efektywniejszego wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w PO IR 2014-

2020. 
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Summary 

This report includes an ongoing evaluation of the implementation of sustainable development principle 

under SG OP 2014-2020. The main objective of the study was to evaluate and possibly verify the means 

of realising the principle of sustainable development at the stage of implementing SG OP 2014-2020. 

In addition, the project was directed at developing a guide in the form of "good practice catalogue" 

regarding compliance with the principle of sustainable development. This catalogue pertains actions 

taken under projects co-financed with SG OP 2014-2020 funds. 

The study was carried out from July to September 2017. The methodology used by the Contractor 

included both analysis of existing data and field studies (quantitative and qualitative methods 

of research). 

The starting point for the evaluation was understanding the fact that SG OP 2014-2020 is aimed 

at supporting innovativeness and competitiveness of Polish economy, expressed primarily with 

increasing the spending on R&D, particularly through: 

 supporting enterprises in areas of innovativeness and R&D activity, 

 improving the quality of scientific research and development works, as well as making them more 

interdisciplinary, 

 increasing the degree of commercialisation and internationalisation of scientific research and 

development works. 

This means that the sustainable development principle sets the framework for actions possible to be 

taken under the Programme on one hand, and constitutes a possible means for achieving this goal on the 

other. In other words, while the evaluation part of the report focuses on assessing the implementation 

of the analysed principle as one of horizontal principles, the part related to good practice also features 

examples of projects which facilitate creation of competitive products and services precisely through 

innovative pro-environmental actions. In the first case, compliance of the SG OP 2014-2020 intervention 

with the sustainable development principle was assessed for neutral or positive impact of the Programme 

on the environment and climate. Even though the Prognosis regarding the effect of Smart Growth 

Operational Programme 2014-2020 on the environment included a provision: conducted analysis 

of priority axes and investment priorities, as well as evaluation of environmental impact have shown that 

a significant portion of projects initiated under SG OP will not have direct impact on the environment, 

efforts of the institution of the Programme implementation system were directed at creating such 

a system and criteria for selecting projects that would result in possible maximisation of positive feedback 

(through its enforcement at the stage of applications assessment). However, the difficulties in the call for 

applications and the experience of carrying out valuable projects that meet the objectives 

of the Programme - albeit environmentally neutral - have forced actions aimed at supporting applicants. 

The restrictiveness of the approach to environmental issues has been reduced, which translates 

to modified criteria for project selection, meaning that a project is required to have a neutral effect 

on the sustainable development principle and the positive impact is rewarded. 

Programme documents of SG OP 2014-2020 sufficiently include provisions of EU and national strategic 
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documents. At the same time, they appear to be slightly problematic to applicants themselves. While, 

according to representatives of IB/MA of SG OP 2014-2020, environmental issues are not usually the 

factor determining whether or not an application is rejected, they can be cumbersome in its initial 

development. Identified barriers applicants must face include, among others, discrepancies between 

declared effect of the project on the sustainable development principle, and description of this effect 

(lack of coherence in verbal and descriptive declaration; one may point to a positive effect, and the other 

- to a neutral one). Issues related to indicators can be difficult as well - applicants often relate them to 

effects of the project, not its development. It also happens that declared indicators are not logically linked 

to the implemented project (i.e. applicant comes up with (and includes in the application) an action which 

has a positive effect on the environment, such as changing light bulbs in the production facility to energy-

efficient ones, even though it has no substantial relation with the project related to developing software 

for the office section). 

It should be noted that, when asked directly about this (e.g. under CAWI/CATI, CJM or case studies), 

applicants and beneficiaries usually declare having no problems understanding the sustainable 

development principle, and evaluate the information-promotional materials prepared as satisfying their 

knowledge deficit. Positive self-assessment of the demand party is not always reflected in the perception 

of this knowledge by the system party (e.g. IB or IA of SG OP 2014-2020 reviewing the applications) 

or, finally, in objective facts. It also happened that during interviews conducted for the purpose of this 

study, respondents expressed confidence in their understanding of the issue - in practice they identified 

the sustainable development principle with gender equality or non-discrimination. It would appear that 

the notion of horizontal policies is primarily linked to gender issues in the opinion of general public. 

In addition, many persons correctly linking the sustainable development principle with environmental 

issues, dismiss it as "saving electricity" (i.e. perceiving in the narrow context of the most obvious actions 

related to ecology). This also translates into the manner of including the sustainable development 

principle in the projects - it often boils down to saving on utilities. 

Under this evaluation, little was said about possible problems related to observing the sustainable 

development principle in the projects. The reason was simple - initial stage of most of the implemented 

projects, when no serious difficulties have had a chance to arise yet, and therefore it is not known, 

whether or not, and how, they will be solved. Beneficiaries sometimes complain about the requirement 

of monitoring the implementation of the principle referred to above. However, it is usually related 

to a feeling of unproductive use of the time, and not to the process itself. Institutions of the 

implementation system for SG OP 2014-2020 point out that indicators declared by applicants are 

sometimes difficult to verify. 

When asked about changing their behaviour as a result of implementing the project, beneficiaries mainly 

point out to the increased awareness of importance of pro-environment actions. Even though these 

voices are not dominant, they are certainly interesting - some people mentioned discovering that these 

actions give measurable financial benefits they had not expected. 

Considering the above, the following is hereby recommended: 

 providing beneficiaries and potential beneficiaries with detailed information regarding the 

sustainable development principle, including information on what kinds of actions can be taken 

in order to implement the principle; 
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 the basis for considering a criterion to be met should be unified (requirement of minimum 

neutral impact, rewarding positive impact), with preference for the obligation that beneficiaries 

point out indicators confirming positive impact on the environment; 

 reviewing the project monitoring system description and making the description of principles 

for monitoring and reporting the implementation of sustainable development principle more 

detailed. In the instruction on filling in the application, the description of filling in boxes 

regarding the principle should be supplemented. 

 analysing the training needs of applicants and potential applicants, and subsequently adjusting 

the offer to the identified needs and knowledge-competence deficits; 

 introducing a list of indicators measuring the implementation of sustainable development 

principle in the project; the list should be open and serve as a source of inspiration for applicants, 

it also should not limit the options available to be chosen; 

 MA taking actions aimed at co-ordinating the rules for technical assistance in the entire system, 

or at least supporting these institutions/persons who experience deficits in this area, 

Taking these recommendations into account, which are relatively simple to implement, should eventually 

contribute to a more effective and efficient implementation of the sustainable development principle 

in SG OP 2014-2020. 
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1. Wprowadzenie 

Ewaluację wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020 należy rozpocząć od 

doprecyzowania pojęcia „zrównoważony rozwój”. Jest ono bowiem intuicyjnie zrozumiałe dla większości 

osób, a równocześnie do tej pory wzbudza pewne kontrowersje w gronie naukowców. Często poszukując 

definicji tego pojęcia, autorzy odwołują się do art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013, głoszącego, iż Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno 

współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Inne, ekonomizujące podejścia wskazują, iż zrównoważony 

rozwój to sposób gospodarowania, który dąży do pożądanej maksymalizacji w trzech wymiarach: 

ekonomii, społeczeństwa i ekologii, zaś jako swoje ramy analityczne przyjmuje granice tolerancji natury. 

 

 

GRANICE TOLERANCJI NATURY 

Zasadniczo, podejście takie stanowi pochodną spojrzenia na trzy wiązki celów, jakie są stawiane przed 

intencjonalnym gospodarowaniem. Cele te prezentuje Tabela 1. 

Tabela 1. Trójkąt celów gospodarki zrównoważonego rozwoju 

Cele ekologiczne Cele ekonomiczne Cele społeczno-kulturowe 

Ochrona atmosfery ziemskiej 
(ograniczenie ocieplania klimatu) 

Stabilność gospodarki 
narodowej: zapewnienie 
samodzielnej egzystencji przy 
akceptowalnej jakości pracy 

Demokracja uczestnicząca 
i praworządność we wszystkich 
dziedzinach życia 

Nieszkodzenie przyrodzie: 
zachowanie różnorodności 
gatunkowej i krajobrazowej 

Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb przez zrównoważone 
produkty (żywność, mieszkania, 
odzież, energia), stosowne ceny 

Wyeliminowanie ubóstwa, 
bezpieczeństwo społeczne, 
opanowanie problemów 
demograficznych 
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Cele ekologiczne Cele ekonomiczne Cele społeczno-kulturowe 

Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów 
odnawialnych 

Stabilność cen oraz 
przeciwdziałanie koncentracji 
władzy ekonomicznej, 
internalizacja kosztów 
zewnętrznych 

Równość szans, integracja 
(np. płci, imigrantów) 

Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów 
nieodnawialnych 

Pozagospodarcza równowaga i 
współpraca na rzecz rozwoju przy 
jak najmniejszym imporcie 
surowców 

Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i wewnętrzne, rozwiązywanie 
konfliktów bez przemocy 

Zdrowe warunki życia 
(eliminowanie szkodliwych 
substancji, promieniowania 
i hałasu) 

Wydolny budżet państwowy przy 
wystarczających standardach 
zaopatrzenia społeczeństwa w 
dobra merytoryczne/kolektywne 
oraz właściwy podział dochodów 

Ochrona zdrowia i jakości życia 
człowieka 

Źródło: H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

Poznań 2010, s. 47. 

Jeszcze inna, choć zbliżona do przywołanej na początku, definicja zrównoważonego rozwoju pochodzi 

z raportu „Nasza Wspólna Przyszłość1”: prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji 

bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. 

Powyższe operacjonalizacje mają bardzo kompleksowy, wielowymiarowy charakter. Tymczasem na 

potrzeby niniejszej ewaluacji, rozumienie zrównoważonego rozwoju zostało zawężone przez 

Zamawiającego i brzmi: 

Zrównoważony rozwój oznacza budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która 

będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronę środowiska naturalnego, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, wykorzystanie 

pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii 

i metod produkcji, wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystanie sieci 

obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza 

małym przedsiębiorstwom produkcyjnym), poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

zwłaszcza w odniesieniu do MSP, pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. 

(SOPZ, s. 1). 

Oznacza to, iż z trójkąta celów gospodarki zrównoważonego rozwoju pogłębionej analizie i namysłowi 

zostanie poddany komponent ekologiczny, przy pobocznym traktowaniu kwestii społecznych 

i ekonomicznych. 

Zgodnie z literaturą przedmiotu, do osiągnięcia stanu gospodarki zrównoważonej można dążyć 

przynajmniej w oparciu o trzy możliwe sposoby postępowania. Wiążą się one z wypracowywaniem 

nowych produktów i usług, które byłyby przyjazne dla środowiska (strategia spójności), 

dostosowywaniem tych już istniejących do coraz wyższych norm środowiskowych (strategia 

                                                                 
1 Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. PEW, Warszawa 1991. 
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efektywności) oraz zmianą zachowania ludzi i ich potrzeb konsumpcji w zakresie dóbr i usług w taki 

sposób, aby nie szkodzić środowisku (strategia wystarczalności). Jak wskazano w dalszej części raportu, 

wszystkie te trzy strategie znajdują swoje odzwierciedlenie w PO IR 2014-2020, w którym tworzone 

są innowacje na różną skalę, a przy okazji budowana jest świadomość proekologiczna wnioskodawców, 

beneficjentów i interesariuszy. 

Rysunek 1. Ścieżki strategiczne ekonomii zrównoważonego rozwoju 

 

 

Źródło: H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

Poznań 2010, s. 168. 

Interesujące może być również wpisanie Programu w ramy instrumentów polityczno-prawnych polityki 

ochrony środowiska. Okazuje się bowiem, iż PO IR 2014-2020 czerpie ze wszystkich czterech 

wyszczególnionych typów działań, stanowiąc z jednej strony mechanizm ekonomicznej zachęty (dotacje 

czy kredyty preferencyjne w zamian za określony sposób postępowania), z drugiej strony stawia twarde 

zakazy i nakazy (np. zakaz realizacji projektów o negatywnym wpływie na środowisko), nie ignorując 

również działań miękkich (np. szkolenia z wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju), ani funkcji 

planistycznych (por. OOŚ, biznesplany). 

Tabela 2. Instrumenty polityczno-prawne polityki ochrony środowiska 

Kategoria Instrument 

1. Instrumenty o bezpośrednim działaniu 
(twarde): zakazy i nakazy. 

• wartości graniczne; 

• standardy jakości; 

• wymogi stosowania; 

• zakazy używania pewnych produktów 
i materiałów. 

2. Instrumenty o działaniu pośrednim (miękkie): 
zachęty i informacje. 

• edukacja i informacja ekologiczna; 

• dobrowolne zobowiązania; 

• programy wspierające wewnętrzne działania 
sektora publicznego; 

• inne środki. 

3. Ekonomiczne instrumenty ochrony • ekologizacja systemu finansowego (podatki 

Strategia 
efektywności

Istniejące produkty 
kształtuje się w sposób 

umożliwiający 
wydajniejsze 

wykorzystanie zasobów

Strategia spójności

Opracowuje się nowe, 
przyszłościowe produkty, 

które odpowiadają 
ekologicznym zasadom 

zarządzania

Strategia 
wystarczalności

Dobrowolne decydowanie 
się ludzi na stopniowe 

zmienianie własnego życia 
w sposób etycznie 

odpowiedzialny, tzn. 
kształtowanie go według 
zasady sprawiedliwości 

wewnątrzpokoleniowej i 
międzypokoleniowej
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Kategoria Instrument 

środowiska (zmiana warunków ramowych). ekologiczne, systemy bonus-malus); 

• zbywalne prawa do korzystania 
ze środowiska; 

• modele kwotowe; 

• korzyści dla użytkowników. 

4. Inne instrumenty. 
• obowiązek zwrotu zużytych wyrobów; 

• instrumenty planowania. 

Źródło: H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

Poznań 2010, s. 263. 

1.1. Cele badania 
Cele niniejszego badania obejmowały: 

 

Źródło: SOPZ, s. 2. 

  

Dodatkowy rezultat:

Cel główny:

Dokonanie oceny oraz ewentualnej 
weryfikacji sposobu realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju na etapie 

wdrażania PO IR 2014-2020

Opracowanie przewodnika dla 
beneficjentów PO IR w postaci 
„dobrych praktyk” w zakresie 

przestrzegania zasady 
zrównoważonego rozwoju

w ramach projektów 
współfinansowanych ze 

środków PO IR

w procedurach instytucji 
zaangażowanych w 

realizację Programu.
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1.2. Zakres badania 
Badaniem zostali objęci: 

• wnioskodawcy; 

• beneficjenci; 

• instytucje wchodzące w skład systemu realizacji PO IR 2014-2020.  

Ewaluacja uwzględniała zarówno projekty konkursowe, jak i pozakonkursowe. 

Zakres merytoryczny niniejszego badania wyznaczały:  

 

Źródło: SOPZ, s. 2-3. 

1.3. Kryteria ewaluacyjne  
W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

 

Źródło: SOPZ, s.3. 

 

ocena przestrzegania zasady zrównoważonego w 
ramach PO IR

ocena adekwatności założeń przyjętych w PO IR, jego 
systemie wdrażania i zarządzania, systemie wyboru i 
oceny projektów w odniesieniu do realizacji celów 

zasady zrównoważonego rozwoju

ocena spójności, zgodności i komplementarności 
dokumentów programowych PO IR (Program i SZOOP) 

z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi 
przedmiotowej polityki horyzontalnej oraz 

rekomendacje dla przygotowania analogicznych 
dokumentów dla następnej perspektywy finansowej

opracowanie przewodnika dla potencjalnych 
beneficjentów PO IR w postaci „dobrych praktyk” w 

zakresie postrzegania i rozumienia zasady 
zrównoważonego rozwoju w projektach 
współfinansowanych ze środków PO IR

•stopień osiągnięcia celów
określonych w PO IR w
odniesieniu do realizacji
zasady zrównoważonego
rozwoju

Skuteczność

•przydatność realizacji
projektów POIR dla
ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego,
ochrony zdrowia
ludzkiego, a także
zapewnienia rozważnego
i racjonalnego
użytkowania zasobów
naturalnych

Użyteczność

•krótko- i
długoterminowe,
bezpośrednie i pośrednie,
pozytywne i negatywne,
przewidziane i
nieprzewidziane skutki
realizacji PO IR w
odniesieniu do ochrony i
poprawy jakości
środowiska naturalnego,
ochrony zdrowia
ludzkiego, a także
zapewnienia rozważnego
i racjonalnego
użytkowania zasobów
naturalnych

Oddziaływanie
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1.4. Pytania ewaluacyjne  
W toku badania została udzielona odpowiedź na następujące pytania ewaluacyjne: 

1. W jaki sposób dokumenty programowe PO IR uwzględniają wymogi związane z zasadą 

zrównoważonego rozwoju? Czy kwestie przestrzegania polityk horyzontalnych oraz powiązania 

interwencji PO IR z ich celami są w wystarczającym stopniu opisane w dokumentach programowych 

PO IR (w tym przypadku w sposób gwarantujący prawidłową realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju)? Czy dokumenty programowe PO IR są zgodne i/lub komplementarne z przepisami 

wspólnotowymi dotyczącymi zasady zrównoważonego rozwoju? Jakie ewentualne zagadnienia 

wymagają uszczegółowienia /weryfikacji w dokumentach PO IR? 

2. W jaki sposób i w jakim stopniu instytucje zaangażowane w realizację PO IR uwzględniają zasadę 

zrównoważonego rozwoju w programowaniu wsparcia? Czy realizacja projektów PO IR przyczynia 

się do realizacji ww. zasady w sposób znaczący, czy też jest wobec niej neutralna? 

3. Czy system wyboru i oceny projektów posiada mechanizmy umożliwiające dofinansowanie tylko 

projektów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju? Czy zdarzały się przypadki odrzucenia 

wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z powodu nieprzestrzegania zasady 

zrównoważonego rozwoju? 

4. W jakich typach instrumentów/obszarach wsparcia PO IR, ze względu na oddziaływanie 

realizowanych inwestycji, konieczne jest stosowanie zwiększonych środków/narzędzi 

umożliwiających prawidłowe przestrzeganie/monitorowanie zasady zrównoważonego rozwoju 

w projektach? Jeśli jest taka potrzeba, to jakie działania należy podjąć, aby działania takie były 

skuteczne? Czy można zidentyfikować obszary wsparcia w PO IR, gdzie ze względu na brak lub 

nieistotne oddziaływanie na ludzi i środowisko, wymogi związane z realizacją zasady 

zrównoważonego rozwoju nie są adekwatne do tego wpływu? Jeśli tak, to w jaki sposób (bezpieczny 

dla realizacji ww. zasady) je uprościć? 

5. Jakie można wskazać wzorcowe przykłady uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju 

w projektach realizowanych w ramach Programu/osi priorytetowych/działań/typów projektu? Jakie 

cechy specyficzne je wyróżniają na tle innych projektów? 

6. W jaki sposób w ramach realizowanych projektów PO IR uwzględniana jest zasada zrównoważonego 

rozwoju (zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i jej funkcjonowania)? Czy polega to na 

spełnianiu minimalnych wymogów umożliwiających uzyskanie wsparcia, czy też można 

zidentyfikować projekty, w ramach których podejście do zrównoważonego rozwoju jest 

kompleksowe i komplementarne w stosunku do głównych celów projektu? 

7. Jakie najczęstsze problemy związane z przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju pojawiały 

się w trakcie realizacji projektów? Jaki jest stopień zrozumienia tej tematyki przez beneficjentów? 

8. W jaki sposób realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jest monitorowana na poziomie 

poszczególnych projektów? Czy system kontroli posiada narzędzia umożliwiające weryfikację 

przestrzegania ww. polityki horyzontalnej na etapie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości? 
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9. Jaki był efekt dodatkowości behawioralnej (ang. behavioural additionality) we wdrażaniu zasady 

zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR? Czy nastąpiła zmiana zachowania 

wnioskodawców/beneficjentów PO IR, w szczególności podmiotów gospodarczych? 

10. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach PO IR należy uznać za skuteczne 

i efektywne w zakresie przekazywania informacji o zasadzie zrównoważonego rozwoju? 

W szczególności, czy zapewniają one 1) dostrzeżenie, 2) zrozumienie owej zasady przez 

potencjalnych beneficjentów, a tym samym przekładają się na jakość składanych wniosków 

i ew. – w przypadku otrzymanego wsparcia – realizowanych projektów? 
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2. Opis wyników badania 

2.1. Ocena dokumentów programowych 
Zrównoważony rozwój oznacza budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która 

będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, ochronę środowiska naturalnego, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, wykorzystanie 

pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii 

i metod produkcji, wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystanie sieci 

obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza 

małym przedsiębiorstwom produkcyjnym), poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

zwłaszcza w odniesieniu do MSP, pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 odnosi się szczegółowo do uwzględnienia wymogów 

zasady zrównoważonego rozwoju w rozdziale 11. Zasady horyzontalne (str. 189, PO IR 2014-2020 ver 

21.01.2015). W rozdziale tym, w podrozdziale 11.1 Zrównoważony rozwój mówi się, że …zasady 

zrównoważonego rozwoju Programu zostaną określone poprzez horyzontalne rozwiązania, takie jak 

dedykowane nabory na wsparcie projektów mających pozytywny wpływ na zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju (np. ekoinnowacje) oraz preferencje punktowe dla projektów z ww. zakresu 

w naborach w ramach działań o ogólnym charakterze (np. wspierających projekty B+R przedsiębiorstw)… 

Dalej stwierdza się że …w ramach Programu wpierane będą przedsięwzięcia dotyczące innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, 

w szczególności prowadzące do ograniczenia energo-, materiałochłonności towarów i usług, ograniczenia 

zużycia wody i innych zasobów naturalnych, redukcji szkodliwych dla środowiska emisji oraz zastosowania 

oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych lub organizacyjnych, 

a także rozpowszechniania wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji… 

Z kolei, w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów stwierdza się (w rozdziale 2.A Opis osi 

priorytetowych innych niż pomoc techniczna), że będą one spełniały ogólne zasady, zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ogólnego2, w tym także …będą zgodne z zasadami transparentności i niedyskryminacji, 

a także z warunkami określonymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Ogólnego, tj. w zakresie równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zrównoważonego rozwoju… 

Dodatkowo, w rozdziale dotyczącym komplementarności PO IR 2014-2020 z Programem Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko (rozdział 8. Koordynacja między funduszami polityki spójności, EFRROW, 

EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI) wspomina się, iż …w PO IR 

istnieje również możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla problemów w obszarze 

zrównoważonego rozwoju, w tym niskoemisyjnego transportu oraz energetyki odnawialnej, 

                                                                 
2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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zidentyfikowanych przez sektor publiczny (np. poprzez mechanizm przedkomercyjnych zamówień 

publicznych), a następnie ich wdrożenie dzięki wsparciu ze środków POIŚ… 

Najistotniejsze dla oceny kwestii przestrzegania polityk horyzontalnych oraz powiązania interwencji PO IR 

z ich celami są (w tym przypadku w sposób gwarantujący prawidłową realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju) zapisy Załącznika 4 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Kryteria wyboru 

projektów. Analizie poddano wersję obowiązującą od dnia 26.07.2017 (VII wersja). 

Ogólnie można stwierdzić, że dla wszystkich osi, działań i poddziałań PO IR 2014-2020 zawarto kryteria 

odnoszące się do zasady zrównoważonego rozwoju. W większości przypadków kryterium dotyczące 

zrównoważonego rozwoju zostało zawarte wśród kryteriów formalnych dotyczących projektu. Jedynie 

w odniesieniu do działania 2.1, poddziałania 3.2.2 oraz całej osi V kryterium to znalazło się wśród 

kryteriów merytorycznych, natomiast w poddziałaniu 3.2.1 zarówno wśród kryteriów formalnych, jak 

i merytorycznych. Z kolei w działaniu 1.1.1 wprowadzono dodatkowe kryterium formalne specyficzne 

dotyczące zasady zrównoważonego rozwoju dla projektów Seal of Excellence [SoE] w ramach SME 

Instrument – faza II Horyzont 2020. 

Jeżeli chodzi o samą nazwę kryterium, jest ona różna w poszczególnych działaniach i poddziałaniach. 

W większości działań PO IR 2014-2020 (działaniach i poddziałaniach 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4.2, 3.2.2, 

3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.4) kryterium formalne zostało nazwane jako Projekt ma 

pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Z kolei w działaniach i poddziałaniach 2.3, 3.1, 3.2.1, 

3.3.3, 4.1.3 kryterium to mówi jedynie o zgodności z zasadą i zostało nazwane jako Projekt jest zgodny 

z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013, natomiast w poddziałaniu 2.4.1 jako Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

W osi V kryterium merytoryczne nazwano Zgodność wniosku z prawem wspólnotowym i krajowym oraz 

z dokumentami programowymi, natomiast w samym opisie kryterium podano: Zgodność z prawem 

krajowym i wspólnotowym, w tym (…) z zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 8 Rozporządzenia 

ogólnego). 

Dla wszystkich działań i poddziałań opis kryterium rozpoczyna się od podania definicji zrównoważonego 

rozwoju określanego jako: …rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań 

mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 

i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 

potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń… 

Różna, w zależności od działania i poddziałania, jest podstawa uznania kryterium za spełnione. 

W większości przypadków (wszystkie działania osi I i osi IV oraz działania i poddziałania 2.2, 3.2.2 i 3.3.2) 

aby uznać kryterium za spełnione, należy przedstawić zakładane odpowiednie wskaźniki potwierdzające 

pozytywny wpływ na środowisko. W przypadku niektórych z ww. działań i poddziałań napisano także, 

że …wskaźniki będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność… 

W działaniach i poddziałaniach 2.3, 2.4, 3.1 i 3.3.3 (tj. takich, w których dopuszczony został neutralny 

wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju) uznano, iż ocena spełnienia zasady zrównoważonego 

rozwoju będzie dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wykonawcy. W poddziałaniu 

3.2.1 podstawą oceny jest oświadczenie Wykonawcy w kryterium formalnym, natomiast w kryterium 
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merytorycznym wybór i wskazanie odpowiednich wskaźników.  

Niezrozumiałym wydaje się zastosowanie różnego podejścia do respektowania zasady zrównoważonego 

rozwoju w poszczególnych działaniach i podziałaniach programu. Zgodnie z Umową Partnerstwa 

…preferowanie przy wsparciu z funduszy europejskich projektów przynoszących pozytywne efekty 

w zakresie oszczędności energii stanowi jedno z działań wykonawczych dla realizacji Polityki 

energetycznej Polski do 2030… i dalej …efektywność energetyczna powinna być traktowana być jako 

zagadnienie horyzontalne stanowiące praktyczny wymiar realizacji zasady zrównoważonego rozwoju 

i znaleźć swoje odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów3… Oczywiście, w PO IR 2014-2020 można 

wskazać również takie obszary interwencji (np. poddziałanie 4.1.3., którego celem jest stworzenie 

efektywnego ekosystemu rozwoju innowacji w oparciu o nowy model finansowania przełomowych 

projektów badawczych, dzięki wykorzystaniu podejścia problem-driven research), w których wykazanie 

pozytywnego wpływu na realizację zasady może być trudne, jednak z pewnością nie jest zupełnie 

niemożliwe.  

Podsumowując analizę Załącznika 4, należy stwierdzić niejednolitość kryteriów wyboru projektów 

w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju – w części działań i poddziałań kryteria wymagają 

pozytywnego wpływu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, a w części jedynie zgodności 

z ww. zasadą. Zasadniczo, jest to rozwiązanie uzasadnione tym, iż tylko w wybranych obszarach 

ów pozytywny wpływ jest wysoce prawdopodobny do uzyskania, a tym samym istnieje przesłanka 

do jego oczekiwania od wnioskodawców. Jeśli dany rodzaj przedsięwzięć jest neutralny środowiskowo, 

wówczas nie ma racji bytu stawianie przed wnioskodawcami oczekiwań wyższych, niż są oni w stanie 

spełnić (choć nie oznacza to, iż nie warto premiować wyróżniających się pomysłów). 

Z tego względu, z punktu widzenia Wykonawcy, możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze to każdorazowe 

ustalanie kryteriów dla każdego działania i poddziałania, a nawet – konkretnych naborów wniosków 

pośród nich. Jest to z pewnością postawa aktywna, ukierunkowana na dążenie do optymalizowania 

rezultatów w danych warunkach podejmowania decyzji, ale również czasochłonna, pracochłonna oraz 

mogąca wprowadzać dezorientację w gronie wnioskodawców oraz samych instytucji systemu wdrażania 

PO IR 2014-2020, a przy tym niepozbawiona wad – o których dalej. Stanowiłaby ona również 

podtrzymanie obowiązującej obecnie metody działania. Drugie rozwiązanie sprowadzałoby się do 

wymagania jedynie zgodności z analizowaną zasadą we wszystkich działaniach i poddziałaniach, przy 

równoczesnym silnym premiowaniu (np. na poziomie wag przypisanych kryteriom wyboru) uzyskania 

pozytywnego wpływu na jej realizację (wraz ze wskazaniem odpowiednich wskaźników pozwalających na 

rzetelny pomiar owego pozytywnego wpływu).  

Biorąc pod uwagę, opisane w dalszej części raportu, trudności wnioskodawców w zakresie uwzględnienia 

zasady zrównoważonego rozwoju oraz mając w pamięci olbrzymie zróżnicowanie tematyczne 

przedsięwzięć realizowanych w Programie – z których nawet w ramach jednego poddziałania można 

wyróżnić takie, które będą oddziaływać środowiskowo oraz takie, które najczęściej (choć nie zawsze) nie 

wykazują żadnego istotnego wpływu na stan środowiska i klimatu – Wykonawca sugeruje rozważenie 

drugiego rozwiązania. Ze względu na istotność kryterium odnoszącego się do zasady zrównoważonego 

                                                                 
3 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa. Projekt po zmianach wynikających 
z uzupełnienia zapisów o EFRM oraz po negocjacjach programów operacyjnych. Warszawa, grudzień 2015 rok, 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14132/_Umowa__Partnerstwa_zmieniona_012016.pdf  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14132/_Umowa__Partnerstwa_zmieniona_012016.pdf
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rozwoju, powinno ono być zawsze kryterium dopuszczającym i tym samym znajdować się wśród 

kryteriów formalnych (przy czym powinno obejmować minimum neutralność). Za właściwe i godne 

polecenia uważamy także rozwiązanie przyjęte w poddziałaniu 3.2.1 i odniesienie się do zasady zarówno 

wśród kryteriów formalnych, jak i merytorycznych. Deklaracja neutralnego lub pozytywnego wpływu 

byłaby elementem każdorazowej oceny formalnej, zaś wykazanie pozytywnego wpływu – wraz 

z odpowiednim wskaźnikiem – mogłoby być stałym elementem oceny merytorycznej. Oczywiście, 

w przypadku wskazania wpływu neutralnego nie można wymagać przedstawienia mierników owej 

neutralności, choć zasadne jest oczekiwanie opisu, w jaki sposób wnioskodawca zamierza ową 

neutralność zapewnić. Co istotne, preferencja dla pozytywnego wpływu na środowisko musiałaby być 

odpowiednio silna, tj. powinny zostać zapewnione takie kryteria wyboru projektów, które wyraźnie by ją 

akcentowały, a dodatkowo np. mógłby być to warunek rozstrzygający w przypadku otrzymania 

jednakowej liczby punktów przez więcej niż jeden wniosek w zakresie tego, który z nich otrzyma 

dofinansowanie. 

Rekomendowane powyżej rozwiązanie stanowi najbardziej rygorystyczne zalecenie. W przypadku, gdyby 

koszty instytucjonalne jego wdrożenia (rozumiane jako czas, środki finansowe oraz zasoby ludzkie) 

niezbędne do jego wdrożenia okazały się w opinii IZ PO IR 2014-2020 przekraczające potencjalne korzyści 

z jego zastosowania, sugeruje się implementację powyższego rozwiązania do wyselekcjonowanych 

działań. 

Wybór działań/poddziałań, w ramach których w szczególności zaleca się implementację proponowanego 
rozwiązania, składał się z kilku etapów. Punkt wyjścia stanowiło odwołanie do zapisów Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu PO IR 2014-2020, w ramach której wybrane typy interwencji 
zostały określone jako charakteryzujące się prawdopodobnym bezpośrednim lub pośrednim 
oddziaływaniem na środowisko. W kolejnym kroku zestawiono je z przeglądem projektów, jakie są już 
wdrażane w Programie, analizując ich dotychczasowy oraz potencjalny przyszły wpływ na stan otoczenia 
naturalnego. Biorąc pod uwagę, iż wiele przedsięwzięć jest jeszcze na wstępnych etapach i trudno 
określić, w jaki sposób się one rozwiną (a co za tym idzie – jaki będzie ich faktyczne oddziaływanie na 
środowisko), starano się uwzględnić scenariusz bazowy, tj. ani nazbyt optymistyczny – w którym wszystko 
idzie zgodnie z planem, a projekty idealnie współgrają ze swoim otoczeniem, ani pesymistyczny – 
w którym podejmowane aktywności okazują się szczególnie uciążliwe dla środowiska (np. z uwagi 
na wyciek szkodliwych substancji). Przy takim podejściu można stwierdzić, iż najtrudniejszy do wykazania 
– a uprzednio w przypadku wybranych typów interwencji oczekiwany przez IP – może być pozytywny 
wpływ na środowisko przedsięwzięć realizowanych w ramach działań 2.2., 2.3., 3.3. (zwłaszcza 
poddziałania 3.3.3.), 4.3. i 4.4., choć równocześnie specyfika tych działań sprawia, że prawdopodobnie 
wdrażane w ich ramach przedsięwzięcia nie będą również szczególnie negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Gdyby więc koszty instytucjonalne oraz obciążenia dla beneficjentów związane 
z proponowaną zmianą okazały się zbyt duże, wykonawca za dopuszczalne uważa w tym przypadku 
ograniczenie wymagań wyłącznie do formalnej zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Warto również pochylić się szczególnie intensywnie nad wsparciem udzielanym w formie zwrotnej. 
Z jednej strony, specyfika projektów, na które udzielany jest np. kredyt technologiczny sprawia, 
iż możliwe jest w nich zarówno pozytywne, jak i negatywne bezpośrednie oddziaływanie na środowisko. 
Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę elastyczność popytu – nie tylko cenową, ale związaną 
z innymi obciążeniami (np. czasowymi, dokumentacyjnymi). W przypadku wprowadzenia zbyt 
restrykcyjnych wymagań oferta wsparcia publicznego może przegrać walkę o zainteresowanie 
potencjalnych beneficjentów z bankami komercyjnymi. Wnioskodawcy, niezdolni do spełnienia 
stawianych przed nimi wymagań lub postrzegający je jako nazbyt uciążliwe, zdecydują się albo na 
wsparcie komercyjne, albo na zaniechanie przedsięwzięcia (co z punktu widzenia celu głównego 
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Programu byłoby zjawiskiem zdecydowanie niepożądanym). Wydaje się zatem, iż o ile silne premiowanie 
pozytywnego wpływu na środowisko może stanowić mechanizm zachęty, o tyle jego wymaganie – wydaje 
się ryzykowne z punktu widzenia zarządzania popytem, może także skłaniać do zachowań 
oportunistycznych (tj. wykazywania pozytywnego wpływu tam, gdzie go de facto nie ma). 

Wreszcie, istnieje cały katalog działań, w których pozytywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko może 
być trudy do uzyskania, choć przedsięwzięcia w nich realizowane same w sobie wpływają na stan 
otoczenia naturalnego (np. sektorowy program stalowy, projekty B+R w branży chemicznej). Wydaje 
się, iż wymaganie od wnioskodawców w tych projektach pozytywnego wpływu na stan środowiska 
naturalnego może być często nazbyt restrykcyjne i podobnie jak wskazano powyżej – prowadzić albo 
zjawiska drop out (tj. wychodzenia z systemu wsparcia PO IR 2014-2020 lub, co gorsza, wycofywania 
się z prowadzenia danej aktywności), albo generować negatywnie oceniane zachowania społeczne 
(tj. oszustwa lub tzw. „naciąganie rzeczywistości”).  

Biorąc pod uwagę powyższe, rekomendujemy w pierwszej kolejności wdrożenie proponowanego 
rozwiązania w ramach działań (oraz, odpowiednio, poddziałań), z pierwszej kolumny, a w dalszej – 
w ramach działań z drugiej kolumny w Tabeli 3. 

Tabela 3. Priorytetowość rekomendacji w podziale na zadania 

Obszar priorytetowy rekomendacji Obszar dodatkowy rekomendacji 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 
Działanie 2.2  Otwarte innowacje – wspieranie 
transferu technologii 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R  
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw 

Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem 
funduszy kapitałowych  

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 
 

Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
B+R przedsiębiorstw 

Działanie 4.3 Międzynarodowe agendy badawcze 
 

Działanie 2.4  Współpraca w ramach krajowego 
systemu innowacji 
 

Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego 
sektora B+R  
 

Działanie 3.1  Finansowanie innowacyjnej 
działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału 
podwyższonego ryzyka  
 

 

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
 

 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 
 

 

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury 
badawczej sektora nauki 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Należy podkreślić, iż wykonawca w ramach zmniejszenia restrykcyjności zapisów Programu zaleca 

wyłącznie dopuszczenie neutralnego wpływu projektu na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 

(przy premiowanym wpływie pozytywnym), natomiast w odniesieniu do żadnego z działań/poddziałań 

nie zaleca innych modyfikacji ukierunkowanych na ułatwienie spełnienia analizowanej zasady 

(np. ograniczenia wymaganej dokumentacji, zaniechanie wymogu owskaźnikowania wpływu projektu na 

ww. zasadę). Jest to przede wszystkim pochodna oceny eksperckiej i przeglądu danych zastanych, 

ale uwzględnia również głos badanych wnioskodawców i beneficjentów, którzy – jak zostanie to szerzej 

opisane w dalszej części raportu – generalnie nie postrzegali owych wymogów jako nadmiernie 

uciążliwych. 

Zgodnie z przekazanymi nam podczas wywiadów IZ i IP informacjami, kryterium pozytywnego wpływu 

lub zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju, miało dotyczyć wpływu realizacji samego projektu. 

Niestety, większość beneficjentów, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, traktuje to kryterium 

jako odnoszące się do rezultatów (produktów) zrealizowanych w ramach przedmiotowego projektu. 

Także IP – choć nie zawsze – akceptowały pozytywnie wnioski, w których pokazano pozytywny lub 

neutralny wpływ rezultatów projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju. Taką sytuację uważamy 

za niewłaściwą. Dowodzi ona, iż zrozumienie wymagań w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego 

rozwoju jest niejednorodne. Co za tym idzie, również szanse wnioskodawców na odniesienie sukcesu 

w naborze są zróżnicowane z uwagi na pozamerytoryczne uwarunkowania. Można wyobrazić sobie 

sytuację, gdy potencjalny wnioskodawca zrezygnuje z udziału w konkursie, gdyż nie będzie w stanie 

wykazać owego wpływu na danym etapie – byłby natomiast w stanie wykazać go na kolejnym 

(np. traktując dosłownie zapisy programowe uzna, iż nie jest w stanie wykazać pozytywnego wpływu na 

realizację zasady zrównoważonego rozwoju na etapie realizacji projektu, choć wytworzony rezultat – 

np. maszyna – w pełni wpisuje się w analizowaną zasadę, gdyż jest energooszczędny i wodooszczędny), 

z kolei inny wnioskodawca w analogicznej sytuacji weźmie udział w konkursie i uzyska dofinansowanie. 

Ponadto, od postawy oceniającego zależy również, czy przyjmie on takie uzasadnienie. W toku 

zrealizowanych wywiadów z przedstawicielami IP dostrzeżono, że podejścia w tym zakresie nie są 

jednorodne. Co więcej, etap realizacji projektu – przygotowanie rozwiązania technicznego lub technologii 

produkcji – jest zazwyczaj zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i ma znacznie mniejszy wpływ na 

otoczenie niż wpływ powstałych w ramach projektu urządzeń i technologii. Dlatego też proponujemy 

wprowadzenie podwójnej oceny wpływu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju: raz – na etapie 

realizacji projektu i po raz drugi – podczas oceny rezultatów projektu. Takie rozwiązanie, oprócz 

uporządkowania niejasnej obecnie procedury, umożliwi ocenę wpływu efektów zrealizowanego projektu 

na otoczenie4. W przypadku przyjęcia zasady podwójnej oceny kryterium rekomendujemy ujednolicenie 

zapisów kryterium i wymóg przynajmniej zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju na etapie 

realizacji projektu (kryterium dostępu; pozytywny wpływ mógłby stanowić już premiujące kryterium 

merytoryczne) oraz promowania pozytywnego wpływu na realizację zasady efektów realizacji projektu 

(punktowanego w ramach kryterium merytorycznego). 

Reasumując, zasadniczo środki zapewniające monitorowanie/przestrzeganie zasady zrównoważonego 

                                                                 
4 Rozwiązanie to umożliwi także uniknięcie sytuacji, o której wspominali respondenci wywiadów, gdy za stworzenie 
energooszczędnej maszyny/technologii na własne potrzeby wnioskodawcy otrzymywali dodatkowe punkty podczas 
procesu oceny wniosku, natomiast w przypadku, gdy ta sama maszyna/technologia była przedmiotem sprzedaży po 
zrealizowaniu projektu, dodatkowych punktów za pozytywny wpływ na realizacje zasady zrównoważonego rozwoju 
nie otrzymywano. 
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rozwoju w projektach oceniono jako wystarczające. Ani analiza danych zastanych, ani zrealizowane 

badania terenowe nie pozwalają w sposób uzasadniony wskazać obszarów, w których należałoby 

zintensyfikować działania kontrolne/zaimplementować zwiększone środki ukierunkowane na wdrażanie 

ww. zasady. Równocześnie, nie zaleca się rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie zakresu 

dostarczanej dokumentacji. Wydaje się, iż jedyną rekomendowaną zmianą w tym zakresie może być 

opisane wyżej dopuszczenie neutralności projektów we wszystkich działaniach względem zasady 

zrównoważonego rozwoju. Nadal jednak ów neutralny wpływ powinien być odpowiednio opisany, 

uzasadniony oraz poświadczony odpowiednimi aktami prawa/decyzjami środowiskowymi itp. 

Dodatkowo wydaje się, że zróżnicowanie zapisów odnośnie podstawy uznania kryterium za spełnione 

w projekcie mogło być przyczyną szeregu nieporozumień dotyczących obowiązku (lub braku obowiązku) 

monitorowania realizacji zasady zrównoważonego rozwoju przez beneficjentów projektu. W trakcie 

wywiadów (wśród beneficjentów innych poddziałań niż 2.3, 2.4, 3.1 i 3.3.3, dla których wystarcza 

oświadczenie o spełnianiu zasady) spotkaliśmy się ze stwierdzeniami o braku formalnych wymagań 

dotyczących monitorowania wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to niezgodne 

z wymaganiami Programu i wymaga szybkich działań edukacyjnych wobec beneficjentów. 

W perspektywie długoterminowej rekomendujemy przekazanie beneficjentom i potencjalnym 

beneficjentom szczegółowych informacji na temat zasady zrównoważonego rozwoju, w tym informacji, 

jakiego rodzaju działania mogą być podejmowane, aby realizować zasadę. Należy ujednolicić podstawę 

uznania kryterium za spełnione, oczekując minimum neutralności oraz preferując wpływ pozytywny (wraz 

z towarzyszącym tej deklaracji obowiązkiem opisania sposobu osiągnięcia go oraz wskazania przez 

beneficjentów wskaźników potwierdzających ów pozytywny wpływ na środowisko) we wszystkich 

działaniach. Sugerujemy także przegląd opisu systemu monitorowania projektów i uszczegółowienie 

opisu zasad monitorowania i raportowania realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W instrukcji 

wypełniania wniosków należy uzupełnić opis wypełniania pól dotyczących zasady. 

Zdaniem beneficjentów, z którymi przeprowadzono wywiady, należałoby także przedsięwziąć szerokie 

działania edukacyjne związane z upowszechnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, podobne do tych 

jakie w poprzedniej perspektywie dotyczyły zasady równości szans. Obejmowały one zarówno aktywne, 

jak i bierne formy przekazywania wiedzy. Opracowano wiele broszur, podręczników czy ulotek 

podejmujących tę kwestię oraz zapewniono ich szeroką dystrybucję. Dodatkowo, zrealizowano szereg 

szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych problematyce równości płci. Duża skala podejmowanych 

działań oraz relatywnie długi czas, w jakim miały one miejsce, zaowocowały zwiększeniem świadomości 

społeczeństwa (a w szczególności – wnioskodawców i beneficjentów) w zakresie równego traktowania 

kobiet i mężczyzn. Oczywiście, nie można powiedzieć, iż analogiczne działania nie były podejmowane 

w odniesieniu do zasady stanowiącej przedmiot niniejszej ewaluacji, jednak ich natężenie było znacząco 

niższe. 

Dążąc do przejrzystości dokumentacji konkursowej, wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców 

oraz uwzględniając m.in. planowany cykl wydatkowania środków w Programie, warto rozważyć 

ujednolicenie wymagań przy równoczesnym zmniejszeniu ich restrykcyjności. Zaproponowane 

ujednolicenie powinno uczynić system bardziej zrozumiałym, a przy tym – zastosowanie odpowiednich 

wag w ramach kryteriów sprawić, iż selekcja wniosków będzie w zdecydowanym stopniu sprzyjać 

realizacji przedsięwzięć prośrodowiskowych. Biorąc pod uwagę cele całego Programu, rozwiązanie takie 

również wydaje się uzasadnione, gdyż nie zamyka całkowicie ścieżki do otrzymania dofinansowania 
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przedsięwzięciom innowacyjnym, o wysokich walorach merytorycznych, a jedynie neutralnych 

środowiskowo. Takie projekty również mogłyby być finansowane, choć oczekiwania stawiane wobec nich 

musiałyby być odpowiednio wyższe niż wobec projektów o pozytywnym wpływie na środowisko (tj. liczba 

punktów uzyskana w ramach pozostałych kryteriów musiałaby równoważyć, względem pozostałych 

wniosków, stratę w zakresie kryterium poświęconego ZZR).  

Pomimo powyższych niekonsekwencji, można stwierdzić, że dokumenty programowe PO IR 2014-2020 

uwzględniają wymogi związane z zasadą zrównoważonego rozwoju. Także kwestie przestrzegania polityk 

horyzontalnych (w sposób gwarantujący prawidłową realizację zasady zrównoważonego rozwoju) oraz 

powiązania interwencji PO IR 2014-2020 z ich celami są w wystarczającym stopniu opisane 

w dokumentach programowych, a same dokumenty programowe są zgodne z przepisami 

wspólnotowymi dotyczącymi zasady zrównoważonego rozwoju. 

Sugerowane działania naprawcze podano powyżej. 

W poniższej analizie dokonano sprawdzenia, czy poszczególne dokumenty PO IR 2014-2020 są zgodne 

i/lub komplementarne z: 

• międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, 

• dokumentami prawa Unii Europejskiej,  

• dokumentami prawa krajowego. 

Ocena została dokonana w trzy-punktowej skali ocen związków (ujemna = negatywna; zero = neutralna; 

dodatnia = pozytywna). Związek negatywny to taki, w którym akty prawne są sprzeczne, co stwarza 

warunki niekorzystne, utrudniające realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Związek pozytywny 

to relacja odwrotna. Pozytywny wpływ dokumentu programowego na analizowany dokument występuję 

wówczas, gdy dokument programowy wpisuje się w bądź wzmacnia realizację porównywanego 

dokumentu. Ocena „0” oznacza brak wpływu dokumentu programowego PO IR na porównywany 

dokument. Ocena „0” może wynikać ze stopnia ogólności porównywanego dokumentu (np. Konstytucja 

RP), braku bezpośrednich lub pośrednich odniesień dokumentu programowego do dokumentu 

porównywanego (np. brak odniesień Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IR 2014-2020 do 

międzynarodowych dokumentów strategicznych), bądź też z ustawowego obowiązku zgodności 

dokumentu programowego z dokumentem porównywanym (np. zgodność dokumentów programowych 

z obowiązującymi ustawami). 

Tabela 4. Matryca zgodności z międzynarodowymi dokumentami strategicznymi 

Lp. Porównywany dokument 

PO IR 

2014-
2020 

SZOOP 

PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania na 

środowisko 

1 
Agenda 21 – Dokument programowy 
Konferencji Narodów Zjednoczonych 
(1992) 

+1 0 +1 +1 

2 Agenda Rozwoju 2030 Transforming Our +1 0 +1 +1 
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Lp. Porównywany dokument 

PO IR 

2014-
2020 

SZOOP 

PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania na 

środowisko 

World (2015) 

3 Deklaracja Milenijna ONZ (2000) +1 0 +1 +1 

4 

Komunikat Komisji Europejskiej: 
Zrównoważona Europa dla Lepszego 
Świata. Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Unii Europejskiej (2001) 

+1 0 +1 +1 

5 
Memorandum lizbońskie Wskaźniki służące 
podejmowaniu decyzji i monitorowaniu 
(2015) 

0 0 0 0 

6 
Raport ONZ The Road to Dignity by 2030: 
Ending Poverty, Transforming All Lives and 
Protecting the Planet (2014) 

0 0 0 0 

7 Raport Our Common Future (1987) +1 0 +1 +1 

8 Raport Stiglitza (2009) 0 0 0 0 

9 

Strategia EUROPA 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(2010) 

+1 0 +1 +1 

10 
The Future We Want – Dokument końcowy 
Konferencji Narodów Zjednoczonych 
Rio+20 (2012) 

+1 0 +1 +1 

11 

Wyjść poza PKB. Pomiar postępu 
w zmieniającym się świecie – Komunikat 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego 
(2007) 

0 0 0 0 

+1 – wpływ pozytywny, komplementarność; 0 – brak wpływu; -1 – wpływ negatywny, sprzeczność 

Źródło: opracowanie własne. 

W zakresie zgodności dokumentów programowych PO IR 2014-2020 można stwierdzić pozytywny wpływ 

lub brak wpływu na kwestie ujmowane przez międzynarodowe dokumenty strategiczne. Najważniejszy 

dokument – Program Operacyjny ma pozytywny wpływ na zagadnienia podnoszone przez większość 

międzynarodowych dokumentów, poprzez uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony 

środowiska, efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do 
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zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Program 

wpływa pozytywnie na realizację celów większości analizowanych dokumentów międzynarodowych, 

w tym np. Agendy 21 – w szczególności w zakresie współpracy i tworzenia możliwości transferu 

technologii proekologicznych, wykorzystania dorobku naukowego dla trwałego i zrównoważonego 

rozwoju, Agendy Rozwoju 2030 Transforming Our World – szczególnie w odniesieniu do celu 9 Agendy: 

budowy infrastruktury, sprzyjającej integracji i zrównoważonej industrializacji oraz promującej 

innowacje, a także celu 7: zapewnienie dostępu do niedrogiej, niezawodnej i nowoczesnej energii dla 

wszystkich.  

Należy też tu podkreślić wpisywanie się programu w założenia Komunikatu Komisji Europejskiej: 

Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, 

zgodnie z którym zakłada się inwestowanie w naukę i technologię z myślą o przyszłości, a także 

przeznaczenie środków publicznych na wsparcie zmian technologicznych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, skoncentrowanych na podstawowych i stosowanych badaniach w zakresie bezpiecznych 

i łagodnych dla środowiska technologii. PO IR 2014-2020 ma także pozytywny wpływ na realizację celów 

kolejnego dokumentu unijnego Strategia EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, który zakłada, że u podstaw Strategii 

Europa 2020 powinny leżeć trzy priorytety: rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji, rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. 

Jeżeli ww. dokumenty dotyczą zagadnień zbyt ogólnych (Raport ONZ The Road to Dignity by 2030: Ending 

Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet lub Raport Stiglitza) lub zbyt szczegółowych 

(Memorandum lizbońskie Wskaźniki służące podejmowaniu decyzji i monitorowaniu lub Wyjść poza PKB. 

Pomiar postępu w zmieniającym się świecie – Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego), 

stwierdziliśmy brak bezpośredniego związku między PO IR 2014-2020 a tymi dokumentami. 

Dokumenty programowe jak Kryteria wyboru projektów oraz Prognoza oddziaływania na środowisko, 

będąc dokumentami uzupełniającymi program i spójnymi z nim, odnoszą się do międzynarodowych 

dokumentów pośrednio, aczkolwiek wspierając i systematyzując zapisy programu odnoszą 

się pozytywnie bądź neutralnie także do tych dokumentów. 

Tabela 5. Matryca zgodności z dokumentami prawa UE 

Lp. Porównywany dokument 

PO IR 

2014-
2020 

SZOOP 

PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania 
na środowisko 

1 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 
r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej 

0 0 0 0 

2 
Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiąca 
wersje ̨ skonsolidowana ̨ wcześniejszej dyrektywy 

0 0 0 0 
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Lp. Porównywany dokument 

PO IR 

2014-
2020 

SZOOP 

PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania 
na środowisko 

EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie 
dziko żyjących ptaków (Directive on the 
Conservation of Wild Birds) 

3 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 

+1 0 +1 +1 

4 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

+1 0 +1 +1 

5 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko 

0 0 0 +1 

6 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne 

+1 0 +1 +1 

7 
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów 

0 0 0 0 

8 
Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 
1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

0 0 0 0 

9 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

0 0 0 0 
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Lp. Porównywany dokument 

PO IR 

2014-
2020 

SZOOP 

PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania 
na środowisko 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

+1 – wpływ pozytywny, komplementarność; 0 – brak wpływu; -1 – wpływ negatywny, sprzeczność 

Źródło: opracowanie własne. 

W odniesieniu do zgodności dokumentów programowych PO IR 2014-2020 z dokumentami prawa 

UE można stwierdzić pozytywny wpływ lub brak wpływu. W większości przypadków stwierdzono 

neutralny stosunek dokumentów programowych i dokumentów prawa UE, gdyż celem dokumentów 

UE jest wyznaczenie ram działania, z którymi pozostałe dokumenty powinny być zgodne. Mając tę ogólną 

regułę na uwadze, oceniliśmy jednak jako pozytywny wpływ dokumentów PO IR 2014-2020 na realizację 

celów dyrektyw w sposób szczególnie istotny odnoszących się do programu (Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych i Dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne). 

W odniesieniu do celów ww. dyrektyw – wszystkie działania podejmowane przez program oraz 

realizowane w jego ramach projekty są z nimi zgodne i je realizują. 

Specjalnego omówienia wymaga związek PO IR 2014-2020 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006. W tym przypadku zarówno program, jak i wszystkie dokumenty programowe muszą być 

zgodne z Rozporządzeniem, na mocy którego program został ustanowiony. 

Tabela 6. Matryca zgodności z aktami prawa krajowego 

Lp. Porównywany dokument 
PO IR 
2014-
2020 

SZOOP 
PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania na 

środowisko 

1 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. 

0 0 0 0 

2 
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko” Perspektywa 
2020 r. (Ministerstwo Gospodarki) – projekt 

+1 +1 +1 0 
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Lp. Porównywany dokument 
PO IR 
2014-
2020 

SZOOP 
PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania na 

środowisko 

3 

Strategia Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" 
(Ministerstwo Gospodarki) – przyjęta przez 
Radę Ministrów dnia 15 stycznia 2013 r. 

+1 +1 +1 0 

4 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne 

0 0 0 0 

5 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 

0 0 0 0 

6 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

0 0 0 0 

7 
Ustawa z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

0 0 0 0 

8 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 0 0 0 0 

9 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody 

0 0 0 0 

10 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

0 0 0 0 

11 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 0 0 0 0 

12 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska 

0 0 0 0 

13 

Ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 

0 0 0 +1 

14 
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu 
narodowego charakteru strategicznych 
zasobów naturalnych kraju 

0 0 0 0 

15 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 0 0 0 0 
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Lp. Porównywany dokument 
PO IR 
2014-
2020 

SZOOP 
PO IR 

Kryteria 
wyboru 

projektów 

Prognoza 
oddziaływania na 

środowisko 

16 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć ́
mogących znacząco oddziaływać ́ na 
środowisko 

0 0 0 0 

17 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku 

0 0 0 0 

+1 – wpływ pozytywny, komplementarność; 0 – brak wpływu; -1 – wpływ negatywny, sprzeczność 

Źródło: opracowanie własne. 

W zakresie zgodności dokumentów programowych PO IR 2014-2020 z aktami prawa krajowego 

stwierdzono dla przeważającej części dokumentów programowych brak bezpośredniego związku. Jak to 

zostało stwierdzone na początku rozdziału, wynika to z poziomu ogólności dokumentu, z którym 

porównywany był dokument programowy (np. Konstytucja RP) lub obowiązkowej zgodności dokumentu 

programowego z aktem prawa krajowego. Stwierdziliśmy natomiast pełną zgodność z dokumentami 

natury strategicznej: Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” Perspektywa 2020 r. oraz 

Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" przygotowane przez 

Ministerstwo Gospodarki. Program wpisuje się w założenia obu strategii i je realizuje. 

Podsumowując należy stwierdzić, że analizowane dokumenty programowe 2014-2020 są zgodne 

z międzynarodowymi dokumentami strategicznymi, dokumentami prawa Unii Europejskiej, 

dokumentami prawa krajowego, a w niektórych przypadkach wpływają pozytywnie na kwestie 

podnoszone przez te dokumenty. PO IR 2014-2020 wraz z wynikającymi z niego dokumentami 

programowymi wpisuje się w założenia analizowanych dokumentów międzynarodowych i europejskich 

i jest elementem polityki realizującej ich cele. 
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2.2. Stopień uwzględnienia zasady zrównoważonego 
rozwoju przez instytucje zaangażowane w realizację 
PO IR 2014-2020 

W pierwszej kolejności zasada zrównoważonego rozwoju została wpisana (po odpowiednim jej 

dopasowaniu do specyfiki Programu) do treści PO IR 2014-2020. Na tym etapie jej uwzględnienie miało 

jeszcze relatywnie ogólnikowy charakter, lecz stanowiło warunek konieczny dla jej zoperacjonalizowania 

na etapie tworzenia systemu wyboru projektów, w tym opracowywania kryteriów wyboru projektów. 

Wydaje się, iż ten pierwszy krok – choć pozornie o charakterze stricte formalnym – ma niebagatelne 

znaczenie dla całości przedmiotu niniejszej analizy. Jest to powiązane z wyborem priorytetów, działań 

oraz przeznaczoną na nie alokacją. Nakłady finansowe na określone działania i planowana ilość inwestycji 

(stanowiąca pochodną alokacji oraz szacowanego kosztu jednostkowego danego typu wsparcia) określa, 

z jaką intensywnością oraz w jaki sposób projekty mogą wpłynąć na środowisko. W Podsumowaniu 

dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 typy projektów zostały zakwalifikowane do dwóch grup. 

Tabela 7. Analiza potencjalnego wpływu PO IR na środowisko 

Typy projektów charakteryzujące się prawdopodobnym bezpośrednim oddziaływaniem na 
środowisko 

A 
Badania i prace rozwojowe - obejmujące badania (podstawowe, rozwojowe, stosowane, 
przemysłowe). 

B 
Instalacje pilotażowe/demonstracyjne - obejmujące prace badawczo-rozwojowe związane 
z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. 

C 
Wdrożenie nowych technologii - obejmujące projekty, polegające na rozwoju lub 
implementacji nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R, a następnie 
komercjalizacji i wykorzystania w praktyce. 

D 
Budowa infrastruktury - obejmuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną 
niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. 

E 
Zakup infrastruktury badawczej - obejmujące inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę 
badawczą oraz pełne wykorzystanie potencjału kadr naukowych. 

Typy projektów o prawdopodobnym pośrednim oddziaływaniu na środowisko 

F 

Wsparcie ekonomiczne - obejmujące m.in.: wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych 
pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych 
pomysłów oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm, a także gwarancje dla 
podmiotów udostępniających kapitał firmom z sektora MSP, które prowadzą działalność 
innowacyjną. 
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G 
Wsparcie prawne - obejmujące uzyskanie ochrony prawnej własności przemysłowej oraz 
realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości 
patentowej. 

H 

Współpraca przedsiębiorstw i jednostek naukowych - obejmujący rozwój kadr B+R, 
a w dalszej kolejności opracowywanie projektów bazujących na tworzeniu partnerstw 
(w tym również i międzynarodowych zespołów) dla jak najlepszego wykorzystywania 
wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy. 

I 

Rozwój sektora B+R - obejmujący realizację projektów przyczyniających się m.in. do: 
rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych w jednostkach naukowych lub 
przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowych programów badawczych lub w ramach 
współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie. 

J 

Internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw - obejmujące m.in.: programy promocji; 
wsparcie IOB w zakresie internacjonalizacji ich działalności; świadczenie na rzecz 
innowacyjnych przedsiębiorstw specjalistycznych usług doradczych z zakresu 
internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring itp.). 

K 
Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu -obejmujące rozwój profesjonalnych 
usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB. 

Źródło: Podsumowaniu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, s. 2. 

Kolejnym ważnym etapem było tworzenie systemu wyboru projektów, w tym opracowywania kryteriów 

wyboru projektów oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wszystkie zainteresowane strony 

podkreślały, iż na tym etapie istotny był wkład IP i IW: odpowiedzialna za dany instrument instytucja ma 

bowiem na ogół swoją strategię czy pomysły związane z implementację PO IR 2014-2020. W związku 

z tym można uznać, iż ostateczne rozwiązania w zakresie dokumentacji aplikacyjnej to wypadkowa wizji 

IZ w zakresie całego Programu oraz wizji wdrażania danego instrumentu przez instytucję, która za niego 

odpowiada, a równocześnie ma zupełnie inny ogląd niż MR (stanowi ogniwo pośredniczące pomiędzy 

stroną systemową i popytową). IZ podkreśla również, iż na etapie określania ram wsparcia w Programie 

czerpała z rozwiązań i zaleceń wypracowanych w ramach „Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju", czyli 

krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi. 

Dodatkowo, wymaga podkreślenia fakt, iż IZ programując PO IR 2014-2020 mogła czerpać z doświadczeń 

PO IG 2007-2013. Był to bardzo duży, największy krajowy program dotyczący innowacyjności. W jego 

ramach również przeprowadzano analizy (np. ewaluację wdrażania zasad horyzontalnych), dzięki czemu 

decydent dysponował w swoim odczuciu wiedzą o tym, jak kwestia zrównoważonego rozwoju środowiska 

była postrzegana przez beneficjentów oraz jaki był rezultat poszczególnych projektów z poprzedniej 

perspektywy finansowej. Zarówno na poziomie deklaratywnym, jak i faktycznych zapisów 

w dokumentach związanych z PO IR 2014-2020 widać, iż doświadczenie to stanowiło punkt wyjścia dla 

opracowywania zasad w obecnym Programie. Nie bez znaczenia, poza uwarunkowaniami krajowymi, było 

również zaostrzenie stanowiska Komisji Europejskiej, która zaczęła silniej oczekiwać prośrodowiskowych 

oraz proklimatycznych rozwiązań. 

W PO IR 2014-2020, inaczej niż w PO IG 2007-2013, zmieniono podejście i zrezygnowano 
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z deklaratywności, oczekując opisywania sposobu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie 

oraz jego pozytywnego/neutralnego wpływu nań – w tym wraz ze wskazaniem mierników liczbowo 

określających efekty realizowanych działań. Ponadto, zapewnieniu uwzględnienia zasady 

zrównoważonego rozwoju służą listy sprawdzające właśnie na etapie aplikowania, czy też „Analiza 

zgodności5”. W toku realizowanych badań dostrzeżono jednak, iż mimo licznych wytycznych i zaleceń 

przekazanych przez IZ oraz standaryzujących proces oceny, niektórzy przedstawiciele IP PO IR 2014-2020 

nadal czują się niepewnie w roli asesorów. Wskazywali oni na olbrzymie poczucie odpowiedzialności 

wynikające z ich roli oraz lęk przed tym, aby nie dokonać oceny nazbyt lub niedostatecznie restrykcyjnie, 

co finalnie byłoby przejawem niesprawiedliwości wobec wnioskodawcy. Jakkolwiek w opinii Wykonawcy 

takie wątpliwości są raczej związane z indywidualnymi cechami charakteru konkretnych osób, a nie 

brakiem odpowiednich dokumentów przekazanych od IZ PO IR 2014-2020, to jednak zasadne jest 

wsparcie pracowników oraz rozwiani ich wątpliwości (np. w ramach dodatkowego szkolenia, spotkania 

lub zachęty do dzielenia się wątpliwościami). 

Równocześnie warto napomnieć, iż wymogi w zakresie implementacji zasady zrównoważonego rozwoju 

w PO IR 2014-2020 zostały z biegiem czasu nieco rozluźnione. Przykładowo, w wybranych działaniach 

IZ i IP PO IR 2014-2020 umożliwiły przekładanie dokumentacji środowiskowej nie na etapie składania 

wniosku, lecz przedkładania jej dopiero przed momentem podpisania umowy. Analogicznie, niekiedy 

dopuszczono neutralny wpływ projektu na środowisko tam, gdzie pierwotnie był oczekiwany wpływ 

pozytywny. Neutralność ta musi być przez wnioskodawcę nie tylko zadeklarowana, lecz również 

odpowiednio uzasadniona. Dzięki takiemu rozwiązaniu, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju 

w projekcie nie jest kryterium trywialnym, choć stanowi złagodzenie początkowo przyjętych założeń. 

Decyzja o wyjściu naprzeciw potrzebom wnioskodawców była podyktowana trudnościami w czasie 

wcześniejszych naborów oraz doświadczeniem z realizacji wartościowych projektów, realizujących cele 

Programu – aczkolwiek neutralnych środowiskowo. 

Podsumowując wszystkie powyższe kroki, zgodnie z opinią IZ PO IR 2014-2020, spójność Programu 

z zasadą zrównoważonego rozwoju wynikała z oparcia PO IR 2014-2020 na wymaganych przez 

UE rozporządzeniach i dyrektywach unijnych. Była to podstawa dalszego planowania, wyrażającego 

się poprzez zaprojektowanie systemu kryteriów wyboru i kryteriów dostępu.  

W toku badania, w ramach analizy danych zastanych oraz wywiadów z przedstawicielami IZ, IP i IW PO IR 

2014-2020 zidentyfikowano elementy, które można uznać za dobre praktyki w zakresie wdrażania zasady 

zrównoważonego rozwoju na poziomie systemu instytucjonalnego Programu. 

  

                                                                 
5 W przypadku przedsięwzięć oddziałujących na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wypełniany jest formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska”. Dokumentacja wynikająca z wypełnionego formularza składana jest wraz z wypełnionym formularzem „Analiza 
zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” (chyba, iż w konkretnym przypadku regulamin pozwala na inne 
procedowanie).  
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Tabela 8. Dobre praktyki w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-
2020 na poziomie IZ, IP i IW – cz. I 

Generator Wniosków 

 

Generator Wniosków to narzędzie informatyczne 
umożliwiające przygotowanie, przekazanie 
i obsługę wniosków w ramach PO IR 2014-2020. 
Jest ono skonstruowane w taki sposób, aby 
możliwie maksymalnie wyeliminować 
przekazywanie dokumentów w formie 
papierowej (przekazane są w niej wyłącznie te 
wymagające odręcznego podpisu jako 
uwierzytelnienia). Dodatkowo, Generator 
upraszcza wymianę dokumentów nie tylko na linii 
wnioskodawca – IP/IW, ale może być także 
wykorzystywany do bezdrukowego pozyskiwania 
danych przez IZ. 

Elektroniczny obieg dokumentów 

Przedstawiciele istytucji systemu wdrażania PO IR 
2014-2020 wyraźnie podkreślali, iż w miarę 
możliwości starają się odchodzić od przekazywania 
sobie nawzajem dokumentów czy zestawień 
w wersjach papierowych, przechodząc na 
komunikację elektroniczną w postaci maili. 
Wskazywano, iż ta forma kontaktu jest również 
coraz częściej stosowana w relacjach 
z wnioskodawcami czy beneficjentami. 
Podkreślano, iż nie tylko pozwala ona oszczędzać 
papier, lecz jest także szybsza i wygodniejsza dla 
zainteresowanych stron.  

Druk ekologiczny 

 

We wszystkich instytucjach zaangażowanych we 
wdrażanie PO IR 2014-2020 kładziono nacisk na 
implementację rozwiązań ukierunkowanych na 
zmniejszenie liczby wydruków oraz uczynienie ich 
przyjaźniejszymi dla środowiska. Wskazywano na 
system ograniczania uprawnień w dostępie do 
drukarek, zlokalizowanie maszyn w pewnym 
oddaleniu od pracowników, co ma ich zniechęcać 
od bezrefleksyjnego drukowania wszystkich – 
także niekoniecznych – dokumentów. 
Podkreślano również preferencję dla druku 
dwustronnego, czarno-białego, a jeśli to możliwe 
(np. w przypadku materiałów roboczych) – 
obejmującego kilka wydruków na stronę. 
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Stopki w mailach 

Programy do obsługi poczty elektronicznej 

pracowników instytucji systemu wdrażania PO IR 

2014-2020 obsługują, poza imienno-

stanowiskowymi stopkami pracowników, stopki 

zachęcające do rozważnego drukowania 

wiadomości mailowych. Komunikaty typu: „Please 

consider the environment before printing this e-

mail” są mało kosztochłonnym i pracochłonnym 

narzędziem, natomiast mają szansę dotrzeć do 

szerokiego grona odbiorców i przede wszystkim – 

stanowi manifestację postawy etycznej samych 

IZ/IP/IW PO IR 2014-2020. 
 

Zielone materiały biurowe i promocyjne 

 

W ramach zrealizowanych wywiadów 

podkreślano, iż jeśli jest to możliwe – IZ/IP/IW 

PO IR 2014-2020 decydują się na korzystanie 

z przyjaznych środowisku materiałów biurowych 

czy promocyjnych. Wskazywano np. na papier 

recyklingowy, który może być wykorzystywany do 

wykonywania wydruków, makulaturowe koperty 

czy lniane torby reklamowe. Zdaniem 

respondentów, takie produkty nie różnią 

się walorami użytkowymi od produktów 

nieekologicznych 

Prasa elektroniczna 

Jedna z IP PO IR 2014-2020 jako wdrażaną u siebie, 

dobrą praktykę w zakresie implementacji zasady 

zrównoważonego rozwoju wskazała korzystanie 

z prenumeraty elektronicznych wydań prasy. 

Zdaniem respondentów, jest to nie tylko 

ekologiczne (z uwagi na brak papieru jako nośnika 

treści), ale przede wszystkim bardzo wygodne – 

może wówczas z zamawianych tytułów korzystać 

więcej osób, łatwiej jest znaleźć interesujący 

fragment poprzez komputerową funkcję 

przeszukiwania tekstu, a wreszcie – archiwum 

cyfrowe pozwala powrócić do poczytnych źródeł 

bez konieczności gromadzenia stosów makulatury 

w danej instytucji. 
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Racjonalizacja wykorzystania mediów 

 

Racjonalne korzystanie z mediów było 
prośrodowiskowym rozwiązaniem, na które 
wskazywano w ramach każdego 
ze zrealizowanych wywiadów z instytucjami 
systemu wdrażania PO IR 2014-2020. 
Podkreślano znaczenie rozważnego korzystania 
z wody (np. w toaletach, w kuchni) czy prądu 
(np. niepozostawianie urządzeń w trybie stand-
by bez potrzeby, gaszenie światła po wyjściu 
z danego pomieszczenia, jeśli to możliwe – 
wietrzenie, zamiast włączanie klimatyzacji itd.). 
Wskazywano, iż są to działania czysto 
zdroworozsądkowe, często nieusankcjonowane 
w żadnych procedurach, lecz wynikające 
z osobistego przekonania wszystkich 
pracowników badanych instytucji, iż tak należy 
postępować.  

Segregacja odpadów 

Segregacja odpoadów to, po racjonalnym 
wykorzystaniu mediów, najczęściej deklarowana 
prośrodowiskowa praktyka w ramach instytucji 
systemu wdrażania PO IR 2014-2020. 
Akcentowano, iż nie ma ona bezpośredniego 
związku z samym Programem, jest raczej naczelną 
zasadą postępowania, jaka powinna być własciwa 
instytucjom publicznym oraz każdemu 
obywatelowi. Równocześnie dostrzegano, 
iż przykład idzie z góry – beneficjenci 
i wnioskodawcy mogą zatem zwracać uwagę na 
sposób postępowania IZ/IP/IW PO IR 2014-2020, 
a następnie brać z nich przykład. Wskazano, 
iż urzędy powinny być szczególnie odpowiedzialne 
za właściwe przetworzenie makulatury, gdyż są 
instytucjami generującymi duże ilości papierowych 
odpadów. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

O ile opisane wyżej dobre praktyki miały charakter wewnętrznych inicjatyw IZ/IP/IW PO IR 2014-2020, 

to należy również wskazać działania podejmowane przez te instytucje, a skierowane do szerokiego grona 

odbiorców oraz mogące przełożyć się na sukces w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 

w PO IR 2014-2020. 
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Tabela 9. Dobre praktyki w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-
2020 na poziomie IZ, IP i IW – cz. II 

Szkolenia, konferencje, seminaria 

 

Instytucje prowadzą szereg działań 
informacyjnych dla potencjalnych 
wnioskodawców i beneficjentów. Choć są one 
w głównej mierze skoncentrowane na kwestiach 
merytorycznych, związanych bezpośrednio 
z celami projektów, to jednak jak opowiadali 
respondenci – kwestia wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju w projektach nie tylko 
jest omawiana podczas szkoleń i in., ale spotyka 
się z żywym zainteresowaniem uczestników, 
a informacje otrzymane od pracowników 
instytucji systemu wdrażania są postrzegane 
przez nich jako użyteczne. Choć nie są 
prowadzone badania mierzące korelację między 
uczestnictwem w szkoleniu a sukcesem we 
wnioskowaniu, można mniemać, iż z pewnością 
działania tego typu są – jeśli nie determinujące – 
to pomocne dla zwieńczonego sukcesem 
włączenia zasady zrównoważonego rozwoju 
w projekcie.  

Materiały informacyjne 

Zdobywanie wiedzy o PO IR 2014-2020 nie musi 
odbywać się w sposób czynny, ale może także 
przybierać bierną formę. Służą temu liczne 
materiały informacyjne poświęcone Programowi, 
ale też szerzej – Funduszom Europejskim. Są one 
wydawane w postaci drukowanej oraz, 
co przyjaźniejsze dla środowiska, jako pliki cyfrowe 
dostępne w internecie. Warto podkreślić, iż poza 
ogólnymi, strategicznymi podręcznikami, 
pozytywnie ocenione materiały miewają również 
wymiar bardzo pragmatycznych, szczegółowych 
zaleceń. Przykładowo, materiał opracowany przez 
PARP pn. Najczęściej popełniane błędy we 
wnioskach "Bony na innowacje dla MŚP" analizuje 
sytuację, w której uzasadnienie wpływu projektu na 
wdrażanie zasady horyzontalnej nie koresponduje 
z deklaracją w tym zakresie zamieszczoną we 
wniosku oraz wskazuje, co należy zrobić, aby 
zapewnić spójność odpowiedzi w zakresie  
zgodności  projektu  z  daną  zasadą horyzontalną 
(neutralny lub pozytywny) z uzasadnieniem. 
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Zielone zamówienia publiczne 

 

Ponieważ PO IR 2014-2020 nie jest Programem 
stricte środowiskowym, toteż niekiedy dążenie do 
zachowania najwyższych standardów w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu musi ustąpić celom 
ekonomicznym i badawczym. Z deklaracji 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
PO IR 2014-2020 wynika jednak, iż jeśli mają one 
możliwość uczynienia tego bez szkody dla 
planowanego przedsięwzięcia – starają 
się włączać przynajmniej pewne elementy 
prośrodowiskowe do realizowaych przez siebie 
zamówień publicznych (np. wymagając 
wykorzystania materiałów z recyklingu do 
przekazywania produktów badania). 

Premiowanie projektów o pozytywnym wpływie na środowisko 

W przypadku, kiedy kryteria wyboru projektów 
dopuszczają uzyskanie dofinansowania przez 
projekt o neutralnym wpływie na wdrażanie zasady 
zrównoważonego rozwoju – równocześnie ma 
miejsce premiowanie projektów, które mają ten 
wpływ o charakterze pozytywnym. Takie podejście 
wydaje się wysoce uzasadnione z uwagi na 
specyfikę realizowanych przedsięwzięć, z których 
niektóre zdecydowanie wydają się nie mieć 
punktów stycznych z analizowaną zasadą, 
a równocześnie adresują ważne cele stawiane 
przed całym Programem. Oznacza to bowiem, iż 
przed takimi przedsięwzięciami nadal pozostaje 
otwarta droga do uzyskania dofinansowania w 
ramach PO IR 2014-2020, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu preferencji dla projektów równie 
dobrych formalnie i merytorycznie, lecz dodatkowo 
posiadających pozytywny wpływ na wdrażanie 
zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Opis wpływu projektu na środowisko w ramach wniosku 

 

Dobrą praktyką w ramach PO IR 2014-2020 jest 
oczekiwanie od wnioskodawców nie tylko 
zadeklarowania wpływu projektu na 
implementację zasady zrównoważonego rozwoju 
w Programie, ale również szerszego opisania owej 
zależności. Sprawia to, iż wnioskodawca musi 
zastanowić się nad wzajemnymi powiązaniami 
planowanych działań i ich oczekiwanych 
konsekwencji, ocenić ich wagę oraz oszacować 
potencjalny wpływ. Dzięki temu następuje 
urefleksyjnienie związku pomiędzy realizowanym 
przedsięwzięciem a środowiskiem naturalnym, 
zaś w konsekwencji – powinna zrodzić się szersza 
obserwacja wzajemnych powiązań pomiędzy 
sferą ekonomicznej aktywności danego 
podmiotu, a jego otoczeniem. Dodatkowo, jest to 
również wartość dla ekspertów oceniających 
wnioski, którzy mogą zweryfikować, na ile 
deklaracja wnioskodawcy jest wiarygodna 
w świetle przytaczanych przez niego 
planowanych sposobów postępowania. 

Wskaźnik dla pomiaru wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 

Konieczność przedstawienia przez wnioskodawcę 
wskaźnika, w oparciu o który dokona on pomiaru 
implementacji zasady zrównoważonego rozwoju 
w planowanym przedsięwzięciu, jest przede 
wszystkim ważnym krokiem na rzecz sprawiedliwej 
i bazujących na rzetelnych przesłankach oceny 
wniosku. Nie można jednak zbagatelizować funkcji 
edukacyjnej, jaką posiada taki miernik. 
Wnioskodawca dokonując jego wyboru, 
a następnie oszacowania i monitorowania, ma 
okazję wymiernie przekonać się, jak jego działania 
wpływają na rzeczywistość, a przy okazji – jakie 
mierzalne efekty może przynieść działanie zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju (np. dowie 
się, ile energii – a w konsekwencji – pieniędzy 
zaoszczędził dzięki wymianie parku maszynowego).  
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Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla 
instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie 

 

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji 
dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla 
instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie 
– jako usystematyzowany, wystandaryzowany 
schemat oceny dokumentacji – wprowadza 
element obiektywizacji procesu oceny wniosku. 
Dodatkowo, ponieważ Lista ta jest dostępna 
publicznie, ma również walor kształceniowy – 
potencjalni wnioskodawcy mogą się z nią 
zapoznać i przeanalizować, a następnie pisząc 
wniosek uwzględnić wszystkie kluczowe kwestie 
środowiskowe. 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.3. Szczelność systemu wyboru i oceny projektów  
Patrząc kompleksowo na cały system wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów, są one tak 

zaprojektowane, aby w sposób bezwzględny wymusić wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju. 

Program ma w swojej treści wpisane założenie, iż projekty o negatywnym wpływie na środowisko nie 

będą mogły być realizowane. Dodatkowo, jest to widoczne na poziomie kryteriów wyboru projektów. 

Wreszcie, sam fakt, iż zasada zrównoważonego rozwoju jest jedną z zasad horyzontalnych sprawia, że jej 

zachowanie jest bezwzględnie wymagane, a niezgodność z jej treścią skutkuje odrzuceniem wniosku.  

Równocześnie, w toku realizowanych badań terenowych przedstawiciele strony systemowej wyrazili 

opinię, iż o ile na poziomie formalnych wymogów system jest szczelny, to jego potencjalnie słabym 

ogniwem może być panel ekspertów w ramach oceny wniosków w wybranych działaniach. Oczywiście, 

w założeniu powinien on wręcz stymulować wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju, eliminując 

działania pozornie prośrodowiskowe czy też promując pozytywne rozwiązania, które były nie do końca 

umiejętnie zaprezentowane przez wnioskodawcę we wniosku. Wskazano jednak, iż pozostaje margines 

błędu związany ze złymi decyzjami ekspertów uczestniczących w panelu, a będącymi pochodną 

np. ich osobistych przekonań czy poddania się sile sugestii wnioskodawcy o odpowiednich 

umiejętnościach perswazyjnych lub po prostu większej wiedzy w danej dziedzinie. W powyższym 

stwierdzeniu mowa jest o takich sytuacjach, w których wnioskodawca jest w stanie przekonać asesorów 

o słuszności podejmowanych przez siebie rozwiązań służących realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju z uwagi na swoje umiejętności oratorskie, biegłą znajomość tematu itd. Wydaje się jednak, 

iż zaniechanie oceny panelowej byłoby jeszcze większym zagrożeniem, ponieważ oznaczałoby łatwość 

odrzucenia projektów o nieumiejętnie opracowanym opisie, zaś poprawnych pod względem formalno-

merytorycznym oraz możliwych do „obrony” podczas rozmowy z ekspertem oceniającym wniosek. Należy 

zastrzec, iż osoby wskazujące opisane wyżej ryzyko, równocześnie podkreślały, że mówią jedynie 

o hipotetycznie możliwej sytuacji, nie zaś o konkretnych sytuacjach, z którymi spotkaliby się w toku 

wdrażania PO IR 2014-2020. Równocześnie, w toku panelu ekspertów stanowiącego podsumowanie 

niniejszego badania ewaluacyjnego pojawił się postulat, aby od każdego wnioskodawcy wymagać 

w trakcie oceny panelowej odniesienia się do wpływu planowanego przedsięwzięcia na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju. Wskazywano, iż potencjalnie mogłoby to pomóc wykluczyć projekty 

niespełniające wymagań środowiskowych, jednak bardziej niż funkcję selekcyjną – podkreślano walor 

edukacyjny takiego rozwiązania. Uczestnicy spotkania akcentowali, iż umieszczenie omówienia kryterium 

związanego z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju w agendzie panelu mogłoby uwypuklić jej 

doniosłość oraz wymusić na wnioskodawcach dogłębniejsze przygotowanie teoretyczne w tym zakresie, 

analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań oraz ich wad i zalet. Bazując na ogólnej teorii uczenia 

się, zgodnie z którą najwięcej wiedzy przyswaja się poprzez aktywne działanie – sytuacja, w której 

wnioskodawca będzie zmuszony w sposób logicznie uporządkowany, odwołując się do specyfiki projektu, 

wykazać przed uczestnikami panelu eksperckiego, iż jego przedsięwzięcie będzie mieć przynajmniej 

neutralny wpływ na środowisko – powinna mieć silny walor edukacyjny.  
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2.4. Działania informacyjno-promocyjne 
Pomimo, naszym zdaniem, poprawnego przygotowania dokumentów programowych PO IR 2014-2020, 

przeprowadzone wywiady z beneficjentami PO IR 2014-2020 wskazały w wielu przypadkach 

nieznajomość wymogów związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim respondenci 

nie znali wskaźników potwierdzających pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju 

dla swoich projektów. Generalnie wiedzieli, że ich projekt pozytywnie wpływa na środowisko, np. poprzez 

zmniejszenie zużycia energii, wody lub mniejszy udział odpadów powstających przy procesie 

produkcyjnym (i byli z tego dumni), jednakże nie pamiętali o konieczności monitorowania wskaźników, 

które mają mierzyć pozytywny wpływ na środowisko. 

Kolejnym problemem, jaki ujawnił się podczas wywiadów, był stopień zrozumienia samej zasady 

zrównoważonego rozwoju. Beneficjenci wskazywali potrzebę lepszego – dokładniejszego opisu zasady. 

W swoich wypowiedziach podkreślali, że konieczne jest jej szersze opisanie, dokładne wskazanie 

wymogów, które są obligatoryjne i podanie odwołań do konkretnych aktów prawnych z nią związanych. 

Część beneficjentów myliło bądź łączyło zasadę zrównoważonego rozwoju z zasadą równości szans kobiet 

i mężczyzn. Wskazywali oni na potrzebę działań edukacyjnych w tym zakresie i jako przykład wskazywali 

tutaj szkolenia w zakresie zasady równości płci, które były realizowane w okresie programowania 2007-

2013 i które ich zdaniem przyniosły dobry efekt. 

Wydaje się, iż wprowadzenie elementu opisywania sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego 

rozwoju w projekcie może docelowo odnieść ważny efekt w postaci budowy świadomości wśród 

wnioskodawców. Obecnie są oni niejako zmuszeni (oczywiście, pomijając sytuacje wypełniania wniosku 

przez zewnętrzną firmę doradczą), aby przeanalizować dostępne im opcje, oszacować korzyści i koszty 

potencjalnych możliwości. Sprawia to, iż wzrasta ich świadomość w analizowanym obszarze. Dodatkowo, 

element owskaźnikowania może spowodować, iż niektórzy wymiernie dostrzegą, że implementacja 

zasady zrównoważonego rozwoju może być dla nich również długofalowo opłacalna ekonomicznie 

(np. przeliczenie ograniczenia zużycia wody na konkretne oszczędności pieniężne). 

W toku badania padło również – wypowiedziane przez przedstawicieli strony systemowej –  stwierdzenie, 

iż barierą w uzyskaniu świadomości prośrodowiskowej oraz nabyciu proekologicznego podejścia może 

być zniechęcenie skomplikowanymi procedurami środowiskowymi. Ponieważ są one dla wnioskodawców 

uciążliwe i długotrwałe, a oni sami nie zawsze od początku dokładnie rozumieją, po co się je wykonuje – 

toteż są niechętni podejmowaniu się ich. Tym samym nie ma możliwości, aby uczyli się oni na bazie 

własnych doświadczeń, wnioski w zakresie działań prośrodowiskowych z jednego przedsięwzięcia 

implementowali w kolejnym itd.  

W kontekście zidentyfikowanych deficytów wiedzy i kompetencji wśród wnioskodawców oraz 

beneficjentów, może nieco zaskakiwać deklarowana przez nich w badaniu CATI duża doza optymizmu 

w ocenie dostępu do materiałów informacyjno-promocyjnych czy też sposobu objaśnienia kwestii 

dot. wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie. Możliwe jednak, iż jest to wiedza bierna, 

nieprzekładająca się na umiejętność zastosowania jej w praktyce w ramach przygotowywania wniosku.  

Dla 62% wnioskodawców nieskutecznych i około ½ beneficjentów przygotowania wniosku w ramach 

PO IR 2014-2020 w zakresie uwzględnienia w nim zasady zrównoważonego rozwoju było trudne lub 

bardzo trudne. Oczywiście, nie są to dane szczególnie alarmujące, jeśli spojrzy się na fakt, 
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że równocześnie około 1/3 wnioskodawców i niemal połowa beneficjentów ocenia analizowany proces 

jako łatwy. 

Wykres 1. Jak oceniają Państwo poziom trudności procesu przygotowania wniosku w ramach 
PO IR 2014-2020 w zakresie uwzględnienia w nim zasady zrównoważonego rozwoju? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Podobnie, około 2/3 wszystkich wnioskodawców – skutecznych i nieskutecznych – ocenia uwzględnienie 

zasady zrównoważonego rozwoju we wniosku projektowym w ramach PO IR 2014-2020 jako 

czasochłonne. 
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Wykres 2. Jak oceniają Państwo poziom czasochłonności procesu uwzględnienia zasady 
zrównoważonego rozwoju we wniosku projektowym w ramach PO IR 2014-2020? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Zapytani o źródła, z jakich czerpali informacje o konkursie w ramach PO IR 2014-2020, w szczególności 

zaś o wymogach w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie, wszyscy 

respondenci badania CAWI/CATI wskazują zbliżone odpowiedzi, bez względu na to, jak finalnie potoczyły 

się losy ich wniosku (tj. czy dostali dofinansowanie, czy też nie). Podstawowym, najczęściej 

wykorzystywanym kanałem pozyskiwania wiedzy są strony internetowe instytucji zaangażowanych 

we wdrażanie Programu – korzysta z nich około 4/5 badanych. Niemal o połowę mniej ankietowanych 

sięgnęło do publikacji (także dostępnych online). Relatywnie mało popularne były formy zdobywania 

wiedzy face-to-face (podczas szkolenia, w czasie osobistej konsultacji w Punkcie Informacyjnym Funduszy 

Europejskich) czy też indywidualnie, ale w oparciu o infolinię telefoniczną. 
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Wykres 3. Proszę powiedzieć, skąd czerpali Państwo informacje o konkursie w ramach PO IR 2014-
2020, w szczególności zaś o wymogach w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów; respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi). 

Przeważająca większość ankietowanych – zarówno wnioskodawców nieskutecznych (75%), 

jak i beneficjentów (80%) – jest zdania, iż materiały informacyjno-promocyjne dot. wdrażania zasady 

zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020 były zamieszczone w miejscach umożliwiających 

im dogodne skorzystanie z nich  
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Wykres 4. Czy materiały informacyjno-promocyjne dot. wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w ramach PO IR 2014-2020 zostały zamieszczone w miejscach umożliwiających Państwu dogodne 
skorzystanie z nich? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Ponadto, w opinii ankietowanych materiały informacyjne, promocyjne i aplikacyjne (np. wzór wniosku 

o dofinansowanie) w ramach PO IR 2014-2020 w wystarczającym stopniu objaśniają kwestie dot. 

wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie. Z tak sformułowaną opinią zgadza się aż 66% 

wnioskodawców nieskutecznych oraz 76% beneficjentów. 
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Wykres 5. Czy materiały informacyjne, promocyjne i aplikacyjne (np. wzór wniosku o dofinansowanie) 
w ramach PO IR 2014-2020 w wystarczającym dla Państwa stopniu objaśniają kwestie dot. wdrażania 
zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 
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2.5. Sposób uwzględniania zasady zrównoważonego 
rozwoju w projektach oraz jego przykłady 

Wyniki Ewaluacji realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG wskazywały, iż wśród beneficjentów 

objętych ówczesnym badaniem, dla których wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju stanowiło 

utrudnienie na etapie wnioskowania, zgłaszane problemy dotyczyły przede wszystkim długiego czasu 

pozyskania odpowiednich zaświadczeń i zezwoleń, wymaganych przepisami (ponad ¾ wskazań)6. 

W ramach niniejszego badania, zdecydowana większość wnioskodawców i beneficjentów uważa, iż czas 

trwania naboru wniosków był wystarczający do zgromadzenia dokumentów niezbędnych 

do udowodnienia spełniania przez ich projekt wymogów w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Wykres 6. Czy czas trwania naboru wniosków był wystarczający do zgromadzenia dokumentów 
niezbędnych do udowodnienia spełniania przez Państwa projekt wymogów w zakresie wdrażania 
zasady zrównoważonego rozwoju (np. OOŚ)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Równocześnie, około 40% badanych (zarówno wnioskodawców nieskutecznych, jak i beneficjentów) 
zadeklarowało, iż w ich projekcie określono wskaźnik pomiaru efektów wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

                                                                 
6 Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG. Agrotec Polska Sp. z o. o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. 

Warszawa, listopad 2011. 
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Wykres 7. Czy określono wskaźnik pomiaru efektów wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w Państwa projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Co istotne, w gronie wnioskodawców nieskutecznych 10% przyznało, iż ich wniosek został odrzucony 

z uwagi na niespełnienie wymogów związanych z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju (liczba 

ta obejmuje zarówno wnioski odrzucone wyłącznie z tego powodu, jak również wnioski, w których była 

to jedna z przesłanek do odmówienia dofinansowania). Jest to o tyle ciekawe, że z rozmów 

z przedstawicielami IP PO IR 2014-2020 wynika, że takie przypadki nie są częste, tzn. wielu 

wnioskodawców ma problemy z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju w pierwszej wersji 

wniosku, jednak po otrzymaniu odpowiednich informacji zwrotnych od pracownika stosownej 

IP PO IR 2014-2020 – są oni w stanie poprawić dokument w taki sposób, aby spełnić stawiane przed nimi 

oczekiwania. Generalnie, pytani o częstość odrzucania wniosków z powodu niespełnienia ocenianego 

kryterium, respondenci reprezentujący stronę systemową wskazywali na marginalną skalę tego zjawiska. 

Równocześnie podkreślano, iż jest to znacząca zmiana względem PO IG 2007-2013, w którym 

zapewnienie zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju było znaczącą barierą dla wnioskodawców. 

Poszukując przyczyn takiej zmiany jakościowej, wskazywano przede wszystkim na dostosowanie 

krajowego prawodawstwa w zakresie kwestii środowiskowych ujmowanych w projektach do prawa 

unijnego, ale także mechanizm uczenia się instytucji odpowiadających za wydawanie stosownych decyzji, 

zezwoleń itd., które obecnie są w stanie szybciej i lepiej obsługiwać składane do nich prośby o wydanie 

stosownych aktów. 
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Wykres 8. Czy Państwa wniosek został odrzucony z uwagi na niespełnienie wymogów związanych 
z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych). 

Podstawowym, najważniejszym sposobem uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju 

w projektach jest podejmowanie określonych aktywności, których rezultaty podlegają następnie 

owskaźnikowaniu. W toku badania dostrzeżono, iż wnioskodawcy miewają problem z wyborem 

odpowiednich mierników. Po pierwsze, deklarują oni indykatory nie powiązane z treścią projektu 

(np. wymiana żarówek na energooszczędne w projekcie nie ingerującym nijak w oświetlenie). Po drugie, 

wnioskodawcy proponują niekiedy wskaźniki odnoszące się już do efektów projektów; tego, co dzięki nim 

wytworzą (np. będzie to energooszczędne). Dodatkowo, na poziomie systemowym pojawiały się również 

wątpliwości czy wskaźniki środowiskowe powinny być wskaźnikami produktu czy też rezultatu. 

Ostatecznie, mimo określonych preferencji poszczególnych instytucji systemu wdrażania PO IR 2014-

2020, pozostawiono dowolność wyboru w tym zakresie. Inną trudnością odnoszącą się do wskaźników 

jest ich nieweryfikowalny/trudno weryfikowalny charakter. W świetle powyższych wątpliwości, 

antidotum na część z nich bywa ocena wniosków w formie paneli ekspertów. Eksperci mają wówczas 

możliwość dopytywania w przypadku niejasności.  

W ramach wywiadów na potrzeby studiów przypadków/Customer Journey Map odnoszono się do 

zapisów wniosków projektowych, analizując ich zapisy w zakresie deklaracji odnośnie realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju. W ramach wywiadów zrealizowanych na potrzeby case studies oraz Customer 

Journey Map, większość respondentów nie była w stanie z pamięci wskazać, jakie deklaracje poczyniła 

we wniosku w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. Ciekawych obserwacji dostarczyła 

również praca z wnioskiem w ramach CJM – pytani o ewaluowaną zasadę respondenci, zanim zostali 

naprowadzeni przez moderatora, często w pierwszej kolejności odnosili się do zasady równości płci. 

W świetle wyników rozmów z beneficjentami, uwzględniając wnioski z analizy dokumentów 

(w szczególności Załącznika 4) – sugerujemy ujednolicenie kryteriów oceny projektów: pozytywny wpływ 

bądź zgodność z zasadą oraz wskazanie obowiązku wyboru wskaźników wszędzie tam, gdzie wymagany 
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jest pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie należy podkreślić obowiązek 

monitorowania założonych wskaźników. 

Sugerujemy również przeprowadzenie dodatkowych szkoleń na temat zasady zrównoważonego rozwoju 

i jej realizacji w PO IR 2014-2020 oraz przygotowanie podręcznika analogicznego do podręcznika pn. Jak 

realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 

2014-2020 opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego). 

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwala stwierdzić, iż bardzo często implementacja 

zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie sprowadza się do wdrożenia rozwiązań gwarantujących 

spełnianie minimalnych wymogów umożliwiających uzyskanie wsparcia. Wskazują na to treści rozmów 

z wnioskodawcami nieskutecznymi i beneficjentami, opinie przedstawicieli IP PO IR 2014-2020 oraz 

przeanalizowane zapisy wniosków projektowych. Oczywiście, można zidentyfikować projekty, w ramach 

których podejście do zrównoważonego rozwoju jest kompleksowe i komplementarne w stosunku do 

głównych celów projektu, jednak nie są one bardzo liczne w stosunku do ogólnej liczby realizowanych 

przedsięwzięć. Co więcej, w toku ewaluacji dostrzeżono pewien trend, zgodnie z którym takie systemowe 

rozwiązania są podejmowane raczej przez podmioty, których główna działalność jest w jakiś sposób 

powiązana z kwestiami prośrodowiskowymi (np. prowadzą recykling). 

O tym, w jaki sposób zasada zrównoważonego rozwoju bywa uwzględniana w projektach, opowiadają 

również opisane przez nas na kolejnych stronach studia przypadków. W ich ramach opisano dobre (lub 

przynajmniej neutralne, ale z potencjałem do stania się dobrymi w miarę rozwoju projektów) praktyki 

w odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju. W dalszej części raportu Wykonawca starał 

się przedstawić zarówno dobre, jak i złe przykłady zrozumienia tematyki przez wnioskodawców (nawet 

w przypadku takich projektów, które co do zasady można uznać za wzorcowe lub mające duży potencjał 

w zakresie pozytywnego wpływ na środowisko, a np. wpływ ten nie został uświadomiony sobie przez 

samych beneficjentów, którzy realizują omawianą zasadę bez pogłębionej refleksji nad nią). 
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Dobre praktyki – przebieg projektów 
 

Przykład nr 1 

 

Projekt: 

Układ napędowy do rowerów elektrycznych 

z wykorzystaniem sterowanej zdalnie trzybiegowej 

przedniej przekładni rowerowej 

Opis projektu: 

Adaptacja mechanicznej przedniej przekładni 

rowerowej do zastosowań w rowerze elektrycznym 

oraz jej integracja z układem napędowym 

z silnikiem montowanym w tylnym kole 

rowerowym.  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Realizacja projektu nie wiąże się z żadnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, cały proces 

produkcji jest relatywnie energooszczędny oraz nie powoduje wydzielania negatywnych substancji do 

otoczenia. W realizację zasady zrównoważonego rozwoju wpisuje się za to rezultat projektu jako 

zielony środek transportu. 
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Przykład nr 2 

 

Projekt: 

Przeprowadzenie prac B+R oraz budowa 

innowacyjnej linii produkcyjnej do wytwarzania 

biżuterii 

Opis projektu: 

Celem projektu jest budowa zakładu 

przemysłowego pozwalającego na produkcję 

biżuterii.  

W ramach projektu planuje się wprowadzenie na 

rynek innowacyjnej usługi będącej wynikiem prac 

B+R, które dotyczyły opracowania nowej 

technologii precyzyjnego odlewu metali 

nieżelaznych niezbędnej do świadczenia usługi 

wykonania biżuterii. Możliwe stanie 

się wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi 

szybkiego projektowania i wykonania biżuterii. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Zastosowanie nowoczesnej technologii z nową linią produkcyjną pozwala na minimalizację odpadów 

produkcyjnych (strat materiałowych na takich materiałach jak złoto, platyna itp.). Ponadto 

wprowadzenie nowoczesnych urządzeń zmniejszy istotnie zużycie energii elektrycznej.  

Prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na wyeliminowanie używania w procesie produkcyjnym mas 

gipsowych, które nie poddają się recyklingowi, na rzecz piasku kwarcowego, który można używać 

ponownie. 

  



 

 
53 

Przykład nr 3 

 

Projekt: 
Poprawa wizerunku podmiotu działającego 

w sektorze IT 

Opis projektu: 

Celem projektu jest potrzeba zwiększenia 

wizerunku marki firmy programistycznej. W ramach 

projektu firma weźmie udział w największych 

targach w branży startupów (DLD Tel Aviv, Slush, 

SXSW, Pioneers Festival, Techcrunch Dysput czy 

Web Summit w Lizbonie), w której udział wezmą 

także najwięksi informatyczni gracze ze świata. 

Ponadto w ramach projektu odbędzie się misja 

handlowa do San Francisco, a także działania 

marketingowe związane z zakupem gadżetów 

reklamowych i abonamentu w serwisie 

ratingowym.  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Wszystkie działania związane z przygotowaniem firmy do udziału w targach i konferencjach są 

organizowane zdalnie. Wszelkie zgłoszenia są wysyłane pocztą elektroniczną, zdalnie wypracowuje 

się pomysły na wystąpienia, omawia i wdraża sprawy organizacyjne, a także utrzymuje kontakty 

z członkami zespołu programistów. 
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Przykład nr 4 

 

Projekt: 

Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych 

środków powierzchniowo-czynnych 

i plastyfikatorów 

Opis projektu: 

Opracowanie środków powierzchniowo czynnych 

(SPC), które spełniać będą zaostrzające 

się wymagania w zakresie norm ochrony 

środowiska. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

W ramach niniejszego projektu ważnym zachowaniem, stanowiącym dobrą praktykę w zakresie 

realizowania zasady zrównoważonego rozwoju, jest wykorzystywanie nakładów produkcji 

pochodzenia naturalnego. Są one nie tylko bardziej ekologiczne, ale także mają odtwarzalny charakter. 

Przekłada się to na zmniejszenie oddziaływania procesu produkcji na stan środowiska naturalnego, 

w tym także na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na zdrowie pracowników 

zaangażowanych w wytwarzanie plastyfikatorów. Ograniczona zostaje emisja szkodliwych substancji 

do atmosfery. Fakt, iż surowce wykorzystywane do produkcji mają odtwarzalny charakter przekłada 

się na utrzymanie większej różnorodności surowcowej w środowisku, gdyż projekt nie wpływa na 

wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów. 
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Przykład nr 5 

 

Projekt: 
Wodorozcieńczalne nanopowłoki o właściwościach 

niezapalnych i antyelektrostatycznych. 

Opis projektu: 

Projekt ma doprowadzić do wyprodukowania 

lakierowych powłok przeznaczonych przede 

wszystkim dla przemysłu meblarskiego. Będą 

się one charakteryzować pożądanymi 

właściwościami przeciwpożarowymi, a przy tym 

jako substancja wodorozcieńczalna – mają być dużo 

przyjaźniejsze dla zdrowia niż tradycyjne produkty 

lakierowe. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

O ile sam produkt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju – jest bardziej przyjazny dla środowiska 

niż jego standardowe, lakierowe odpowiedniki, to jednak nie on stanowi o dobrej praktyce w ramach 

niniejszego projektu. Badana spółka uznaje bowiem za zasadne przekonanie rynku, iż mimo pewnych 

wad – nowy, bardziej ekologiczny, zdrowszy dla człowieka produkt jest lepszy niż konwencjonalnie 

stosowane rozwiązania. Innymi słowy, firma podjęła się zadania edukacji ekologicznej swoich 

dostawców i klientów. 
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Przykład nr 6 

 

Projekt: 
Stworzenie innowacyjnych narzędzi przy produkcji filmów oraz 

przy badaniu preferencji klientów 

Opis projektu: 

Beneficjent prowadzi działalność związaną z produkcją filmów 

i gier komputerowych. Celem projektu jest opracowanie 

nowatorskich narzędzi wykorzystujących adaptacyjne metody 

w celu zautomatyzowania analizy preferencji klientów oraz 

kontroli jakości produkcji filmów i gier komputerowych. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych i narzędzi 

będzie uwzględniało model procesu pomiaru, analizy oraz oceny 

preferencji klientów, a także kontroli jakości interfejsu gier 

komputerowych oraz obrazu filmowego o wysokich 

parametrach technicznych na wszystkich etapach produkcji 

filmu. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Dotychczasowe standardy produkcji filmowej związane były z wytwarzaniem dużych ilości 

dokumentów papierowych (m.in. scenariusze). Środowisko naturalne było jednak także obciążane 

w związku z licznymi wyjazdami zespołów filmowych do innych miast, gdyż zgodnie ze słowami 

przedstawicielki beneficjenta każda produkcja filmowa oznacza współpracę z firmami z Warszawy, 

a zazwyczaj także z Krakowa. 

Projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwala na zdecydowane ograniczenie 

zużywania papieru w pracy przy produkcji obrazu filmowego oraz gier. Dodatkowo umożliwienie 

zdalnej pracy sprawia, że spotkania bezpośrednie z partnerami biznesowymi zlokalizowanymi w innych 

miastach przestają być niezbędne. Pozwala to na ograniczenie zużycia paliwa, a co za tym idzie 

zmniejszenia emisji szkodliwych substancji powstających w związku z ruchem samochodowym. 

Dobrą praktyką jest rezygnacja przy produkcji filmów ze scenariuszy w wersji papierowej, które 

zastępują wersje czytane z tabletu. Praktyka taka nie jest oczywista w środowisku filmowców, którzy 

są przyzwyczajeni do wersji papierowych. Jednak przy produkcji filmu drukuje się ok 100 egzemplarzy 

scenariusza, a każdy z nich liczy co najmniej kilkadziesiąt stron. Wprowadzenie tej praktyki ma duże 

znaczenie z punktu widzenia oszczędności papieru, jednak wymaga długofalowej zmiany świadomości 

w środowisku filmowym. 
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Dobre praktyki – przebieg i efekty projektu 

Przykład nr 7 

 

Projekt: 

Opracowanie i wdrożenie technologii 

innowacyjnego biofiltru zespolonego, który 

w przyszłości zostanie wykorzystany na potrzeby 

przemysłu 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego biofiltru zespolonego 

wykorzystującego wypełnienie z surowców 

odpadowych, dostosowanego do oczyszczania 

i dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych. 

Gazy te pochodzić mają z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, z oczyszczania ścieków 

i przetwarzania osadów ściekowych oraz 

z przemysłu spożywczego. Koncepcja biofiltru 

zespolonego jest rozwiązaniem innowacyjnym, nie 

stosowanym w skali przemysłowej, pozwalającym 

na optymalizację parametrów eksploatacyjnych 

i efektów ograniczenia emisji, a jednocześnie 

przyczynia się do lepszego wykorzystania surowców 

odpadowych zgodnie z modelem gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Biofiltr zespolony 

w  założeniu ma umożliwić: 

• prowadzenie dwustopniowego procesu 

oczyszczania gazów procesowych, 

• modyfikację techniczno-eksploatacyjną 

prowadzenia biofiltracji na złożu 

z surowców odpadowych mającą na celu 

zapewnienie optymalnych parametrów 

procesu i jego efektów.  

• znaczące zmniejszenie emisji przy 
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relatywnie niewielkich nakładach 

inwestycyjnych,  

• realizację koncepcji symbiozy 

przemysłowej zgodnej z komunikatem 

Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2015 

r. o wprowadzeniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym (Circular economy).  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Realizacja projektu odwołuje się wprost do idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Po pierwsze samo 

wprowadzenie do użytku biofiltru zespolonego oznacza wykorzystanie materiału odpadowego. 

Po drugie pozwoli na radykalne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Przy tworzeniu biofiltru 

wykorzystywane będą materiały łatwo dostępne, co ograniczy konieczność dalekiego transportu 

i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza z nim związane. Również niweluje się konieczność składowania 

przetworzonych odpadów.  

Wszystko to sprawia, że zmniejszy się emisja szkodliwych zanieczyszczeń i tym samym poprawiona 

zostanie jakość życia mieszkańców.  
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Przykład nr 8 

 

Tytuł projektu 
Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej 
i Recyklingu i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych 
ekoproduktów  

Opis projektu 

Projekt polega na umiędzynarodowieniu Krajowego Klastra 
Kluczowego i realizacji w tym celu następujących działań: 

• Organizacji działań szkoleniowych dla firm – 
członków Klastra, 

• Przygotowaniu analiz związanych z rynkami 
zagranicznymi 

• Udziale w misjach gospodarczych 

• Przeprowadzeniu badań na rynkach zagranicznych. 

W ramach projektu powstaje także Centrum Usług 
Wspólnych – nowa komórka reprezentująca klaster 
w kontaktach zewnętrznych, umożliwiająca bardziej 
kompleksową prezentację wspólnej oferty produktowo- 
usługowej. 
W projekcie założono udział w największych 
międzynarodowych wydarzeniach targowych w Europie: 
POLLUTEC Francja, IFAT Niemcy, ECOMONDO Włochy, FOR 
WASTE & CLAENING Czechy oraz w największych 
międzynarodowych wystawach w Polsce: PLASTPOL 
w Kielcach i POLEKO w Poznaniu. Dla wzmocnienia promocji, 
w większości krajów sąsiednich Polski oraz krajów 
perspektywicznych w zakresie rozwoju działalności Klastra -  
zostały zaplanowane misje gospodarcze. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Oprócz niewątpliwej działalności firm klastra na rzecz zasady 
zrównoważonego rozwoju, w niniejszym projekcie zasada ta 
realizowana jest poprzez zakup ekologicznych produktów 
potrzebnych do jego realizacji. Również w części projektu 
dotyczącej utworzenia Centrum Usług wyposażenie biura 
będzie kupowane z poszanowaniem niniejszej zasady. 
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Przykład nr 9 

 

Tytuł projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Spawania 

Opis projektu 

Projekt polega na powołaniu centrum badawczo-
rozwojowego w firmie, budowie/remoncie budynku 
z przeznaczeniem na centrum i zakupie niezbędnego dla 
centrum wyposażenia. Powstanie centrum badawczo-
rozwojowego umożliwi rozwinięcie prac, które w tej chwili 
realizowane są w różnych działach i zwiększenie zakresu prac 
badawczo-rozwojowych. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Dwa z pięciu realizowanych w projekcie zadań przyczyniają 
się bezpośrednio do realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju poprzez ograniczenie zużycia energii i materiałów. 
Dotyczy to zadań: inteligentny system kontroli spawania oraz 
elektromagnetyczna podstawa mocująca. Zrealizowanie 
pierwszego z zadań, dzięki automatyzacji procesu, spowoduje 
zmniejszenie zużycia energii i materiału spawalniczego 
poprzez eliminację niezgodności spawalniczych powstających 
podczas spawania ręcznego. Realizacja drugiego z zadań 
pozwoli na uzyskanie nowych rozwiązań spawalniczych 
i lepsze rezultaty spawania przy ograniczeniu zużycia 
materiałów. 
W trakcie samej realizacji projektu nacisk na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju kładziony jest przy wyborze 
dostawców i realizatorów robót. 
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Przykład nr 10 

 

Projekt: 
Innowacyjne technologie produkcji foteli do pociągów 

pasażerskich 

Opis projektu: 

Celem badawczym projektu jest stworzenie prototypów 

opcjonalnego typoszeregu nowej generacji innowacyjnych 

foteli przeznaczonych do wyposażenia pociągów pasażerskich. 

Innowacyjny charakter celu badawczego projektu polega na 

stworzeniu nowej jakości funkcjonalności foteli przy 

jednoczesnym stworzeniu konstrukcji i technologii 

zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, źródłem 

którego będzie zmniejszenie ciężaru fotela powodujące 

zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z tytułu zmniejszenia 

masy środka transportu. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie - w oparciu o przeprowadzone prace badawcze – 

technologii produkcji lżejszych foteli. Obniżenie masy foteli (które w przypadku pociągów pasażerskich 

stanowią ok 3% ogólnej masy składów) przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i tym 

samym do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji. 

Procedury stosowane w trakcie realizacji projektu wymuszają stosowanie najwyższych standardów 

związanych z ochroną środowiska. Beneficjent ma doświadczenie we współpracy z instytucjami 

zagranicznymi, w tym z przewoźnikami skandynawskimi. Podmioty te stosują najwyższe standardy 

dotyczące ochrony środowiska i zlecając produkcję foteli zobowiązują beneficjenta do ich stosowania. 

Powoduje to, że na każdym etapie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a także na etapie 

wdrożeń beneficjent wprowadza rozwiązania przyczyniające się na jak najmniejszego zanieczyszczania 

środowiska, w tym związane ze zmniejszeniem zużycia szkodliwych substancji chemicznych, 

unieszkodliwianiem substancji toksycznych, oszczędnym gospodarowaniem zasobami, oszczędnością 

energii i wody. Jednak kluczowym wpływem na zasadę zrównoważonego rozwoju jest poszukiwanie 

rozwiązań, które pozwolą na produkcję foteli z jednej strony spełniających wymogi klientów, a z drugiej 

strony odpowiednio lekkich, co pozwoli na istotne obniżenie zapotrzebowania na energię w składach 
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pociągów wyposażonych w fotele produkowane przez beneficjenta.  
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Przykład nr 11 

 

Projekt: 

Stworzenie nowego typu testu służącego do 

obiektywnego odczytu wyników skórnych testów 

alergicznych. 

Opis projektu: 

Projekt stawia sobie za cel wyeliminowanie słabości 

obecnie stosowanych testów alergologicznych 

jakim jest subiektywność odczytu ich wyników. 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie 

zaniechanie pomiaru rumienia naskórnego oraz 

zastąpienie go obrazem termograficznym 

podskórnego ogniska reakcji alergicznej, 

pojawiającym się na termoczułej folii 

ciekłokrystalicznej.  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Beneficjent chcąc uzyskać uprawnienia do atestowania wytwarzanych przez siebie produktów, 

musiałby uprzednio przejść cały cykl zdobywania wymaganych do tego zezwoleń. Nie tylko było to 

czasochłonne i kapitałochłonne, ale przede wszystkim wymagało – wprawdzie kontrolowanego, 

ale jednak nieuniknionego – skażenia środowiska. Dlatego też godne pochwały jest zlecenie pewnych 

zadań podmiotom, które dysponują już odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, infrastrukturą oraz 

uprawnieniami. 

Dodatkowo, również efekty realizacji projektu będą wpisywać się w zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Pacjent, jak również same wyniki jego badania, nie będą musieli pokonywać dużych odległości, 

aby możliwy był odczyt wyniku testu i jego interpretacja. Oznacza to np. zmniejszenie emisji spalin, 

ale też korzyści społeczne, takie jak zmniejszenie czasochłonności i pracochłonności procesu. 
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Przykład nr 12 

 

Projekt: 

Przesiewacz do recyklingu odpadów różnych pod 

względem pochodzenia, składu, wielkości ziarna, 

właściwości organoleptycznych. 

Opis projektu: 

Przesiewacze to urządzenia służące do rozsiewania 

surowca i podziału go na frakcje o różnej wielkości 

cząstek (metaforycznie ujmując – są to wielkie sita). 

W projekcie ma zostać opracowany innowacyjny 

przesiewacz, charakteryzujący 

się wszechstronnością, wydłużoną żywotnością 

oraz efektywnością. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Z uwagi na efektywność procesu wytwarzania przesiewacza, stanowi on dobrą praktykę w zakresie 

ograniczania nakładów produkcji (w tym np. prądu elektrycznego) niezbędnych do powstania 

ostatecznego, gotowego rezultatu produkcji (tj. działającej maszyny). Jednakże wartościowy jest 

również dla środowiska ostateczny produkt projektu, który umożliwi zainteresowanym podmiotom 

samodzielne dokonywanie recyklingu odpadów.  
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Przykład nr 13 

 

Projekt: 

Stworzenie urządzenia do przenośnego 

wykonywania EEG przeznaczonego do 

diagnozowania objawów padaczki 

Opis projektu: 

Projekt pozwoli na stworzenie systemu, którego 

zadaniem będzie zbieranie i prezentacja sygnałów 

EEG u osób cierpiących na padaczkę, a następnie 

przekazywanie wyników do lekarza.  

System z jednej strony pomoże w redukcji 

problemów związanych z niejednorodnym 

i rozproszonym systemem diagnozowania i opieki 

nad chorymi na padaczkę oraz pozwoli na 

poszerzenie wiedzy wśród neurologów, a z drugiej 

umożliwi pewnego rodzaju „przeniesienie” 

diagnostyki i monitorowania postępów w leczeniu 

padaczki do domu pacjenta. Stanie się to możliwe 

dzięki stworzeniu domowego i prostego w użyciu 

EEG pozwalającego na przeprowadzenie badania 

w domu samodzielnie przez pacjenta bez 

konieczności wizyty w specjalistycznej przychodni. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju: 

Przy realizacji projektu będą stosowane rozwiązania, które zminimalizują szkodliwy wpływ na 

środowisko. Prowadzone działania są związane i mocno zależne od infrastruktury informatycznej. Duża 

ilość danych wymaga odpowiednio pojemnych serwerów. Dla sprawnego diagnozowania objawów 

padaczki kluczowe jest sprawne przesyłanie wyników od pacjentów do lekarzy. Stąd serwery 

i infrastruktura obliczeniowa muszą być odpowiednio wydajne. Stworzenie nowej infrastruktury 

wpływałoby negatywnie na środowisko (dodatkowe zużycie energii, wytwarzanie ciepła, konieczność 

utylizacji elementów szkodliwych dla środowiska). W związku z postulatem realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju zdecydowano, iż nie będzie kupowana nowa infrastruktura obliczeniowa, 

lecz wykorzystana zostanie już istniejąca. Moc obliczeniowa zostanie wydzierżawiona od instytucji, 

które już ją posiadają i gwarantują odpowiednie parametry niezbędne do sprawnej realizacji projektu 

i działania stworzonego systemu. 

Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie bezpośrednich wizyt u lekarzy oraz w gabinetach 

diagnostycznych, co spowoduje ograniczenie niezbędnych dojazdów, a tym samym wpłynie na spadek 
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emisji szkodliwych gazów wytwarzanych przy transporcie. 

Dobrą praktyką, która bywa stosowana, jednak nie we wszystkich projektach, w których elementem 

są zaawansowane prace informatyczne, jest wykorzystywanie istniejącej infrastruktury 

informatycznej, w tym infrastruktury serwerowej i obliczeniowej. Jest to istotne z punktu widzenia 

późniejszej utylizacji sprzętu, który po ok 3 latach się zużywa. Dzierżawienie sprzętu i przestrzeni 

obliczeniowej pozwala na wytwarzanie mniejszej ilości sprzętu, który później musiałby zostać poddany 

utylizacji szkodliwej z punktu widzenia środowiska. 
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Przykład nr 14 

 

Projekt: 
Wykorzystanie mikroskopu jonowego na potrzeby 

branży jubilerskiej 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest opracowanie 

technologii wykorzystania mikroskopu jonowego 

w branży jubilerskiej i obrocie kamieniami 

szlachetnymi, w szczególności diamentami. 

Na podstawie zaplanowanych badań i ich wyników 

opracowane zostaną technologie odpowiadające 

na potrzeby grupy docelowej:  

- rozwoju i maksymalizacji zysku,  

- bezpieczeństwa,  

- personalizacji produktu. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 

z politechniką. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Projekt zakłada pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju na dwóch 
poziomach: 

1) Przy prowadzeniu postępowań opartych na zasadzie konkurencyjności premiowani będę 
wykonawcy stosujący rozwiązania prośrodowiskowe pozwalające realnie obniżyć negatywny 
wpływ na środowisko. W zapytaniach ofertowych warunkiem wejścia będzie stosowanie 
określonych rozwiązań. 

2) Efektem realizacji projektu będzie stworzenie technologii pozwalającej na precyzyjne 

znakowanie diamentów. Będzie to potencjalnie zmniejszało ryzyko wprowadzania na rynek 

tzw. krwawych diamentów i promowanie kopalni wydobywających diamenty przy 

poszanowaniu środowiska.   

 

Dobrą praktyką jest zwrócenie uwagi na problem tzw. krwawych diamentów. Wprowadzenie 

rozwiązań związanych ze znakowaniem kamieni pozwoli na utrudnianie obrotu diamentami, które 

pochodzą z nielegalnych źródeł. 
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Dobre praktyki – efekty projektów 

Przykład nr 15 

 

Projekt: Zielony agregat prądotwórczy 

Opis projektu: 

Celem projektu jest stworzenie agregatu 

prądotwórczego, który byłby zasilany 

nieoczyszczonym gazem, 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Agregaty, które zostaną stworzone na skutek realizacji projektu, będą pozwalały na wtórne 

wykorzystanie gazu przy równoczesnym tworzeniu energii. Jest to pochodna zastosowania 

innowacyjnego modułu oczyszczania gazów, który umożliwia prądotwórcze wykorzystywanie energii 

wytwarzanej w czasie filtracji. Projekt wprost dba o środowisko i pozwala rozwijać się mniejszym 

społecznościom (efekt społeczny). 
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Przykład nr 16 

 

Projekt: 

Zwiększenie potencjału uczelni prowadzących 

badania kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC). 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest uzupełnienie 

i rozbudowa infrastruktury badawczej 

konsorcjantów i utworzenie strategicznej 

i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci 

wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, 

stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze 

dla zaawansowanych badań naukowych, prac 

rozwojowych i badań certyfikacyjnych, 

prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania 

i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenia 

bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska 

naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Projekt nie zakłada działań, które w istotny sposób będą realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Jest to więc przykład projektu, w którym mimo stosunkowo dużej wartości oraz planowanych działań 

związanych z inwestycjami w infrastrukturę, de facto nie realizuje się działań związanych 

z ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko. Co jednak istotne, projekt jest na początkowym 

etapie, więc możliwe, że tego typu działania zostaną jeszcze przeprowadzone. Dotyczy to przede 

wszystkim planu wykorzystanie przy budowie nowych budynków materiałów przyjaznych środowisku. 

Wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju będzie jedynie pośredni. Realizacja projektu zwiększy 

bowiem potencjał infrastrukturalny instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Stworzona 

infrastruktura pozwoli na certyfikowanie (oznaczeniem CE) produktów tworzonych przez polskich 

producentów. Produkty certyfikowane muszą realizować unijne dyrektywy tzw. nowego podejścia, 

w tym spełniać normy dotyczące ochrony środowiska i mieć minimalny negatywny wpływ 

na środowisko. Z tego punktu widzenia projekt w pośredni sposób realizuje zasadę zrównoważonego 

rozwoju. 
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Przykład nr 17 

 

Projekt: 

Stworzenie warunków do produkcji granulatów 

z mikrokomórkowych kopolimerów etylenu i octanu 

winylu (MikroEVA) 

Opis projektu: 

Beneficjent wytwarza granulat, który jest 

wykorzystywany do produkcji plastikowych spodów 

(podeszw) do butów. Dotychczas głównym 

materiałem, z którego pochodził granulat był 

polichlorek winylu, który nie jest substancją 

przyjazną środowisku ani na etapie wytwarzania, ani 

przy utylizacji. Dzięki realizacji projektu beneficjent 

rozpoczął produkcję granulatu z mniej obciążających 

środowisko mikrokomórkowych kopolimerów 

etylenu i octanu winylu (MikroEVA).  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Zakłada się, że efekty realizacji projektu będą bezpośrednio przyczyniać się realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju. Istotne jest bowiem to, że wprowadzona zostanie nowa technologia, która 

ma umożliwić produkcję granulatów używanych na dalszym etapie do produkcji obuwia, a która jest 

mniej obciążająca dla środowiska naturalnego. MikroEva pozwala zmniejszyć powstawanie 

szkodliwych dla natury substancji na etapie produkcji, a także jest mniej szkodliwa dla środowiska na 

etapie utylizacji. 
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Przykład nr 18 

 

Projekt: 

Rozpoczęcie produkcji terminali wysyłkowych, 

które pozwolą na odbiór zamówionych produktów 

oraz zakup wybranych usług przy okazji wizyty na 

stacji benzynowej. 

Opis projektu: 

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek 

innowacyjnego samoobsługowego 

wielofunkcyjnego urządzenia pozwalającego 

na przechowywanie produktów wysyłanych 

za pośrednictwem firm kurierskich, Wysyłkomatu. 

Terminale wysyłkowe będą zainstalowane przy 

stacjach benzynowych i będą służyć przekazywaniu 

produktów przekazywanych do punktów 

naprawczych, produktów kupowanych w sklepach 

internetowych, zakupowi usług bankowych, 

kuponów totalizatora itp. Działania B+R 

są prowadzone we współprace z jedną 

z politechnik. W rezultacie przeprowadzonych prac 

badawczo-rozwojowych, Wnioskodawca 

rozpocznie produkcję Wysyłkomatów, 

stanowiących innowacją na skalę krajową 

i europejską. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Od początku realizacji projektu założono szereg działań wspierających realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju. Po pierwsze założono, że terminale muszą być w pełni zbudowane z materiałów nadających 

się do recyklingu. Realizacja celu projektu polegająca na konsolidowaniu punktu dostawy w jednym 

miejscu wpływa istotnie na zmniejszenia koniecznych dojazdów pojazdów transportowych, a tym samym 

przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Przy okazji wizyty na 
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stacji benzynowej będzie możliwe odebrać sprzęt, kupić wybrane usługi itp., co sprawia, że nie będzie 

konieczna kolejna wizyta w punkcie usługowym. Również cały proces produkcyjny przewiduje 

wykorzystanie materiałów i technologii przyjaznych środowisku. Powyższa rozwiązania zostały 

zaczerpnięte ze wzorców stosowanych w krajach skandynawskich i w Kanadzie.   
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Przykład nr 19 

 

Projekt: 

Prowadzenie prac B+R oraz wdrożenie instalacji 

umożliwiające utylizację odpadów przy wykorzystaniu 

technologii pirolizy 

Opis projektu: 

Beneficjent dąży do dywersyfikacji swojej działalności 

i w tym celu rozpoczął realizację prac B+R (z dotacji 

w latach 2007-2013). Celem realizacji projektu jest 

wdrożenie własnej nowej technologii, która jest 

wynikiem prac B+R i uruchomienie w ramach niniejszego 

projektu produkcji innowacyjnej instalacji waloryzacji 

odpadów komunalnych i przemysłowych z odzyskiem 

energii. Instalacja będzie oferowana gminom, 

podmiotom działającym w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności: RIPOK-om, 

jak również przedsiębiorstwom przemysłowym, które 

generują duże ilości odpadów przemysłowych i stoją 

przed problemem ich zagospodarowania, a pozbawione 

są dostępu do bezpiecznych metod ich utylizacji. 

Rezultatem wdrożenia będzie wprowadzenie na rynek 

technologii o środowiskowej wartości dodanej, czyli 

ograniczającej obciążenie środowiska i pozytywnie 

oddziałującej na nie, poprzez: zapobieganie, łagodzenie 

zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska i korzystanie 

z zasobów naturalnych w bardziej efektywny 

i zrównoważony sposób. Opracowana technologia 

stanowi innowacyjną alternatywę dla spalarni. 

W zakresie przetwarzania termicznego piroliza odpadów 

komunalnych stanowi innowację na skalę światową. 

Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji 

innowacyjnej instalacji waloryzacji odpadów 
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(komunalnych i przemysłowych) z odzyskiem energii.  

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

Działania proekologiczne i działania przyczyniające się do ochrony środowiska są ambicją zarządu firmy.  

Osiągnięcie założonych rezultatów projektu (utylizacja odpadów przy jak najmniejszym obciążaniu 

środowiska) przyczyni się bezpośrednio do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto instalacja oparta na pirolizie, w przeciwieństwie do technologii spalania opartej na dostępie 

tlenu, pozwala na wyeliminowanie szkodliwej emisji gazów do atmosfery, co przyczynia się do 

zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni zatruciem 

środowiska, co wpływa na zmniejszenie oporu społecznego w miejscowościach, w których projekt będzie 

realizowany.  Projekt przyczyni się więc bezpośrednio do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.  

Utylizacja odpadów będzie się dobywała lokalnie, więc ograniczone zostaną dojazdy i koszty 

środowiskowe z tym związane.  

Kolejnym działaniem przyczyniającym się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest 

wprowadzenie do procesu produkcyjnego działań proekologicznych. Przy budowie instalacji w 90% 

wykorzystywana jest stal, co sprawia, że po upływie okresu amortyzacji, może ona zostać przetopiona 

i ponownie wykorzystana. Dąży się także by jak najmniej powstawało odpadów produkcyjnych.  
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Przykład nr 20 

 

Tytuł projektu 
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem nowatorskiej 
i przełomowej dla branży poligraficznej technologii drukowania 
obrazu 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej 
technologii drukowania, skierowanej do przedsiębiorstw 
poligraficznych realizujących produkcję w technologii druku 
offsetowego. Wdrożenie technologii oznaczać będzie 
optymalizację procesów produkcyjnych i znaczące ograniczenie 
kosztów oferując jednocześnie niedostępną aktualnie w tej 
formie na rynku metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji 
autentyczności produktów.  
Technologia wraz narzędziami zabezpieczenia wyrobów 
poligraficznych bezpośrednio w strukturze drukowanego obrazu 
zostanie wdrożona w formie sprzedaży licencji, a także zostanie 
wprowadzona do własnej działalności gospodarczej. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez 
opracowanie a następnie wdrożenie do stosowania zupełnie 
nowego rastra poligraficznego umożliwiającego ograniczenie 
zużycia farby drukarskiej, zmniejszenie ilości odpadów 
produkcyjnych oraz zmniejszenie zużycia energii i wody na 
jednostkę produkcyjną. 
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Przykład nr 21 

 

Tytuł projektu 
Opracowanie serii szamponów naturalnych bez dodatku 
środków syntetycznych 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest opracowanie serii naturalnych 
kosmetyków, w szczególności szamponów, w których główną 
bazą myjącą będą produkty pochodzenia naturalnego. 
Obecnie 99% szamponów zawiera substancje syntetyczne nie 
obojętne dla środowiska. Pomimo, że na rynku 
kosmetycznym pojawia się coraz więcej naturalnych 
produktów, w rzeczywistości nie są one wolne od środków 
syntetycznych.  Spowodowane jest to przede wszystkim 
trudnościami technologicznymi związanymi 
z wyodrębnieniem naturalnych ekstraktów, które często nie 
pozwalają na uzyskanie tak dobrych parametrów 
jakościowych i sensorycznych produktów kosmetycznych 
jakie są możliwe przy wykorzystaniu środków syntetycznych. 
Większość klientów przedkłada parametry użytkowe nad 
naturalność, szczególnie że termin ten z powodu częstych 
nadużyć marketingowych wielu konsumentom nie kojarzy 
się już z prawdziwie naturalnymi produktami. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Jednym z celów projektu jest zmniejszenie produkcji środków 
syntetycznych. Dzięki wykorzystaniu surowców naturalnych 
będzie można zmniejszyć produkcję środków sztucznych, 
które są obecnie wykorzystywane w wielu dziedzinach 
przemysłu. Projekt koncentruje się na branży kosmetycznej; 
tutaj zastąpienie surowców sztucznych naturalnymi będzie 
działało na korzyść środowiska. Rośliny będące surowcami są 
roślinami jedno i dwuletnimi. Łatwo je pozyskać, odtwarzają 
się co roku/ co dwa lata.  
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Przykład nr 22 

 

Tytuł projektu: Tomograf do badania zawilgocenia i stanu budynków 

Opis projektu 

Obecnie funkcjonują na rynku tzw. inwazyjne i bezinwazyjne 
metody pomiaru wilgotności. Badania bezinwazyjne 
pozwalają zobaczyć temperaturę na ścianie zewnętrznej – nie 
można jednakże w trakcie tych badań sprawdzić, co dzieje 
się w środku przegrody. Stosowane metody inwazyjne 
wymagają w celu pomiaru nawiercania ścian, a przez to nie 
mogą być stosowane w wielu budynkach, np. zabytkowych. 
Projekt umożliwia pomiar wilgotności wewnątrz przegrody, 
bez potrzeby jej nawiercania. Projekt zakłada stworzenie 
systemu tomograficznego do przestrzennej analizy stopnia 
zawilgocenia murów. Dodatkowo urządzenie pozwoli na 
analizę stanu bloków z tzw. wielkiej płyty (badania 
mocowania i stanu zbrojenia w ścianach betonowych). 
Częścią projektu jest oprogramowanie do rekonstrukcji 
obrazu. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Realizacja projektu jest neutralna dla środowiska. 
Proponowane rozwiązanie jest metodą nieinwazyjną, nie 
powodującą ingerencji w badane obiekty, w tym np. budowle 
będące dziedzictwem historycznym. Ma to również 
ograniczone przełożenie na kwestie środowiskowe, gdyż 
ogranicza emisję pyłów związanych z nawiertami. Wydaje 
się jednak, iż w omawianym przypadku praktyką zwracającą 
uwagę jest balans pomiędzy zapewnieniem korzyści 
środowiskowych, a ekonomicznych i społecznych 
(tj. np. związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, 
zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców budynków, 
które są objęte zagrożeniami budowlanymi związanymi 
z zawilgoceniem przegród działowych. Jest to zgodne 
z szerokim rozumieniem zasady zrównoważonego rozwoju.  
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Przykład nr 23 

 

Tytuł projektu 
Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii 
druku 3D oraz wzornictwa przemysłowego 

Opis projektu 

Projekt polega na stworzeniu laboratorium do wytwarzania 
nowych form produktów w technologii druku 3D. Ma on 
umożliwić produkcję nowych kształtów w tej technologii. 
Druk 3D jest ekologiczną i ekonomiczną metodą wytwarzania 
przedmiotów. W przeciwieństwie do metod skrawalniczych 
nie ma w tej metodzie odpadów, tutaj materiał jest 
nakładany. Dzięki temu ilość zużytego materiału jest zawsze 
równoważna z tym co zostało wyprodukowane. W ramach 
projektu prowadzone są także prace badawczo-rozwojowe 
dotyczące optymalizacji produkcji druku 3D: badania 
minimalnej grubości ścian produktów, oraz sprawdzenie jak 
mieszanki surowca wpływają na produkt - które produkty 
można produkować z mieszanek w pełni recyklingowych, 
a które z mniejszym dodatkiem materiału recyklingowego. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Już na etapie tworzenia pomysłu na przedsięwzięcie – nawet 
wówczas, kiedy nie wiedziano jeszcze, iż będzie to wymagane 
w ramach oceny wniosku w PO IR 2014-2020 – przyjęto, 
że projekt musi realizować zasadę zrównoważonego 
rozwoju. Zdaniem przedstawiciela firmy: mieliśmy to 
szczęście, że pracujemy na metodzie w pełni ekologicznej, 
więc nie musieliśmy wymyślać, dlaczego nasz projekt 
uwzględnienia zasadę zrównoważonego rozwoju. (…) 
Prowadzimy prace badawcze dotyczące stopnia zagęszczenia 
surowca w cm3 produktu, tak aby z jednej jednostki energii 
można było wyprodukować produkt o 30-70% większy od 
obecnie wytwarzanych. 
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Przykład nr 24 

 

Tytuł projektu 
Kompleksowa linia technologiczna do aplikacji i obkurczania 
etykiet termokurczliwych w nowatorskiej technologii 

Opis projektu 

Celem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnej linii 
technologicznej do aplikacji i obkurczania etykiet 
termokurczliwych. Realizacja projektu rozpoczęła się od 
badań przemysłowych, skierowanych na opracowanie 
optymalnej i energooszczędnej metody aplikowania 
i obkurczania etykiet termokurczliwych na opakowaniach. 
Zostały opracowane koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych, 
które mogą zostać zastosowane w opracowywanej linii 
technologicznej i które eliminują główne wady dotychczas 
prowadzonego procesu obkurczania i optymalizują go pod 
kątem zminimalizowania poboru energii. Kolejne prace 
dotyczą opracowania koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń stanowiących linię konstrukcyjną 
technologiczną do aplikowania i obkurczania etykiet typu 
shrink sleeve (tj. takich, które przyjmują kształt opakowania, 
na którym został zastosowane). Podjęte działania zakończą 
się skonstruowaniem demonstratora linii technologicznej 
wykorzystywanej do nakładania i obkurczania etykiet na 
opakowaniach. 

Sposób realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

Założono, że dzięki opracowaniu nowej linii technologicznej 
i poprawie warunków pracy, ilość odpadów produkcyjnych na 
liniach klientów firmy powinna zmniejszyć się istotnie. 
Na etapie przygotowania wniosku założono o 15% mniejsze 
zużycie pary w stosunku do obecnie działających linii, a tym 
samym 15% ograniczenie zużycia energii. Projektowana linia 
powinna zapewnić także o 10% niższe użycie wody. 
Zmniejszone zużycie pary oznacza mniejszą emisję spalin, 
zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 

 

 



 

 
80 

Przykład nr 25 

 

Projekt: Lekkie i ekologiczne meble 

Opis projektu: 

W wyniku realizacji projektu beneficjent będzie 

produkować wypełnienia do płyt meblowych, drzwi 

i płyt budowlanych, o lekkiej konstrukcji (zawierających 

w ok. 70-80 % powietrze), z wypełnieniem z włókien 

naturalnych pochodzenia roślinnego (rośliny 

jednoroczne, np. słoma, len) lub opartych na polimerach 

naturalnych i materiałach z odzysku (makulatura). 

Dodatkowo, mają one mieć konkurencyjne parametry 

wytrzymałościowe i być biodegradowalne. 

Sposób realizacji zasady zrównoważonego rozwoju:  

W ramach realizowanego projektu, zasada zrównoważonego rozwoju przejawia się na kilku 

poziomach. Po pierwsze, istotne jest wykorzystanie w cyklu produkcyjnym nakładów pochodzenia 

naturalnego, które w o wiele mniejszym stopniu (lub wcale) wpływają negatywnie na środowisko 

względem swoich standardowych, sztucznych odpowiedników. Ponadto, cały proces wytwarzania jest 

zaprojektowany w taki sposób, aby finalny jego efekt był biodegradowalny. Wreszcie, same 

właściwości możliwych do wytworzenia mebli, drzwi itd. sprawiają, iż są one pozytywnie oceniane 

z punktu widzenia wpływu na środowisko. Ich lekkość sprawia, że na transport zużywa się mniej energii 

(co przekłada się na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery). 
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2.6. Problemy związane z przestrzeganiem zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Niemal 4/5 beneficjentów deklaruje, iż na etapie realizacji projektu nie napotyka trudności związanych 

z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie. Jest to wskaźnik optymistyczny, aczkolwiek 

nie należy przeceniać jego wagi. Konieczne jest dostrzeżenie, iż wiele projektów znajduje się dopiero 

w początkowej fazie realizacji, więc potencjalne trudności nie miały jeszcze często okazji się zdarzyć 

choćby z uwagi na harmonogram działań. 

Wykres 9. Czy na etapie realizacji projektu napotykają Państwo trudności związane z wdrażaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju w Projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=241 beneficjentów). 

Monitoring realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególnych projektach przejawia 

się w kilku etapach. Po pierwsze, w ramach kryteriów oceny projektów wymagane jest wskazanie wpływu 

na zasadę zrównoważonego rozwoju, uzasadnienie go oraz ewentualne opatrzenie stosownym 

wskaźnikiem. Na etapie aplikowania weryfikowana jest również. Analiza zgodności. Narzędziem 

weryfikacji są m.in. Listy sprawdzające (dokument wypełniany przez IP, weryfikujący kompletność 

i prawidłowość dokumentacji składanej przez wnioskodawcę). Deklaracje poczynione przez beneficjenta 

na etapie wnioskowania stanowią następnie przedmiot kontroli – która również przeprowadzana jest 

w oparciu o usystematyzowaną listę do kontroli na miejscu realizacji projektu. W przypadku dostrzeżenia 

niezgodności, oczekiwane jest złożenie wyjaśnień, a jeśli nie zostaną one otrzymane/nie 

są przekonywujące – beneficjentowi nie wypełniającemu zadeklarowanych zobowiązań zostaną 

przedstawione konkretne konsekwencje, z wymogiem zwrotu dofinansowania włącznie.  

Dodatkowo, beneficjenci są zobligowani sprawozdawać realizację wskaźników środowiskowych 

w ramach sprawozdawczej części wniosków o płatność. Jak wskazali przedstawiciele jednej z IP, ogromne 

znaczenie dla jakości tego elementu jako mechanizmu kontroli wdrażania zasady zrównoważonego 
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rozwoju w PO IR 2014-2020 ma fakt, że sprawozdawcza część wniosku m.in. z deklaracjami 

dot. osiągniętych wartości wskaźników jest przesyłana do eksperta. Oznacza to, iż również ten element 

jest merytorycznie oceniany i nie sprowadza się do automatycznego weryfikacji zaznaczenia stosownego 

pola. W innym wywiadzie podkreślono, że ważne jest także weryfikowanie konsekwencji beneficjenta 

w zakresie jego wskazań w sprawozdawczej części wniosku o płatność (czy np. w kolejnych wnioskach nie 

próbuje pomijać, wcześniej poczynionych, zaznaczeń w polach dotyczących zasady zrównoważonego 

rozwoju). Co istotne, dokumenty programowe określają, że część zadeklarowanych przez wnioskodawcę 

wskaźników musi być osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, jednak niektóre mogą być 

zrealizowane w ciągu roku od dnia jego zakończenia. Oznacza to, że kontrola na zakończenie realizacji 

projektu może nie mieć możliwości zweryfikowania tego typu wskaźników. W takiej sytuacji, w rok po 

zakończeniu przedsięwzięcia, IP lub IW ma podstawy do tego, żeby zweryfikować, czy zakładany miernik 

został osiągnięty. Jest to jednak na chwilę obecną założenie wyłącznie teoretyczne, ponieważ nie było 

okazji sprawdzić, jak wygląda jego praktyczna realizacja w rok po zakończeniu projektu. 

Wskazane rozwiązania należy uznać za wystarczające. Zwiększenie wymagań w tym zakresie 

skutkowałoby nieproporcjonalnym zwiększeniem obciążeń administracyjnych względem innych 

obszarów monitoringu i kontroli, a przy tym nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Jeśli zaś chodzi 

o narzędzia umożliwiające weryfikację przestrzegania ww. polityki horyzontalnej w okresie trwałości 

projektu, to na ten moment można jedynie powiedzieć, iż zostały one teoretycznie opisane 

i zagwarantowane. Brak jest jednak doświadczeń w ramach PO IR 2014-2020, które umożliwiałyby ocenę 

ich faktycznej skuteczności. 

Monitoring i kontrola w zakresie związanym z implementacją zasady zrównoważonego rozwoju 

są postrzegane przez beneficjentów jako obciążenie organizacyjne i czasowe. Badanie podmioty, 

np. w ramach CAWI/CATI, akcentowały swoje zaangażowanie w pracę badawczą oraz podkreślały, 

iż w związku z tym kwestie formalne stanowią dla nich trudność. „bo to dodatkowa praca dla nas”, „jest 

to dla nas dodatkowy nakład pracy, którą musimy udokumentować”, „każdy wniosek o płatność musimy 

szczegółowo opisywać, mieliśmy kontrole w firmie, więc traktujemy to jako uciążliwe” – to tylko wybrane 

deklaracje respondentów CAWI/CATI.  

Równocześnie, nie brak było głosów akcentujących, iż kontrola jest uzasadniona, a rolą beneficjenta jest 

się do niej dostosować. W badaniu CAWI/CATI, odnosząc się do analizowanego zagadnienia, wskazywano 

„ale jest [monitoring i kontrola] konieczne”. Wreszcie, bodaj najciekawsze są wskazania uzasadniające 

opinię o postrzeganej trudności, a odwołujące się najczęściej do braku możliwości skonsultowania 

pewnych spraw/nabycia pewnej wiedzy w ich zakresie. Beneficjenci wskazywali np., że: „(…) nie do końca 

jest jasno powiedziane i samo udokumentowanie jak ma być, każdy robi po omacku, nie ma wytycznych, 

nie ma nic, żeby udowodnić, żeby ta misja była [słowo „misja” zostało użyte przez respondenta jako 

synonim ZZR – dopisek autorów]”; „mamy problem ze znalezieniem instytucji, która by chciała w sposób 

formalny, a nie tylko w słowach udowodnić, powiedzieć, że oddziałujemy na środowisko”; „ogólnie 

te wszystkie sprawy dotyczące dokumentacji są zawile”. 

Wskazywane przez beneficjentów problemy związane z nieumiejętnością przygotowania się do 

monitoringu i kontroli są poważne, dlatego nawet przy relatywnie niewielkim udziale tego typu 

odpowiedzi konieczne jest rozważenie implementacji środków zaradczych. Mogą one przyjąć formę 

np. publikacji czy szkoleń opracowanych przez IZ PO IR 2014-2020, w ramach których opisany zostanie 

przebieg standardowej kontroli, wymagane w jej toku dokumenty itp., ze szczególnym uwzględnieniem 
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elementów procedur poświęconych weryfikacji wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju przez 

beneficjenta.  

Wykres 10. Jak postrzegają Państwo konieczność monitorowania i kontrolowania wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju w projekcie realizowanych w ramach PO IR 2014-2020? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=241 beneficjentów). 

W ramach niniejszej ewaluacji niewiele mówiono o ewentualnych problemach związanych 

z przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju w projektach. Wynikało to z prozaicznej przesłanki, 

jaką jest wstępny etap większości realizowanych przedsięwzięć, kiedy jeszcze żadne większe trudności 

nie miały okazji zaistnieć i tym samym nie wiadomo, czy i jak zostaną rozwiązane. Beneficjenci skarżą 

się niekiedy na konieczność monitoringu implementacji ww. zasady, jednak jest to na ogół związane z ich 

poczuciem nieproduktywnego spędzania czasu, nie zaś zastrzeżeniami do samego procesu. Z kolei 

instytucje systemu wdrażania PO IR 2014-2020 wskazują, iż niekiedy zadeklarowane przez 

wnioskodawców wskaźniki są trudne do zweryfikowania. 
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2.7. Zmiana zachowań na skutek realizacji projektu 
Korzyści wynikające ze wsparcia udzielanego w ramach PO IR 2014-2020 mogą przyczyniać 

się do powstawania efektów dodatkowych i przejawiać się nie tylko w zakresie nakładów (input 

additionality), czy też rezultatów pomocy (output additionality), lecz także w zakresie zmian zachowania 

podmiotów wywołanych interwencją (behavioural additionality7).  

W toku badania sprawdzano, czy beneficjenci na skutek realizacji projektów zmienili swoje zachowania 

w zakresie implementacji rozwiązań prośrodowiskowych również poza projektem (tj. w innych 

działaniach danego podmiotu).  

Wykres 11. Czy dzięki składaniu wniosku i/lub realizacji projektu zmieniło się Państwa podejście 
do zrównoważonego rozwoju/wprowadzili Państwo jakieś proekologiczne rozwiązania również poza 
projektem? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI/CATI (n=539 wnioskodawców 

nieskutecznych, 241 beneficjentów). 

Jak wynika z badania CAWI/CATI, ponad 2/3 respondentów – zarówno wnioskodawców nieskutecznych, 

jak i beneficjentów – na skutek składania wniosku i/lub realizacji projektu nie zmieniło swojego podejścia 

do zrównoważonego rozwoju/nie wprowadziło rozwiązań proekologicznych również poza projektem. 

Jest to relatywnie wysoki odsetek. Oczywiście, na poziomie badań ilościowych trudno wnioskować, 

czy takie deklaracje są wynikiem przekonania, że firma już wcześniej implementowała rozwiązania 

prośrodowiskowe i projekt nie był w stanie skłonić ich do angażowania się w nowe działania, czy też może 

jest to pochodna prostej niechęci do podejmowania tego typu aktywności.  

W ramach CAWI/CATI pytano również wprost o to, jakie konkretne rozwiązania zostały zainspirowane 

                                                                 
7 Termin wprowadzony przez Buissereta i in. w 1995 r. Zob. Buisseret T. J., Cameron H., Georghiou L., What 

Difference Does it Make? Additionality in the Public Support of R&D in Large Firms, “International Journal of 
Technology Management” 1995, vol. 10 (4–6), s. 587–600. 
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składaniem wniosku i/lub realizacją projektu. Mniej lub bardziej rozbudowanych odpowiedzi udzieliło 

ponad 200 respondentów; wskazania te zdecydowano się dla uproszczenia przekazu przedstawić 

w syntetycznej formie.  

Przede wszystkim, najczęściej deklarowano, że na skutek przedsięwzięcia w ramach PO IR 2014-2020 

zaczęto przykładać większą wagę do ekologii. Wskazywano, iż wnioskowanie/realizacja projektu 

pobudziły świadomość ekologiczną, która zaczęła się przejawiać również w innych obszarach aktywności 

danego podmiotu. Oczywiście, jest to odpowiedź dość ogólnikowa, aczkolwiek fakt pojawiania się takich 

wskazań należy interpretować pozytywnie, gdyż dowidzi on, że PO IR 2014-2020 spełnia również funkcję 

edukacyjną w zakresie kluczowych wyzwań społecznych (z których jednym jest z pewnością kwestia zmian 

klimatycznych i zagrożeń środowiskowych).  

Relatywnie często w swoich wypowiedziach respondenci odnosili się do oszczędzania zasobów. 

Wskazywano m.in. na zmniejszanie zużycia prądu, wody, gazu, ale także racjonalne podchodzenie 

do gospodarowania bardziej specyficznymi nakładami produkcji (np. konkretnymi substancjami 

chemicznymi). Równocześnie, deklarowano także ograniczenie produkcji odpadów, a także zmianę 

podejścia do ich wyrzucania (np. wprowadzenie segregacji, dążenie do zapewnienia recyklingu). 

Co istotne, w kontekście opisanych w tym akapicie zachowań, posługiwano się niekiedy zwrotem 

„ograniczenie marnotrawstwa”. Jest ono bardzo obrazowe, gdyż pokazuje, iż zachodzące przemiany 

są postrzegane przez deklarujące je osoby jako zasadne; jako stan przejścia od stanu ocenianego 

negatywnie – do stanu lepszego. 

Ważnym obszarem wprowadzania działań prośrodowiskowych jest z pewnością szeroko rozumiany 

obszar rozwiązań IT. Wskazywano m.in. na upowszechnianie elektronicznej wymiany informacji (w tym 

elektronicznego obiegu dokumentów), odchodzenia od przekazywania wszystkich informacji w wydruku 

na rzecz korespondencji mailowej. Optymalizowane bywają również kwestie wydruków – nie tylko 

poprzez ogólne zmniejszenie ich liczby, ale np. preferencję drukowania czarno-białego, dwustronnego.  

Pewne wskazania respondentów, w ocenie Wykonawcy, wydają się być deklarowane nieco „na wyrost” 

(np. powoływanie się na zwiększenie ekologiczności dojazdu pracowników do firmy na skutek korzystania 

przez nich z transportu zbiorowego – gdzie nie można wykazać, iż w sytuacji braku składania 

wniosku/realizacji projektu, pracownicy ci dojeżdżaliby inaczej). Paradoksalnie, nie jest to coś, 

co należałoby oceniać z gruntu negatywnie. Jakkolwiek takie odpowiedzi wskazują na niezrozumienie 

mechanizmów przyczynowo-skutkowych w gronie osób badanych, to równocześnie zaświadczają o ich 

wrażliwości na kwestie środowiskowe i dostrzeganiu obszarów, w których rozwiązania proekologiczne 

są wdrażane. 

W ramach ewaluacji zdecydowano się również sprawdzić, na ile sam fakt ubiegania się o dofinansowanie 

bez jego otrzymania wpływa na zmianę zachowań. W tym celu zrealizowano Customer Journey Map 

z dwunastoma wnioskodawcami nieskutecznymi. W ramach spotkania badawczego analizowano cały 

proces od momentu zrodzenia się pomysłu na projekt, przez poszukiwanie szans na jego realizację 

i złożenie wniosku w ramach PO IR 2014-2020, aż po różne strategie postępowania przyjmowane przez 

rozmówców po odrzuceniu ich aplikacji. W początkowej fazie pomysłu zrównoważony rozwój raczej nie 

jest przedmiotem pogłębionych analiz, o ile samo przedsięwzięcie nie jest z nim powiązane (np. podmiot 

prowadzi działalność w zakresie recyklingu i tego dotyczy również planowane działanie). Także na etapie 

pierwszego zapoznawania się z dokumentacją konkursową kwestia ta nie budzi szczególnego 
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zainteresowania (wyjątkiem wydają się tutaj projekty infrastrukturalne). Respondenci wskazywali, 

iż czasami samo wypełnienie wniosku jest dla nich wyzwaniem. Zdarzały się przypadki w ramach badania, 

w których zlecano tę czynność podmiotowi zewnętrznemu (tj. firmie doradczej) – jednak główna 

motywacja takiego sposobu postępowania wiązała się z nieumiejętnością napisania wniosku w szerszym 

zakresie niż jedynie w obszarze zasady zrównoważonego rozwoju. Bez względu na to, czy w wyróżnionym 

etapie działania respondent wypełniał wniosek samodzielnie, czy ze wsparciem zewnętrznego 

konsultanta – pytany o poczynione zapisy w tym zakresie, mało kto był w stanie przywołać je z pamięci, 

traktując je jako „pole do odhaczenia”. Co istotne jednak, pamięć wspomagana – czyli taka, jaka 

uruchamia się np. po wglądzie do wniosku – była o wiele lepsza w przypadku tych, którzy wniosek 

wypełniali samodzielnie. Najczęściej po zobaczeniu pola we wniosku, byli oni w stanie odtworzyć proces 

myślowy stojący za dokonanymi zapisami.  Ta pozornie banalna obserwacja dowodzi, iż jeśli 

wnioskodawca sam dokona wysiłku umysłowego związanego z operacjonalizacją zasady 

zrównoważonego rozwoju w ramach projektu, to wzrasta prawdopodobieństwo jej zapamiętania 

i zrozumienia.  

Choć kryterium zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju nie było w ramach przypadków 

analizowanych w Customer Journey Map decydujące o odrzuceniu wniosku, to jednak badaliśmy również, 

jak negatywna decyzja w zakresie uzyskania dofinansowania z PO IR  2014-2020 wpływała na jej 

postrzeganie.  Jeśli wnioskodawca nieskuteczny w ramach PO IR 2014-2020 ubiegał się (lub miał to 

w planach) o dofinansowanie w innym Programie Operacyjnym, to deklarował, iż jest/będzie 

zobowiązany jej przestrzegać (nacisk na motywację zewnętrzną).  Ci, którzy chcieli zrealizować 

przedsięwzięcie własnymi siłami, z większym dystansem odnosili się do przewidywanych działań 

prośrodowiskowych, aczkolwiek jeśli je deklarowali – wskazywali na ogół na motywację ekonomiczną 

(np. oszczędnościowe skutki ograniczenia zużycia mediów). Oczywiście, choć pragmatyczne, drugie 

podejście wydaje się również bardziej trwałe w zakresie budowania pożądanych postaw 

prośrodowiskowych.  Co istotne jednak, nawet osoby zniechęcone do PO IR 2014-2020 i rozczarowane 

porażką w ramach wnioskowania, deklarowały, iż negatywny stosunek do Programu nie oznacza 

negowania zasadności działań ekologicznych.  



 

 

Rysunek 2. Zmiany nastawienia wnioskodawców nieskutecznych w PO IR 2014-2020 do zasady zrównoważonego rozwoju 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników Customer Journey Map.
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3. Wnioski i rekomendacje



 

 

Tabela 10. Tabela rekomendacji 

Lp. Wniosek wynikający z badania  Proponowana rekomendacja  Oczekiwany efekt wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wdrożenie 
rekomendacji 

(adresat 
rekomendacji) 

Proponowany sposób 
wdrożenia rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

1. Działania informacyjno-
promocyjne dot. realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju należy 
uznać za pozytywnie odbierane 
przez ich adresatów, aczkolwiek nie 
do końca spełniające swoją rolę. 
Istnieje szerokie grono 
wnioskodawców i beneficjentów, 
którzy mają problem 
ze zrozumieniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności z określeniem 
możliwych sposobów jej 
implementacji i pomiaru. Analiza 
przekazywanych treści w ramach 
dostępnych Wykonawcy 
materiałów informacyjno-
promocyjnych (np. broszur, 
wiadomości przedstawianych na 
stronach www instytucji systemu 
wdrażania) nie wykazała, jakoby 
działania szkoleniowe, doradcze 
czy informacyjno-promocyjne 
zawierały błędy merytoryczne czy 
też krytyczne błędy w zakresie 
komunikacji marketingowej 
(tj. np. skrajne niedopasowanie 
kanału komunikacji do odbiorcy, 
np. przedstawianie informacji dla 
przedsiębiorców wyłącznie 
w postaci drukowanych ulotek, 
gdzie reprezentanci firm chcieliby 
szybko znaleźć potrzebne im 

Rekomenduje się kontynuowanie 
działań informacyjno-promocyjnych. 
Zgodnie z wnioskami z panelu 
ekspertów, zasadne jest dalsze 
wdrażanie już podjętych działań 
(zapewnienie efektu ciągłości). 
Równocześnie, istotne jest 
podejmowanie nowych inicjatyw, 
z których preferowane powinny być 
takie, które wymuszają aktywne 
uczestnictwo potencjalnych 
wnioskodawców/beneficjentów. 
Biorąc pod uwagę, iż ludzie najlepiej 
uczą się poprzez działanie, 
szczególnie rekomendowane 
są warsztaty dla potencjalnych 
wnioskodawców obejmujące 
problematykę wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w projektach. 

Wzrost świadomości 
ekologicznej wnioskodawców 
i poprawa jakości 
wniosków/projektów 
w ramach PO IR 2014-2020 
w zakresie wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

IZ i IP PO IR 2014-
2020 

Prowadzenie szkoleń, 
konferencji i seminariów oraz 
wydawanie publikacji 
informacyjnych. Szczególny 
nacisk powinien być kładziony na 
działania zakładające aktywny 
udział w danej formie 
szkoleniowej potencjalnych 
wnioskodawców, co powinno 
doprowadzić do zachodzenia 
efektu learning by doing. 

IV kwartał 2017 
r. i później 



 

 

Lp. Wniosek wynikający z badania  Proponowana rekomendacja  Oczekiwany efekt wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wdrożenie 
rekomendacji 

(adresat 
rekomendacji) 

Proponowany sposób 
wdrożenia rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

informacje w Internecie). Biorąc 
pod uwagę powyższe, należy uznać 
konieczność upływu czasu jako 
warunku niezbędnego do 
zaistnienia pożądanych rezultatów 
oraz przyswojenia przez szerokie 
grono docelowych adresatów 
wymaganych treści. 

2 Problemy wnioskodawców 
w zakresie zaproponowania 
wskaźnika, który poprawnie 
mierzyłby implementację zasady 
zrównoważonego rozwoju, a przy 
tym był możliwie łatwo 
weryfikowalny i umożliwiał 
dokonywanie porównań 
międzyprojektowych. Obecnie 
wprawdzie wskazuje się na 
Programy, z których można 
zaczerpnąć wzorce w zakresie 
deklarowanych do osiągnięcia 
mierników, jednak w momencie, 
w którym nie jest to wskazane 
bezpośrednio – nadal stanowi 
trudność dla wnioskodawców. 

Wprowadzenie jako załącznika do 
dokumentacji konkursowej listy 
wskaźników mierzących wdrażanie 
zasady zrównoważonego rozwoju 
w projekcie (np. wyciągu z listy 
wskaźników PO IŚ). Lista ta powinna 
mieć charakter otwarty oraz służyć za 
źródło inspiracji dla wnioskodawców.  

Poprawa jakości wniosków 
składanych w ramach 
PO IR 2014-2020 w zakresie 
wskaźnika pomiaru wdrażania 
zasady zrównoważonego 
rozwoju. 

IZ PO IR 2014-2020 Opracowanie systemu 
wskaźników na poziomie 
Programu, które byłyby 
ukierunkowane na mierzenie 
wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

I kwartał 2018 r. 

3 Brak spójności w zakresie wymagań 
dot. wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w Programie. Wymagania te różnią 
się pomiędzy osiami 
priorytetowymi, działaniami, 
ale także pomiędzy kolejnymi 

Usystematyzowanie sposobu i formy 
uwzględniania zasady 
zrównoważonego rozwoju w ramach 
kryteriów wyboru projektów. 
Wprowadzenie rozwiązania, które 
dopuszczałoby co najmniej neutralny 
wpływ projektu na środowisko 

Większa przejrzystość 
kryteriów wyboru dla 
wnioskodawców, 
a w konsekwencji – lepiej 
przemyślane decyzje 
dot. startowania w naborze. 

IZ PO IR 2014-2020 Modyfikacja kryteriów wyboru 
projektów w ramach PO IR 2014-
2020. 

I kwartał 2018 r. 



 

 

Lp. Wniosek wynikający z badania  Proponowana rekomendacja  Oczekiwany efekt wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wdrożenie 
rekomendacji 

(adresat 
rekomendacji) 

Proponowany sposób 
wdrożenia rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

naborami w ramach tej samej osi. 
Choć znajduje to swoje 
uzasadnienie w specyfice 
projektów, to powoduje również 
brak przejrzystości kryteriów dla 
potencjalnego wnioskodawcy. 
Dodatkowo, utrzymanie 
restrykcyjnych wymagań grozi 
trudnościami w wykorzystaniu 
przewidzianej alokacji oraz stwarza 
zagrożenie niezrealizowania 
dobrych projektów, realizujących 
cele Programu, aczkolwiek 
posiadających jedynie neutralny 
wpływ na środowisko naturalne. 

(kryterium dostępu dla działań: 2.2., 
2.3., 3.3., 4.3. i 4.4.), silnie 
premiowałoby przedsięwzięcia 
o wpływie pozytywnym (kryterium 
merytoryczne dla działań: 1.1., 1.2., 
1.3., 2.1., 2.4., 3.1., 3.2., 4.1. oraz 
4.2.). Docelowo, warto byłoby 
w ramach kryteriów wyboru 
premiować pozytywny wpływ na 
realizację zasady zrównoważonego 
rozwoju w dwóch wymiarach: 
w zakresie realizacji projektu oraz 
w znaczeniu walorów 
prośrodowiskowych efektów 
przedsięwzięcia.  

4 Deklarowane przez niektórych 
pracowników IP PO IR 2014-2020 
poczucie, iż brak jest spójności 
w zakresie formułowanych przez 
nich ocen w zakresie wdrażania 
zrównoważonego rozwoju 
w planowanych projektach. 

Podjęcie przez IZ działań mających na 
celu zwiększenie koordynacji zasad 
prowadzenia oceny wniosków na 
poziomie całego systemu, 
a przynajmniej wsparcie tych 
instytucji/osób, które odczuwają 
deficyty w tym zakresie. 

Większa spójność ocen 
pomiędzy poszczególnymi IP 
PO IR 2014-2020 oraz większe 
poczucie kontroli 
u pracowników owych 
instytucji. 

IZ PO IR 2014-2020 Cykl szkoleń/spotkań dla 
pracowników IZ i IP PO IR 2014-
2020 ukierunkowanych na 
kalibrację ocen eksperckich 
(tzn. zapewnienie zgodności 
w zrozumieniu ocenianego 
kryterium, uwspólnianie 
rozumienia pojęć takich jak 
wpływ pozytywny, neutralny, 
negatywny oraz 
przeanalizowanie – na 
konkretnych przykładach – jak 
podchodzić do najczęściej 
spotykanych zapisów 
we wnioskach). 

I kwartał 2018 r. 

5 Ocena wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w planowanym projekcie odbywa 

Rekomenduje się, aby w toku oceny 
panelowej obligatoryjnie pytać 
wnioskodawców o sposób 

Większa trafność w zakresie 
oceny kryteriów wyboru 
projektów dot. zasady 

IP PO IR 2014-2020 Wprowadzenie do agendy paneli 
eksperckich w ramach oceny 
wniosków modułu 

I kwartał 2018 r. 



 

 

Lp. Wniosek wynikający z badania  Proponowana rekomendacja  Oczekiwany efekt wdrożenia 
rekomendacji 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wdrożenie 
rekomendacji 

(adresat 
rekomendacji) 

Proponowany sposób 
wdrożenia rekomendacji 

Proponowany 
termin 

wdrożenia 
rekomendacji 

się do tej pory głównie w oparciu 
o wniosek oraz dostarczone wraz 
z nim dokumenty. W toku panelu 
eksperckiego podsumowującego 
wyniki badania dostrzeżono, iż nie 
jest wystraczająco wykorzystywany 
potencjał paneli eksperckich 
(stanowiących element oceny 
wniosków). Wskazano, iż w jego 
trakcie można by dodatkowo 
weryfikować zapisy wnioskodawcy, 
co powinno przełożyć się na 
eliminację projektów nie 
spełniających ww. zasady, przy 
równoczesnym uniknięciu 
odrzucenia projektów realizujących 
ww. zasadę, choć sam opis sposobu 
jej implementacji we wniosku 
nastręczał pewne wątpliwości. 

uwzględnienia zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w projekcie. Będzie to służyło 
weryfikacji zapisów wniosku, 
ale może także stanowić pole do 
wyjaśnień i uzupełnień, jeśli zapisy 
wniosku są niejednoznaczne. Dzięki 
temu nastąpi wzmocnienie selekcji 
projektów w oparciu o analizowane 
kryterium, przy równoczesnym 
ograniczeniu odrzucania wniosków 
prawidłowych, choć nieoptymalnie 
opisanych. 

zrównoważonego rozwoju. poświęconego konieczności 
ustosunkowania się przez 
wnioskodawcę do sposobu 
wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju 
w ramach planowanego przez 
niego przedsięwzięcia. 

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 1. Koncepcja badania 

Model ewaluacji 
Podejścia i modele ewaluacji stanowiące teoretyczną podstawę niniejszego badania: 

  

Źródło: K. Olejniczak. Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion 
(red.) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 17-43. 

Zastosowane metody i techniki badawcze oraz 
analityczne 
W badaniu zastosowane zostały następujące metody i techniki badawcze służące gromadzeniu danych 
oraz metody analityczne (służące analizie danych). 

•Ocenia formę, plan oraz proces wdrażania danej interwencji przed
jej rozpoczęciem lub w czasie jej trwania. Koncentruje się na
doradzeniu zarządzającym programem, jakie cele ustalić, lub jak
poprawić płynność wdrażania interwencji i podnieść jej ostateczną
jakość.

Ewaluacja formatywna 
(operacyjna)

•Wykonywana w trakcie wdrażania badanej interwencji; w tym
przypadku mamy do czynienia z badaniem punktowym (mówimy o
ewaluacji bieżącej). Ewaluacja dotyczy przede wszystkim badania
procesów, ale w mniejszym stopniu - również i efektów (ponieważ
program jest już odpowiednio zaawansowany).

Ewaluacja bieżąca (on 
going)

•Badanie zlecane poza instytucję prowadzącą daną interwencję i 
wykonywane przez zespoły niezależnych ekspertów wyłonione w 
ramach konkursu.

Ewaluacja zewnętrzna 

•Analizuje  teorie,  założenia  i mechanizmy  programu w  odniesieniu 
do jego efektów; mieszanka jakościowych i  ilościowych metod, 
użycie modeli badawczych budowanych w oparciu na 
wcześniejszych, analogicznych ewaluacjach.

Podejście oparte na 
teoriach 
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Schemat 1. Metody i techniki gromadzenia danych zastosowane w badaniu. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Schemat 2. Metody i techniki analizy danych zastosowane w badaniu 

 

Źródło: opracowanie własne 

METODY JAKOŚCIOWE

• analiza danych zastanych;

• analiza opracowań, ekspertyz i raportów ewaluacyjnych;

• technika wywiadu pogłębionego bezpośredniego - wywiadu indywidulanego
w badaniu IZ (2 wywiady) /IP (4 wywiady) /IW (1 wywiad)

METODY ILOŚCIOWE

• mixed mode survey design - uwzględniająca zastosowanie w badaniu
techniki mieszanej: ankiety internetowej wspomganej komputerowo (ang.
Computer Assisted Web Interview/CAWI) oraz standaryzowanego wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo (ang. Computer Assisted
Telephone Interviews/CATI); zastosowana w badaniu w grupie
beneficjentów/wnioskodawców PO IR (241 / 539 ankiet)

METODY LOGICZNE

• analiza uwarunkowań prawnych (prawa krajowego i unijnego);

METODY MONOGRAFICZNE

• studium przypadku (case study) (25 studiów przypadków)

• Customer Journey Map (12 Customer Journey Map)

METODY HEURYSTYCZNE (PORÓWNAWCZE)

• panel ekspertów (6 uczestników)

analizy statystyczne analizy logiczne analizy jakościowe
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Specyfika problematyki będącej przedmiotem niniejszego badania wymagała przyjęcia 
wielowymiarowego podejścia badawczego, uwzględniającego: 

1) różne perspektywy oceny 

2) uzupełniające się metody i techniki badawcze. 

3) równie ważnym aspektem badania była jego etapowość, która pozwoliła w sposób jak 
najbardziej efektywny wykorzystać planowane metody i techniki badawcze oraz źródła danych. 

Dzięki tak sformułowanej koncepcji badania możliwe było pozyskanie wyczerpującego materiału 
analitycznego (jakościowego i ilościowego), przeprowadzenie rzetelnych analiz w zakresie 
odpowiadającym - istotnym z punktu widzenia badania - obszarom analizy (obszarom badawczym) oraz 
sformułowanie odpowiedź na główne pytania badawcze. 

1) Różne perspektyw oceny 

W badaniu uwzględnione zostały trzy różne perspektywy oceny uchwycone poprzez zaproszenie do 
udziału w badaniu różnych kategorii respondentów (jak na schemacie poniżej). 

Schemat 3. Perspektywy oceny uwzględnione w badaniu, istotne z punktu widzenia logiki badania 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dzięki zwielokrotnieniu perspektyw oceny (kategorii respondenckich) możliwe było poznanie spojrzenia 
wielu zainteresowanych stron na działania w ramach PO IR w zakresie wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

2) Metody i techniki badawcze zastosowane w badaniu 

Przeprowadzenie ewaluacji wymagało zastosowania szerokiego wachlarza technik badawczych 
o charakterze ilościowym i jakościowym ze znaczącą rolą desk research (badania danych zastanych) 
w tym analizy opracowań, ekspertów i raportów ewaluacyjnych oraz analiz uwarunkowań prawnych. 
Każde z pytań badawczych podlegało analizie stanowiącej syntezę kilku metod i technik badawczych.  

• Perspektywa przedstawicieli IZ/IP/IW.

Perspektywa systemowa - uwzględniona w badaniach 
jakościowych

• Perspektywa beneficjentów PO IR

• Perspektywa wnioskodawców PO IR

Perspektywa strony popytowej - uwzględniona w badaniach 
ilościowych i w ramach case study oraz Customer Journey Map 

• Perspektywa specjalistów (ekspertów dziedzinowych) zajmujących się
problematyką zrównoważonego rozwoju

Perspektywa ekspercka
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Etapowość badania 

Cały proces badawczy podzielony został na trzy następujące po sobie etapy badawcze po to, by w sposób 
najbardziej efektywny wykorzystać planowane metody i techniki badawcze. Wykonawca wyróżnia 
w procesie badania: 

a. etap 1: eksploracji problemów badawczych; 

b. etap 2: kwantyfikacji problemów badawczych, tj. wyjaśniania zjawisk rozpoznanych na etapie 
eksploracji oraz weryfikacji hipotez dotyczących problemów badawczych 

c. etap 3 weryfikacji i oceny: przygotowania ostatecznych wniosków z badania i opracowania 
rekomendacji. 

Przyjęcie koncepcji badania uwzględniającej opisane powyżej: różne obszary badawcze, różne 
perspektywy oceny, uzupełniające się metody i techniki badawcze, etapy badania - umożliwiło udzielenie 
odpowiedzi na sformułowane przez Zamawiającego i zaproponowane przez Wykonawcę główne pytania 
badawcze oraz realizację celów badania. 

Należy również podkreślić, że przyjęta przez Wykonawcę koncepcja badania realizowała postulat 
triangulacji na następujących poziomach: 

• triangulacja metodologiczna: wykorzystanie różnych metod i technik gromadzenia danych 
do kontrolowania spójności wniosków (dokumenty programowe, dane ilościowe z projektów, 
dane z badań terenowych realizowanych różnymi metodami i technikami); zastosowanie 
różnych technik przy badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów 
badanego przedmiotu; zastosowanie różnych, uzupełniających się wzajemnie technik zbierania 
danych, 

• triangulacja perspektyw oceny: zwielokrotnienie źródeł informacji w ramach tej samej i różnych 
metod badawczych (wywiady z różnymi grupami respondentów, np. zaangażowanymi na 
różnym etapie wdrażania PO IR IZ/IP i IW), 

• triangulacja analityczna: zwielokrotnienie rodzajów analizy i syntezy danych (ilościowa, 
statystyczna i jakościowa, logiczna), wnioskowanie oraz przygotowanie rekomendacji, 

• triangulacja teoretyczna: wykorzystanie kilku teorii w celu interpretowania danych i weryfikacji 
hipotez (m.in. poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych dzięki pracy z modelem 
logicznym). 

• triangulacja perspektyw badaczy: polegająca na zaangażowaniu w ewaluację kilkuosobowego 
zespołu badaczy, co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego 
przedmiotu. 

Poniżej na schemacie 4 Wykonawca zaprezentował konstrukcję logiczną badania, tj. logiczny ciąg 
przyczynowo skutkowy warunkujący prawidłową realizację celów badania, na który składają 
się różne - ze względu na funkcje badawcze – i komplementarne wobec siebie etapy badania, 
przynależne im metody i techniki badawcze, w powiązaniu z uwzględnionymi w badaniu 
perspektywami oceny (kategoriami respondentów). 

Schemat uwzględnia również kluczowe kroki (istotne czynności) w realizacji badania, takie jak pierwsze 
spotkanie z Zamawiającym, opracowanie raportu metodologicznego czy wstępnej i ostatecznej wersji 
raportu końcowego z badania. 

Logika badania rozumiana jest tutaj jako: 
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• sekwencja powiązanych ze sobą kolejnych kroków badawczych wraz ze wskazaniem zasadności 
ich określonej kolejności, które będzie podejmował Wykonawca mając na uwadze kluczowe 
kwestie tj. obszary / problemy badawcze wymagające analizy; 

• sposób postępowania badawczego określający / uzasadniający, jaką funkcję i na jakich etapach 
badania pełnią określone metody i techniki badawcze oraz w jaki sposób następują po sobie 
etapy i techniki łączą się ze sobą. 
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Schemat 4. Logiczny układ etapów badania, zastosowanych technik badawczych oraz kolejnych kroków 
w badaniu.  

  
                          Metoda, technika      Produkt badania / Czynność w badaniu 
 
Etap 1 Eksploracji problemów badawczych; dziewięć kroków badawczych; 1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap 2 Kwantyfikacji problemów badawczych; cztery kroki badawcze; 10-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etap 3 Weryfikacji i oceny; dwa kroki badawcze; 14-15 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza opracowań, ekspertyz i raportów 
ewaluacyjnych 

Analiza uwarunkowań prawnych 

Wstępna analiza danych zastanych - Desk Research Opracowanie raportu metodologicznego 

Customer Journey Map 

Analiza danych ilościowych zgromadzonych w badaniach terenowych 

Rozpoczęcie badania / 1sze spotkanie z Zamawiającym 

Analiza danych jakościowych zgromadzonych w badaniach terenowych 

Przegląd, kategoryzacja wniosków/projektów oraz 
dokładny dobór wnioskodawców/projektów do 

badania metodami heurystycznymi 

Krok 1 

Krok 5 

Krok 9 

Badanie beneficjentów/wnioskodawców - CAWI/CATI Mixed Mode Survey Design 

Zastosowanie technik analitycznych  

Opracowanie wstępnej wersji raportu końcowego 

Panel ekspertów 

Opracowanie ostatecznej wersji raportu końcowego 

Krok 11 

Krok 12 

Analiza danych zastanych 

Case studies 

K
ro

k 4 

Krok 6 

Krok 8 

Krok 7 

Krok 10 

Krok 13 

IDI z IZ, IP i IW 

Krok 3 

Matryca zgodności/rozbieżności  

K
ro

k 2 
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Załącznik 2. Narzędzia badawcze 

Wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji 
zaangażowanych w programowanie i wdrażanie PO IR 
2014-2020 

Data  
 

……………………………… 
Moderator 

 

……………………………… 

Osoba udzielająca  
wywiadu 

 

……………………………… 
Stanowisko 

 

……………………………… 

1. Jaką rolę odgrywa Pana/Pani jednostka organizacyjna w procesach w programowania i wdrażania 
PO IR 2014-2020? Jakie konkretnie działania realizuje i jaki jest jej zakres odpowiedzialności? 

2. Czy ma Pan/Pani wiedzę o tym, kto przygotował plany implementacji zasady zrównoważonego 
rozwoju w ramach PO IR 2014-2020 i kto odpowiada za ich wdrożenie? Z kim konsultowano 
założenia do tych planów? Czy z Pana/Pani jednostką – jeśli tak, w jakim zakresie, jeśli nie, dlaczego? 

3. [MODERATOR: pytanie do IZ] Według Pana/Pani wiedzy, jakie dokumenty lub praktyki były 
podstawą planowania wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020? 
Czy przy projektowaniu różnych form wsparcia na rzecz innowacji, które uwzględniałyby 
implementację zasady zrównoważonego rozwoju, brano pod uwagę rozwiązania zagraniczne lub 
międzynarodowe? Jeśli tak, jakie, w jakim zakresie? 

4. Oceniając ogólnie, Pana/Pani zdaniem w jaki sposób i w jakim stopniu instytucje zaangażowane 
w realizację PO IR 2014-2020 uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju w programowaniu 
wsparcia? A Pani/Pana instytucja jakie rozwiązania zastosowała/planuje zastosować, aby zapewnić 
przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju? [MODERATOR: jeśli potrzeba, dopytaj 
np. o narzędzia; zapisy w RPK, umowach; rozwiązania stosowane w kryteriach oceny wniosków]. 

5. Jak ocenia Pani/Pan kompatybilność zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020 
z innymi zasadami horyzontalnymi? Czy, Pana/Pani zdaniem, istnieje możliwość synergicznego 
łączenia różnych działań ukierunkowanych na wspieranie więcej niż jednej zasady horyzontalnej 
(np. równocześnie – zrównoważonego rozwoju i równości płci)?  

6. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania w zakresie wpływu i skutków wdrażania zasady zrównoważonego 
rozwoju w ramach poszczególnych projektów realizowanych w PO IR 2014-2020? W jakim stopniu 
skuteczne i efektywne wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju przyniesie dodatkową wartość 
w realizacji Programu?  

7. Czy system wyboru i oceny projektów posiada mechanizmy umożliwiające dofinansowanie tylko 
projektów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju? Jeśli nie, dlaczego? Jakie kwestie 
sprawiają, iż system jest „nieszczelny”? Jak temu można przeciwdziałać? 

8. Czy zdarzały się przypadki odrzucenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z powodu 
nieprzestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju? Czy pamięta Pan/Pani, na czym owe 
nieprzestrzeganie polegało i jakie mogły być jego przyczyny (tj. np. świadoma decyzja 
wnioskodawcy, brak wiedzy)? 
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9. Czy, Pana/Pani zdaniem, środki i narzędzia umożliwiające prawidłowe 
przestrzeganie/monitorowanie zasady zrównoważonego rozwoju w projektach są optymalne 
(tzn. nie nazbyt restrykcyjne, ale też nie za słabe)? Jeśli nie, w jakich obszarach należy wprowadzić 
zmiany? Jaki powinien być charakter tych modyfikacji? 

10. W jaki sposób realizacja zasady zrównoważonego rozwoju jest monitorowana na poziomie 
poszczególnych projektów? Czy system kontroli posiada narzędzia umożliwiające weryfikację 
przestrzegania ww. polityki horyzontalnej na etapie realizacji projektu oraz w okresie jego 
trwałości? 

11. Jakie rezultaty (wskaźniki tematyczne) powinny zostać uzyskane w wyniku realizacji poszczególnych 
projektów/typów projektów, aby uznać, że dana interwencja przyczyniła się do implementacji 
zasady zrównoważonego rozwoju w przedsięwzięciu realizowanym przez beneficjenta?  

12. Czy Pana/Pani instytucja ma doświadczenia z wprowadzenia zasady zrównoważonego rozwoju do 
realizacji innych programów operacyjnych/programów krajowych/przedsięwzięć pomocowych? 
Jeśli tak, to jakie? Czy wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju przyniosło oczekiwane 
rezultaty? Czy, a jeśli tak, to jakie pojawiały się problemy związane z tą zasadą horyzontalną?  

13. Które z doświadczeń w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach NPR 2004-
2006 oraz NSRO 2007-2013 (w tym, w szczególności, PO IG) można wykorzystać podczas wdrażania 
PO IR 2014-2020? W jaki sposób te doświadczenia należy wykorzystać? 

14. Jakie można wskazać wzorcowe przykłady uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju 
w projektach realizowanych w ramach Programu/osi priorytetowych/działań/typów projektu? 
Jakie cechy specyficzne je wyróżniają na tle innych projektów? 

15. Jakie najczęstsze problemy związane z przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju 
pojawiały się w trakcie realizacji projektów? Czy beneficjenci zgłaszali, w jaki sposób można by im 
pomóc uporać się z tymi problemami? A czy Pan/Pani ma jakieś sugestie działań zaradczych? 

16. Jaki jest stopień zrozumienia tematyki zrównoważonego rozwoju przez beneficjentów? Jakie 
czynniki determinują zainteresowanie się tą kwestią (poza wymogami formalnymi), czy można 
wskazać jakieś regularności w zakresie typu/wielkości/branży wnioskodawcy a jego zaangażowania 
we wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju?  

17. Jak na podstawie doświadczeń z lat 2007 – 2013 można ocenić koszty wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju na poziomie systemowym (IZ/IP/IW) oraz na poziomie jednostkowych 
beneficjentów? Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć te koszty bez szkody dla jakości interwencji 
(rozumianej tu głównie przez pryzmat charakteru wpisującego się w zasadę zrównoważonego 
rozwoju)? 

 

Czy jest coś, co chciałby/aby Pan/Pani dodać? 
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Studia przypadków 
Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator:  

Poinformuj o celu badania i wywiadu. 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na nagrywanie 

rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 

(zgodnie ze specyfiką prowadzenia wywiadów pogłębionych, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które 

wymagają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 

podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 

itp.).  

Ponadto, zgodnie z zasadami prowadzenia wywiadów pogłębionych, traktuj scenariusz wywiadu 

elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, wcześniej 

udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte 

w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

Tabela 11. Scenariusz wywiadu na potrzeby realizacji studiów przypadków 

Metryka wywiadu: wypełnia moderator 

Data przeprowadzenia wywiadu  

Imię i nazwisko moderatora  

Imię i nazwisko oraz stanowisko Respondenta  

Instytucja Beneficjenta  

Tytuł projektu  

Numer projektu  

Pytania otwierające 
1) Czy mogliby Państwo pokrótce opowiedzieć o tym, czym zajmuje się Państwa instytucja 

(MOD.: uzupełnij odpowiednio do Respondenta, np. firma/jednostka B+R/inne)? 
2) Na czym polega realizowany przez Państwa projekt?  
3) Co Państwa skłoniło do podjęcia się jego wdrażania?  

Pytania zasadnicze 
4) Jak planowali Państwo wdrożyć w ramach projektu zasadę zrównoważonego rozwoju? Jakie 

konkretne działania podjęli Państwo, aby projekt i przedsięwzięcia realizowane w ramach 
projektu były zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju? Z czego wynikał wybór tych 
konkretnych działań? Czy były jakieś działania, które planowali Państwo podjąć, ale finalnie 
odstąpili od nich? Jeśli tak, jaki był powód rezygnacji? 
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5) Czy etap przygotowania projektu, zwłaszcza w zakresie uwzględnienia we wniosku zasady 
zrównoważonego rozwoju, okazał się dla Państwa łatwy czy trudny? Czy pojawiły się jakieś 
dodatkowe kwestie (MOD.: np. dokumenty, wyliczenia, symulacje), które należało opracować 
lub pozyskać na etapie przygotowania wniosku? Czy, Państwa zdaniem, są jakiekolwiek 
kwestie (MOD.: np. dokumenty, wyliczenia, symulacje), z których przygotowania można 
zrezygnować na tym etapie? 

6) Czy i jakiego typu istotne problemy związane z przestrzeganiem zasady zrównoważonego 
rozwoju wystąpiły na etapie przygotowywania projektu, które wpłynęły/mogły wpłynąć na 
jego realizację?  

7) Czy etap realizacji projektu oceniają Państwo jako łatwy czy trudny? Czy na tym etapie 
pojawiły/pojawiają się jakieś nowe elementy, które należy uwzględnić w realizacji i które 
wpłynęły/mogą wpłynąć na realizację projektu (w szczególności, w kontekście wdrażania 
zasady zrównoważonego rozwoju)? 

8) Czy mają Państwo jakieś obowiązki związane z monitorowaniem wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju w Państwa projekcie? Jeśli tak, na czym one polegają? 
Czy, Państwa zdaniem, środki te są optymalne (tzn. nie nazbyt restrykcyjne, ale też nie 
za słabe)? Jeśli nie, w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany? Jaki powinien być 
charakter tych modyfikacji? 

9) Czy zrealizowany projekt okazał się logicznie powiązany i zharmonizowany z innymi 
projektami realizowanymi w Państwa firmie/instytucji? 

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej) Proszę o informację, jakiego 
projektu/projektów dotyczyła harmonizacja, czy wchodził w to obszar zrównoważonego 
rozwoju? 

• (MOD.: W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej) Proszę o informację o przyczynie 
takiego stanu rzeczy (MOD.: np. np. nie ma takich projektów, z którymi przedmiotowy projekt 
mógłby być powiązany, nie wiedzieliśmy o takich projektach)? 

10) Czy zrealizowany projekt był warunkiem zaistnienia bądź wzmacniał powstałe efekty realizacji 
innych przedsięwzięć w zakresie zasady zrównoważonego rozwoju w Państwa instytucji? 

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej) Proszę o informację: efekty jakiego 
przedsięwzięcia zaistniały bądź zostały wzmocnione przez realizowany przez Państwa projekt? 
Czy przedsięwzięcie, na które oddziaływał projekt realizowany przez Państwa w ramach PO IR 
2014-2020, był projektem finansowanym z środków własnych Państwa instytucji, 
czy ze środków pomocowych (MOD.: jeśli tak, z jakiego Programu)? 

11) W jaki sposób została zapewniona/planują państwo zapewnić trwałość projektu (w tym 
trwałość rozwiązań proekologicznych) i jego prawidłowe funkcjonowanie? 

12) Czy przypominają sobie Państwo dobre praktyki w ramach Państwa projektu, które 
dotyczyłyby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju?  

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej) Jeśli tak, na jakim etapie planowania 
bądź realizacji projektu miały one miejsce? Jakie to były dobre praktyki? Czy można 
je upowszechnić wśród innych jednostek realizujących projekty?  

13) Czy Państwa firma/instytucja ma doświadczenia z wprowadzenia zasady zrównoważonego 
rozwoju do realizacji innych przedsięwzięć? Jeśli tak, to jakie? Czy wdrożenie zasady 
zrównoważonego rozwoju przyniosło oczekiwane rezultaty?  

14) Czego należałoby unikać lub co należy poprawić w realizacji kolejnych, nowych projektów 
w ramach PO IR 2014-2020, aby lepiej wpisywały się one w zasadę zrównoważonego rozwoju? 

Pytanie zamykające 
15) Jakie są, Państwa zdaniem, inne problematyczne kwestie związane z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, które powinniśmy uwzględnić w niniejszym badaniu? 
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Customer Journey Map 
Czas realizacji: 60-90 minut 

Moderator:  

Poinformuj o celu badania i wywiadu. 

Poinformuj o zasadach towarzyszących rozmowie, poproś respondenta o zgodę na elektroniczną 

rejestrację rozmowy/wywiadu; poinformuj o poufności informacji przekazanych przez respondenta. 

Upewnij się, że istnieje swobodny dostęp do komputera podłączonego do Internetu. 

Eksploruj wypowiedzi respondenta - staraj się uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na każde pytanie 

(zgodnie ze specyfiką prowadzenia Customer Journey Map, w przypadku uzyskania odpowiedzi, które 

wymagają uzasadnienia, pogłębienia, adresuj pytania dodatkowe, prosząc o wyjaśnienie, uzasadnienie, 

podanie przykładu, podanie podstaw podjęcia decyzji, doprecyzowanie, przedstawienie argumentów 

itp.).  

Ponadto, zgodnie z zasadami prowadzenia Customer Journey Map, traktuj scenariusz wywiadu 

elastycznie, dostosowując każdorazowo pytania do wiedzy i doświadczeń respondenta, wcześniej 

udzielonych odpowiedzi, potrzeby rozpoznania nowych wątków, które nie zostały wprost ujęte 

w pytaniach, ale są istotne dla wyników badania. 

Tabela 12. Scenariusz wywiadu na potrzeby realizacji Customer Journey Map 

Metryka wywiadu: wypełnia moderator 

Data przeprowadzenia wywiadu  

Imię i nazwisko moderatora  

Imię i nazwisko oraz stanowisko Respondenta  

Instytucja Beneficjenta  

Tytuł projektu  

Numer projektu  

Pytania otwierające 
1) Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Państwa instytucja (MOD.: uzupełnij odpowiednio do 

Respondenta, np. firma/jednostka B+R/inne)?  
2) (MOD.: jeśli Respondentem jest firma) Od kiedy prowadzą Państwo działalność? Skąd pomysł 

na taki typ działalności? Jak obecnie wygląda sytuacja w Państwa branży? 
3) Czy wcześniej realizowali Państwo projekty współfinansowane ze środków unijnych? Jeśli tak 

– jak oceniają Państwo efekty tamtych projektów? Jak wyglądało w ich przypadku wdrażanie 
zasady zrównoważonego rozwoju? Co było największą trudnością/sukcesem? 
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Pytania zasadnicze 
4) Kiedy złożyli Państwo wniosek o dofinansowanie? Czy sami znaleźli Państwo informacje na 

temat konkursu? 

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej) W jaki sposób, korzystając z jakich 
źródeł – Respondent może wskazać na komputerze, pokazać ulotki informacyjne i in.)?  

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej) Kto Państwu takie informacje 
przekazał?  

5) Jak przebiegało przygotowanie wniosku? 
6) Czy przed złożeniem wniosku przeprowadzili Państwo analizę spodziewanych efektów 

środowiskowych/ocenę wpływu na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 
w Programie? Czy opracowali Państwo OOŚ? Czy korzystali Państwo ze wsparcia 
zewnętrznych firm doradczych? 

• (MOD.: w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej) W jakim zakresie? Czym kierowano 
się przy wyborze konkretnej firmy doradczej? Jak układała się współpraca? 

7) Proszę powiedzieć, jakie ogólne rezultaty związane z realizacją projektu Państwo założyli? 
A jakie rezultaty w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju? Jakie miały być 
efekty realizacji projektu? 

8) Co zdecydowało o odrzuceniu wniosku? Czy były to kwestie związane ze sposobem 
uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju we wniosku? Jeśli zdecydowały o tym 
procedury, regulacje ze strony IZ/IPI/IW, proszę wskazać, które dokładnie zapisy. 
[MOD.: Prosimy respondenta o pokazanie regulaminów, procedur itp. – może na komputerze 
lub w formie papierowej. Prosimy o udostępnienie korespondencji, w której powoływano 
się na przepisy/punkty regulaminu/in. utrudniające realizację projektu] 

9) Czy gdyby mogli Państwo cofnąć czas, składaliby Państwo wniosek o dofinansowanie? 
Czy zmieniliby Państwo w nim coś? Czy zmieniliby Państwo sposób realizacji 
projektu/w szczególności w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju? 

10) Czy niezrealizowanie projektu miało/ma dalsze negatywne konsekwencje? Czy zagroziło 
to Państwa działalności? 

11) Czy później realizowali Państwo/wnioskowali o projekty współfinansowane ze środków 
unijnych? W jakich programów były finansowane? Czy dostrzegają Państwo różnice między 
tym projektem, a tym, który nie został zrealizowany w ramach PO IR 2014-2020 
(w szczególności, w zakresie sposobu wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju)? 

12) Proszę pokazać, gdzie szukają Państwo informacji na temat dostępnego wsparcia dla 
przedsiębiorców. [MOD.: Prosimy respondenta o pokazanie, jak wyszukuje informacji. 
Notujemy słowa kluczowe, nazwy witryn, instytucji itp.] Czy informacje te są wystarczające? 
Jeśli nie, jakich informacji Państwu brakuje?  

13) Jak oceniają Państwo sposób prezentacji informacji (tj. czy są one czytelne, czy łatwo znaleźć 
szukane treści)? Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby informacje na temat dostępnego 
wsparcia lepiej odpowiadały Państwa potrzebom? 

Pytanie zamykające 
14) Jakie są, Państwa zdaniem, inne problematyczne kwestie związane z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, które powinniśmy uwzględnić w niniejszym badaniu? 
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Scenariusz ankiety z wnioskodawcami/beneficjentami 
Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

kontaktujemy się z Panem/Panią, ponieważ składał/a Pan/i wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 
PO IR 2014-2020 i/lub realizuje projekt w jego ramach. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju firma Ecorys 
Polska Sp. z o.o. przeprowadza ewaluację wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach 
PO IR 2014-2020. Jej celem jest dokonanie oceny oraz ewentualnej weryfikacji sposobu realizacji owej 
zasady na etapie wdrażania PO IR 2014-2020. 

Przez zrównoważony rozwój można rozumieć m.in. racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów, 
ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie 
bioróżnorodności, opracowywanie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji, 
wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, pomaganie innym w dokonywaniu 
świadomych ekologicznie wyborów. 

W toku ankiety będziemy głównie pytać o to, na ile wymagania w kwestii wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju były dla Państwa zrozumiałe na etapie składania wniosku, w jaki sposób 
zdecydowali się Państwo wdrożyć zasadę w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz – w przypadku 
beneficjentów – o doświadczenia z etapu realizacji projektu.  

Wyniki ankiety zostaną przedstawione zbiorczo, w sposób uniemożliwiający powiązanie opinii 
z Panem/Panią, zaś wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Czy wobec tego zgodzi się Pan(i) na 
wypełnienie tej ankiety? 

 

1. Jak oceniają Państwo poziom trudności procesu przygotowania wniosku w ramach PO IR 2014-
2020 w zakresie uwzględnienia w nim zasady zrównoważonego rozwoju? 

a) Bardzo łatwy 
b) Łatwy 
c) Trudny 
d) Bardzo trudny 
e) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 
 

2. Jak oceniają Państwo poziom czasochłonności procesu uwzględnienia zasady zrównoważonego 
rozwoju we wniosku projektowym w ramach PO IR 2014-2020?  

a) Bardzo czasochłonny 
b) Czasochłonny 
c) Mało czasochłonny 
d) W ogóle nie czasochłonny 
e) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

3. Proszę powiedzieć, skąd czerpali Państwo informacje o konkursie w ramach PO IR 2014-2020, 
w szczególności zaś o wymogach w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w projekcie? 

a) Szkolenia 
b) Strona www instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu (tj. Ministerstwa Rozwoju, 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji) 
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c) Publikacje, także dostępne online 
d) Infolinia 
e) Osobista konsultacja w Punkcie Informacyjnym 
f) Inne, jakie...? 
g) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

4. Czy materiały informacyjno-promocyjne dot. wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w ramach PO IR 2014-2020 zostały zamieszczone w miejscach umożliwiających Państwu 
dogodne skorzystanie z nich? 

a) Tak 
b) Raczej tak 
c) Raczej nie 
d) Nie 
e) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 
 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Raczej nie lub ‘Nie’, proszę o krótkie uzasadnienie. 

5. Czy materiały informacyjno-promocyjne i aplikacyjne (np. wzór wniosku o dofinansowanie) 
w ramach PO IR 2014-2020 w wystarczającym dla Państwa stopniu objaśniają kwestie 
dot. wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie? 

a) Tak 
b) Raczej tak 
c) Raczej nie 
d) Nie 
e) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 
 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Raczej nie lub ‘Nie’, proszę o krótkie uzasadnienie. 

6. Czy czas trwania naboru wniosków był wystarczający do zgromadzenia dokumentów 
niezbędnych do udowodnienia spełniania przez Państwa projekt wymogów w zakresie 
wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (np. OOŚ)? 

a) Tak 
b) Nie 
c) Nie dotyczy – nie musieliśmy przedstawiać żadnych dokumentów 
d) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 
 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Nie’, proszę o krótkie uzasadnienie. 

7. Czy określono wskaźnik pomiaru efektów wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju 
w Państwa projekcie? 

a) Tak 
b) Nie 
c) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Tak’, proszę – w miarę możliwości – o wskazanie, jaki to był 
wskaźnik oraz czym był podyktowany jego wybór. 
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W przypadku wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone 

8. Czy Państwa wniosek został odrzucony z uwagi na niespełnienie wymogów związanych 
z wdrażaniem zasady zrównoważonego rozwoju? 

a) Tak 
b) Nie 
c) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Tak’, proszę – w miarę możliwości – o wskazanie, jaki 
dokładnie był powód. 

W przypadku beneficjentów 

7. Czy na etapie realizacji projektu napotykają Państwo trudności związane z wdrażaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju w Projekcie? 

a) Tak 
b) Nie 
c) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Tak’, proszę o opisanie tych trudności. 

8. Jak postrzegają Państwo konieczność monitorowania i kontrolowania wdrażania zasady 
zrównoważonego rozwoju w projekcie realizowanych w ramach PO IR 2014-2020? 

a) Zdecydowanie uciążliwe 
b) Uciążliwe 
c) Nieuciążliwe 
d) Zdecydowanie nieuciążliwe 
e) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 
 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Zdecydowanie uciążliwe’ lub ‘Uciążliwe’, proszę o krótkie 
uzasadnienie. 
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W przypadku wszystkich Respondentów 

9. Czy dzięki składaniu wniosku i/lub realizacji projektu zmieniło się Państwa podejście do 
zrównoważonego rozwoju/wprowadzili Państwo jakieś proekologiczne rozwiązania również 
poza projektem? 

a) Tak 
b) Nie 
c) Nie wiem/Trudno powiedzieć (Ankieter: Nie czytaj) 

 

Jeżeli wybrali Państwo odpowiedź ‘Tak’, proszę o opisanie, jakiego typu są to działania. 

10. Jeżeli chcą Państwo dodać jakąkolwiek opinię na temat realizacji/funkcjonowania zasady 
zrównoważonego rozwoju w PO IR 2014-2020, a w szczególności w sprawie czynników 
warunkujących powodzenie lub niepowodzenie jej wdrażania, proszę podzielić się nią z nami. 

..... 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


