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Cel i zakres badania
Celem badania jest określenie wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury zrealizowanych w ramach
środków unijnych EFRR perspektywy 2004–2006 na rozwój społeczno-gospodarczy gmin i powiatów w województwie
śląskim. Analizie poddano w szczególności oddziaływanie dofinansowanych projektów na tworzenie nowych miejsc
pracy, dochodów, wzrost ruchu turystycznego, atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość życia.
Publiczne projekty infrastrukturalne z zakresu kultury i turystyki mogły być wspierane w ramach różnych priorytetów
i działań ZPORR oraz innych programów wsparcia (np. INTERREG). Na potrzeby badania zidentyfikowano łącznie
57 takich inwestycji. Ich analizę przeprowadzono na dwóch poziomach: całego zbioru projektów i w ramach studiów
przypadku dotyczących 12 projektów zrealizowanych w 8 gminach. Podstawą wnioskowania była kwerenda danych
zastanych (wnioski o dofinansowanie i studia wykonalności), ankieta skierowana do beneficjentów (uzyskano odpowiedź
od 44 podmiotów), wywiady pogłębione z beneficjentami i liderami lokalnymi (łącznie 18 wywiadów), ankiety wśród
mieszkańców regionu (łącznie 785), kartowanie, analiza zawartości mediów masowych (o charakterze ogólnopolskim,
regionalnym, przewodników turystycznych oraz stron internetowych beneficjentów), obserwacja terenowa i wywiady
swobodne z lokalnymi przedsiębiorcami i odwiedzającymi, wywiad z instytucją pozyskującą inwestorów oraz panel
ekspertów. Badania terenowe zrealizowano w okresie październik–listopad 2010 r.
Z punktu widzenia siły i rodzaju wpływu dofinansowanych projektów na rozwój lokalny i regionalny wyróżniono trzy
rodzaje projektów (zob. rozdział IV.1., s. 107). Najliczniejszą kategorię stanowiły te, które oddziaływały głównie na poziom
i jakość życia w miejscowości lub gminie. Nieliczne z nich, wpisując się w charakter miejsca i potrzeby mieszkańców,
mogą w dłuższej perspektywie czasowej, w przypadku podjęcia innych komplementarnych działań i sprzyjającej sytuacji
społeczno-gospodarczej, aspirować do zmiany dotychczasowej trajektorii rozwoju danego miejsca i stanowić nową
podstawę gospodarki lokalnej. Drugim typem, mniej licznym, ale wywierającym szerszy wpływ na procesy rozwoju
lokalnego, są projekty, które wzmacniają przewagi konkurencyjne danego miejsca, umacniając i rozwijając jego
dotychczasowe funkcje oraz uzyskując przy tym akceptację mieszkańców. Pojedyncze projekty, m.in. ze względu na
jedynie „fasadową” zgodność z celami ZPORR oraz niedostateczne uwzględnienie w trakcie tworzenia koncepcji potrzeb
zarządzającego, użytkownika, odbiorcy lub mieszkańców, mają nikły wpływ na otoczenie a jednocześnie niewielką
akceptację mieszkańców i w tym kontekście można mówić o ich niepowodzeniu.

Oddziaływanie projektów
Zrealizowane projekty ZPORR/INTERREG (57 projektów) odnosiły się w najczęściej do poprawy dostępności usług
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na poziomie lokalnym oraz estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych.
Liczne, zrealizowane w ramach ZPORR projekty odnowy obiektów i przestrzeni historycznych sprzyjały zachowaniu
i wyeksponowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego. Z pewnością dzięki dofinansowaniu w ramach ZPORR
poprawił się w pewnym stopniu wskazywany jako słabość zły stan techniczny obiektów kultury. Ponad połowa projektów
mogła także potencjalnie przełożyć się (choć w bardzo różnym stopniu) na zwiększenie atrakcyjności turystycznej
regionu. Cztery projekty wzmocniły rozwój obszarów metropolitalnych: projekty związane z ponadlokalną infrastrukturą
kulturalną oraz infrastrukturą edukacyjną w zakresie sztuki.
Zdaniem ankietowanych mieszkańców, zrealizowane projekty1 wpływają przede wszystkim na poprawę estetyki
przestrzeni, powstawanie nowych wizytówek miejscowości, a także przyczyniają się do wzrostu dumy mieszkańców.
Dzięki nim miasta i gminy postrzegane są jako bardziej dynamiczne i aktywne, a mieszkańcy zyskują większe poczucie
sprawstwa. Z reguły wpływ ten był bardziej widoczny w mniejszych miejscowościach. Wpływ większości badanych
w ramach studiów przypadku projektów na tworzenie kapitału społecznego jest generalnie niewielki (zob. s. 63–65).
Analizowane projekty zrealizowane w ramach ZPORR i INTERREG (57) w ograniczonym stopniu odnosiły się do
różnorodności kulturowej, wielokulturowych tradycji i przeszłości województwa. Nieliczne projekty realizowane były
we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W niewielkim stopniu realizowane projekty angażują,
w trakcie trwania lub po jego zakończeniu, lokalne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe czy stanowią miejsce
aktywizacji społeczności lokalnej. Często współpraca funkcjonuje dobrze jedynie w obrębie jednostek tego samego
rodzaju, np. wspólne przedsięwzięcia samorządowych instytucji kultury w ramach danej gminy lub instytucji kultury
jednego typu np. muzea. Niewiele projektów posiadało potencjał, by wygenerować szersze formy współpracy kulturalnej
w obrębie regionu czy też poza nim. Za wyjątki można uznać Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia oraz
Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Żaden z projektów nie zainicjował szerszej współpracy pomiędzy środowiskiem
kultury a środowiskiem biznesu czy też wspólnych projektów w dziedzinie kultury sektora prywatnego i publicznego.
Poddane analizie dofinansowane projekty z założenia miały charakter projektów niedochodowych, tzn. takich, których
celem nie było wypracowywanie zysku. Uwzględniając niedochodowy charakter tych inwestycji, który z natury rzeczy
osłabia ich własne oddziaływanie gospodarcze, trzeba pamiętać, że różnią się siłą wpływu na wzrost aktywności
1

Twierdzenie to dotyczy wyłącznie projektów przeanalizowanych w ramach studiów przypadku.
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Oszacowanie całkowitych efektów mnożnikowych (efekty zaopatrzeniowe, dochodowe i mnożnik turystyczny)
wygenerowanych przez dofinansowane inwestycje wskazuje, że każde nowe miejsce pracy utworzone u beneficjenta
umożliwia powstanie od 0,33 do 1,46 dodatkowego miejsca pracy w otoczeniu inwestycji (wartość mnożnika
odpowiednio od 1,330 do 2,459). Zatem niezależnie od zatrudnienia w instytucjach-beneficjentach, 151 pracowników
powołało w ich otoczeniu od 50 do 220 dodatkowych miejsc pracy. Całkowity efekt ekonomiczny projektów ZPORR
i INTERREG z zakresu kultury i turystyki dofinansowanych w latach 2004–2006 waha się więc od 201 nowych miejsc
pracy w wariancie skrajnie ostrożnym do 371 nowych etatów w wariancie maksymalnie optymistycznym w ramach
przyjętych założeń.
Zrealizowane inwestycje inspirują nowe inicjatywy i działalności gospodarcze przede wszystkim w dwóch przypadkach:
jeśli tworzą nową, zauważalną atrakcję turystyczną lub obiekt rekreacyjny przyciągający osoby spoza gminy, znacząco
przedłużą pobyt turysty/odwiedzającego w danym miejscu przez istotne rozwinięcie, uzupełnienie lub fundamentalne
zmiany w ofercie istniejącej atrakcji (turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej). Przełożenie się projektu inwestycyjnego
instytucji publicznej w dziedzinie kultury lub turystyki na rozwój prywatnych działalności gospodarczych w jej otoczeniu
zależy także od zdolności współpracy danej instytucji i otwartości na współpracę z podmiotami prywatnymi, co powiązane
jest także z tym, czy spełniając swoją podstawową misję dana instytucja jest sama w sobie zdolna do prowadzenia
generującej przychody działalności. Ważne są ponadto historycznie wykształcone cechy i predyspozycje instytucjonalne
oraz mieszkańców gminy, np. tradycje przedsiębiorczości w gminie lub ich brak, w drugim przypadku impuls dla nowych
działalności prywatnych w szeroko rozumianej dziedzinie kultury lub turystyki, jaki tworzy projekt (np. pojawiające się
nowe zapotrzebowanie na pamiątki, usługi gastronomiczne), może nie być wykorzystany.
Przeprowadzony w raporcie przegląd czynników lokalizacji w różnych branżach gospodarki wskazuje, że bezpośredni
wpływ projektów z infrastruktury turystyki i kultury na atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego oraz wchodzących
w jego skład gmin i powiatów dla przedsiębiorców zewnętrznych, w tym zagranicznych niezwiązanych branżowo z kulturą
i turystyką, jest niewielki. Wynika to z hierarchii czynników lokalizacji, gdzie te związane z kulturą i turystyką nie są
najważniejszymi i pojawiają się najczęściej dopiero na etapie poinwestycyjnym, a nie w momencie podejmowania decyzji
o inwestycji w danym miejscu. Wpływ projektów z zakresu kultury i turystyki na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej ma
współcześnie głównie charakter pośredniczący. Bez wątpienia inwestycje te przyczyniają się do podniesienia jakości
życia i polepszenia wizerunku poszczególnych gmin oraz regionu. W ten sposób mogą osłabiać negatywne trendy
demograficzne, przede wszystkim w zakresie emigracji młodych i wykształconych pracowników. Inwestycje postrzegane
przez samych beneficjentów jako mające wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gmin dotyczą przede wszystkim dwóch grup
działań: związanych z odnową historycznych centrów miast i rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz polegających
na budowie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
Zdecydowana większość zrealizowanych projektów (10 na 12 badanych w ramach studiów przypadku) przyczyniła się
do wzmocnienia pozytywnego wizerunku lub jego poprawy zarówno realizujących je instytucji, jak i gmin (miejsc ich
realizacji). Jednocześnie jednak wiele z nich, oddziałując co najwyżej w skali powiatu, jest zauważanych i docenianych
przede wszystkim w skali lokalnej, a jeśli szerszej, to najwyżej na poziomie subregionalnym. Wyjątkiem wśród
analizowanych studiów przypadku jest Pszczyna, gdzie zrealizowane projekty jako jedyne są rozpoznawalne w skali
regionalnej i ponadregionalnej. O rozpoznawalności projektów przesądza także zdolność wdrażającego do wykreowania
pozytywnych komunikatów medialnych. Słaba znajomość projektów wśród mieszkańców województwa spoza subregionu
ich realizacji i ich niewielka widoczność w mediach zdawałaby się świadczyć o tym, że nowopowstałe i wzmocnione
atrakcje nie są dostatecznie promowane lub są niedostatecznie wykorzystywane do wykreowania, znajdujących szerszy
oddźwięk medialny oraz znacząco podnoszących popularność danego miejsca, wydarzeń i ofert kulturalnych oraz
turystycznych.
Porównując założone we wnioskach wskaźniki z frekwencją deklarowaną przez beneficjentów w ankietach
przeprowadzonych dla potrzeb badania ewaluacyjnego widać, iż zostały one osiągnięte a nawet przekroczone.
Pięć projektów przyciągnęło w 2009 r. ponad 100 tys. osób, a dziesięć pomiędzy 10 a 99 tys. osób. Przy tym tylko
niektóre z tych projektów, które są komplementarne wobec szerszej oferty turystycznej, mają istotne szanse wydłużyć
pobyt turysty w województwie (pokazowa Zagroda Żubrów, Góra Birów, rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego
Habsburgów w Żywcu, oferta zwiedzania obiektów pokopalnianych w Zabrzu), najczęściej nie jako samoistne atrakcje,
lecz uzupełnienie szerszej oferty turystycznej.
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ekonomicznej i zmiany strukturalne w swoim otoczeniu. Wśród 57 analizowanych dofinansowanych projektów
bezpośrednie oddziaływanie gospodarcze może dotyczyć co najwyżej 24 z nich (43%). Co więcej, wśród badanych
projektów dominowały te o charakterze lokalnym (endogenicznym). Według szacunków projektów o charakterze
egzogenicznym, tzn. z oddziaływaniem wykraczającym poza gminę, w której zostały zlokalizowane, jest 14, tj. około
jedna czwarta wszystkich analizowanych inwestycji. Są to przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym tworzące nową
atrakcję turystyczną lub istotnie rozwijające usługi kulturalne. W świetle odpowiedzi beneficjentów 44 dofinansowane
projekty przyczyniły się do powstania 151 nowych miejsc pracy. Około 1/3 zrealizowanych projektów nie towarzyszyło
powstanie nowych miejsc pracy.

Najważniejsze wnioski
O powodzeniu projektów w odniesieniu do ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy przesądza ich innowacyjny
charakter i unikalność w skali subregionu, regionu a nawet kraju. Jakkolwiek analizowane projekty dotyczyły działań
„twardych”, infrastrukturalnych, o ich ostatecznym powodzeniu decyduje również to, czy dana instytucja jest w stanie
wykorzystać powstałą bazę lokalową, czy dzięki niej podejmie wysokiej jakości kreatywne działania miękkie, tworząc
ciekawą ofertę programową. Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu jest to, czy dany projekt wzmocnił istniejącą
przewagę komparatywną danego miejsca, wpisując się i wzmacniając jego dotychczasowy potencjał gospodarczy
i uznane za pożądane ukierunkowanie funkcjonalne. Innym ważnym aspektem wzmacniającym szanse pozytywnego
oddziaływania projektu wspieranego ze środków unijnych jest to, iż jest częścią szerszej, realistycznej a jednocześnie
dobrze rozpoznającej potencjał miejsca, długofalowej wizji rozwoju instytucji czy też gminy, etapem szerszej, dobrze
przemyślanej koncepcji. Wzmocnieniu efektów projektów sprzyja także realizacja komplementarnych inwestycji w ich
otoczeniu lub w gminie (szczególnie, jeśli wytworzyć mają istotne efekty egzogeniczne) a także rzeczywiste (a nie tylko
formalne, by udowodnić kwalifikowalność projektu do dofinansowania) wpisanie w program rewitalizacji, rozwoju
gospodarczego i przestrzennego danego obszaru. Kolejnym wymiarem sukcesu projektu jest to, czy będzie on w stanie
swoją jakością stworzyć nowy obraz danej gminy czy miasta lub też, uwypuklając i odnawiając już istniejący symbol,
wzmocnić jego oddziaływanie (a więc istotnie wpłynąć na wizerunek miejsca lub gminy). Może również stworzyć nie
wyróżniającą się w skali ponadlokalnej przestrzeń, która jednak będzie dobrze służyła integracji społeczności lokalnej jako
potrzebne jej miejsce spędzania wolnego czasu i rekreacji. W oddziaływaniu projektu ważna jest także jego skala w relacji
do otoczenia, tj. rozmiaru gospodarki lokalnej, liczby mieszkańców oraz istnienia alternatywnych miejsc zaspokajania
podobnych potrzeb związanych ze spędzaniem czasu wolnego i kulturą. W małych i średnich ośrodkach projekty mogą
mieć bardziej widoczne oddziaływanie, większość mieszkańców będzie miała bowiem szansę na bezpośredni kontakt
z rezultatami projektu. Za udany można przy tym także uznać projekt, który wprawdzie nie ma oddziaływania szerszego
niż lokalne, ale doskonale wpisał się w oczekiwania i potrzeby społeczne przede wszystkim społeczności lokalnej.
Infrastruktura stopnia podstawowego jest bowiem podstawą realizacji, na dobrym poziomie, działalności programowej
gminnych instytucji kultury, sportu i rekreacji pomagającej społeczności lokalnej w zdobywaniu kompetencji społecznych
i kulturowych, niezbędnych nie tylko w konsumpcji dóbr i usług kultury, ale także do ogólnego funkcjonowania we
współczesnym społeczeństwie i na rynku pracy.

Ważniejsze rekomendacje
• Odpowiednie zdefiniowanie typów działań tak, by konkurowały ze sobą projekty o podobnej specyfice i skali,

a zwłaszcza rozdzielenie tych o znaczeniu endogenicznym poprawiającym głównie jakość życia mieszkańców danej
jednostki od tych o potencjale egzogenicznym, mogących bezpośrednio być podstawą wzrostu gospodarczego.
• Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które wzmacniają istniejące przewagi konkurencyjne danej gminy/
powiatu lub tworzących nowe.
• W przypadku projektów o charakterze z założenia ponadlokalnym, wymóg szczegółowego przedstawienia programu
i zakresu promocji (planu promocji) inwestycji w trakcie jej realizacji oraz w okresie trwałości już na etapie wniosku
projektowego.
• Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które realizowane będą w formie partnerstw.
• Premiowanie na etapie oceny wniosków kompleksowych projektów, które są dobrze zaprogramowane i odpowiednio
wpisują się w potrzeby społeczności lokalnej zdefiniowane w strategii rozwoju, lokalnych programach rewitalizacji,
WPI oraz w konsultacjach z mieszkańcami.
• Wykorzystanie preselekcji, aby na wczesnym etapie odrzucić wnioski „fasadowe”. Odpowiednie określenie celów
danego działania tak, by inwestycje endogeniczne istotne z punktu widzenia mieszkańców mogły się wpisywać w nie
rzeczywiście, a nie fasadowo.
• Łączenie działań infrastrukturalnych z koncepcją działań miękkich.
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I.1. Środki unijne perspektywy 2004–2006 szansą na realizację
projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki
W latach 2004–2006 Polska uzyskała możliwość finansowania różnorodnych przedsięwzięć związanych z kulturą
i turystyką w ramach funduszy strukturalnych, tj. przede wszystkim Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), ale także innych funduszy m.in. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)2. Szerokie
możliwości w tym zakresie dawał przede wszystkim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Definiując priorytet 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów”, przez ową konkurencyjność rozumiano m.in. „wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji
i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej” oraz „poprawę dostępu mieszkańców
do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów”. Stwierdzono także, że
rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 przyczyniać się powinien przede wszystkim do:
„1. Zdynamizowania rozwoju krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu. 2. Zwiększenia atrakcyjności lokalizacji
działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 3. Zwiększenia atrakcyjności województw jako
miejsca pracy i zamieszkania. (…) 8. Zwiększenia roli szkół wyższych i infrastruktury ochrony zdrowia w regionalnych
procesach rozwojowych i restrukturyzacyjnych. 9. Zwiększenia roli turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego jako
czynników rozwoju województw i kraju”3.
W ślad za takim rozumieniem konkurencyjności regionu osobne działanie poświęcono bezpośrednio kulturze i turystyce
tj. 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”. Definiując cele tego działania w następujący sposób:
• „wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów
z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
• ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie
kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej;
• wydłużenie sezonu turystycznego;
• zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności
regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym”4.
W ramach Działania do realizacji przewidziano projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury.
Szeroko zdefiniowano rodzaje kwalifikujących się projektów. Dla oceny efektów zrealizowanych w ramach tego działania
(a także innych działań tj. 3.1, 3.2, 3.3) projektów ważne jest także podkreślenie dwóch zasad, które musiały spełniać:
1) w ramach jednego projektu nie można było łączyć inwestycji infrastrukturalnych z projektami promocyjnymi;
2) projekty te miały z założenia nie być nastawione na generowanie zysków. Jak to określono w ZPORR:
Projekty z zakresu kultury przewidziane w Działaniu nie mogą być związane z działalnością gospodarczą, za wyjątkiem
działalności statutowej nie nastawionej na zysk realizowanej przez działające w imieniu samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są
jednostki administracji rządowej lub samorządowej, a także organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje,
kościoły i związki wyznaniowe5.

Projekty z zakresu kultury i turystyki mogły jednak być także realizowane w ramach wielu innych działań i poddziałań
realizując zróżnicowane cele rozwoju regionalnego. W ramach działania 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna,
poddziałanie 1.3.1 regionalna infrastruktura edukacyjna, realizowane projekty mogły dotyczyć infrastruktury wyższych
szkół o profilu artystycznym oraz projektów dotyczących obiektów sportowych szkół wyższych. W ramach szerokiego
priorytetu 3 „Rozwój lokalny” także uwzględniono działania związane z kulturą i turystyką, rozumiejąc je jako integralną
część ogólnej wizji rozwoju i restrukturyzacji danych obszarów. Co za tym idzie w ramach priorytetu 3 w trzech z działań,
tj. 3.1 Obszary wiejskie, 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji oraz 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe
i powojskowe przewidziano możliwość realizacji projektów z zakresu kultury, dziedzictwa kulturowego i turystyki. Dla
działania 3.1 na obszarach wiejskich i w małych miastach oprócz projektów dotyczących infrastruktury technicznej
przewidziano projekty dotyczące „infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego wraz
z usługami towarzyszącymi, powiązanych z rozwojem ekonomicznym oraz tworzeniem stałych miejsc pracy” a także
projekty związane z „kompleksowym zagospodarowaniem terenu”. Na obszarach podlegających restrukturyzacji (3.2)
działania dotyczące „lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, w tym obiektów dziedzictwa kulturowego powiązane
2
W dziedzinie kultury por. np. Finansowanie kultury z funduszy europejskich w Polsce w latach 2004–2006, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich, Warszawa 2006 oraz Sanetra-Szeliga J., Finansowanie kultury ze środków
wspólnotowych w Polsce, [w:] Europa – szansa dla kultury. Polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury, Etmanowicz
A., Sanetra-Szeliga J. (red.), Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2005, s. 15–27.
3
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący
ZPORR w dn. 17 stycznia 2007 r., Dz. U. z 30 maja 2006 r. nr 102, poz. 706, s. 32.
4

Ibidem, s. 62.

5

Ibidem, s. 63.
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z rozwojem ekonomicznym oraz tworzeniem miejsc pracy”, a na obszarach rewitalizacji miast, poprzemysłowych
i powojskowych (3.3) projekty dotyczące „zmiany funkcji, wykorzystania terenu, rozbudowy i modernizacji infrastruktury
lokalnej oraz infrastruktury turystycznej i kulturalnej, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego powiązanych z rozwojem
ekonomicznym i tworzeniem miejsc pracy”.

Trzeba także wspomnieć, iż poza projektami wspartymi finansowo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które stanowią przedmiot niniejszego badania ewaluacyjnego, na terenie miejscowości do 5 tys.
mieszkańców przedsięwzięcia dotyczące kultury i turystyki mogły uzyskać wsparcie w ramach SPO „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” finansowanego przez Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej, szczególnie w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
oraz działania 2.4 „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności
działań lub alternatywnych źródeł dochodów”. Projekty te były w województwie śląskim liczne (w oparciu o http://www.
mapadotacji.gov.pl zidentyfikowano ogółem prawie 150 różnego typu przedsięwzięć dofinansowanych w latach 2004–
2006), ale łączna wartość dofinansowania projektów związanych z kulturą, turystyką i rekreacją ze środków unijnych
w ramach wspomnianego SPO była dziesięciokrotnie mniejsza niż w ramach EFRR.

I.2. Cel i zakres badania
Celem badania ewaluacyjnego była analiza wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki
zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych w ramach perspektywy 2004–2006 na szeroko rozumiany rozwój
społeczno-gospodarczy danej gminy lub powiatu w województwie śląskim. Cel został sformułowany w oparciu o analizy,
wskazujące na niedostateczne przygotowanie obiektów kulturalnych i turystycznych w województwie śląskim do tworzenia
dodatkowych dochodów i nowych miejsc pracy.
Badanie miało na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze6:
1) Czy realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki miała wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na oczekiwanym
obszarze oddziaływania projektów, zwłaszcza na tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie dochodów, wzrost ruchu
turystycznego, atrakcyjność inwestycyjną oraz jakość życia?
2) Jakie były przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów w odniesieniu do ich wpływu na rozwój
społeczno-gospodarczy?
3) Jakie można wyróżnić typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społecznogospodarczej gmin/powiatów?
4) Wspieranie jakiego typu projektów jest najbardziej uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie
środków unijnych?
5) W jakim stopniu zrealizowane projekty przyczyniły się do tworzenia tzw. „kreatywnych” i „atrakcyjnych” miast, tzn.
wzmacniania nowych, dynamicznych działalności gospodarczych opartych na kulturze, nauce oraz kapitale ludzkim,
infrastrukturze i przestrzeniach tym działalnościom sprzyjającym?
6) Czy przeprowadzone inwestycje mogą stać się zaczynem nowych inicjatyw i działalności gospodarczych? Od czego
to zależy?
7) Jakie są wyzwania i bariery w zakresie przełożenia inwestycji wspartych ze środków unijnych realizowanych przez
publiczne instytucje kultury na rozwój rynkowych działalności opartych na kulturze?
8) Jakie nieprzewidziane – korzystne i niekorzystne – efekty wystąpiły w otoczeniu lokalnym po zrealizowaniu
projektów?
9) Czy zrealizowane interwencje przyczyniły się do stworzenia bardziej atrakcyjnego wizerunku miejsc? W jakiej skali
przestrzennej poprawa tego wizerunku została zauważona – lokalnej, regionalnej, czy też szerszej?
10) Czy zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu kapitału społecznego oraz tożsamości i dumy lokalnej?
11) Czy zrealizowane projekty sprzyjają zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin/powiatów?
12) Jakie podstawowe mechanizmy decydują o dużym lub a contrario małym wpływie poszczególnych projektów na
6

1–4 pytania sformułowane przez Zamawiającego raport, 5–16 dodatkowe pytania badawcze Wykonawcy.
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STRESZCZENIE

W okresie programowania 2004–2006 Polska uczestniczyła także w finansowanej z EFRR inicjatywie wspólnotowej
INTERREG, zawierającej potencjalnie możliwość realizacji projektów związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym
i turystyką. Przykładowo, w ramach INTERREG IIIA dotyczącej współpracy przygranicznej władz publicznych sąsiadujących
ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych, w Województwie Śląskim
w wybranych powiatach mógł być realizowany INTERREG Polska–Republika Słowacka. Wśród jego priorytetów znalazło
się Działanie 2.2 „Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. W ramach programu INTERREG Polska–Czechy
przewidziano natomiast działania z zakresu „1.3 Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej” oraz „2.1 Rozwój
turystyki”.

rozwój lokalny i regionalny? Czy są one związane bardziej z cechami projektu, cechami miejsca w którym go
zrealizowano, czy też zależą od innych czynników?
13) Jakie czynniki i trendy zewnętrzne sprzyjały albo były niekorzystne dla realizacji inwestycji w kontekście założonych
w nich celów rozwoju lokalnego i regionalnego w trakcie ich implementacji oraz po ich zakończeniu?
14) Czy i w jakim stopniu zrealizowane projekty przyczyniły się do przezwyciężenia słabych stron i barier wskazanych
w lokalnych dokumentach programowych/strategiach samorządów?
15) Czy stworzony dzięki wsparciu potencjał jest w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?
16) Czy efekty realizacji inwestycji okazały się trwałe z perspektywy kilku lat po zakończeniu projektu?
Punktem wyjścia do uchwycenia oddziaływania danego przedsięwzięcia na otoczenie lokalne i regionalne jest określenie jego
różnorodnych powiązań z tym otoczeniem a następnie poznanie mechanizmów, siły i kierunku tych oddziaływań. Podstawowe
zidentyfikowane relacje z otoczeniem w przypadku przedsięwzięć z zakresu kultury i turystyki, obejmowały (rys. I.1.):
• relacje ekonomiczne, polegające na wzroście dochodów lub miejsc pracy wywołanym w lokalnej (regionalnej)
gospodarce przez bodziec w postaci rozwoju pewnej działalności,
• wzrost poziomu i jakości życia, szczególnym elementem składowym tej sfery jest możliwość zaspokojenia potrzeb
kulturalnych lub dotyczących spędzania wolnego czasu, a ponadto poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz
wzrost tożsamości i dumy lokalnej,
• wzmacnianie zmian strukturalnych i procesów innowacyjnych miasta i regionu,
• poprawa wizerunku i atrakcyjności inwestycyjnej, co jest szczególnie ważne dla miast konurbacji katowickiej, które są
nadal w dużym stopniu postrzegane w kategoriach miast górniczych i tradycyjnego przemysłu.
RYSUNEK I.1. Potencjalne obszary wpływu projektów infrastrukturalnych z zakresu turystyki i kultury na otoczenie.

WZROST POZIOMU
I JAKOŚCI ŻYCIA

RELACJE EKONOMICZNE

- zaspokojenie potrzeb
kulturalnych

- wzrost dochodów
- wzrost zatrudnienia

- estetyzacja przestrzeni
- tożsamość i duma lokalna

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY

ZMIANY STRUKTURALNE
I PROCESY INNOWACYJNE

POPRAWA WIZERUNKU
I ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ

- powstawanie sektorów
kreatywnych

Źródło: opracowanie własne.

Przy badaniach efektów oddziaływania inwestycji na rozwój lokalny i regionalny nie można zapominać o cechach miejsc,
w których realizowany jest dany projekt, a które to cechy w sposób istotny wpływają na jego powodzenie i oddziaływanie.
Cechy te obejmują m.in. wielkość ośrodka mierzoną liczbą mieszkańców, strukturę jego gospodarki, jakość kapitału
ludzkiego, hierarchię wartości i potrzeby mieszkańców. Co więcej, rodzaje i siła efektów interwencji będą zazwyczaj
różne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Siła i rodzaj wpływu na rozwój lokalny i regionalny zależą
także rzecz jasna od cech samego projektu, tym bardziej, że w województwie śląskim w okresie 2004–2006 wsparte
z funduszy strukturalnych inwestycje i projekty w sektorach turystyki i kultury obejmowały bardzo różne typy przedsięwzięć.
Realizowane w województwie śląskim projekty dofinansowane z EFRR dotyczyły m.in.:
• remontów oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej (centra kultury, biblioteki, teatry), zarówno o znaczeniu lokalnym,
jak i ponadlokalnym,
• rewitalizacji historycznych obiektów udostępnianych publicznie (np. historycznych rezydencji, obiektów sakralnych,
poprzemysłowych),
• rewitalizacji historycznych dzielnic i przestrzeni publicznych oraz obszarów poprzemysłowych,
• tworzenia nowych atrakcji turystycznych oraz rozwoju infrastruktury sportowo-turystycznej i rekreacyjnej.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zporr.silesia-region.pl/mapa/, http://www.mapadotacji.gov.pl/, informacji uzyskanych
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Łącznie zidentyfikowano 57 przedsięwzięć zrealizowanych w ramach ZPORR i INTERREG, a dotyczących działań
infrastrukturalnych w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i turystyki, a więc uwzględniając także mające szerszy
potencjał oddziaływania projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (por. tab. I.1., Załącznik 1).
Aby wnikliwie określić relacje danej inwestycji z otoczeniem w kontekście kategorii różnicujących wpływ projektu na
otoczenie niezbędne było zastosowanie doboru celowego do analizy w ramach studiów przypadku (rys. I.2.). Studia
takie, oprócz dogłębnego zrozumienia uwarunkowań, relacji, i mechanizmów oddziaływania na otoczenie w danym,
konkretnym przypadku były podstawą do wyciągnięcia ogólniejszych wniosków. Punktem wyjścia do wyboru studiów
przypadku była przeprowadzona klasyfikacja projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i turystyki zrealizowanych
w ramach środków unijnych perspektywy 2004–2006 przeprowadzona na podstawie wniosków o dofinansowanie
(pełna próba tj. 57), ankiet beneficjentów (44) a także eksperckiej wiedzy dotyczącej procesów rozwoju lokalnego
i regionalnego w województwie śląskim w ostatnich 10 latach. Klasyfikacja ta uwzględniała następujące wymiary
zróżnicowań:
1. Typ beneficjenta – wdrażającego projekt i docelowego (tj. korzystającego z infrastruktury stworzonej lub
zmodernizowanej w ramach projektu).
2. Priorytet/działanie ZPORR/INTERREG.
3. Rodzaj projektu (lokalna infrastruktura kulturalna, ponadlokalna infrastruktura kulturalna, rewitalizacja przestrzeni
miejskiej, obszarów poprzemysłowych i odnowa wsi, odnowa obiektu, kompleksu zabytkowego lub jego wystroju
i wyposażenia, infrastruktura turystyczno-rekreacyjna).
4. Rozmiar i cechy społeczno-gospodarcze ośrodka, w którym miała miejsce interwencja (ośrodki duże lub małe,
miejskie lub wiejskie, o położeniu centralnym lub peryferyjnym).
5. Lokalizacja inwestycji w podziale na subregiony w zakresie obszaru polityki rozwoju województwa śląskiego.
6. Spodziewane główne płaszczyzny oddziaływania dofinansowanego projektu na otoczenie.
Przeprowadzając powyższą typologię, kierowano się trzema podstawowymi założeniami co do siły, rodzaju i kierunku
oddziaływania danego projektu na otoczenie, a mianowicie:
• siła i rodzaj oddziaływania zależy od cech samego projektu;
• należy uwzględnić cechy miejsca, w którym jest on realizowany, gdyż w sposób istotny wpływają one na jego
powodzenie i oddziaływanie;
• należy uwzględnić czy dana inwestycja jest projektem jednostkowym, czy była częścią szerszego przedsięwzięcia
realizowanego przez beneficjenta oraz w jakiej fazie realizacji owo całościowe przedsięwzięcie znajduje się obecnie.
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STRESZCZENIE

TABELA. I.1. Analizowane projekty według przyporządkowania do priorytetów i działań ZPORR oraz INTERREG
Polska–Czechy i Polska–Słowacja.
Liczba analizowanych
Program
Priorytety i działania
projektów w dziedzinie
kultury i turystyki
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura
społeczna;
3
Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura
edukacyjna
ZPORR
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
10
Priorytet III. Rozwój lokalny
Działanie 3.1 Obszary wiejskie
17
Działanie 3.2 Obszary podlegające
11
restrukturyzacji
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie,
11
poprzemysłowe i powojskowe
Priorytet 1.3 Rozwój infrastruktury około
INTERREG Polska–Czechy
3
biznesowej i turystycznej
Priorytet 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego
INTERREG Polska–Słowacja
2
i kulturowego
Razem
57

Dodatkowo przyjęto, że projekty wybrane do studiów przypadku powinny odzwierciedlać dominujące typy beneficjentów
(gmina lub gminna instytucja kultury, instytucja samorządu regionalnego, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe)
oraz zróżnicowane miejsca realizacji projektu (tzn. różne subregiony i rodzaje gmin). Starano się też, aby wybrane
projekty ilustrowały szerszy zbiór typów przedsięwzięć realizowanych w okresie 2004–2006 a dofinansowanych z Funduszy
Unijnych (np. rewitalizacji historycznych dzielnic i przestrzeni publicznych, tworzenia nowych atrakcji turystycznych,
remontów oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej).
RYSUNEK I.2. Procedura badawcza – metody i techniki badawcze.

KONCEPCJA BADANIA
METODY I TECHNIKI BADAWCZE

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

BADANIA ANKIETOWE
WŚRÓD BENEFICJENTÓW

TYPOLOGIA PROJEKTÓW
- PODSTAWA WYBORU STUDIÓW PRZYPADKU:
- rodzaj realizowanych projektów
- spodziewana wielkość oddziaływania projektu
- cechy społeczno-gospodarcze miejsca realizacji

indywidualne
wywiady pogłębione
wśród beneﬁcjentów

kartowanie
i inwentaryzacja

STUDIA PRZYPADKÓW

analiza zawartości
dokumentów strategicznych
i oﬁcjalnych stron internetowych

ankiety wśród
mieszkańców

indywidualne
wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii

analiza zawartości
publikatorów

analiza danych
zastanych

WYWIAD Z FIRMĄ
LUB INSTYTUCJĄ
POZYSKUJĄCĄ INWESTORÓW

PANEL EKSPERTÓW

ANALIZA SWOT

Źródło: opracowanie własne.
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RYSUNEK I.3. Lokalizacja projektów wybranych do analizy w ramach studiów przypadku na tle podziału
województwa śląskiego na gminy i podregiony statystyczne.

STRESZCZENIE

Źródło: opracowanie własne.

Wyłoniono osiem miejsc – studiów przypadku (rys. I.3.). W odniesieniu do czterech z nich (Katowice, Pszczyna, Jaworze,
Żywiec) analizie poddano po dwa projekty. W przypadku Katowic oba projekty mogły potencjalnie dotyczyć kreowania
podstaw rozwoju sektora kreatywnego. W Jaworzu oba projekty dotyczyły podniesienia atrakcyjności przygranicznej
miejscowości o walorach uzdrowiskowych. W Pszczynie oba projekty dotyczyły natomiast atrakcji turystycznych miasta,
w przypadku zamku w Pszczynie sztandarowej atrakcji turystycznej województwa śląskiego, w przypadku zagrody żubrów
– nowej atrakcji turystycznej o potencjalnie innowacyjnym charakterze. Wreszcie oba projekty analizowane w przypadku
Żywca miały miejsce w obrębie zespołu pałacowo-parkowego Habsburgów w Żywcu w ramach długofalowego projektu
jego rewitalizacji. Zróżnicowanie studiów przypadku gwarantowało uchwycenie różnorodnych powiązań z otoczeniem
społecznym, gospodarczym instytucjonalnym i przestrzennym, w jakim zlokalizowane były projekty unijne, a przez to
poznanie mechanizmów, siły i kierunku tych oddziaływań. Wybrane projekty cechowała różnorodność tak co do ich
typu, cech miejsc, w których były realizowane, jak i szerszego kontekstu realizacji. Szczegółowa typologia projektów
wybranych do analizy w ramach studiów przypadku zob. Załącznik 2.
W ramach każdego ze studiów przypadku przeprowadzony został szereg badań szczegółowych. za pomocą następujących
metod pozyskiwania danych:
• indywidualne wywiady pogłębione wśród beneficjentów mające na celu m.in. określenie faktycznych powiązań
beneficjenta z otoczeniem (pozwoliły one na określenie m.in. popytowych efektów mnożnikowych w większości
analizowanych przypadków);
• ankiety wśród mieszkańców gmin, które pozwoliły m.in. na określenie postrzeganej jakości życia, szczególnie
w aspekcie zapotrzebowania na usługi kultury i dostępność do obiektów rekreacyjno-sportowych oraz na poznanie
opinii mieszkańców na temat zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy
strukturalnych. Ankiety zostały rozprowadzone w formie papierowej przez szkoły podstawowe lub gimnazja
w danej gminie i adresowane były do rodziców lub opiekunów uczniów (łącznie 623 ankiety). W sześciu miastach
przeprowadzono ponadto ankiety wśród uczniów LO z klasy maturalnej (łącznie 162 ankiet);
• indywidualne wywiady pogłębione z lokalnymi liderami opinii, które miały m.in. na celu oszacowanie wielkości
i rodzajów korzyści powstałych na skutek realizacji danego projektu, poznanie opinii o przyczynach powodzenia
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i niepowodzenia projektu. 5 wywiadów przeprowadzono z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych,
1 z dziennikarzem, 1 z przedstawicielem samorządu lokalnego a 1 z dyrekcją szkoły;
• analiza zawartości publikatorów, która pozwoliła m.in. na określenie wpływu inwestycji na wizerunek oraz postrzeganie
gmin/regionu;
• analiza zawartości dokumentów strategicznych oraz oficjalnych stron internetowych samorządów, co pozwoliło m.in.
zbadać, czy realizowane projekty wpisują się w szerszą wizję rozwoju gmin a stworzony dzięki wsparciu potencjał jest
w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany;
• analiza danych zastanych, zwłaszcza dokumentacji projektowej: wniosków o dofinansowanie oraz studiów
wykonalności projektów, publikowanych i niepublikowanych danych oraz dokumentów strategicznych i programowych
lokalnych i regionalnych władz;
• kartowanie i inwentaryzacja, połączona z obserwacją terenową, która jako systematyczne i wyczerpujące badanie
terenowe miała na celu określenie sposobu użytkowania ziemi i nieruchomości, jakości przestrzeni i aktywności
ekonomicznych i pozaekonomicznych, które mają miejsce w otoczeniu inwestycji.
Uzyskane rezultaty ze studiów przypadku zostały następnie przedyskutowane na szerszym forum panelu ekspertów, do którego
zostali zaproszeni eksperci z zakresu rozwoju lokalnego, ochrony zabytków, turystyki i kultury oraz przedstawiciele Instytucji
wdrażającej ZPORR (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). Dodatkowo, celem określenia wpływu interwencji na
atrakcyjność inwestycyjną został przeprowadzony wywiad z przedstawicielem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczegółowy zakres analizy według zagadnień badawczych z uwzględnieniem źródeł i metod gromadzenia danych oraz
metod ich analizy zawarto w Załączniku 3. W tabeli I.2. przedstawiono natomiast szczegółowy opis prób badawczych
dla każdej z zaproponowanych metod.
W raporcie zamiennie używane są określenia województwo śląskie i region. Termin subregion odnosi się do wydzielonych
w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz wyróżnionych w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego terytorialnych obszarów polityki rozwoju województwa. Określenie podregion
(NUTS 3) odwołuje się natomiast do podziałów statystycznych kraju i województw zgodnych z europejską Nomenklaturą
Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych. Termin lokalny dotyczy oddziaływania ograniczonego głownie do
granic danej gminy czy powiatu grodzkiego. Określenie rejon nawiązuje do podziałów terenu województwa śląskiego
zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013.
TABELA. I.2. Szczegółowy opis prób badawczych dla każdej metody gromadzenia danych.
Metody gromadzenia danych

Ankieta internetowa wśród beneficjentów z sektora
kultury i turystyki, którzy zrealizowali projekty
dofinansowane w ramach funduszy strukturalnych
w latach 2004–2006
Indywidualne wywiady pogłębione
z beneficjentami/ostatecznymi zarządzającymi
wytworzoną infrastrukturą
Indywidualne wywiady pogłębione z lokalnymi
liderami opinii, (władze samorządowe, lokalni
działacze sektora pozarządowego, przedstawiciele
sektora edukacji itp.)
Badania ankietowe wśród mieszkańców, ankieta
w formie papierowej zrealizowana poprzez szkoły
zlokalizowane w danej miejscowości/gminie
Indywidualny wywiad pogłębiony z instytucją
zajmującą się pozyskiwaniem inwestorów
(z przedstawicielem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej)

Zogniskowany wywiad grupowy (panel ekspertów)

7

Szczegółowy opis prób badawczych dla każdej
z metod
Ankieta została skierowana do całej populacji
beneficjentów (57 instytucji). Zwrot ankiet wyniósł
77,2%7
Łącznie przeprowadzono 10 wywiadów

Łącznie przeprowadzono 8 wywiadów

Łącznie przeprowadzono 785 ankiet

1 wywiad
1 panel z udziałem 9 ekspertów, w tym 4 zewnętrznych
z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz
sektora turystyki i kultury oraz 3 przedstawicieli
instytucji wdrażającej ZPORR (Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego)

Pozostałe ankiety nie zostały pomimo ponagleń Wykonawcy wypełnione przez beneficjentów.
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Metody gromadzenia danych
Kartowanie, inwentaryzacja i obserwacja terenowa

Analiza zawartości publikatorów

Analiza zawartości dokumentów strategicznych
oraz oficjalnych stron internetowych

Szczegółowy opis prób badawczych dla każdej
z metod
Dla każdego studium przypadku otoczenie lokalne, tzn.
obszar położony w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
i mogący potencjalnie pozostawać w jej oddziaływaniu
Pełna zawartość Gazety Wyborczej oraz Polski –
Dziennika Zachodniego w okresie 1.I.2004–23.XI.2010,
zawartość 20 przewodników wydanych w latach 2000–
2010
Dla każdego studium przypadku zbiór oficjalnych stron
internetowych (gmin oraz beneficjentów)
oraz dokumentów strategicznych przyjętych w okresie
2004–2010
Źródło: opracowanie własne.

Autorzy raportu pragną gorąco podziękować wszystkim pracownikom i kierownictwu poszczególnych instytucji, organizacji
i firm, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie danych dla potrzeb niniejszego raportu, wzięli udział w badaniach
ankietowych lub wywiadach pogłębionych oraz w panelu ekspertów.
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II.Charakterystyka
zrealizowanych inwestycji
na tle regionalnych
dokumentów
strategicznych
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Typologia projektów dofinansowanych w zakresie infrastruktury kultury
i turystyki w ramach ZPORR oraz INTERREG
Zgodnie z przedstawioną w poprzednim podrozdziale procedurą, w zbiorze analizowanych projektów infrastrukturalnych
w dziedzinie kultury i turystyki znalazło się 57 projektów, reprezentujących 5 działań programu ZPORR oraz
2 działania programu INTERREG (tab. II.1.). Największe środki wydatkowane były w ramach Działania 1.4 ZPORR,
a więc działania bezpośrednio odwołującego się do sfery turystyki i kultury. Duże sumy dotacji przeznaczone zostały
również na infrastrukturę kultury i turystyki w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe
i powojskowe” oraz Poddziałania 1.3.1 „Regionalna infrastruktura edukacyjna”. W przypadku tego ostatniego mamy
jednocześnie do czynienia z największymi pod względem średniej całkowitej wartości projektami. Projekty realizowane
w ramach Działań 1.4, 3.2 i 3.3 wymagały średnio trzy- lub czterokrotnie niższych środków finansowych. Najmniejszą
skalę reprezentują przedsięwzięcia podejmowane w ramach Działania 3.1, dotyczącego obszarów wiejskich, oraz obu
programów współpracy transgranicznej INTERREG.
TABELA II.1. Charakterystyka projektów w zakresie infrastruktury kultury i turystyki w podziale na programy i działania.
Liczba
projektów

Łączna całkowita
wartość projektów
w mln zł

Łączna wartość
dofinansowania
ze środków unijnych
w mln zł

Średnia całkowita
wartość projektu
w mln zł

3

86,56

45,51

28,85

ZPORR 1.4

10

93,87

60,93

9,39

ZPORR 3.1

17

20,09

12,57

1,18

ZPORR 3.2

11

71,53

38,05

6,50

ZPORR 3.3

11

77,79

48,95

7,07

INTERREG 2.2

2

2,68

1,64

1,34

INTERREG 1.3

3

4,08

2,51

1,36

57

356,59

210,16

6,26

Program
i działanie
ZPORR 1.3.1

Ogółem

Oznaczenia działań projektów: ZPORR: 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna, 1.4 Rozwój turystyki i kultury, 3.1 Obszary wiejskie,

3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Oznaczenia projektów INTERREG:
1.3 Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej, 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych w ramach ZPORR i INTERREG.

Poza tym podstawowym podziałem wynikającym z działań zaprogramowanych w dokumentach programowych,
w ramach analizy przygotowano własną typologię realizowanych przedsięwzięć, uwzględniając kryteria: skali projektów
(regionalne lub lokalne), rodzaju infrastruktury oraz rodzaju obszarów interwencji. W efekcie zastosowany w niniejszym
raporcie podział projektów, idący w poprzek analizowanych działań, uwzględnia 5 podstawowych rodzajów projektów:
• ponadlokalna infrastruktura kulturalna;
• lokalna infrastruktura kulturalna;
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej, wiejskiej i obszarów poprzemysłowych;
• odnowa obiektów i kompleksów zabytkowych, ich wystroju lub wyposażenia;
• infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa.
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II. CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI...

II.1. Charakterystyka beneficjentów wdrażających projekty
z zakresu infrastruktury kultury i turystyki w ramach ZPORR
oraz INTERREG

RYSUNEK II.1. Projekty w zakresie infrastruktury kultury i turystki według programów i działań na tle podziału
województwa śląskiego na gminy i podregiony statystyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych w ramach ZPORR i INTERREG (n=57).

TABELA II.2. Projekty w zakresie kultury i turystyki w podziale na rodzaje interwencji oraz programy i działania.
Rodzaj interwencji

ZPORR
1.3.1

ZPORR
1.4

Ponadlokalna infrastruktura
kulturalna

2

3

Lokalna infrastruktura
kulturalna

2

Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej, wiejskiej
i obszarów poprzemysłowych

ZPORR
3.1

ZPORR
3.2

1
3

2

2

Odnowa obiektów
i kompleksów zabytkowych,
ich wystroju lub wyposażenia

ZPORR INTERREG INTERREG
Ogółem
3.3
2.2
1.3

1

6
1

1

10

6

8

11

4

3

2

2

Infrastruktura turystyczna,
rekreacyjna i sportowa

1

1

9

7

1

1

2

22

Ogółem

3

10

17

11

11

2

3

57

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych (N=57) w ramach ZPORR i INTERREG.
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RYSUNEK II.2. Projekty w zakresie kultury i turystyki według rodzaju interwencji na tle podziału województwa
śląskiego na gminy i podregiony statystyczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych w ramach ZPORR i INTERREG.

Największe kwoty dotacji ze środków ZPORR i INTERREG, po około 1/4 ogółu dofinansowania, trafiło na projekty
turystyczne (ogółem 56,9 mln zł) i ponadlokalną infrastrukturę kulturalną (52 mln zł) (zob. rys. II.4.). Mniejsze kwoty
wyłożono na lokalne instytucje kultury (41 mln zł), rewitalizację przestrzeni (30,7 mln zł) oraz odnowę obiektów
zabytkowych (29,6 mln zł). Jeżeli chodzi o przeciętną wielkość realizowanych projektów w przyjętym podziale, to
największą skalę miały inwestycje w ponadlokalną infrastrukturę kulturalną (średnio 16 mln zł), podczas gdy te w lokalną
były około 3 razy mniejsze (6,6 mln zł). Nieco mniejsze pod względem wielkości były projekty rewitalizacji (6,3 mln
zł). Podobne kwoty wykładano przeciętnie na inwestycje w projekty odnowy (4,3 mln zł), jak również w infrastrukturę
turystyczną (4,4 mln zł).
W ujęciu przestrzennym, w podziale na podregiony statystyczne (NUTS 3), najwięcej projektów realizowanych było
w podregionie bielskim (rys. II.1. i rys. II.2.). Reprezentują one wszystkie wyznaczone rodzaje projektów, choć dominują
tam projekty z zakresu turystyki, rekreacji i sportu oraz lokalnej infrastruktury kulturalnej. Najmniej projektów wprowadzono
w życie w podregionie gliwickim, dotyczyły one głównie odnowy obiektów i kompleksów zabytkowych (tab. II.3.).
W pozostałych podregionach realizowano od 5 do 9 przedsięwzięć w ramach analizowanych programów pomocowych.
Największą wartość miały projekty wdrażane w podregionie katowickim, co wynikało z faktu, że były to z reguły bardzo
duże inwestycje w infrastrukturę kultury. Znaczące środki trafiły również na przedsięwzięcia w podregionie rybnickim.
Poszczególne rodzaje interwencji mają nieco odmienną strukturę przestrzenną: największe środki na infrastrukturę
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Najwięcej projektów miało na celu inwestycję w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub sportową. Realizowane były
ramach wszystkich działań, ale najczęściej w ramach Działań 3.1 i 3.2 ZPORR. Kolejnych 16 projektów przyczyniało
się do powstania lub zmodernizowania infrastruktury kultury, z czego w sześciu przypadkach przedsięwzięcie dotyczyło
instytucji o zasięgu ponadlokalnym, a pozostałe – lokalnym. Pozostałe projekty dotyczyły albo rewitalizacji różnego rodzaju
obszarów zdegradowanych lub zaniedbanych, albo odnowy pojedynczych obiektów lub ich kompleksów. Poszczególne
rodzaje projektów realizowane były de facto w ramach kilku działań programowych (tab. II.2.).

kulturalną trafiły do części centralnej województwa, na rewitalizację i odnowę – do części centralnej i południowej,
natomiast na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną – do części północnej i południowej.
TABELA II.3. Liczba projektów, ich całkowita wartość oraz wartość dofinansowania w podziale na podregiony
statystyczne oraz rodzaj interwencji.

Podregion

Ponadlokalna
infrastruktura
kulturalna

Bielski
Bytomski
Częstochowski
Gliwicki
Katowicki
Rybnicki
Sosnowiecki
Tyski
Ogółem

1
2
1

Bielski
Bytomski
Częstochowski
Gliwicki
Katowicki
Rybnicki
Sosnowiecki
Tyski
Ogółem

11,3
10,2
5,6

Bielski
Bytomski
Częstochowski
Gliwicki
Katowicki
Rybnicki
Sosnowiecki
Tyski
Ogółem

2

6

69,0

96,1
5,8
6,3
2,9
37,0

52,0

Lokalna infrastruktura
kulturalna

4
1

Rewitalizacja
przestrzeni
miejskiej,
wiejskiej
i obszarów poprzemysłowych

Liczba projektów
2

Odnowa
obiektów
i kompleksów zabytkowych, ich
wystroju lub
wyposażenia
1

1
3
1
1
1
3
2
2
1
1
10
8
11
Całkowita wartość projektów w mln zł
3,5
17,5
3,7
4,9
1,7
8,0
18,7
6,9
5,6
20,3
8,1
15,5
18,2
14,2
5,7
2,1
8,6
65,6
50,5
47,3
Wartość dofinansowania w mln zł
2,1
9,8
2,8
3,5
1,3
2,2
8,6
4,3
4,2
13,5
6,1
11,4
13,3
7,7
3,8
1,5
5,2
41,0
30,7
29,6
1
2
2

Infrastruktura
turystyczna,
rekreacyjna
i sportowa

6
4
4
1
1
3
3
22
5,6
11,1
38,7
2,1
21,8
8,5
9,2
97,0
3,5
7,3
24,5
0,3
10,8
4,4
6,1
56,9

Ogółem

14
7
6
4
5
7
9
5
57
41,6
26,1
46,0
10,1
100,3
65,9
46,6
19,9
356,6
24,0
17,0
28,7
2,5
54,1
41,8
29,2
12,8
210,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych (N=57) w ramach ZPORR i INTERREG.

Zdecydowana większość analizowanych projektów (blisko 3/4) realizowana była przez gminy (rys. II.3.). Średnia wielkość
przedsięwzięć tych jednostek samorządu terytorialnego wynosiła około 5 mln zł. Podobna była wartość projektów,
na których realizację dofinansowanie otrzymały kościoły lub związki wyznaniowe (4 projekty). Nieco większą skalę
(średnio 6,8 mln zł) miały inwestycje, które podjęte zostały przy wsparciu środków ZPORR przez instytucje samorządu
regionalnego. Największą wartość miały jednak projekty realizowane przez uczelnie wyższe, o przeciętnej wartości
19,1 mln zł i dofinansowaniu w wysokości 10,3 mln zł. Ponadto pojedyncze projekty o niewielkiej wartości realizowała
organizacja pozarządowa oraz starostwo powiatowe.
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RYSUNEK II.3. Projekty według rodzaju beneficjenta na tle podziału województwa śląskiego na gminy
i podregiony statystyczne.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych (N=57) w ramach ZPORR i INTERREG.

Wpływ realizacji projektów na instytucję – beneficjenta
W opinii ponad 90% beneficjentów znaczenie środków unijnych w działalności ich instytucji w zakresie świadczenia usług
z zakresu kultury lub turystyki było w ostatnich latach bardzo duże lub duże (odpowiednio 54,6 oraz 38,6 % instytucji,
które wypełniły ankiety).
Ze względu na ograniczenia finansowe w zakresie nakładów na kulturę i turystykę związane ze szczupłymi zasobami
budżetów instytucji kultury oraz gmin wszyscy beneficjenci stwierdzili, iż uzyskanie dofinansowania unijnego było
kluczowe, by projekt został zrealizowany. Ogółem w przypadku prawie połowy projektów realizacja przedsięwzięcia
w ogóle nie doszłaby do skutku bez wsparcia w ramach ZPORR/INTERREG. Nieco ponad połowa projektów byłaby
natomiast zrealizowana w dłuższej perspektywie czasowej, podzielona na mniejsze etapy. Porównując różne typy projektów
szczególne duże znaczenie dla stworzenia szansy wdrożenia danej inwestycji miały środki EFRR w przypadku projektów
dotyczących ponadlokalnej infrastruktury kulturalnej (75% z nich bez wsparcia unijnego nie doszłaby w ogóle do skutku),
a także lokalnej infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej (odpowiednio 57%
i 56% projektów w tych kategoriach zdaniem beneficjentów nie doszłaby do skutku). Projekty związane z rewitalizacją
przestrzeni publicznych zostałyby natomiast zrealizowane bez dofinansowania unijnego lecz ich zakres i czas realizacji
uległyby zmianie (por. tab. II.4.).

23
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INFRASTRUKTURA KULTURALNA

REWITALIZACJA I ODNOWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków (N=57) o dofinansowanie.

Układ kolorystyczny rodzajów projektów zgodny z rys. II.2.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I SPORTOWA

RYSUNEK II.4. Wartość dofinansowania projektów w podziale na rodzaje interwencji na tle podziału województwa śląskiego na gminy.

TABELA II.4. Wpływ dofinansowania projektów z funduszy unijnych na możliwość i czas ich realizacji w świetle
badań ankietowych wśród beneficjentów.

Liczba projektów

Projekt byłby
zrealizowany lecz
w dłuższej perspektywie
czasowej podzielony
na etapy

Realizacja projektu
nie doszłaby do skutku

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

44

100,0

24

54,5

20

45,5

18

40,9

8

44,4

10

55,6

Lokalna infrastruktura
kulturalna

7

15,9

3

42,9

4

57,1

Odnowa obiektów
i kompleksów zabytkowych,
ich wystroju lub wyposażenia

7

15,9

5

71,4

2

28,6

Ponadlokalna infrastruktura
kulturalna

4

9,1

1

25,0

3

75,0

Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej, wiejskiej i obszarów
poprzemysłowych

8

18,2

7

87,5

1

12,5

Beneficjenci, którzy
odpowiedzieli na ankietę
ogółem
Według typów beneficjentów
Infrastruktura turystyczna,
rekreacyjna i sportowa

Źródło: badania ankietowe wśród beneficjentów (N=44).

Prawie połowa projektów (48%) była według ankietowanych beneficjentów częścią szerszego zamierzonego lub
realizowanego przez nich etapowo przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie turystyki lub kultury. Jak można się
było spodziewać elementem szerszych działań rewitalizacyjnych była większość projektów związanych z rewitalizacją
przestrzeni (miejskiej, wiejskiej i obszarów poprzemysłowych). Na uwagę zwraca także fakt, iż ponad 70% projektów
dotyczących lokalnej infrastruktury kultury stanowiło zdaniem beneficjentów etap szerszego przedsięwzięcia w danej
instytucji lub gminie.
Według 86% respondentów realizacja projektu nie pomogła znacząco w przyciąganiu prywatnych darczyńców
i sponsorów. Nieco bardziej pozytywny wpływ tego typu choć nadal słaby zauważyły zarówno lokalne, jak i ponadlokalne
instytucje kultury (odpowiednio 29 i 25% z nich zauważyło tego typu wpływ).
Generalnie beneficjenci nie widzą barier, które utrudniały osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów projektu (91%).
Ponad 2/3 z nich nie widzi jednak także sprzyjających czynników lub trendów zewnętrznych, które wspomogłyby
osiągniecie zamierzonych efektów projektu w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego gminy lub powiatu, w którym
był on realizowany.
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Prawie wszyscy beneficjenci potwierdzają pozytywny wpływ dofinansowanego w ramach ZPORR/INTERREG projektu na
działalność instytucji (96%). Przejawia się on przede wszystkim zdaniem beneficjentów w rozwinięciu i zróżnicowaniu oferty
kulturalnej i turystycznej, a także wzroście jakości oferowanych usług oraz wzroście liczby odwiedzających i użytkowników.
Dla ponad połowy beneficjentów realizacja projektów wiązała się także z poprawą stanu technicznego i modernizacją
użytkowanych budynków i obiektów. 41% projektów umożliwiło zdaniem beneficjentów stworzenie nowych miejsc pracy
niezbędnych by podnieść jakość lub poszerzyć zakres działalności instytucji.

II.2. Relacja zrealizowanych inwestycji do celów i priorytetów
regionalnych dokumentów strategicznych
II.2.1. Projekty ZPORR a Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego
na lata 2000–20208
TABELA II.5. Cele i kierunki strategiczne wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa odnoszące się do sfer
kultury i turystyki a projekty zrealizowane w ramach ZPORR i INTERREG.

Cel strategiczny

I. Wzrost wykształcenia
mieszkańców i ich
zdolności adaptacyjnych
do zmian społecznych
i gospodarczych
w poczuciu
bezpieczeństwa
społecznego
i publicznego (m.in.
kwestie dostępu
do infrastruktury
sportowej i turystycznej,
wzmacniania potencjału
twórczego i tożsamości)

Liczba projektów
infrastrukturalnych
ZPORR/INTERREG
wpisujących się
w dany kierunek
działań

Kierunek działań

3 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze
i wzmocnienie środowisk twórczych (podkreślając
jej rolę społeczną, integracyjną i promocyjną)
4 Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego
stylu życia (ośrodki turystyki i rekreacji, szlaki
piesze, konne, rowerowe, obiekty sportowe
i rekreacyjne, tereny zielone, przestrzenie
publiczne, dla mieszkańców i dla turystów)
7 Poprawa warunków mieszkalnych (rewitalizacja
centrów miast, układów wiejskich oraz terenów
poprzemysłowych)

4 Modernizacja sektora rolno-spożywczego
i rozwijanie działalności pozarolniczej
(turystka i rekreacja, agroturystyka)
5 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
III. Wzrost innowacyjności
regionu (m.in. poprzez wypracowanie i rozwój
i konkurencyjności
regionalnych produktów markowych w ramach
gospodarki
turystyki biznesowej, miejskiej i kulturowej,
wiejskiej, pielgrzymkowej, rekreacyjnej, aktywnej
i specjalistycznej; rozbudowa infrastruktury
turystycznej, promocja województwa
i oddziaływanie na wizerunek dla turystów
i inwestorów)
1 Wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych
(m.in. rozwój infrastruktury kultury i edukacji)
IV. Poprawa jakości
środowiska naturalnego 2 Zagospodarowanie centrów miast oraz
zdegradowanych dzielnic
i kulturowego oraz
zwiększenie atrakcyjności 3 Rewitalizacja terenów zdegradowanych
przestrzeni
4 Kształtowanie ośrodków wiejskich
6 Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania
zasobów wodnych

23

21

23

2

29

8
18
3
8
1

Źródło: opracowanie własne, (N=57).

Każdy z analizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach ZPORR oraz INTERREG wpisał
się w co najmniej jeden z kierunków działań założonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, niektóre z nich
jednocześnie w 2, 3 a nawet 4 kierunki, np. łącząc działania związane z rewitalizacją ze zwiększaniem atrakcyjności
turystycznej, poprawą wizerunku regionu lub tworzeniem przestrzeni sprzyjających aktywnemu stylowi życia, czy też
łącząc kierunek związany ze zwiększaniem uczestnictwa mieszkańców w kulturze z innymi celami. Projekty te odnosiły się
w największej mierze do pierwszego regionalnego celu strategicznego związanego przede wszystkim z dostępnością usług
8

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2005.
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II.2.2. Projekty ZPORR/INTERREG a Strategia Rozwoju Kultury
w Województwie Śląskim na lata 2006–20209
Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim (a także omawiana w dalszej części Strategia Rozwoju Turystyki)
powstawała równolegle lub nawet później z realizacją analizowanych inwestycji ZPORR/INTERREG. Wnioskodawcy nie
mogli zatem celowo wpisywać się w cele główne i szczegółowe tych dokumentów. Fakt ten nie jest jednak przeszkodą,
by spojrzeć na dofinansowane inwestycje z perspektywy tych sektorowych dokumentów strategicznych, a szczególnie
z punktu widzenia zdiagnozowanych w nich silnych i słabych stron oraz celów.
Realizowane w ramach ZPORR projekty mogły przyczynić się do wzmocnienia wskazanych w strategii silnych stron
regionu w dziedzinie kultury tj. potencjału środowisk twórczych oraz utrzymania wysokiego poziomu edukacji artystycznej
na poziomie wyższym (szkoły wyższe). Wbrew uznaniu policentryczności województwa za silną stronę w odniesieniu
do dostępu do kultury – projekty ZPORR raczej pogłębiły jednak dysproporcje w tym zakresie, szczególnie pomiędzy
najsilniej rozwiniętą centralną częścią województwa, a jego częścią północną i północno-zachodnią (nierównomierne
nasycenie infrastrukturą).
TABELA II.6. Wydatki na projekty infrastrukturalne w dziedzinie kultury i turystyki w ramach ZPORR i INTERREG
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na podregiony statystyczne województwa śląskiego.

12,20

8,90

3,30

bytomski

21,26

13,73

7,53

5,45

5,45

częstochowski

2,36

gliwicki

2,36

58,74

rybnicki
sosnowiecki

47,67

4,36

Ogółem

4,34

4,36

katowicki

5,42

37,07

15,77

37,03

45,87

53,68

0,63

4,99

11,07

10,94

5,49

5,45

21,15

21,15

27,33

9,54

17,79

16,95

65,43

18,30

18,30

15,87

10,64

5,23

6,08

40,26

17,61

4,05

13,56

15,88

33,49

12,90

6,57

6,34

12,19

45,01

tyski
Ogółem

15,11

Turystyka, sport i rekreacja

Rewitalizacja
i odnowa
19,45

Odnowa obiektów
i kompleksów zabytkowych,
ich wystroju lub wyposażenia

bielski

Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej, wiejskiej
i obszarów poprzemysłowych

W tym:

Lokalna infrastruktura
kulturalna

Ponadlokalna infrastruktura
kulturalna

Infrastruktura kulturalna

Podregiony

W tym:

19,91

11,14

8,77

69,68

Źródło: opracowanie własne, N=57.

9

Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020, Public Profits Sp. z o. o., Poznań 2006.
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kulturalnych, sportowym i rekreacyjnych na poziomie lokalnym oraz poprawą estetyki i zagospodarowania przestrzeni
publicznych (kierunki IV.2, IV. 3, IV. 4). Ponad połowa z nich mogła także potencjalnie przełożyć się (choć w bardzo różnym
stopniu) na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu (kierunek działań III.5). Co istotne, kilka projektów mogło
wzmocnić rozwój obszarów metropolitalnych (kierunek IV.1) tj. projekty związane z ponadlokalną infrastrukturą kulturalną
oraz infrastrukturą edukacyjną w zakresie sztuki (por. tab. II.5.). Stosunkowo niewielka liczba projektów wpisujących się
w kierunki III.4 i IV.4 wynika natomiast częściowo z faktu, iż wiele mniejszej wartości projektów związanych z lokalną
infrastrukturą kulturalną, sportową i rekreacyjną dofinansowanych zostało w perspektywie programowej 2004–2006
w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”.

Największą kwotę na 1 mieszkańca wydano w podregionie katowickim, przede wszystkim ukierunkowując środki
finansowe na ponadlokalną infrastrukturę kulturalną, a więc wzmacniając funkcje metropolitalne Katowic w zakresie
kultury (tab. II.6.). Stosunkowo duże środki wydane na 1 mieszkańca w podregionie rybnickim (drugie miejsce
w regionie) były równomiernie rozdysponowane pomiędzy różnego typu projekty infrastrukturalne, brak było wśród
nich jednak takich, które wspierałyby infrastrukturę kulturalną o ponadlokalnym znaczeniu – a więc ich oddziaływanie
jest głównie lokalne czy też subregionalne. Jakkolwiek w podregionie częstochowskim ogółem wydano na 1
mieszkańca kwotę wyższą od średniej dla regionu, wydatki te dotyczyły przede wszystkim infrastruktury turystyki,
sportu i rekreacji, podczas gdy projekt związany z infrastrukturą kulturalną (biblioteka uczelni wyższej) zrealizowano
jedynie w Częstochowie. Pewną równowagą dla zauważonych dysproporcji w dziedzinie projektów mogły być związane
z lokalną infrastrukturą kultury projekty zrealizowane w województwie w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”. W latach 2004–2006 aż 10 z nich przekroczyło wartość 400
tys. złotych. Niestety żaden z projektów o wyższej wartości nie został zrealizowany w podregionie częstochowskim.
Przy umiarkowanej wysokości wydatków na 1 osobę uwagę zwraca także stosunkowo duża kwota na osobę wydana
na infrastrukturę kulturalną w podregionie bytomskim oraz najniższa w regionie kwota ogółem wydana na inwestycje
kulturalne i turystyczne w podregionie gliwickim, a także brak projektów w dziedzinie infrastruktury kulturalnej
w podregionie tyskim.
Za mocną stronę województwa uznano w strategii bogate dziedzictwo materialne. Liczne zrealizowane w ramach ZPORR
projekty odnowy obiektów i przestrzeni historycznych sprzyjają jego zachowaniu i wyeksponowaniu (tab. II.7.). Projekty
ZPORR dały także pewną szansę poprawy, zidentyfikowanych jako słabe strony, niskich kompetencji kulturowych oraz
braku wykształconych potrzeb uczestnictwa w kulturze wysokiej wśród mieszkańców regionu. Z pewnością poprawił się,
wskazywany jako słabość, zły stan techniczny obiektów kultury. Projekty realizowane w ramach ZPORR nie rozwiązały
jednak słabości związanych „zamknięciem się instytucji [kultury] na siebie”. Niewiele projektów posiadało potencjał, by
wygenerować szersze formy współpracy kulturalnej w obrębie regionu czy też poza nim. Za wyjątki można uznać Centrum
Symfonia oraz Centrum Sztuki Filmowej Kosmos. Żaden z projektów nie zainspirował znacząco współpracy pomiędzy
środowiskiem kultury a środowiskiem biznesu czy też wspólnych projektów w dziedzinie kultury sektora prywatnego
i publicznego.
Spośród wskazanych w strategii szans, projekty ZPORR wzmocniły z pewnością dwie związane w turystyką i jakością
życia mieszkańców regionu – tj. „rozwój turystyki” (w tym: turystyki niszowej – przemysłowej – pielgrzymkowej, tu projekty
zrealizowane w Zabrzu, Rybniku oraz Częstochowie i Pszowie) oraz spełnienie „wzrastających wymagań mieszkańców
w stosunku do jakości przestrzeni publicznych” (m.in. Marklowice, Koniecpol, Ustroń, Bielsko-Biała, Centrum Nauki
i Edukacji Muzycznej Symfonia, Parki Podjasnogórskie w Częstochowie, Żywiec). Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym
mogły też przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności regionu w stosunku do innych, powszechnie utożsamianych
z ofertą kulturalną, województw (wzmocnienie wizerunku związanego z kulturą jako przezwyciężenie zdiagnozowanych
w strategii słabości).
W wizji wyznaczonej w strategii nakreślono następujący wizerunek kulturalny województwa śląskiego, podkreślając, że
powinien on być adresowany do turystów, mieszkańców i inwestorów:
[województwo śląskie] 1. regionem zróżnicowanym kulturowo, harmonijnie łączącym elementy odmiennych tradycji
i tożsamości kulturowych; 2. regionem, w którym kultura odzwierciedla i kształtuje podstawowe cnoty obywatelskie takie
jak otwartość, uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność społecznej współpracy, wpływając pozytywnie
na jakość kapitału społecznego; 3. regionem, w którym kultura jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego,
zwiększającym konkurencyjność ekonomiczną województwa, dającym szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny,
a w efekcie poprawiającym jakość życia jego mieszkańców; 4. regionem, w którym w sposób innowacyjny wykorzystuje
się potencjał twórczy środowiska artystycznego do jakościowej poprawy przestrzeni publicznej, w tym instytucji
użyteczności publicznej10.
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TABELA II.7. Projekty zrealizowane w dziedzinie infrastruktury kultury i turystyki ramach ZPORR a pola
strategiczne i kierunki działań wyznaczone w Strategii Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego.

Kompetencje
kulturowe

Dostęp do
kultury

Dziedzictwo
kulturowe

Treści
kulturowe

Liczba projektów
ZPORR wpisujących
się w dany kierunek

Kierunki działań
1.1 tworzenie i realizacja programów edukacji kulturowej/edukacji
w zakresie kształtowania kompetencji kulturowych
1.2 edukacja w zakresie zarządzania kulturą – prowadzenie prac
badawczych, kształcenie menedżerów kultury
1.3 edukacja środowisk twórczych (do skutecznego radzenia sobie
w nowych warunkach organizacyjno-prawnych)
2.1 zwiększenie i ułatwianie dostępu do uczestnictwa w kulturze
2.2 budowa nowych obiektów kulturalnych i poprawa stanu
istniejących obiektów kultury
2.3 poszukiwanie atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści
kulturowych
2.4 wspieranie programów współpracy ponadregionalnej
2.5 poprawa informacji i promocji kulturalnej
2.6 wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
3.1 rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
prowadzenie projektów badawczych na jego temat
3.2 inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego
3.3 popularyzacja dziedzictwa kulturowego (w tym z użyciem
najnowszych technik)
3.4 rewitalizacja i renowacja obiektów zabytkowych
3.5 rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych
i znajdowanie dla nich nowych funkcji
3.6 wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby
turystyki (promocja, tworzenie produktów turystyki kulturowej)
3.7 tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu
4.1 tworzenie warunków oraz instrumentów umożliwiających
twórcze działania
4.2 rozwój szkolnictwa artystycznego i projektowego
4.3 rozwój współpracy środowisk twórczych z biznesem i jego
otoczeniem
4.4 wspieranie rozwoju wzornictwa przemysłowego i sztuki
użytkowej
4.5 podnoszenie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej

16
0
0
20
22
6
1
1
5
0
0
5
19
4
10
3
5
2
2
1
32

Źródło: opracowanie własne, (N=57).

Projekty ZPORR jedynie w ograniczonym stopniu odnoszą się do pierwszego wymiaru proponowanego wizerunku
województwa śląskiego tj. różnorodności kulturowej i wielokulturowych tradycji i przeszłości regionu. Spośród takich,
które uwzględniły specyfikę kulturową regionu wspomnieć można o projekcie dotyczącym kompleksu rezydencjonalnoparkowego Habsburgów czy projekcie dotyczącym odnowienia budynków Teatru Polskiego i rynku w Bielsko-Białej,
projekcie w Rudach Wielkich oraz projektach dotyczących dziedzictwa poprzemysłowego. Oprócz nich żaden z projektów
nie odniósł się m.in. do tradycyjnej kultury śląskiej rozumianej szerzej niż górnictwo, do niemieckiego czy żydowskiego
dziedzictwa kulturowego, stanowiących istotne części składowe owej różnorodności kulturowej.
Projekty realizowane w ramach ZPORR ciągle w niewielkim stopniu przyczyniają się do budowy kapitału społecznego
regionu. Niewiele projektów realizowanych jest we współpracy lub w koordynacji z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, co istotne jest przykładowo w projektach ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, które powinny
tworzyć szerszą sieć. W niewielkim stopniu realizowane projekty angażują, w trakcie lub po zakończeniu, lokalne
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (wyjątkiem może być amfiteatr w Jaworzu) czy stanowią miejsce aktywizacji
społeczności lokalnej (pozytywnym przykładem jest biblioteka w Bytomiu). W wielu przypadkach współpraca z innymi
partnerami lokalnymi (z branży kultury lub turystyki) mogłaby się przyczynić do wzmocnienia efektów projektów, np.
poprzez wspólną organizację większych wydarzeń, wspólną promocję, oznakowanie, itp. Często współpraca funkcjonuje
dobrze jedynie w obrębie jednostek tego samego rodzaju, np. wspólne przedsięwzięcia samorządowych instytucji kultury
w ramach danej gminy lub instytucji kultury jednego typu np. muzea.
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Pole
strategiczne

W odniesieniu do punktu trzeciego (kultura elementem rozwoju gospodarczego), projekty ZPORR przyczyniły się
w dużym stopniu do poprawy poziomu życia mieszkańców w odniesieniu do dostępności i jakości dóbr i usług kultury,
a poprzez poprawę estetyki przestrzeni publicznych wpłynęły na poziom i jakość życia mieszkańców. Nie wytworzyły się
jednak bezpośrednio silne, nowe związki pomiędzy sektorem kultury a innymi sektorami, które mogłyby uczynić z kultury
istotny element rozwoju gospodarczego województwa.
Czy projekty ZPORR wykorzystały w sposób innowacyjny potencjał twórczy środowiska artystycznego (4. składowa
proponowanej w strategii wizji województwa)? Wydaje się, że bezpośrednio w bardzo ograniczonym stopniu. Przykładowo,
jedynie projekt „Symfonia” ze względu na wysoką jakość i innowacyjność wzniesionego obiektu architektury oraz stworzonej
pomiędzy nowym budynkiem Akademii Muzycznej a jej zabytkowym gmachem przestrzeni publicznej wykorzystał duży,
doceniany w kraju i za granicą potencjał młodych twórców ze Śląska w zakresie architektury i urbanistyki.
W ramach strategii wyznaczono 4 pola strategiczne: kompetencje kulturowe, dostęp do kultury, dziedzictwo kulturowe
oraz treści kulturowe oraz szczegółowe kierunki działań w obrębie każdego z nich11. Za wyjątkiem kierunków działań
ściśle związanych z działaniami „miękkimi” (tj. 1.2 edukacja w zakresie zarządzania kulturą, 1.3 edukacja środowisk
twórczych do skutecznego radzenia sobie w nowych warunkach organizacyjno-prawnych, 3.1 rozpoznawanie zasobów
dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie projektów badawczych na jego temat oraz 3.2 inwentaryzowanie dziedzictwa
kulturowego) projekty infrastrukturalne realizowane w dziedzinie kultury i turystyki w ramach ZPORR dotyczyły wszystkich
przyjętych w strategii kierunków działań. 40 spośród 57 (70%) analizowanych projektów w dziedzinie kultury i turystyki
w ramach ZPORR wpisywało się w kierunki działań wyznaczone w ramach strategii. Pozostałe 17 projektów dotyczyło
infrastruktury rekreacyjno-sportowej sensu stricte (ścieżki rowerowej, baza noclegowa, obiekty ściśle sportowe) nie
wpływały więc na infrastrukturę kultury w regionie.
Ponad 1/3 ogółu projektów (22) dotyczyło bezpośrednio kierunku 2.2 „budowa nowych obiektów kulturalnych i poprawa
stanu istniejących obiektów kultury”. Tego typu projekty łączyły się najczęściej z realizacją dwóch innych kierunków
działań tj. 2.1 „zwiększenie i ułatwianie dostępu do uczestnictwa w kulturze” oraz 1.1 „tworzenie i realizacja programów
edukacji kulturowej”. Realizowane w małej skali projekty dotyczące lokalnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej mają
natomiast potencjał wspierania amatorskiego ruchu artystycznego (kierunek 2.6).
Wiele z projektów (łącznie aż 23 tj. 1/3 ogółu) dotyczyło odnowy i rewitalizacji obiektów zabytkowych, w tym 4 obiektów
i obszarów poprzemysłowych. Na ich bazie możliwa jest także realizacja innych dwóch celów tj. wykorzystywania
szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu dla potrzeb turystyki – tworzenie produktów turystyki kulturowej
(kierunek 3.6, potencjalnie tego typu produkty mogło wzmocnić lub wykreować aż 10 projektów) oraz „podnoszenie
wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” (kierunek 4.5). Aż 32
spośród 57 analizowanych projektów ZPORR (ponad połowa) dotyczyło odnowy ważnych przestrzeni publicznych lub
istotnych obiektów publicznych i zabytkowych w danej gminie, podnosząc znacząco estetykę przestrzeni publicznych
(rynki, przestrzenie rekreacji, zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych, odnowienie obiektów w centrum danego
miasta lub będących symbolami danej miejscowości).
Jeśli chodzi o rozwój produktów turystyki kulturowej szczególnie ważne są projekty dotyczące dziedzictwa poprzemysłowego
(Zabrze, Rybnik) oraz innowacyjny projekt odnoszący się do tradycji hodowli żubrów w lasach pszczyńskich (zagroda
żubrów w Pszczynie). Równie innowacyjny jest projekt na Górze Birów w Ogrodzieńcu, tworzący zupełnie nowy, lecz
wpisujący się w dotychczasową ofertę turystyczno-kulturalną gminy, produkt turystyki kulturowej. Rewitalizacja
kompleksu opactwa w Rudach Wielkich pozwoli natomiast na wzmocnienie jego roli jako ważnego produktu turystyki
kulturowej w regionie. Potencjalnie atrakcyjnym produktem turystyki kulturowej jest też kompleks rezydencjonalnoparkowy Habsburgów w Żywcu, gdzie dzięki projektowi ZPORR żywieckie muzeum uzyskało dodatkowe przestrzenie
użytkowe, w tym ekspozycyjne oraz poprawiła się ogólna estetyka zespołu. Duże wzmocnienie dotychczasowej funkcji
kulturalnej i turystycznej miało miejsce w Koszęcinie (ponad dwukrotny wzrost korzystających w 2009 r. w stosunku do
2004 r.). Projekt dotyczący zamku w Pszczynie pozwolił natomiast na co najmniej utrzymanie jego dotychczasowego
znaczenia na szlakach turystyki kulturowej. Potencjalnie pomocny w wytworzeniu nowego produktu turystyki kulturowej
opartego o bogatą kolekcję muzeum w Bytomiu mógł być zrealizowany przez nie projekt. W pozostałe kierunki działań
Strategii Rozwoju Kultury projekty ZPORR wpisywały się z mniejszą częstotliwością. Niemniej jednak podkreślić należy,
iż stosunkowo niewiele z nich wpisało się w kierunek 2.3 „poszukiwanie atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści
kulturowych”, za szczególnie udane w tym zakresie można uznać trzy z nich tj. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
„Symfonia”, „Centrum Sztuki Filmowej Kosmos” oraz projekt na Górze Birów w Ogrodzieńcu.
Niektóre z projektów mogą znacząco przyczynić się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego (kierunek 3.3) – niestety żaden
z projektów ZPORR nie wykorzystuje znacząco najnowszych technik prezentacji dziedzictwa np. multimedialnych. Podkreślić
też należy, iż 3 z projektów ZPORR w istotnym stopniu służą wspieraniu kierunku działań 3.7 „tworzenie zasobów dziedzictwa
kulturowego regionu”. Są to projekty realizowane w bibliotekach uniwersyteckich (Częstochowa, specjalistyczna biblioteka
w ramach centrum „Symfonia”) oraz projekt w kinie Kosmos, dzięki któremu stworzono infrastrukturę przechowywania,
udostępniania i poszerzania unikalnych zbiorów Filmoteki Śląskiej. Równie ważne, nawet jeśli mniej liczne są działania
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Zmiany w konsumpcji kulturalnej i dostępności do dóbr i usług kultury na terenie
województwa śląskiego w latach 2003–2009 na tle całego kraju w świetle danych
statystycznych GUS
W okresie realizacji ZPORR i po jego zakończeniu województwo śląskie utrzymało swój udział w kraju jeśli chodzi
o miejsca na widowni w stałej sali w teatrach i instytucjach muzycznych, nieznacznie wyższy niż udział województwa
w ogólnej liczbie ludności kraju (zob. Załącznik 4.). Dane statystyczne wskazują, że użytkujące dane obiekty instytucje
zintensyfikowały swoją działalność – realizując w 2009 r. o 50% więcej przedstawień i koncertów niż w roku 2003
i przyciągając o 50% większą widownię. Tym samym w dziedzinie koncertów muzycznych i przedstawień teatralnych
(głównie za sprawą tych pierwszych) rośnie udział województwa śląskiego w kraju, zarówno jeśli chodzi o liczbę
przedstawień i koncertów, jak i słuchaczy oraz widzów.
Udział widzów kin w województwie śląskim w ogóle widzów kin w Polsce wzrósł w okresie 2003–2009 o prawie 5%.
Aż 14,7 % widzów kin w Polsce uczęszcza do kin w województwie śląskim, przy czym odsetek ten w przypadku multipleksów
jest nieznacznie mniejszy i wynosi 14,2% (2009 r.). Oznacza to, że proporcjonalnie większy odsetek widzów w potencjalnie
oferujących bardziej ambitny repertuar kinach studyjnych oraz małych placówkach poza głównymi ośrodkami miejskimi
regionu rekrutowany jest z województwa. O ile w 2003 r. liczba widzów w kinach na 1000 ludności była w województwie
znacznie poniżej średniej krajowej (zaledwie 87% średniej krajowej) – do 2009 r. przekroczyła ona znacznie średnią
krajową (120% średniej krajowej). Liczba uczestników imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach
w województwie śląskim jest nadal mniejsza od średniej dla kraju. Uwagę zwraca jednak rosnąca liczba członków
zespołów artystycznych (w 2009 r. 13,3% wszystkich członków zespołów artystycznych w kraju). Stabilna jest natomiast
liczba członków kół i klubów.
Jakkolwiek województwo śląskie nie jest powszechnie kojarzone z zabytkami i działalnością muzealną, udział zwiedzających
muzea i oddziały muzealne w województwie śląskim w ogólnej liczbie zwiedzających muzea w Polsce w ciągu roku wzrósł
pomiędzy 2003 a 2009 r. o prawie 1 punkt procentowy z 4,18% do 5,14%. W całej Polsce w latach 2003–2009 liczba
odwiedzających muzea wzrosła o jedną czwartą. W województwie śląskim dynamika wzrostu była znacznie większa, liczba
odwiedzających muzea w 2009 r. była o połowę większa od liczby odwiedzających w 2003 r. (706 300 osób w 2003 r.,
1 090 820 w 2009 r.). Dynamika ta byłaby jeszcze większa, gdyby nie pogorszenie się nastroju ekonomicznego w 2009 r.
Wskaźniki za 2008 r. były bowiem jeszcze lepsze – 1 287 756 zwiedzających tj. o 4/5 więcej niż w 2003 r. Z drugiej strony
taka tendencja spadkowa pomiędzy 2008 a 2009 r. jak w województwie śląskim nie wystąpiła w skali kraju.
Pewien niepokój w świetle danych statystycznych może budzić malejąca liczba pracowników bibliotek przekładająca się
na spadek udziału pracowników bibliotek w województwie śląskim w ogólnej liczbie pracowników bibliotek w Polsce oraz
odzwierciedlająca negatywny trend ogólnopolski malejąca liczba czytelników. Jakkolwiek województwo śląskie nadal
cechuje się ponadprzeciętną aktywnością czytelniczą mieszkańców (m.in. liczba czytelników na 1000 mieszkańców
znacznie przewyższa średnią krajową) obserwowana jest stała tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę czytelników
w ciągu roku, liczbę czytelników na 1000 ludności czy liczbę wypożyczeń (por. Załącznik 5).
Można stwierdzić w oparciu o dynamikę podstawowych wskaźników, iż rośnie konkurencyjność regionu w tych
dziedzinach kultury, w których jest on tradycyjnie mocny lub z którymi jest w powszechnej świadomości w odniesieniu do
kultury częściej kojarzony (szczególnie działalność muzyczna, w pewnym stopniu filmowa), ale także, powoli w dziedzinie
muzeów (jakkolwiek w tej ostatniej znacząco lepsza pozycja konkurencyjna sąsiednich województw, przede wszystkim
małopolskiego, jest niekwestionowana). W dziedzinie koncertów i przedstawień teatralnych do osiągnięcia cytowanych
wskaźników statystycznych mogły przyczynić się instytucje, w których realizowano projekty w ramach ZPORR (np. Teatr
Polski w Bielsku-Białej).
W dalszej części analizy (zob. rozdział III.1.1.) przestawione zostaną szczegółowe dane dotyczące tego w jakim stopniu
inwestycje realizowane w ramach ZPORR przyczyniły się do uzyskania cytowanych wyżej wskaźników statystycznych przez
województwo w dziedzinie infrastruktury i konsumpcji kulturalnej. Biorąc pod uwagę wielkie zaniedbania infrastrukturalne
poprzednich dziesięcioleci ich znaczenie we wzmacnianiu pozytywnych trendów (np. wzrost liczby widzów i słuchaczy
w instytucjach teatralnych i muzycznych) i hamowaniu negatywnych zjawisk (np. spadek czytelnictwa, dominacja
multipleksów w ofercie kinowej) w odniesieniu do infrastruktury i konsumpcji kulturalnej w regionie jest z pewnością
duże, biorąc pod uwagę wysoką ogólną kwotę wydaną na kulturę w ramach ZPORR, w szczególności środki dostępne
w ramach ZPORR na inwestycje w infrastrukturę kulturalną.
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wpisujące się w pole strategiczne „treści kulturowe”, takie jak „tworzenie warunków i instrumentów umożliwiających
twórcze działania” (5 projektów dotyczące ponadlokalnych instytucji kultury − Teatr w Bielsko-Białej, zespół pałacowoparkowy w Koszęcinie, Centrum Sztuki filmowej „Kosmos” oraz 2 artystyczne szkoły wyższe). Projekty zrealizowane przez
Akademię Muzyczną w Katowicach oraz ASP w Katowicach wpisują się też w cele 4.2 „rozwój szkolnictwa artystycznego
i projektowego” oraz, pośrednio 4.3 „rozwój współpracy środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem”. Jakkolwiek
w Strategii Rozwoju Kultury podkreśla się potencjał województwa śląskiego w dziedzinie sztuk użytkowych i designu, jedynie
projekt infrastrukturalny zrealizowany przez ASP realizuje w pewnym stopniu ten cel.

Dla utrzymania czytelników i rozwinięcia oferty bibliotek istotne mogły być takie projekty infrastrukturalne, jak budowa
centrali miejskiej biblioteki publicznej w Jaworznie, przeniesienie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej do nowej siedziby
w wyremontowanej tzw. Siejbie w ramach projektu INTERREG, a szczególnie rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bytomiu oraz modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. W ramach projektu
ZPORR w Akademii Muzycznej także stworzono nowoczesną, specjalistyczną przestrzeń biblioteczną. W przyciąganiu
uczestników imprez kulturalnych, członków zespołów artystycznych i klubów ważna jest natomiast baza domów i centrów
kultury oraz obiektów wielofunkcyjnych. Jej modernizacji dotyczyło 6 projektów w ramach ZPORR (w Chorzowie, Rybniku,
Łazach, Żorach, Ustroniu oraz Buczkowicach). Przy realizacji imprez plenerowych i masowych w gminach przydatne
mogą być natomiast projekty dotyczące przestrzeni miejskich (placów, rynków, parków). W ramach ZPORR zrealizowano
m.in. projekty modernizacji rynku w Koniecpolu, Tropikalnej Wyspy w Marklowicach, rewitalizacji rynku w Bielsko-Białej
oraz Ustroniu.
Na utrzymanie i przyciągnięcie nowych odwiedzających muzea w województwie potencjalny wpływ mają projekty ZPORR
dotyczące placówek muzealnych i użytkowanych przez nie obiektów. W ramach ZPORR zrealizowano 5 tego typu projektów:
w Pszczynie, Bytomiu, Żywcu, Zabrzu oraz Gliwicach. Ich oddziaływanie w tym zakresie należy jednak traktować z dużą
ostrożnością – znacznie większy wpływ na liczbę odwiedzających placówki muzealne mogą bowiem mieć prężnie zarządzane
placówki prywatne. Przykładem powstałe w 2006 r. Muzeum Browaru Żywiec, które przyciąga co roku ok. 100 tys. turystów.
Atrakcjami turystycznymi dostępnymi do zwiedzania są też inne obiekty udostępnione lub zrewitalizowane, w całości lub
jako etap szerszej inwestycji w ramach ZPORR: rekonstrukcja zespołu pocysterskiego w Rudach, Śląskie Centrum Edukacji
Regionalnej – pałac w Koszęcinie, projekt w gminie Ogrodzieniec czy adaptacja wieży ciśnień na terenie zabytkowej kopalni
Ignacy w Rybniku. W utrzymanie widzów w kinach studyjnych i ich edukacji w dziedzinie bardziej ambitnego repertuaru
filmowego swój wkład ma natomiast z pewnością Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach. Trzeba jednak brać
pod uwagę łączny wpływ wielu projektów publicznych finansowanych od 2004 r. z wielu źródeł (oprócz ZPORR m.in. środki
własne gmin i województwa, FOŚ, Fundusz Norweski, już trwające lub ukończone projekty w ramach RPO).

Wydźwięk projektów realizowanych ze ZPORR w dziedzinie kultury w środowisku artystycznym
i wśród ekspertów w dziedzinie kultury w świetle raportów na Kongres Kultury Województwa
Śląskiego 2010
Na poziomie ogólnym eksperci w dziedzinie kultury i sztuki, którzy przygotowali opracowania sektorowe na Kongres Kultury
Województwa Śląskiego w 2010 r. dostrzegają pozytywną rolę środków unijnych w modernizacji infrastruktury kulturalnej
województwa. W raportach zauważają m.in. wkład projektów unijnych w podnoszenie stanu technicznego teatrów,
remonty i modernizacje centrów i domów kultury, bibliotek, tworzenie nowoczesnych przestrzeni koncertowych, wspieranie
sztuki filmowej oraz pośrednio ich rolę w tworzeniu bazy dla organizacji festiwali (muzycznych, filmowych) oraz innych
wydarzeń i imprez kulturalnych. W świetle raportów kongresowych pewnym zagrożeniem wydaje się to, iż system grantowoprojektowy może kierować uwagę samorządów w stronę medialnych, spektakularnych wydarzeń i projektów, jednocześnie
odwracając uwagę od niezbędności stałego zasilania instytucji kultury ze środków samorządowych, dbałości o dobrą kadrę
merytoryczną owych instytucji oraz posiadania ogólnej, długofalowej, spójnej wizji rozwoju kultury i zaspokajania potrzeb
kulturalnych mieszkańców, a także ich edukacji kulturalnej. Problemem jest też wymuszony w ramach systemu grantowego
nacisk na formalną zgodność efektów projektów (głównie ilościowych i finansowych) z założeniami przewidzianymi we
wnioskach projektowych, co może powodować marginalizację kwestii jakości artystycznej i merytorycznej zrealizowanych
projektów oraz świadczonych na ich bazie usług kulturalnych, co znacznie trudniej jest wyrazić poprzez wskaźniki ilościowe.
Przykładem może być opinia autora raportu o domach kultury:
Środki grantowe płynące do domów kultury z Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
samorządów wojewódzkiego, powiatowych i gminnych nie zostały zmarnowane. Przede wszystkim pobudziły inicjatywę
animatorów kultury i skłoniły do myślenia w kategoriach projektów, a nie oderwanych od siebie, pojedynczych wydarzeń
(…) [Ale] przy realizacji grantów, zwłaszcza europejskich, niepokojąco rozrosła się biurokracja, a czas zwrotu pieniędzy
wyłożonych na realizację zadania przekracza niekiedy granice przyzwoitości. Prawdą jest również, że dla grantodawców
często liczy się tylko porządek w papierach, bo działań, które finansują, na ogół nie oglądają na własne oczy. W przypadku
dofinansowań unijnych zdziwienie budzą też czasami przesadne wymagania promocyjne, jakby mniej ważne było to, co
się robi, od tego, że wydawane są właśnie pieniądze Unii Europejskiej12.

W kilku przypadkach autorzy raportów wymieniają konkretne projekty lub odnoszą się do konkretnych instytucji.
W kontekście trafności alokacji środków ZPORR w dziedzinie kultury za wyraźnie docenione przez środowisko ekspertów
w dziedzinie kultury można z pewnością uznać „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia”. Inwestycja Akademii
Muzycznej została uznana za wysokiej klasy obiekt, wzór dla innych. Ze środków ZPORR wsparte zostały projekty
infrastrukturalne dwóch najważniejszych dla środowiska kultury instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki w regionie
tj. Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej. To właśnie one przygotowują przyszłych artystów i twórców, a więc
tworzą kapitał kulturowy, który może być wykorzystany zarówno na potrzeby komercyjnych działalności związanych
z kulturą (np. design), jak i tworzyć niezbędny potencjał ludzki przyszłych instruktorów i animatorów kultury.
12

Miłoszewski L., Domy kultury w województwie śląskim, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis, s. 10.
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II.2.3. Projekty ZPORR a Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie
Śląskim na lata 2004–201314
Patrząc na projekty w dziedzinie infrastruktury kultury i turystyki zrealizowane w ramach ZPORR w odniesieniu do
wyróżnionych w Strategii Rozwoju Turystyki obszarów i rejonów rozwoju produktu turystycznego oraz kierunków rozwoju
turystyki w wyróżnionych rejonach województwa (tab. II.8.), największą zgodność realizowanych projektów ze strategią widać
w przypadku rejonu pszczyńskiego. Realizowane w Pszczynie i powiecie pszczyńskim projekty mogły znacząco wzmocnić już
dużą siłę przyciągania turystów do Pszczyny, przede wszystkim turystów weekendowych oraz jednodniowych odwiedzających,
zarówno kulturowych, jak i rekreacyjnych z obszaru województwa, ale też spoza niego. Inwestycje w rejonie pszczyńskim są
ponadto w dużym stopniu komplementarne wobec siebie. Z kolei projekt rewaloryzacji Parków Podjasnogórskich przyczynił
się do wzmocnienia dominującego kierunku turystyki w rejonie Częstochowy tj. turystyki pielgrzymkowej.
W rejonie północno-wschodnim inwestycje związane z turystyką aktywną i obsługą turystów wiejskich są stosunkowo
liczne, ale ze względu na stosunkowo niewielkie środki finansowe a więc i rozmiary inwestycji i fakt, iż odnoszą się
one głównie do lokalnych inwestycji w infrastrukturę obsługi szkolnych grup turystycznych lub lokalnej infrastruktury
kulturalnej, poza projektem związanym z Górą Birów w Podzamczu, który stanowi istotny uzupełniający produkt
turystyczny w stosunku do dobrze znanej oferty ruin zamku w Podzamczu-Ogrodzieńcu, nie mają one potencjału by
znacząco wzmocnić ofertę turystyczną tego rejonu.
W obejmującym Beskidy rejonie południowym projekty ZPORR mogły prowadzić przede wszystkim do wzmocnienia
potencjału dla rozwoju turystyki kulturowej, w mniejszym natomiast stopniu dotyczyły turystyki aktywnej. Z jednej strony
można to uznać za pewną słabość projektów ZPORR – nie przyczyniły się do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej
rejonu. Z drugiej jednak strony koncentrując się na innym segmencie rynku turystycznego stworzyły podstawy dla rozwoju
produktu turystyki kulturowej komplementarnego wobec produktów turystyki aktywnej, pozwalając na dywersyfikację
oferty turystycznej tej części województwa śląskiego – co można uznać za pozytywny fakt. Rejon zachodni województwa
nie był jak dotąd regionem przyciągającym turystów. Jakkolwiek w ramach ZPORR nie zrealizowano tam inwestycji
stricte ukierunkowanych na przyciąganie turystów, zrealizowane projekty m.in. inwestycje w infrastrukturę sportową
mogą z pewnością przyciągać pewna liczbę jednodniowych odwiedzających z powiatu i regionu (w szczególności
projekty w Gorzycach i Marklowicach). Projekt odnowy kompleksu pocysterskiego w Rudach Wielkich ma natomiast
szansę przekształcić ten już znany zespół pocysterski w jedną z czołowych atrakcji turystycznych regionu. W obrębie
wyróżnionego w strategii rejonu „aglomeracji śląskiej” liczne inwestycje w infrastrukturę kultury mogą pośrednio
przełożyć się na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru w ramach turystyki biznesowej, a bezpośrednio kulturowej
i przemysłowej, zgodnie z propozycjami strategii.
Projekty ZPORR najmniej liczne były w rejonie północno-zachodnim (tylko jeden projekt dotyczący ścieżek konnych
w Zbrosławicach). Podobnie w słabo rozwiniętym pod względem oferty turystycznej rejonie środkowo-zachodnim,
jakkolwiek niektóre przedsięwzięcia w ramach ZPORR tworzą nowe możliwości rekreacyjne dla mieszkańców konurbacji
górnośląskiej, za wyjątkiem projektu dotyczącego zespołu w Koszęcinie nie mają one wymiaru ponadlokalnego.
Tematyka projektów infrastrukturalnych realizowanych w sferze kultury i turystyki ramach ZPORR była zbieżna
w przypadku 3/4 tj. 18 spośród 24 celów kierunkowych Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim
(tab. II.9.)15.
Por. http://www.kongreskultury2010.pl/, raporty: Sieczka J., Raport o szkolnictwie artystycznym w województwie śląskim, Raport na Kongres
Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Klima J., Szymański G., Raport o finansowaniu kultury przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa śląskiego, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Jodliński L., Dyrektor Muzeum Śląskiego, Muzea
w województwie śląskim – raport sektorowy, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Wąchocka E., Teatr w województwie
śląskim (1999–2009), Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Miłoszewski L., Domy kultury…, op. cit.; Błaszczyk
M. J., Raport o muzyce klasycznej, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Raport o stanie bibliotek w województwie
śląskim opracowany przez Zespół Biblioteki Śląskiej, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis; Miczka T., Raport o stanie
kultury filmowej w województwie śląskim, Raport na Kongres Kultury Województwa Śląskiego 2010, maszynopis.

13

14
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013, opracowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach,
Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2004, s. 12.
15

Ibidem.
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W dziedzinie sztuki filmowej często wspominana była Instytucja Filmowa „Silesia Film” w odniesieniu do jej działalności
w ramach Centrum Sztuki Filmowej Kosmos. Spośród instytucji, których baza lokalowa została wsparta w ramach
ZPORR w raporcie na temat sztuki współczesnej podkreślono wagę Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jako instytucji
dysponującej doskonałą kolekcją sztuki współczesnej. W raporcie na temat czytelnictwa i bibliotek za istotny uznano
natomiast remont biblioteki miejskiej w Bytomiu. Za istotną instytucję teatralną w województwie śląskim spośród tych,
które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach ZPORR w raporcie na temat teatru uznano natomiast z pewnością
Teatr Polski w Bielsku-Białej13.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki…, s. 28-30.

Remont MDK w Ustroniu i rewitalizacja rynku w Ustroniu, modernizacja Teatru Polskiego
w Bielsko-Białej, rewitalizacja bielskiej starówki, rewitalizacja kompleksu rezydencjonalnoparkowego Habsburgów w Żywcu, pasterski szlak papieski gmina Węgierska Górka, ścieżka
pieszo-rowerowa i amfiteatr w Jaworzu, modernizacja ośrodka Beskidzkiej Wyższej Szkoły
Turystyki w Międzybrodziu Bialskim, projekt INTERREG w Zebrzydowicach

Zespół pocysterski w Rudach, kompleks basenowy NAUTICA
w Gorzycach, Tropikalna Wyspa w Marklowicach, odnowienie bazyliki w Pszowie. Pośrednio:
Scena na Starówce w Żorach, modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury

Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie, rewitalizacja pszczyńskiej starówki, budowa
pokazowej zagrody żubrów, ścieżki rowerowe w powiecie pszczyńskim, budowa ośrodka
sportów wodnych nad Zbiornikiem Łąckim

Schronisko młodzieżowe w Pawełkach, Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie,
rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi, ścieżka pieszo-rowerowa w Herbach,
trasy rowerowe w gminie Lubliniec
Wprost adresowane zarówno do mieszkańców, jak i turystów: Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu, Skansen Królowa Luiza w Zabrzu, Rewitalizacja Zamku Piastowskiego
w Gliwicach, Eurokamping Błędów. Pośrednio: Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu, Akademia Muzyczna w Katowicach, Centrum Sztuki
Filmowej Kosmos

Ścieżki konne w gminie Zbrosławice

turystyka wiejska, w oparciu
o krajobrazy leśnie i wiejskie,
rekreacyjna, aktywna

Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich

Projekty dotyczące turystyki zrealizowane w ramach ZPORR

tranzytowa, biznesowa

Częstochowa

Bezpośrednio
wskazane miejsca
i obszary

Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Grabowej, ścieżka rowerowa w rezerwacie
Parkowe gmina Janów, tereny rekreacyjno-sportowe w Pilicy, ciąg pieszo-rowerowy
w Olsztynie, pole namiotowe we Włodowicach, modernizacja rynku w Koniecpolu,
rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów
w Podzamczu

potencjał turystyki biznesowej

Potencjał rozwoju turystyki

TABELA II.8. Charakterystyka obszarów rozwoju produktu turystycznego/regionów turystycznych województwa śląskiego zgodnie z diagnozą w „Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie Śląskim na lata 2004–2013” a projekty infrastrukturalne w dziedzinie kultury i turystyki realizowane w ramach ZPORR (n=57).

Jeszcze więcej (29) projektów dotyczyło w jakimś stopniu celu kierunkowego „poszerzenie oferty kulturalnej,
rozrywkowej oraz widowiskowo-sportowej”. W tym przypadku mogły to być zarówno projekty dotyczące lokalnej
infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej, jak i o wydźwięku ponadlokalnym. Sześć projektów mogło przyczynić się
do stworzenia lepszych warunków dla turystyki sentymentalnej (związane z dziedzictwem Habsburgów (Żywiec),
Hochbergów (Pszczyna) oraz dziedzictwem kulturowym Bielsko-Białej, Rud Wielkich oraz Wielowsi), natomiast
3 dotyczyły miejsc już funkcjonujących jako ważne miejsca pielgrzymkowe (Częstochowa, Rudy Wielkie) lub
uznanych w strategii za posiadające potencjał dla wzrostu ruchu pielgrzymkowego (Pszów). W strategii w ramach
turystyki kulturowej rozpoznano też potencjał dla rozwoju turystyki przemysłowej w regionie. Odnosiły się do niej
jednak jedynie 2 projekty w ramach ZPORR: dotyczący skansenu górniczego Królowa Luiza w Zabrzu (projekt
wpisujący się w szerszą promocję miasta jako miejsca turystyki przemysłowej) oraz w Rybniku (projekt będący
dopiero zaczątkiem oferty turystycznej miasta w tym zakresie).
Duża liczba projektów 22 tj. ponad 1/3 związanych było z celem strategicznym „turystyka rekreacyjna, aktywna
i specjalistyczna”. Osiem z nich wpisywało się w cel kierunkowy „wzrost znaczenia turystyki pieszej”, 13 natomiast
w cel kierunkowy „wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej.” Cztery spośród projektów dotyczyły
pośrednio wzmacniania potencjału uzdrowiskowego województwa. Dwa realizowano w będącym uzdrowiskiem
Ustroniu, dwa natomiast w aspirującym do tego statusu Jaworzu. Realizowane w ramach ZPORR projekty nie
dotyczyły natomiast działań związanych z narciarstwem zjazdowym, biegowym, górską turystyką rowerową oraz
tworzeniem warunków do uprawiania sportów ekstremalnych.
Prawie co piąty projekt był zbieżny z celem kierunkowym „wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy noclegowej
i gastronomicznej” (łącznie 11). Były to głównie projekty samorządów modernizujące lokalną bazę noclegową
podstawowego standardu turystycznego obsługującą głównie szkolne grupy wycieczkowe (schroniska młodzieżowe
w Pawełkach i Grabowej, pole namiotowe w Rzędkowicach, kamping w Błędowie) lub innych instytucji
publicznych, które dzięki powstałej bazie mogą zdywersyfikować lub rozwinąć swoją dotychczasową działalność
(zespół pałacowy w Koszęcinie, ośrodek konferencyjno-szkoleniowy Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki, zespół
pocysterski w Rudach Wielkich). Pięć spośród 7 z nich zrealizowanych było w północnej części województwa.
Cztery projekty przyczyniły się natomiast do powstania nowych punktów gastronomicznych prowadzonych przez
prywatnych ajentów (zagroda żubrów w Pszczynie, projekt w zespole zamkowym w Żywcu, Centrum „Symfonia”
w Katowicach) lub zwiększenia atrakcyjności już realizowanej prywatnej działalności gastronomicznej (zamek
w Kończycach Małych w gminie Zebrzydowice). Przy czym 3 z nich zlokalizowane były w południowej części
województwa.
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Najwięcej projektów wpisało się w cele kierunkowe w ramach celu strategicznego „rozwój turystyki miejskiej
i kulturowej”. Warto przy tym podkreślić, iż przynajmniej jeden z realizowanych projektów dotyczył każdego
z wyznaczonych celów kierunkowych w ramach tego celu strategicznego. W szczególności 24 (aż 2/5 wszystkich
projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR w dziedzinie kultury i turystyki) dotyczyło celu
kierunkowego: „restauracja, promocja i udostępnianie turystom zabytkowych układów urbanistycznych oraz
obiektów architektury militarnej”, przy czym żadem z nich nie dotyczył obiektów architektury militarnej.

TABELA II.9. Badane projekty realizowane w ramach ZPORR i INTERREG a cele strategiczne i kierunkowe
założone w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego.
Cel strategiczny

Liczba
projektów

Cel kierunkowy

wzrost liczby turystów podróżujących
w interesach
wzrost znaczenia turystyki kongresowej
i konferencyjnej
Turystyka biznesowa
wspieranie turystyki związanej
z uczestnictwem w targach, wystawach
i giełdach
promowanie wyjazdów motywacyjnych
zwiększenie dostępności obiektów
archeologicznych dla celów turystycznych
restauracja, promocja i udostępnianie
turystom zabytkowych układów
urbanistycznych oraz obiektów architektury
militarnej
Turystyka miejska
rozwój turystyki przemysłowej
i kulturowa
poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej
oraz widowiskowo-sportowej
tworzenie warunków wzrostu odwiedzin
w ramach turystyki sentymentalnej
poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej
rozwój agroturystyki
utworzenie warunków do pełniejszego
Turystyka na
rozwoju ekoturystyki
obszarach wiejskich
zachowanie i udostępnianie turystom
zabytkowej architektury drewnianej
wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej
Turystyka tranzytowa
tworzenie warunków do korzystniejszego
i przygraniczna
rozwoju turystyki tranzytowej
wzrost znaczenia turystyki pieszej
rozwój i popularyzacja narciarstwa
zjazdowego
utworzenie odpowiednich warunków dla
narciarstwa biegowego
rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki
rowerowej
Turystyka
rekreacyjna, aktywna wspieranie rozwoju turystyki rowerowej
krajoznawczej
i specjalistyczna
wspieranie rozwoju turystyki wodnej
rozwój i upowszechnianie turystyki konnej
utworzenie warunków do uprawiania sportów
ekstremalnych i innych
utworzenie produktu markowego – śląska
turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna
Podnoszenie jakości
i dostępności
świadczonych usług
turystycznych oraz
wspieranie rozwoju atrakcyjnej bazy
budowa systemu
noclegowej i gastronomicznej
wsparcia rozwoju
markowych
produktów
turystycznych

Liczba projektów
przyczyniających się
do realizacji danego
celu kierunkowego
0
5

7
2
0
1

24
40

2
29
6
3
2

11

10
0
2

6

4
8
0
0
0

20

13
1
1
0
4

11

11

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki i wniosków projektowych (N=57).
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III.Wpływ analizowanych
inwestycji na rozwój
społeczno-gospodarczy
w skali lokalnej
i ponadlokalnej
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III.1. Oddziaływanie na gospodarkę lokalną
Rozwój lokalny i regionalny wyraża się poprzez trzy podstawowe elementy: wzrost dochodów (mieszkańców, samorządów
i przedsiębiorców), zmiany strukturalne w gospodarce oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców. W niniejszym
rozdziale ekspertyzy analizie poddano oddziaływanie ekonomiczne dofinansowanych projektów, czyli dwie pierwsze
składowe rozwoju lokalnego i regionalnego. W szczególności określono:
• wpływ projektów na przyciąganie nowych użytkowników;
• rolę projektów w tworzeniu nowych miejsc pracy i dochodów w otoczeniu (efekty mnożnikowe);
• wpływ na zmiany strukturalne, w tym na powstawanie tzw. kreatywnych działalności.
Analiza przeprowadzono na dwóch poziomach – dla ogółu projektów w oparciu o dane pozyskane od beneficjentów
z ankiet i wniosków oraz na poziomie poszczególnych studiów przypadku.
Omawiając oddziaływanie gospodarcze projektów trzeba mieć na uwadze podstawową sprawę. Poddane analizie
dofinansowane projekty z założenia miały charakter projektów niedochodowych, tzn. takich których celem nie było
wypracowywanie zysku. Ma to istotny wpływ na ich rzeczywiste oddziaływanie ekonomiczne. Uwzględniając niedochodowy
charakter tych inwestycji, który z natury rzeczy osłabia ich własne oddziaływanie gospodarcze, trzeba pamiętać, że mają
one różną siłę wpływania na wzrost aktywności ekonomicznej i zmiany strukturalne w swoim otoczeniu. Wśród 57
dofinansowanych projektów naszym zdaniem bezpośrednie oddziaływanie gospodarcze może dotyczyć co najwyżej 24
z nich (43%). Są to następujące typy projektów:
• przyczyniające się do powstania nowych atrakcji turystycznych lub zwiększenia atrakcyjności istniejących (np. odnowa
pałaców oraz zespołów klasztornych, turystyczne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, niektóre ścieżki
rowerowe, szlaki piesze i konne) (16 projektów);
• inwestycje w infrastrukturę turystyczną, w tym głównie w bazę noclegową (3 projekty);
• rewitalizacja centrów miast (4 projekty);
• flagowe przedsięwzięcia związane z infrastrukturą kulturalną (1 projekt).

III.1.1. Przyciąganie turystów i odwiedzających
Dokładne oszacowanie ogółu osób korzystających z efektów projektów ZPORR/INTERREG nie jest możliwe ze względu
na kilka czynników tj. brak informacji od wszystkich beneficjentów, niektóre podawane informacje są bardzo szacunkowe
(brak możliwości monitorowania liczby użytkowników, szczególnie w miejscach, w których wstęp jest bezpłatny). Istotne
jest jednak, iż według beneficjentów 44% użytkowników ogółem odwiedza dane miejsca lub instytucje dzięki realizacji
projektów ZPORR/INTERREG (średnia dla wszystkich projektów, których beneficjenci wypełnili ankiety).
Spośród badanych 57 projektów 15 deklarowało w dokumentacji projektowej, iż przyciągnie 10 tys. użytkowników/
zwiedzających lub więcej (tab. III.1.). Dotyczyły one przede wszystkim przedsięwzięć publicznych instytucji kultury lub
innych instytucji publicznych o zasięgu ponadlokalnym lub lokalnym w większym mieście (atrakcja turystyczna, obiekt
sportowy), gdzie wstęp jest biletowany lub prowadzona jest ewidencja odwiedzających i użytkowników. W przypadku
Parków Podjasnogórskich uznano, iż korzystają z nich zarówno mieszkańcy, jak i licznie odwiedzający Jasną Górę
pielgrzymi, stąd bardzo wysoki założony wskaźnik odwiedzających. Ze względu na dużą różnorodność wskaźników,
niektórzy beneficjenci w ogóle nie uwzględnili liczby odwiedzających wśród swoich wskaźników. Wspomniane 15
projektów łącznie, deklarujących duży potencjał przyciągania odwiedzających miało według dokumentacji projektowej
przyciągnąć aż 99% oczekiwanych użytkowników i odwiedzających, a jeśli nie uwzględniać w obliczeniach zaburzającego
je projektu dotyczącego Parków Podjasnogórskich 91 %.
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Projekt dotyczący
przestrzeni publicznej
głównego centrum
pielgrzymkowego
ruchu turystycznego
w regionie
powyżej 4 mln osób
Parki Podjasnogórskie
w Częstochowie

Projekty publicznych instytucji kultury lub innych
instytucji publicznych o zasięgu ponadlokalnym
lub lokalnym w większym mieście (atrakcja
turystyczna, obiekt sportowy), gdzie wstęp
jest biletowany lub prowadzona ewidencja
odwiedzających/użytkowników
10 000–49 999 osób
- Kompleks zamkowo-parkowy w Żywcu
- Teatr Polski w Bielsko-Białej
- Tropikalna Wyspa w Marklowicach etap I
- Kompleks Nautica w Gorzycach
- Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
w Koszęcinie
- Skansen górniczy Królowa Luiza w Zabrzu
- Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach
Raciborskich

Projekty dotyczące
infrastruktury rekreacyjnoturystycznej i przestrzeni
publicznych (oparte na
trudnych do zweryfikowania
szacunkach)
10 000–49 999 osób
- Szlak Papieski w gminie
Węgierska Górka
- Ścieżka w rezerwacie
Parkowe w gminie Janów

50 000–99 999 osób
- Centrum Sztuki Filmowej Kosmos
Powyżej 100 000 osób
- Zamek w Pszczynie
- Zagroda Żubrów w Pszczynie
- Biblioteka w Jaworznie

Powyżej 100 000 osób
- Frekwencja na rynku
w Ustroniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosków projektowych (N=57).

Wiele ze wspomnianych projektów pojawiło się jako chętnie odwiedzane atrakcje turystyczne w raporcie na temat ruchu
turystycznego w województwie przygotowanym w 2009 r. na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej.16 Porównując
założone we wnioskach wskaźniki z frekwencją deklarowaną przez beneficjentów odnośnie przyciągających największą
liczbę osób instytucji i atrakcji w ankietach przeprowadzonych dla potrzeb badania ewaluacyjnego, widać iż zostały one
osiągnięte a nawet przekroczone (por. Załącznik 6).
W przypadku kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu odwiedzającymi były zarówno osoby
zwiedzające wystawy Muzeum w Żywcu, jak i korzystające z kawiarni w obrębie kompleksu czy też spacerujące po
parku. Znacznie większa liczba osób niż zakładano korzysta z usług pływalni w Gorzycach (prawie pięciokrotnie
więcej) i odwiedza pomimo peryferyjnego położenia zespół pałacowy w Koszęcinie (sześciokrotnie więcej).
Dwukrotnie więcej osób odwiedza tereny rekreacyjne „Tropikalnej Wyspy” w Marklowicach (co najmniej 20 tys. osób
rocznie). Założone wskaźniki przekroczono także w przypadku Teatru Polskiego w Bielsko-Białej, zagrody Żubrów
(bardzo dobry wynik zważywszy na to, iż jest to zupełnie nowa atrakcja a założona liczba odwiedzających była
bardzo wysoka) oraz Centrum Sztuki Filmowej Kosmos i Skansenu Górniczego Królowa Luiza. Liczba kinomanów
w kinie Kosmos może być uznana za sukces zważywszy na zupełną zmianę profilu kina z typowego repertuaru
komercyjnego na ambitne kino studyjne, fakt, iż było ono zamknięte na czas remontu oraz musi konkurować
z komercyjną ofertą multipleksów. Wzrasta liczba osób odwiedzających skansen Górniczy Królowa Luiza oraz udział
tego oddziału w ogólnej liczbie zwiedzających Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (wzrost z przyczyniania
się do 24% ogółu frekwencji w muzeum w 2002 r. do 78 % w 2009 r.).17 Wskazuje to na umacniającą się rolę
skansenu wraz z kopalnią Guido jako przemysłowej atrakcji turystycznej Górnego Śląska. Trzykrotnie więcej niż
zakładano zwiedzających zamek w Pszczynie nie jest natomiast wynikiem niespodziewanym, gdyż we wniosku
projektowym założono znacznie mniejszą od już odwiedzających to miejsce liczbę turystów. Spośród placówek, które
nie deklarowały liczby odwiedzających we wniosku większą ich liczbę przyciąga Rybnickie Centrum Kultury (65 155
osób w 2009 r.) oraz Scena na Starówce w Żorach (30 460 w 2009 r.).

Źródło: ARC. Rynek i Opinia, Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2009 roku, raport generalny z badań dla Śląskiej
Organizacji Turystycznej, Warszawa 2009, s. 54.

16

17

Obliczenia własne na podstawie danych uzyskanych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
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TABELA III.1. Projekty ZPORR o największej deklarowanej liczbie zwiedzających i użytkowników.

TABELA III.2. Frekwencja w muzeach objętych wsparciem w ramach projektów ZPORR na tle całego regionu.
2002
Muzea w województwie
śląskim razem

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009 jeśli
2003=100

663 854

706 300

705 362

721 818

843 117 1 166 016 1 287 756 1 090 820

154

110 800

110 673

106 629

120 480

161 700

186 965

202 346

185 938

168

6 934

9 475

9 510

11 721

11 175

16 753

16 007

20 161

213

Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu

30 323

23 935

35 332

48 523

35 552

32 989

30 866

34 128

143

Muzeum Miejskie
w Żywcu

10 085

14 832

11 140

13 832

31 855

46 408

48 451

24 442

165

5 059

5 340

5 340

5 813

6 914

2 468

2 863

6 191

116

163 201

164 255

167 951

200 369

247 196

285 583

300 533

270 860

165

16,69

15,67

15,12

16,69

19,18

16,03

15,71

17,05

Muzeum Górnictwa
Węglowego
w Zabrzu. Skansen
Górniczy
„Królowa Luiza”

1,04

1,34

1,35

1,62

1,33

1,44

1,24

1,85

Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu

4,57

3,39

5,01

6,72

4,22

2,83

2,40

3,13

Muzeum Miejskie
w Żywcu

1,52

2,10

1,58

1,92

3,78

3,98

3,76

2,24

0,76

0,76

0,81

0,82

0,21

0,22

0,57

23,26

23,81

27,76

29,32

24,49

23,34

24,83

w tym, placówki
beneficjenci ZPORR
lub użytkownicy
obiektów odnowionych
i zmodernizowanych
w ramach ZPORR:
Muzeum Zamkowe
w Pszczynie
Muzeum Górnictwa
Węglowego
w Zabrzu. Skansen
Górniczy
„Królowa Luiza”

Muzeum w Gliwicach.
Oddział Zamek
Piastowski
Placówki muzealne
będące beneficjentami
ZPORR razem
Udział placówek
muzealnych będących
beneficjentami
lub użytkownikami
obiektów odnowionych
i zmodernizowanych
w ramach ZPORR we
frekwencji w muzeach
województwa (w%)
Muzeum Zamkowe
w Pszczynie

Muzeum w Gliwicach.
Oddział Zamek
Piastowski
Placówki muzealne
będące beneficjentami
ZPORR razem

24,58

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w poszczególnych instytucjach, dla Bytomia dane za 2003–2008 za BDR,za 2009 za:

Raport o stanie miasta Bytomia 2009, Urząd Miejski w Bytomiu 2010.
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Biorąc pod uwagę negatywny trend dotyczący spadku czytelnictwa w skali kraju, unowocześnienie bazy infrastrukturalnej
placówek bibliotecznych mogło go potencjalnie odwrócić lub przynajmniej osłabić w tych gminach i miejscowościach,
gdzie realizowane były projekty tego typu tj. w Jaworznie, Bytomiu oraz Żywcu. Modernizacja infrastruktury bibliotek
może im także potencjalnie poszerzyć pola działalności o różnorodne oparte na sektorze książki, ale nie ograniczone
do niego oferty. Podobnie jak w przypadku muzeów od bibliotek oczekuje się bowiem w coraz większym stopniu, iż
będą spełniały także rolę miejsc integracji i spotkań społeczności lokalnej oraz edukacji kulturalnej. Wspomniane trzy
projekty biblioteczne realizowane w ramach ZPORR i INTERREG nie mogły doprowadzić do poprawy dostępności
bibliotek z punktu widzenia liczby ludności przypadającej na jedną bibliotekę. Mogły natomiast sprzyjać utrzymaniu
dotychczasowych i przyciągnięciu nowych czytelników, zwiększeniu liczby wypożyczeń i jakości obsługi czytelników oraz
stworzyć lepsze warunki do przechowywania i powiększania księgozbioru oraz rozwijania szerszej działalności kulturalnej
danej placówki.

III.1.2. Oddziaływanie ekonomiczne projektów w świetle wyników
badań beneficjentów
Dwie grupy efektów ekonomicznych poddano ocenie beneficjentów – wpływające na funkcjonowanie samej instytucji
beneficjenta (oddziaływanie wewnętrzne) oraz efekty generowane przez inwestycję w otoczeniu.
Wzrost liczby odwiedzających lub korzystających z obiektu czy też uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych
zaobserwowało ponad 86% respondentów – beneficjentów EFRR. Ponad połowa z tych, którzy byli w stanie oszacować
ilościowo wpływ projektu na wzrost liczby odwiedzających wskazała, że zrealizowany projekt odpowiadał za co najmniej
50% wzrost liczby odwiedzających. Dla ¼ respondentów był on znaczący – między 25 a 50% wzrostu liczby turystów
i użytkowników (tab. III.3.). Niespełna 20% beneficjentów określiło ten wzrost w przedziale między 10 a 25%.
Równocześnie jedynie 13,6% podmiotów (czyli 4 beneficjentów) wskazało, że dzięki projektowi wzrosły przychody
wypracowywane przez podmiot samodzielnie. Większość projektów nie wpłynęła w istotnym stopniu na wzrost kosztów
funkcjonowania beneficjenta. 1/5 respondentów stwierdziła, że projekt nie wpłynął w ogóle na zwiększenie kosztów,
a niemal tyle samo, że wpłynął on w bardzo małym stopniu (wzrost kosztów o mniej niż 10%). Na wzrost kosztów między
10–29% wskazała ¼ badanych beneficjentów. Duży i bardzo duży wzrost kosztów (odpowiednio między 50 a 100%
i ponad 100%) zadeklarowało 1/5 beneficjentów.
Zdaniem respondentów ekonomiczny efekt realizacji projektu dla samej instytucji wiązał się przede wszystkim ze
stworzeniem nowych miejsc pracy pozwalających na podniesienie jakości świadczonych usług lub poszerzenie ich zakresu.
Na ten aspekt wskazało 40,9% pytanych beneficjentów. W świetle odpowiedzi beneficjentów 44 dofinansowanych
projektów przyczyniło się do powstania u nich 151 nowych miejsc pracy. Liczbą stworzonych miejsc pracy zdecydowanie
wyróżniają się cztery podmioty. Przypada na nie aż 55% wszystkich nowych miejsc pracy. Około 1/3 zrealizowanych
projektów nie towarzyszyło powstanie nowych miejsc pracy.

18

2008 r. – 102 515 osób, 2009 r. 99 293 osób – dane uzyskane w Muzeum Browaru Żywiec.

41

III. WPŁYW ANALIZOWANYCH INWESTYCJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY...

Stosunkowo najbardziej szczegółowe dane można uzyskać w odniesieniu do frekwencji w poszczególnych placówkach
i oddziałach muzealnych. Od kilku lat utrzymuje się wzrostowy trend jeśli chodzi o odwiedzających muzea w regionie
ogółem – dzięki projektom ZPORR pięć uczestniczących w nich placówek muzealnych utrzymało swój wysoki udział
w ogólnej frekwencji muzealnej w regionie (tab. III.2.). Te pięć muzeów odpowiada za prawie ¼ całej frekwencji
muzealnej w województwie! Jest to bardzo pozytywny wynik szczególnie zważywszy na to, iż od 2006 r. w regionie
pojawiły się przyciągające rzesze turystów dwa nowe muzea prywatne (Muzeum Browaru Żywiec, które rocznie
przyjmuje około 100 tys. gości18 oraz Tyskie Browarium przyciągające około 40 tys. osób rocznie). Odnowienie
elewacji zamku w Pszczynie pomogło mu utrzymać a nawet nieco wzmocnić czołową pozycję w województwie jeśli
chodzi o liczbę odwiedzających muzea (w 2009 r. 17% wszystkich zwiedzających w regionie). Jak wspominano,
szczególnie dynamicznie (ponad dwukrotnie) wzrosła liczba odwiedzających skansen górniczy Królowa Luiza. Od
czasu przeprowadzki z dotychczasowej siedziby w tzw. Budynku Siejby Muzeum w Żywcu także przyjmuje dwa razy
więcej gości, nieco gorszy wynik muzeum jeśli chodzi o frekwencję w 2009 r. można wytłumaczyć zmianą aranżacji
wystaw w ramach innego programu międzynarodowego wsparcia finansowego, w jakim uczestniczyło po ZPORR
muzeum. Pełne efekty ZPORR w przypadku Zamku Piastowskiego w Gliwicach będą natomiast widoczne dopiero
w przyszłych latach. Niska frekwencja w muzeum w 2007 i 2008 r. wynika z tego, iż właśnie wtedy realizowano
w nim prace remontowe.

TABELA III.3. Wpływ zrealizowanego projektu na wzrost liczby odwiedzających.
Odsetek wzrostu odwiedzających dzięki projektowi

Liczba beneficjentów

0
1-9,9
10,0-24,9
25,0-49,9
50,0-74,9
75,0-100
b.d.
Wszystkie kategorie odpowiedzi

4
3
8
10
7
7
5
44

Odsetek beneficjentów
9,3
7,0
18,6
20,9
16,3
16,3
11,6
100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań beneficjentów (próba=44).

W ocenie ¾ beneficjentów zrealizowane przez nich projekty miały znaczący udział w przyciąganiu do gminy
odwiedzających/turystów spoza gminy. Aż połowa z nich określiła ten wpływ jako bardzo silny lub silny, a ¼ jako stosunkowo
silny. Brak wpływu projektu w tej sferze zadeklarował tylko 1 beneficjent. Ponadto prawie 2/3 respondentów uważa, że
realizacja projektu wpłynęła na rozwój innych działalności w zakresie turystyki w miejscowości i gminie. Najczęściej
wskazywano na wzrost turystyki rowerowej (5 respondentów), agroturystyki (3 respondentów), handlu i gastronomii
(3 respondentów) i usług noclegowych (3 respondentów).
Przedstawiciele beneficjentów byli natomiast znacznie mniej przekonani co do wpływu projektu na wzrost liczby inwestycji
prywatnych spoza sektora kultury i turystyki realizowanych w gminie. Ponad 1/3 z nich stwierdziła, że takiego wpływu nie
było, zaś około 2/5, że był on bardzo mały lub mały. Żaden z beneficjentów nie zgodził się ze stwierdzeniem, że wpływ
ten był silny bądź bardzo silny.
Zdaniem ankietowanych beneficjentów dofinansowane projekty raczej słabo wpłynęły na powstanie nowych miejsc pracy poza
beneficjentami. 30% badanych stwierdziło, że brak takiego wpływu, a niemal tyle samo, że był on bardzo mały. Stymulowanie
przez zrealizowany projekt nowych miejsc pracy w jego otoczeniu było bardzo silne lub silne zdaniem 15% respondentów.
Celem określenia typów projektów, które w opinii badanych osób w największy sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego
w otoczeniu, wyselekcjonowano te inwestycje, dla których beneficjenci uznali, że mają co najmniej stosunkowo silny wpływ we
wszystkich czterech analizowanych aspektach, tj. przyciąganie odwiedzających/turystów, rozwój innych działalności w zakresie
turystyki, wzrost liczby inwestycji prywatnych spoza sektora kultury i turystyki, tworzenie nowych miejsc pracy poza instytucją
– beneficjentem. Projektów takich było sześć. Cztery z nich wiązały się ze stworzeniem nowej atrakcji turystycznej, a dwa
z rewitalizacją zabytkowych centrów miast. W opinii autorów cztery z tych sześciu projektów rzeczywiście mają potencjał ku
takiemu oddziaływaniu, ocena dwóch pozostałych jest w naszym mniemaniu zbyt optymistyczna.
Reasumując tę część ekspertyzy: opinie beneficjentów co do postrzeganego wpływu projektu na wzrost gospodarczy w otoczeniu
są zbliżone do rzeczywistego ich oddziaływania w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu liczby inwestycji
prywatnych. Natomiast beneficjenci zdecydowanie przeceniają znaczenie projektów w przyciąganiu do gminy odwiedzających/
turystów spoza gminy oraz ich wpływ na rozwój innych działalności w zakresie turystyki w miejscowości i gminie.

III.1.3. Ekonomiczne oddziaływanie na otoczenie w świetle wybranych
wskaźników wzrostu gospodarczego gmin w okresie 2007–2009
Postanowiono przetestować, czy wpływ zrealizowanych projektów jest na tyle zauważalny w gospodarce lokalnej gminy
lub powiatu, w którym został on zrealizowany, żeby odzwierciedlić się w podstawowych wskaźnikach ekonomicznych
tę gminę opisujących. Przeprowadzenie takiego badania jest uzasadnione w zasadzie tylko dla niektórych gmin, gdzie
zrealizowano takie inwestycje. Mianowice dla takich jednostek, gdzie inwestycja ta wpisała się we wzmocnienie ich
przewagi komparatywnej w zakresie wiodącej lub istotnej działalności gospodarczej (np. kolejna inwestycja turystyczna
w gminie, gdzie turystyka odgrywa znaczącą rolę) lub dla takich, gdzie inwestycja była znacząca w relacji do ogólnej
wielkości lokalnej gospodarki. Zawęża to zbiór badanych gmin do następujących: Pszczyna, Marklowice, Koszęcin,
Ogrodzieniec, Gorzyce, Żywiec, Zbrosławice i Włodowice, Pilica i Kuźnia Raciborska. Do listy tej dodano także pozostałe
miejscowości, gdzie przeprowadzono studia przypadku (Bytom, Jaworze, Katowice, Koniecpol, Sosnowiec), ale ze
względu na cechy projektów lub cechy miejsc, naszym zdaniem niemożliwe jest wysnuwanie dla tych gmin sensownych
wniosków z analizy statystycznej podstawowych wskaźników.
Podstawowym uwarunkowaniem jest fakt, że większość inwestycji została zakończona w 2008 r., stąd można odnieść się
tylko do 1 pełnego roku ich działania (najnowsze dane GUS są dostępne za 2009 r.), co jest bardzo krótkim czasem na
badania oddziaływania gospodarczego.
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Wyniki odniesiono do średniej wartości dla wszystkich gmin w powiecie, w którym znajduje się gmina oraz do średniej
dla typu gmin w województwie śląskim i całego województwa.
Wnioski oparte na dynamice tych trzech wskaźników należy interpretować bardzo ostrożnie. Każda z tych miar ma
bowiem dość istotne słabości. Podmioty gospodarcze są ujmowane według miejsca rejestracji, a nie faktycznej
działalności – jeśli przedsiębiorca spoza gminy zlokalizuje na jej terenie placówkę, to w rejestrze REGON nie zostanie
to wykazane. Część firm, które zaprzestały działalności nie wyrejestrowuje się, więc dynamiczny wskaźnik liczby firm
może być zawyżony. Współczynnik bezrobocia jest obliczany stosunkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni
do jednostek w wieku produkcyjnym. Trzeba pamiętać, że tak ujęty wskaźnik nie pozwala uwzględnić zróżnicowania
stopy aktywności zawodowej, co może dość mocno wpływać na jego wysokość. Wreszcie na trzeci wskaźnik – wielkość
dochodów osiąganych z podatku PIT – w sposób nieproporcjonalny mogą wpływać pojedynczy podatnicy – szczególnie
właściciele przedsiębiorstw prowadzący je w postaci firm osób fizycznych. Podatku PIT nie płacą ponadto rolnicy, co
utrudnia porównanie obszarów wiejskich z miejskimi.
TABELA III.4. Dynamika (poglądowa) niektórych wskaźników gospodarczych dla wybranych gmin i powiatów
województwa śląskiego w latach 2007-2009.
Dynamika liczby prywatnych podmiotów
gospodarczych wg sekcji PKD 2004

Jednostka terytorialna

Ogółem
Gorzyce

G

Gorzyce

P

––

Dynamika
Dynamika
wskaźnika
przychodów
budżetu
bezrobocia
Handel
Gastronomia
Rekreacja,
i naprawy
i noclegi
kultura i sport (2009-2007) gmin z PIT
––
+
––
+
––

–

0-

0-

––

+

+

Marklowice

G

++

++

++

++

++

––

Marklowice

P

++

++

++

++

++

+

––

––

––

0-

0

0+

––

––

––

++

+

–

Koszęcin

G

Koszęcin

P

Kuźnia Raciborska

G

+

+

––

––

0-

––

Kuźnia Raciborska

P

+

++

––

––

0+

–

G

+

–

––

–

++

+

P

0+

+

++

0+

++

++

Ogrodzieniec
(obszar wiejski)
Ogrodzieniec
(obszar wiejski)
Pilica (miasto)

G

+

+

––

–

+

+

Pilica (miasto)

P

+

++

––

–

0-

0+

–

––

––

+

0+

+

Włodowice

G

Włodowice

P

+

0-

––

++

–

+

Pszczyna (miasto)

G

+

+

++

0

+

0-

Pszczyna (miasto)

P

-

-

++

-

0

-

Zbrosławice

G

+

++

–

–

+

++

Zbrosławice

P

+

++

––

0-

+

++

Żywiec

G

+

0+

–

+

––

+

Żywiec

P

+

+

++

+

0+

+

Oznaczenia: G – gmina na tle innych gmin tego samego typu, P – gmina na tle innych gmin powiatu; ++ wyraźny wzrost w porównaniu z obszarem
odniesienia, + wzrost w porównaniu z obszarem odniesienia, 0 – bez zmian w porównaniu do obszaru odniesienia (odpowiednio 0+ i 0- niewielkie zmiany
w porównaniu do obszaru odniesienia zgodnie z charakterem znaku), – spadek w porównaniu z obszarem odniesienia, – – wyraźny spadek w porównaniu
z obszarem odniesienia. Uwzględniono, że wskaźnik bezrobocia ma charakter destymulanty – tzn. - ++ oznacza, że bezrobocie wyraźnie spadło.
Źródło: zestawiono na podstawie danych GUS.
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Wybrano trzy podstawowe wskaźniki, które mają na celu przybliżenie oddziaływania projektów dla trzech grup podmiotów:
przedsiębiorców, mieszkańców i samorządów:
• Zmiana współczynnika bezrobocia (w 2009 r. w stosunku do 2007 r.) na tle tendencji w województwie śląskim
i poszczególnych typach gmin. Współczynnik bezrobocia określono przy tym jako udział zarejestrowanych bezrobotnych
w ludności gminy w wieku produkcyjnym.
• Przyrost liczby firm w sekcji handel i naprawy oraz hotele i restauracje (w 2009 r. w stosunku do 2007 r.) na tle
tendencji w województwie śląskim i poszczególnych typach gmin (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie).
• Przyrost podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w wartościach nominalnych w 2009 r. w stosunku do 2007 r.).

Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie analizy tych wskaźników (tab. III.4.)? Pierwszy jest taki, że w żadnej gminie nie
nastąpił wzrost we wszystkich potencjalnych sferach, na które mógł oddziaływać zrealizowany projekt. Bardzo blisko tego
były Marklowice, gdzie w porównaniu do innych gmin w powiecie (ale już nie do wszystkich gmin wiejskich województwa)
nastąpił wzrost we wszystkich badanych sferach. Wydawałoby się, że wpływ badanych projektów będzie szczególnie
widoczny w przyroście podmiotów z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Tak rzeczywiście było, ale tylko w przypadku dwóch
miejscowości przyrost ten był większy zarówno od średniej dla danego typu gmin, jak i względem innych gmin w powiecie
(Marklowice i Pszczyna). Jeśli odnieść go do tylko jednej grupy porównawczej (gmin danego typu w województwie lub
gmin w powiecie), to liczba miejscowości zwiększa się w tym względzie do czterech. Podobnie w zakresie wpływu na wzrost
liczby podmiotów z zakresu rekreacji, kultury i sportu. Był on wyraźny w przypadku trzech gmin, przy czym z wyjątkiem
Marklowic były to inne gminy niż te, które charakteryzował wyraźny wzrost firm z zakresu gastronomii i hotelarstwa. W sumie
największe współwystępowanie pomiędzy efektami danego projektu a pozytywnym trendem wzrostowym miało miejsce
w przypadku sytuacji na rynku pracy. Miało ono miejsce w przypadku 6 gmin, w tym w obydwu gminach wiejskich, gdzie
dzięki projektowi stworzono bezpośrednio najwięcej miejsc pracy (Koszęcin i Gorzyce). Oczywiście należy mieć na uwadze,
że współwystępowanie nie jest dowodem na zależność między badanymi procesami. Weryfikacji tej zależności posłużyło
kartowanie, obserwacja i wywiady w ramach studiów przypadku, co zwięźle omówiono w następnym podrozdziale.

III.1.4. Statystyczne wskaźniki wzrostu gospodarczego a wyniki badań
terenowych w ramach studiów przypadku
Przedsiębiorcy funkcjonujący w otoczeniu inwestycji, których opinie były zbierane w czasie studiów przypadku, wskazują,
że oddziaływanie zrealizowanych inwestycji na wzrost ich przychodów jest generalnie niewielkie. Gdyby na podstawie ich
opinii sporządzić zestawienie wpływu projektów na funkcjonowanie firm w otoczeniu, to w jego świetle:
1. w dwóch przypadkach wpływ ten jest zauważalny i korzystny (Koniecpol, Jaworze). W przypadku Koniecpola i Jaworza,
zrealizowane inwestycje przyczyniły się do większej atrakcyjności zlokalizowanych już wcześniej na tym terenie
placówek, przede wszystkim handlowych. Ponieważ jednak inwestycje te mają charakter lokalny wzrost przychodów
miejscowych przedsiębiorców nie był na tyle silny, by owocowało to stworzeniem nowych miejsc pracy. Większe
szanse ku temu istnieją w Koniecpolu, gdzie zmodernizowany rynek tworzy ramy do ożywienia funkcji handlowogastronomicznej.
2. w jednym przypadku jest on zauważalny i generalnie korzystny, przy czym kierunek tego oddziaływania zależy od
typu i lokalizacji w przestrzeni miasta badanego przedsiębiorcy (Zagroda Żubrów w Pszczynie). Nowa atrakcja była
na tyle istotna, że spowodowała obserwowalne przesunięcie kierunków eksploracji turystycznej, przy czym zdaniem
niektórych przedsiębiorców nastąpił „efekt substytucji”, który polega na tym, że wzrostowi przychodów jednych
placówek, towarzyszył spadek niektórych innych firm w tych miejscach, gdzie dotychczas skupiała się aktywność
gospodarcza (okolice rynku).
3. w dwóch przypadkach był on słabo zauważalny, chociaż zdaniem przedsiębiorców sam projekt przyciąga
odwiedzających i turystów (Żywiec i Marklowice). Zdaniem badanych przedsiębiorców inwestycje te nie przekładały
się na obroty istniejących wcześniej placówek, nie stwierdzono też nowej komercyjnej inwestycji poza obiektem, która
powstałaby głownie ze względu na jego funkcjonowanie. Fakt ten wynika głównie z długości i charakteru pobytu
odwiedzających („efekt enklawy”– odwiedzający nie penetrują okolicy) lub też z faktu, że dodatkowe przychody
w przeliczeniu na liczbę placówek są na tyle małe, że nie są percepowalne przez przedsiębiorców.
4. w sześciu analizowanych przypadkach wpływ ten był niezauważalny, gdyż zdaniem przedsiębiorców w otoczeniu nie
powstał dodatkowy popyt (Bytom, Sosnowiec, Katowice).

III.1.5. Efekty mnożnikowe wybranych inwestycji
Łączne efekty gospodarcze wywołane przez inwestycje są większe niż wynikałoby to tylko z ich efektów bezpośrednich
tzn. wielkości nakładów czy utworzonych nowych miejsc pracy. Bezpośredni wpływ danej działalności dodatkowo „mnoży
się” na skutek wzrostu dochodów i zatrudnienia wśród innych podmiotów w otoczeniu inwestycji.
Wzrost dochodów lub zatrudnienia wywołany w gospodarce lokalnej lub regionalnej przez bodziec w postaci rozwoju
pewnej działalności (czyli dodatkowego popytu) określany jest mianem popytowych efektów mnożnikowych19.
Podstawową metodą ilościowej oceny wpływu nowych inwestycji jest poznanie wielkości, struktury gałęziowej i rozkładu
geograficznego tych efektów. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje popytowych efektów mnożnikowych: zaopatrzeniowe
Zob. Domański R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa 1982; Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny
i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Stryjakiewicz T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004;
Domański B., Gwosdz K., Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Parysek J. i Stryjakiewicz T., Region społeczno-ekonomiczny
i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 217-238.
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Ilościowym przedstawieniem siły oddziaływania tego popytowego bodźca jest oszacowanie wartości mnożnika.
Mnożnik M ma następującą postać: M = (B + E/B), gdzie B to liczba miejsc pracy lub masa pieniądza wygenerowana
przez inwestycję będącą źródłem efektów mnożnikowych, a E to dodatkowe miejsca pracy (lub przychody) powstałe
w ich otoczeniu. Podstawową techniką mierzenia efektów mnożnikowych jest tzw. ujęcie przyrostowe. Polega ono
na szacowaniu stosunku przyrostowych zmian w wyróżnionej działalności do wynikających z nich zmian w całości
gospodarki na danym terenie. Pomiar taki opiera się na modelach przepływów międzygałęziowych lub na bezpośrednich
badaniach firm i mieszkańców. Wielkość efektu mnożnikowego wyraża się zazwyczaj przez masę pieniądza lub
liczbę dodatkowych miejsc pracy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę pomiaru efektów mnożnikowych
opartą na danych bezpośrednich, tzn. pochodzących od beneficjentów. Dane te uzyskano bądź za pomocą ankiet
i wywiadów bezpośrednich, bądź też z rocznych raportów finansowych, studiów wykonalności i planu lub wykonania
budżetu. Łącznie w analizie było możliwe uwzględnienie 7 projektów. Wielkość mnożnika została obliczona przy
użyciu zmodyfikowanej metody opracowanej dla badania oddziaływania firm zlokalizowanych w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Mielcu20.

Mnożnik turystyczny
Niezależenie od zaopatrzeniowych i dochodowych efektów mnożnikowych powstałych w otoczeniu dzięki
funkcjonowaniu samej inwestycji, w przypadku działalności turystycznej możemy mówić o dodatkowym, istotnym
efekcie ekonomicznym jakim jest tzw. mnożnik turystyczny. Przyciągnięcie turystów i odwiedzających przez nową
atrakcję turystyczną zwiększa bowiem całkowite dochody w gospodarce lokalnej w wyniku konsumpcji dóbr i usług
przez turystów. Przez swoje wydatki wpływają oni zarówno na wielkość, jak i strukturę branżową miejscowej gospodarki.
Tzw. przepływ podstawowy21 wyrażający masę pieniądza wpływającego do lokalnej gospodarki na skutek wydatków
turystów jest uwarunkowany przez ich ilość, zamożność i styl konsumpcji. Przepływ podstawowy tworzy rzecz jasna
własny cykl zaopatrzeniowych i usługowych efektów mnożnikowych, wytworzony przez zakupy dóbr, usług i wydatki
konsumpcyjne pracowników tych podmiotów, które osiągnęły dodatkowy przychód wskutek popytu wygenerowanego
przez turystów.
Aby określić wielkość mnożnika turystycznego, konieczne jest przeprowadzenie dwóch rodzajów badań. Pierwszym
są badania ruchu turystycznego mające na celu oszacowanie całkowitej wielkości zakupów dokonywanych przez
turystów w danej lokalizacji oraz poznanie struktury tych wydatków. Drugie przedsięwzięcie badawcze wymaga
poznania struktury kosztów i przepływów finansowych podmiotów, które osiągają przychód dzięki wydatkom turystów.
O ile określenie szacunkowej struktury kosztów w danej działalności (np. gastronomii, handlu) jest możliwe przez
reprezentatywne badania statystyczne (dla niektórych gałęzi gospodarki prowadzi je systematycznie GUS), to
dokładne określenie masy pieniądza, która jest zatrzymana na miejscu – czyli domknięcia efektów w skali lokalnej
– jest praktycznie niemożliwe bez przeprowadzenia badań podmiotów gospodarczych, które mogą czerpać dochód
z obecności turystów.

Omówienie metody por. Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K., Oddziaływanie SSE Euro-Park…, op. cit., s. 89-132.
Wiedermann K., Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w skali lokalnej i regionalnej na przykładzie województwa śląskiego, praca
doktorska w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

20

Zawada A., bdw, Mnożnik turystyczny, http://www.library.strefa.pl/files/2%20Ekonomia/Ekonomia_mnoznik_turystyczny.doc, dostęp:
22.10.2010.
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i dochodowe. Pierwsze obejmują dodatkowy dochód trafiający do przedsiębiorstw, które są dostawcami dóbr i usług
dla rozwijającej się działalności. Efekty dochodowe wynikają ze zwiększenia się siły nabywczej gospodarstw domowych
przez wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w rezultacie nowej inwestycji, co przyczynia się z kolei do rozwoju firm
zaspokajających ich potrzeby konsumpcyjne. Dodatkowy dochód wśród firm-dostawców i firm zaspokajających potrzeby
konsumpcyjne wywołuje z kolei kolejny cykl efektów mnożnikowych (tzw. efekty drugiego rzędu). Ten zaś pociąga za
sobą efekty mnożnikowe trzeciego rzędu, itd. aż do wygaśnięcia, gdyż siła efektów kolejnych rzędów jest coraz słabsza
(rys. III.1.).

RYSUNEK III.1. Mechanizm zaopatrzeniowych i dochodowych efektów.

Źródło: Domański i Gwosdz 2008
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Ocena wielkości efektów mnożnikowych zaopatrzeniowych i dochodowych

Wysokość mnożnika w zakresie efektów zaopatrzeniowych produkcyjnych zawierała się dla poszczególnych inwestycji
w przedziale między 1,025 a 1,296. Oznacza to, że każde 100 nowych miejsc pracy u beneficjentów mogło wygenerować
między 2,5 a 29,6 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach będących dla nich dostawcą materiałów i mediów (energia
elektryczna, ciepło, woda, gaz itd.). Dla pięciu z sześciu analizowanych przypadków wartość mnożnika była mniejsza niż 1,060.
Dość istotne zróżnicowanie wysokości mnożnika produkcyjnego wynika z różnego charakteru działalności beneficjentów
i wynikających stąd różnic, jakie w całkowitej wielkości kosztów stanowi zużycie materiałów i energii. Pozycja tego kosztu waha
się bowiem od 5,7% aż do 52,7% całkowitych kosztów działalności beneficjentów. Wiodącą pozycję w tych kosztach miały
pozycje związane z mediami, przede wszystkim w zakresie dostarczania energii elektrycznej i cieplnej oraz wody.
Z kolei dla zaopatrzeniowych efektów usługowych wartość mnożnika zawierała się w przedziale między 1,015 a 1,221. Tym
samym każde 100 nowych miejsc pracy u beneficjentów dzięki dodatkowemu popytowi na usługi pozwoliło na stworzenie
od 1,5 do 21,1 pełnych etatów u firm te usługi świadczących. Wielkość efektów mnożnikowych zaopatrzeniowych była
znacząco wyższa niż efekty produkcyjne, co wiąże się z większą siłą impulsu je wzbudzającego – zakupy usług od firm
zewnętrznych były bowiem o 3 mln zł większe.
Ważną rolę w usługowych efektach mnożnikowych odgrywają działalności związane z budownictwem i konserwacją.
Największym impulsem dla firm budowlanych była rzecz jasna sama faza realizacji inwestycji. Łączny koszt robót
budowlanych (netto) dla badanych projektów wyniósł 66 mln zł. Umożliwiło to firmom realizującym inwestycje stworzenie
lub utrzymanie 314 pełnych etatów w okresie jednego roku kalendarzowego. Po etapie zakończenia inwestycji rola
budownictwa u części beneficjentów jest również istotna, zwłaszcza tych użytkujących obiekty zabytkowe.
Wielkość efektów mnożnikowych dochodowych, powstałych na skutek zwiększonego popytu konsumpcyjnego przez
nowo zatrudnionych pracowników zależy od ilości stworzonych miejsc pracy i wysokości płacy na tych stanowiskach.
Wartość mnożnika dla badanych inwestycji wynosi od 1,053 do 1,183. Zatem każde 100 miejsc pracy powstałych
u beneficjenta w ramach dofinansowanego projektu skutkuje powstaniem od 5,3 do 18,3 nowych etatów w otoczeniu
lokalnym i regionalnym w działalnościach, które służą zaspokojeniu popytu konsumpcyjnego tych pracowników.
W świetle przeprowadzonych analiz, całkowita wartość mnożnika (łącznie dla efektów zaopatrzeniowych i dochodowych)
dla badanych inwestycji wynosi od 1,142 do 1,608 (tab. III.5). Oznacza to, że 100 nowych miejsc pracy wśród
beneficjentów przyczyniło się do utworzenia od 14,2 do 60,8 miejsc pracy w otoczeniu inwestycji. Można zatem oceniać,
że 70 nowych miejsc pracy, jakie powstały w analizowanych instytucjach-beneficjentach wygenerowało dodatkowych 19
miejsc pracy w otoczeniu. Gdyby mnożnik o charakterze mediany, który dla grupy 7 badanych projektów miał wartość
1,36 odnieść do całej populacji beneficjentów, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym (44 instytucje), to stwierdzamy,
że dzięki funduszom UE w ramach ZPORR i INTERREG powstało w województwie śląskim 205 nowych miejsc pracy,
z czego 151 bezpośrednio u beneficjentów, a 54 w ich otoczeniu (bez uwzględnienia mnożnika turystycznego).
TABELA III.5. Oszacowania wielkość mnożnika dla wybranych inwestycji dofinansowanych w ramach ZPORR.
Inwestycja

Efekty zaopatrzeniowe

Efekty
Mnożnik
dochodowe dochodowy

Mnożnik
turystyczny

Całkowity
mnożnik

Produkcyjne

Usługowe

Zamek Pszczyna

1,025

1,204

1,183

1,411

2,048

2,459

Tropikalna Wyspa

1,296

1,221

1,091

1,608

1,647

2,255

Zagroda Żubrów

1,026

1,116

1,053

1,195

2,048

2,243

Birów i Ogrodzieniec*

1,060

1,171

1,130

1,361

1,813

2,174

Muzeum i Park w Żywcu

1,031

1,016

1,095

1,142

1,704

1,846

CSF Kosmos*

1,021

1,134

1,165

1,320

1,103

1,423

Centrum Symfonia

1,011

1,022

1,180

1,213

1,117

1,330

* dane dla zaopatrzeniowych i dochodowych efektów mnożnikowych z uwagi na dostępność danych wyliczono dla podmiotu, w skład którego wchodzi
dofinansowana inwestycja (odpowiednio Silesia Film i Zamek Sp. z o.o.). Ze względu na tożsamość typu działalności nie powinno to mieć większego
znaczenia dla danych mnożników.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych i budżetów instytucji.
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Całkowita wielkość zakupów materiałów i energii oraz usług od firm zewnętrznych (tzw. usługi obce) w 2008 r. dla badanych
beneficjentów wyniosła odpowiednio 2,7 mln PLN i 5,7 mln PLN. Łączne wynagrodzenia brutto dla pracowników wyniosły
w tym roku 21,2 mln zł. Wartości te stanowiły podstawę wyliczenia wysokości mnożnika w zakresie zaopatrzeniowych
(produkcyjnych i usługowych) oraz dochodowych efektów mnożnikowych przy znajomości struktury kosztów beneficjentów
lub też na podstawie oszacowania strumieni przepływów międzygałęziowych w oparciu o badania GUS.

Mnożnik turystyczny
Podstawą do wyliczenia wielkości mnożnika turystycznego jest znajomość masy pieniądza wydawanego przez turystów
w danej lokalizacji. Szczegółowe statystyczne badania tego zjawiska (przede wszystkim ze względu na czas realizacji
ewaluacji – październik-grudzień) były niestety niemożliwe do przeprowadzenia. Stąd podstawą jego wyliczenia były
ostrożne szacunki oparte na prowadzonych w Polsce badaniach budżetów turystów22, ocenach beneficjentów, opiniach
przedsiębiorców funkcjonujących w otoczeniu inwestycji oraz wyrywkowych sondach wśród odwiedzających. Wielkość
masy pieniądza pozostawionej przez turystów w danym miejscu zależy ceteris paribus od długości pobytu oraz stopnia
wyposażenia tego miejsca w infrastrukturę podstawową i towarzyszącą. Przyjmując to założenie, różnicowano wydatki
turystów. Zawierały się one w przedziale od 6 do 35 zł na osobę. Według szacunków autorów raportu Badanie ruchu
turystycznego w województwie śląskim mediana przeciętnych wydatków turystów na osobę w województwie śląskim
wyniosła w 2008 r. 50 zł. Nasze szacunki były znacząco niższe – co wiązało się m.in. z faktem, że uwzględniono
jedynie wydatki ponoszone na miejscu przez turystę (bez np. kosztów dojazdu), pomniejszone o wydatki ponoszone
przez turystów bezpośrednio w obiektach, które powstały przy udziale funduszy europejskich (bilety wstępu), gdyż te
uwzględnione są w szacunku efektów mnożnikowych samych beneficjentów.
Mimo bardzo zachowawczych metod szacowania, wysokość mnożnika turystycznego dla poszczególnych lokalizacji była
dość wysoka i wahała się od 1,10 do 2,05 (tab. III.5.). Bazując na istniejących badaniach23 można oszacować, że gros
korzyści z dodatkowego popytu koncentruje się w hotelarstwie i gastronomii (62%) oraz w handlu (28%).

Całkowity efekt ekonomiczny
Oszacowanie łącznych efektów mnożnikowych wygenerowanych przez inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych
wskazuje, że każde nowe miejsce pracy utworzone u beneficjenta umożliwia powstanie od 0,33 do 1,46 dodatkowych
miejsc pracy w otoczeniu inwestycji (wartość mnożnika odpowiednio od 1,330 do 2,459). Zatem, niezależnie od
zatrudnienia w instytucjach-beneficjentach, 151 pracowników powołało w ich otoczeniu od 50 do 220 dodatkowych
miejsc pracy. Całkowity efekt ekonomiczny projektów ZPORR i INTERREG z zakresu kultury i turystyki dofinansowanych
w latach 2004-2006 waha się więc od 201 nowych miejsc pracy w wariancie skrajnie ostrożnym do 371 nowych
etatów w wariancie maksymalnie optymistycznym w ramach przyjętych założeń. Zważywszy na fakt, że dofinansowane
inwestycje z założenia miały charakter niedochodowy, obliczone wysokości mnożnika należy uznać za wysokie. Z badań
prowadzonych przez badaczy z USA, którzy na polu określania efektów mnożnikowych mają największe doświadczenia24,
wynika, że całkowite mnożniki dla większości działalności gospodarczych wahają się między 1,5 a 3,0.
Zważywszy jednak na skalę interwencji w porównaniu do wielkości lokalnych rynków pracy, zarówno bezpośredni jak
i pośredni wpływ inwestycji jest jak na razie marginalny. W żadnej z gmin nowe miejsca pracy powstałe bezpośrednio
i pośrednio dzięki analizowanym działaniom nie przekraczają 1,5% całkowitej liczby miejsc pracy (z uwzględnieniem
mikrofirm).
Analiza rozkładu efektów mnożnikowych według gałęzi działalności wskazuje na największy udział handlu oraz
hotelarstwa i gastronomii wśród nowopowstałych miejsc pracy. Rola handlu wynika przede wszystkim z dużego jego
udziału w koszyku konsumpcji tak zatrudnionych pracowników (efekty dochodowe), jak i turystów. Z kolei duży udział
hotelarstwa i gastronomii jest głównie związany z tym, że takie wydatki dominują w czasie pobytu turystycznego w danym
miejscu. Wśród innych działalności zauważalna jest rola zaopatrywania w energię i wodę, będącą podstawowym
składnikiem kosztów beneficjentów (efekty zaopatrzeniowe produkcyjne) oraz budownictwa, stanowiącego istotny
składnik efektów zaopatrzeniowych usługowych z racji przeprowadzanych przez beneficjentów remontów.

III.1.6. Wpływ na przemiany strukturalne gospodarki lokalnej
i regionalnej oraz na powstawanie sektorów kreatywnych
Wpływ dofinansowanych projektów na przemiany strukturalne w gospodarce wyraża się w dwóch głównych wymiarach.
Pierwszym jest omówiona wyżej struktura branżowa efektów mnożnikowych, która wzmacnia rolę niektórych działalności
w gospodarce lokalnej. Drugim jest natomiast wpływ tych projektów na powstawanie nowych sektorów gospodarczych,
szczególnie obecnie wysoko cenionych tzw. działalności i przemysłów kreatywnych. Kwestia ta, w kontekście przechodzenia
gospodarki województwa z sektorów tradycyjnych (tzw. „starej gospodarki”) do nowych działalności, które będą decydować
Zawada A., Struktura spożycia turystycznego w latach 2003-2005, http://www.library.strefa.pl/files/3%20Turystyka%20&%20Rekreacja/TiR_
struktura_spoz_turystycznego.doc, dostęp: 22.10.2010.

22

Zawada A., Struktura spożycia turystycznego…, op. cit.; Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2009 roku, Raport generalny
z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa 2009.

23

Weisbrod G., Weisbrod B., 1997, Measuring economic impacts of projects and programs, Economic Development Research Group,1-11,
www.edrgroup.com/pages/pdf/Econ-Impact-Primer.pdf; Mulkey D., Hodges A., 2003, Using Implan to assess local economic impacts, University
of Florida, Gainesville, http://edis.ifas.ufl.edu.
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Mówiąc o kreatywności w kontekście projektów infrastrukturalnych w dziedzinie kultury i turystyki wspieranych w ramach
EFRR w województwie śląskim, a więc i ich implikacjach dla szans rozwoju lokalnego i regionalnego, należy najpierw
wspomnieć, iż rozróżnić można różne znaczenia i wymiary kreatywności. Po pierwsze różnie rozumiane może być samo
pojęcie kreatywności – wąsko jako kreatywność w działalności artystycznej (literackiej, malarskiej, filmowej, itp.) lub
szerzej jako tworzenie przez działalności artystyczne i instytucje kultury inspiracji dla nowych koncepcji, pomysłów i idei
w różnych dziedzinach życia a więc ich potencjał, by inspirować kreatywność naukową, technologiczną i ekonomiczną,
współistniejące i współzależne od siebie (por. rys. III.2.)25.
RYSUNEK III.2. Kreatywność we współczesnej gospodarce.

KREATYWNOŚĆ
NAUKOWA

KREATYWNOŚĆ
TECHNOLOGICZNA

KREATYWNOŚĆ
GOSPODARCZA
(EKONOMICZNA)

KREATYWNOŚĆ
KULTURALNA
KREATYWNOŚĆ
(ARTYSTYCZNA)
KULTURALNA
(ARTYSTYCZNA)

Źródło: KEA European Affairs,
The economy of culture in Europe. Study on the Economy of Culture in Europe, prepared for the European Commission, Brussels, 2006, s. 42.

Kreatywność może też być rozumiana jako proces społeczny, w ramach którego wchodzą we wzajemne relacje
i przenikają się kapitał ekonomiczny, kulturowy (umiejętności i wiedza wykształcone przez jednostki i grupy ludzi
m.in. poprzez doświadczenia w rodzinie, instytucjach edukacyjnych czy instytucjach kultury, poprzez konsumpcję dóbr
i usług kultury lub ich tworzenie), społeczny, ludzki i strukturalny (instytucjonalny).
Podobnie bardzo różnie można definiować gospodarkę kreatywną (creative economy), wąsko jako rynkowo zorientowaną
produkcję artystyczną (przede wszystkim rynek dzieł sztuki, mediów, w tym filmowy, prasowy, wydawniczy) lub też szeroko
jako tzw. creative industries, tłumaczone najczęściej na język polski jako „przemysły kreatywne” obejmujący różnorodne
działalności prowadzące do produkcji dóbr i usług, w ramach których a) niezbędne jest kreatywne, twórcze działanie,
b) które przekazują symboliczne treści i znaczenia, co za tym idzie, c) ich wartość wynika nie tylko z ich wartości utylitarnej
ale także faktu, iż są nośnikami znaczeń, i d) (przynajmniej potencjalnie) tworzą wytwory podlegające ochronie z tytułu
prawa autorskiego (działalności oparte na własności intelektualnej)26.
Jeszcze inne może być spojrzenie na kreatywność poprzez pryzmat tzw. „klasy kreatywnej” tj. osób, których umiejętności,
doświadczenia i aktywność zawodowa, naukowa i artystyczna generują innowacje kulturowe i technologiczne przesądzając
o dynamiźmie, zarówno kulturowym, jak i społecznym i ekonomicznym, szczególnie ośrodków miejskich27.
Por. Creative economy report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards informed policy-making, Geneva-New York
2008, United Nations, UNCTAD, s. 9. W odniesieniu do Górnego Śląska por. Klasik A., Ekspansja rynkowa instytucji i firm sektora kultury
i rozrywki w regionie. Wystąpienie programowe, [w:] Drobniak A., Klasik A., Majer W., Polko A., Wolny R., Wrana K., Ekspansja rynkowa
śląskich instytucji i firm sektora turystyki i rozrywki. XIII Śląskie forum małej i średniej przedsiębiorczości, Chorzów 2009, s. 6-11.

25

26
Wykaz branż i działalności uwzględnianych w ramach przemysłów kreatywnych lub nieco węższego pojęcia przemysłów kultury Por. m.in. KEA
European Affairs, The economy of culture in Europe. Study on the Economy of Culture in Europe, prepared for the European Commission, Brussels
2006; Kong L., Culture industries and cultural policy, Geoforum 2000, vol. 31 nr 4.
27

Florida R., The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life, Basic Books, New York 2002.
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o jego konkurencyjności i innowacyjności w przyszłości jest szczególnie istotna. Ma także duże znaczenie w kontekście
potrzeby wzmacniania funkcji wyższego rzędu (metropolitalnych) w głównych ośrodkach miejskich regionu.

Wreszczie pomysł kreatywnej gospodarki wydaje się szczególnie odpowiedni w przypadku miast, stąd koncepcja „miasta
kreatywnego”. Różne spojrzenia na miasto kreatywne ujmują je jako:
a) ośrodek, które inspiruje powstawanie wszelakiego typu nowości (organizacyjnych, technologicznych, artystycznych),
kreatywność i innowacyjność;
b) inspiruje otwartą na nowości, dynamiczną kulturę;
c) dysponuje rozbudowaną infrastrukturą kulturalną, a działalności związane z kulturą są integralną częścią
funkcjonowania miasta zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia;
d) jest tożsame znaczeniowo z obecnością silnej klasy kreatywnej28.
Podsumowując, w mieście takim z reguły istnieje rozwinięta infrastruktura kulturalna oraz obecne są liczne firmy
i przedstawiciele zawodów kreatywnych, co przynosi zarówno bezpośrednie zyski gospodarce miasta, jak i przyciąga
do niego inwestorów w branżach nie związanych z kulturą. Wielu autorów zwraca także uwagę na to, że działalności
związane z kulturą oraz przedstawiciele klasy kreatywnej tworzą sieci współpracy oraz skupiska (klastry, dzielnice kultury,
itp.)29. W sektorze tym obok niewielkiej liczby dużych przedsiębiorstw z reguły działa wiele małych i średnich firm.
W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach ZPORR wyróżnić można w ślad za różnym rozumieniem
kreatywności pięć sposobów ich oddziaływania:
1) Projekty, które przez poprawę infrastruktury szkół wyższych o profilu artystycznym lub też rozwój infrastruktury
instytucji współpracujących ze szkołami wyższymi bezpośrednio oddziałują na kształcenie w zawodach artystycznych
i powiązanych z kulturą i sztuką, a więc tworzenie rdzenia klasy kreatywnej i budowanie potencjału dla rozwoju
przemysłów kultury, a szerzej kreatywnej gospodarki. W ramach ZPORR można wyróżnić trzy tego typu projekty,
wszystkie zrealizowane w Katowicach: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, w odniesieniu do inspiracji
dla rozwoju przemysłu muzycznego, adaptacja budynku powojskowego przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb ASP
– niezwykle istotna dla rozwoju wzornictwa w regionie oraz Centrum Sztuki Filmowej Kosmos.
2) Projekty, które tworzą infrastrukturę do organizacji ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych i potencjalnej współpracy
w tym zakresie z komercyjnymi instytucjami np. sektora muzycznego (Symfonia) czy mediów (Kosmos) oraz powiększania
przychodów własnych instytucji z tytułu dochodów z wynajmu i świadczenia usług np. filmowych. W przypadku centrów
kultury dysponujących m.in. dzięki projektom ZPORR zmodernizowanymi salami widowiskowymi o dobrym standardzie
w większych miastach (Chorzowskie Centrum Kultury, Rybnickie Centrum Kultury, Scena na Starów Żorach), możliwa
jest organizacja przedstawień teatralnych, koncertów czy konferencji, zarówno w ramach działalności statutowej
danej instytucji, jak i wynajmując dane przestrzenie innym podmiotom. Warto także zwrócić uwagę na to, iż projekty,
które tworzą nowoczesną przestrzeń sal widowiskowych możliwą do wynajmu lub pozwalającą na współorganizację
większych imprez kulturalnych tworzą jednocześnie potencjał do wzrostu dochodu wypracowanego przez daną instytucję
samodzielnie, który mógłby być przeznaczany na dalsze podniesienie standardu jej infrastruktury lub różnego typu
istotne, kulturotwórcze, lecz niedochodowe działalności wynikające z misji instytucji. Przełożenie się projektów ZPORR
na zintensyfikowanie bardziej rynkowo zorientowanej działalności kulturalnej uczestniczących w ZPORR instytucji było
jednak na razie bardzo ograniczone, co wynika zarówno z wymogów formalnych (m.in. z deklaracji złożonych przy
aplikowaniu o dofinansowanie w ramach ZPORR, co do niedochodowości danego projektu w okresie jego trwałości),
jak i z nadal niedostatecznego przygotowania instytucji kultury do współpracy z sektorem rynkowym oraz promocji swojej
oferty lub też nieumiejętność wykreowania sztandarowej imprezy kulturalnej. Przykładem może być niewykorzystany
zdaniem ekspertów potencjał komercyjny Śląskiego Festiwalu Jazzowego30 oraz Chorzowskiego Centrum Kultury31.
3) Projekty dotyczące modernizacji i rozwoju podstawowej lokalnej infrastruktury kulturalnej, które mają szanse
w znacznym stopniu oddziaływać na budowanie kompetencji kulturowych, a więc i w dłuższej perspektywie kapitału
kulturowego oraz ogólnego potencjału kreatywności mieszkańców danych miast. W przypadku projektów ZPORR należą
do nich przedsięwzięcia takie jak: Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, Scena na Starówce
w Żorach, remont sceny i pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu, modernizacja budynku
Rybnickiego Centrum Kultury, adaptacja budynku byłego teatru miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum
Kultury oraz rewitalizacja gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, a w przypadku INTERREG projekt dotyczący
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Łącznie było to 7 spośród 57 analizowanych projektów (12 % ogółu).
Pośrednio poprzez tworzenie infrastruktury pozwalającej na przygotowanie odpowiednich kadr artystycznych, które
będą potem pracowały w placówkach kultury do budowania kompetencji kulturowych przyczyniają się także projekty
infrastrukturalne w szkołach wyższych.
28

Creative economy report…, op. cit., por. także Landry Ch., The creative city. A toolkit for urban innovators, Earthscan, London 2000.

Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast…, op. cit.
Drobniak A., Ekspansja sektora kultury wysokiej oraz przemysłu muzycznego w Katowicach – studium przypadku: Śląski Festiwal Jazzowy, [w:] Klasik
A., Majer W., Polko A., Wolny R., Wrana K., Ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora turystyki i rozrywki. XIII Śląskie forum małej i średniej
przedsiębiorczości, Chorzów 2009, s. 20-24.
29
30

31
Wolny R., Ekspansja rynkowa sektora rozrywki i rekreacji – studium przypadku: Chorzowskie Centrum Kultury, [w:] Klasik A., Majer W., Polko A.,
Wolny R., Wrana K., Ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora turystyki i rozrywki. XIII Śląskie forum małej i średniej przedsiębiorczości,
Chorzów 2009, s. 12-15.
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RYSUNEK III.3. Uwarunkowania rozwoju funkcji kulturalnej w metropolii.

Źródło: Murzyn-Kupisz M., wystąpienie „Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta”.
Przypadek Budapesztu na konferencji „Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni”, Uniwersytet Łódzki 2002 r.

5) Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych całego obszaru Metropolii Silesia
Funkcja kulturalna umacnia rolę miast jako metropolii, uzupełnia inne funkcje metropolitalne, a często również
na zasadzie sprzężenia zwrotnego stymuluje ich rozwój (rys. III.3.). Funkcja ta jest odzwierciedleniem politycznego
i symbolicznego znaczenia danego ośrodka, wyznacznikiem jego kreatywności i innowacyjności. Metropolie są też
najbardziej prężnymi ośrodkami współcześnie tworzonej kultury. Tam pojawiają się nowe idee, pomysły, gatunki
Por. Murzyn-Kupisz M., Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast, [w:] „Stare” i „nowe” problemy badawcze w geografii
społeczno-ekonomicznej, Sitek S. (red.), Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec 2010, s. 147-156; Murzyn-Kupisz M.,
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 3 (41), s. 61-80.
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4) Projekty, w ramach których w sposób kreatywny i innowacyjny wykorzystane jest szeroko rozumiane dziedzictwo
kulturowe danego miejsca i regionu32 lub stworzone zostały nowe, unikalne obiekty architektury (potencjalne
dobra kultury współczesnej). Na szczególną uwagę zasługują miejsca, gdzie uwypuklono lub w sposób kreatywny
i innowacyjny odniesiono się do dziedzictwa i tradycji miejsca. W tym kontekście należy wspomnieć o 8 różnorodnych
projektach realizowanych w ramach ZPORR.W Ogrodzieńcu-Podzamczu zrealizowano innowacyjny w kontekście
interpretacji dziedzictwa archeologicznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej projekt rekonstrukcji Grodu Królewskiego
na Górze Birów, pokazujący szerszy niż tylko ruiny zamku Bonerów kontekst dziedzictwa Podzamcza. Zagroda żubrów
w Pszczynie jest natomiast innowacyjnym sposobem odniesienia się do istniejącej od 1865 roku, zapoczątkowanej
przez Hochbergów tradycji hodowli żubrów w lasach pszczyńskich, pozwalającym zarówno mieszkańcom, jak
i turystom na bezpośredni „kontakt” z ową tradycją. Projekt zrealizowany w Zabrzu (Śląski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki – Skansen Królowa Luiza – etap I) doskonale wpisał się natomiast w ogólną strategię promocji miasta jako
miejsca turystyki industrialnej, sięgając do integralnego dla przemysłowych tradycji Zabrza dziedzictwa przemysłu
górniczego. Podobnie, adaptacja wieży ciśnień na terenie kopalni Ignacy w Rybniku może stać się zaczątkiem
odkrywania przemysłowego dziedzictwa kulturowego Rybnika przez szerszą publiczność. Projekt „Śląskiego Centrum
Edukacji Regionalnej” w Koszęcinie łączący jedną z najbardziej cenionych marek kulturalnych regionu z renowacją
wykorzystywanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jako siedziba zespołu pałacowo-parkowego pozwala na
prezentowanie dokonań zespołu w jego własnej siedzibie oraz poszerzenie działalności o ofertę turystyczną i edukacyjną
(warsztaty, letnie szkoły artystyczne, koncerty edukacyjne). Łącząc dziedzictwo architektoniczne miejsca z dorobkiem
zespołu stworzył on więc zarówno nową ofertę turystyczną w regionie, jak i nowe narzędzie edukacji regionalnej
– szansę, by w inny poza muzealnym sposób inspirować zainteresowanie kulturą ludową w Polsce. Wieloetapowy
i nadal trwający projekt rewitalizacji i zagospodarowania kompleksu starego zamku i parku Habsburgów w Żywcu
(jeden z etapów zrealizowany w ramach ZPORR) należy natomiast odczytać jako ważny krok w uwypukleniu i nowej
interpretacji związków Habsburgów z Żywiecczyzną oraz austriackiego dziedzictwa tej części regionu, o dużym
potencjale wizerunkowym i komercyjnym. Projekt ścieżek konnych w Zbrosławicach wpisał się w już istniejącą, silną
tradycję hodowli koni w gminie, integrując w ramach szlaku konnego miejsca związane z hodowlą koni i jeździectwem
w gminie. Spośród projektów tworzących nowe „dobra kultury współczesnej” na pierwszy plan wybija się natomiast
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, docenione przez wiele gremiów profesjonalnych oraz użytkowników
i odwiedzających jako wysokiej jakości projekt architektoniczny tworzący także ciekawą przestrzeń publiczną.

artystyczne, działają najbardziej prestiżowe i nowoczesne instytucje kulturalne. W dobie dominacji usług, kultura
stanowi także w coraz większym stopniu ważny sektor gospodarki ośrodka metropolitarnego. Wpływ funkcji kulturalnej
przejawia się również w wielkomiejskim charakterze i jakości zagospodarowania przestrzennego dużych miast.33
TABELA III.6. Potencjał kreatywny oraz flagowe przedsięwzięcia rewitalizacji i rozwoju funkcji metropolitalnych
w wybranych miastach konurbacji górnośląskiej.
Potencjał kreatywny.
Miasta
Lokalizacja
Podmioty
Podmioty nowej
powyżej
na terenie
nowej
gospodarki
100 tys.
dotychczagospodarki
mieszkańców, (nauka i szkolnictwo
sowego skuudział w woj.
Flagowe przedsięwzięcia rewitalizacji
wyższe, przemysł
gdzie
pienia instyśląskim
i rozwoju funkcji metropolitalnych
realizowane wysokiej technologii,
tucji kultury
w 2005 roku
zrealizowane w ramach ZPORR
sektor i przemysły
były projekty
i działalności
udział w
kultury) w 2005
ZPORR
kulturalnych
Aglomeracji
roku na 1000
w dziedzinie
lub w ich
Górnośląskiej
ludności w wieku
kultury
pobliżu
w%
produkcyjnym
i turystyki

Katowice

Gliwice

15,0

29,2

10,0

12,6

Sosnowiec

7,0

11,0

Bytom

6,0

7,6

Zabrze

4,0

5,0

Chorzów

9,0

5,6

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
Symfonia
Centrum Sztuki Filmowej Kosmos
Adaptacja obiektu powojskowego
przy ul. Koszarowej 17 dla potrzeb
ASP w Katowicach
Rewitalizacja zamku piastowskiego
utworzenie Centrum Informacji
Kulturalnej i Edukacji Regionalnej
–
Rewitalizacja gmachu głównego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Rewitalizacja Budynków Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu
Śląski Ośrodek Kultury Technicznej
i Turystyki – Skansen Królowa Luiza
etap I
Adaptacja historycznego budynku
byłego teatru miejskiego na potrzeby
Chorzowskiego Centrum Kultury
Rewitalizacja zespołu akwenów
poprzemysłowych Amelung

Tak
Tak
Tak

Tak
–
Tak
Tak
Nie

Tak
Nie

Źródło: opracowanie na podstawie Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji

miejskich, Klasik A. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 65 i następne.

Patrząc z tego punktu widzenia realizowane w ramach ZPORR projekty wzmocniły proces metropolizacji na obszarze
Metropolii Silesia w miastach o najsilniejszym jak dotąd potencjale kreatywnym. Opinia ta jest wyraźnie odzwierciedlona
w dotyczącym kreatywnej gospodarki w regionie opracowaniu pod red. A. Klasika z 2008 r.34. Wśród miast, w których
zrealizowane były projekty ZPORR, które wzmocniły proces metropolizacji wyróżnić trzeba przede wszystkim Katowice.
Umocniły one tym samym swoją pozycję lidera jeśli chodzi o funkcję kulturalną w regionie35. W zakresie lokalizacji
wspomnianych obiektów w przestrzeni poszczególnych większych miast regionu warto zauważyć, iż w przypadku
zdecydowanej większości z nich zmodernizowane lub nowe obiekty infrastruktury kulturalnej zlokalizowane są na terenie
dotychczasowego skupienia instytucji kultury i działalności kulturalnych lub w ich pobliżu (śródmieście Katowic, stare miasto
w Gliwicach, okolice Placu Jana III Sobieskiego w Bytomiu, centrum Chorzowa w pobliżu ul. Wolności) (tab. III.6.).
33
Murzyn M., Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta. Przypadek Budapesztu, [w:] Funkcje metropolitalne i ich
rola w organizacji przestrzeni, Jażdżewska I. (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003, s. 285–297.
34

Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast…, op. cit.

Jakkolwiek według niektórych opracowań nie zmniejszyły one w ostatnich latach dystansu dzielącego je od dwóch najważniejszych ośrodków
metropolitalnych Polski w dziedzinie kultury tj. Warszawy i Krakowa. Por. Chlebicki M., Grodny S., Solecki P., Zróżnicowanie instytucjonalnego
kapitału kulturowego polskich metropolii, [w:] Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Rewers E., Skórzyńska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, s. 155–170.
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Jednym z podstawowych celów działań władz publicznych każdego szczebla jest zapewnienie bądź poprawa
warunków życia swoich mieszkańców. Problematyka wpływu tych działań na kształtowanie się poziomu i jakości
życia jest niezmiernie ważnym elementem ewaluacji. Szczególnie interesujące wydają się zagadnienia na ile
realizowane projekty są dopasowane do zróżnicowanych przestrzennie potrzeb mieszkańców – czy przyczyniają się do
wyrównywania poziomu życia, czy też prowadzą do zwiększania kontrastów wewnątrzregionalnych, w jakich sferach
poprawiają one poziom życia, i wreszcie, jak odbierają to sami mieszkańcy, czyli jakie jest przełożenie realizowanych
projektów na jakość życia.
Pojęcia poziomu i jakości życia są bardzo często używane zarówno w publikacjach profesjonalnych jak w języku
codziennym. Powszechność użycia jest jedną z przyczyn ich wieloznaczności wzmacnianej przez ich niedefiniowanie
nawet w publikacjach naukowych. Poziom życia według Luszniewicza36 oznacza stopień zaspokojenia materialnych
i kulturalnych potrzeb ludności w danym okresie oraz w danej jednostce przestrzennej. Pomiar poziomu życia opiera
się więc na badaniu stopnia zaspokojenia potrzeb, które dla celu pomiaru są grupowane w tzw. domeny (na przykład
warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo publiczne itp.), te zaś opisywane są miernikami lub wskaźnikami. W polskiej
literaturze jakość życia jest najczęściej uznawana za synonim poziomu życia, warto jednak przyjąć za literaturą
anglosaską pewne rozróżnienie poziomu i jakości życia według sposobu pomiaru i zastosowanych wskaźników.
Według takiego rozróżnienia poziom życia mierzony jest tzw. wskaźnikami obiektywnymi, czasem określanymi również
jako wskaźniki twarde, zaś jakość życia wskaźnikami subiektywnymi (miękkimi). Te pierwsze pozyskane być mogą
z oficjalnych statystyk, analizy kartograficznej itp., a te drugie – subiektywne – mówią o odczuciach ludzi, czyli co
badani sami sądzą o stopniu realizacji potrzeb w zakresie poszczególnych domen. Wskaźniki subiektywne pozyskiwane
są na drodze wywiadów, ankiet czy analiz tekstów. Przeprowadzone w tym samym czasie i w tym samym obszarze
badania poziomu życia i jakości życia mogą przynieść różne rezultaty. Rozdźwięk między wynikami jest spowodowany
poziomem aspiracji badanych ludzi, poziomem odniesienia, do którego porównują swoją jakość życia czy wreszcie
mechanizmów przystosowania i likwidacji dysonansu poznawczego. Dlatego często w obszarach o bardzo niskim
poziomie życia wyniki badania jakości życia są nieco lepsze i odwrotnie w miejscach o bardzo wysokim poziomie życia
pomierzona jakość życia nie zawsze będzie przyjmować najwyższe wartości ze względu na wyższy poziom oczekiwań
i aspiracji.
Istotnym zagadnieniem przy rozważaniu problemu poziomu i jakości życia jest kwestia dostępności przestrzennej. Potrzeby
w obrębie wielu domen nie muszą się wiązać z konsumpcją czy stanem posiadania określonych dóbr, ale właśnie z ich
dostępnością przestrzenną. Sama dostępność jest najczęściej definiowana jako łatwość osiągnięcia określonej lokalizacji/
usługi z innego miejsca lub miejsc. Może być ona wyrażona odległością, czasem podróży lub kosztem pokonania
dystansu37. Atrakcyjność ujmowania poziomu życia przez pryzmat dostępności wynika również z faktu, że znaczna część
domen poziomu życia wcale nie zależy bądź zależy w małym stopniu od działań władz różnych szczebli, podczas gdy te
domeny, które są opisywane przez dostępność (dostępność do placówek służby zdrowia, edukacji, kultury czy szeroko
rozumianych usług publicznych) są organizowane i zależne od działań władz.
Ostatnią istotną kwestią teoretyczną, którą warto poruszyć jest problem addytywności versus hierarchiczności potrzeb,
na których opiera się koncepcja poziomu/jakości życia. Jeśli uznać, że potrzeby są addytywne, co często czyni się
w rankingach poziomu życia, to znaczy, że niski poziom zaspokojenia potrzeb w obrębie określonej domeny może być
rekompensowany wysokim poziomem w innej domenie. Czyli przykładowo gmina A traci punkty w takim rankingu za
słabą dostępność do służby zdrowia, ale otrzymuje ich dużo za jakość środowiska naturalnego i w efekcie może mieć
taki sam pomierzony poziom życia jak gmina B, gdzie sytuacja była odwrotna (niska jakość środowiska naturalnego,
ale bardzo dobra dostępność służby zdrowia). W naukowym podejściu do badania poziomu życia, które nie ma na
celu tworzenia rankingów, uznaje się zgodnie z koncepcją amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa38, że
potrzeby mają charakter hierarchiczny, czyli, że potrzeby wyższego rzędu mają dla człowieka sens i znaczenie dopiero
po zrealizowaniu potrzeb bardziej podstawowych. Tutaj kultura i turystyka niewątpliwie będą na wyższym szczeblu
hierarchii potrzeb niż kwestia miejsc pracy, mieszkania, dostępności służby zdrowia czy infrastruktury drogowej. Uznanie
tej koncepcji ma niebagatelne znaczenie dla zrozumienia i interpretacji wyników badań jakości życia. Paradoksalnie
inwestycje w infrastrukturę kultury i turystyki będą miały większe znaczenie dla kształtowania jakości życia w obszarach
lepiej rozwiniętych, o wyższym poziomie wykształcenia mieszkańców, gdyż tam bardziej będą się wpisywać w potrzeby
ludzi. Może to też tłumaczyć dużo niższą aktywność słabych, peryferyjnych gmin na polu pozyskiwania środków na tego
typu projekty – tam bardziej namacalną i uświadomioną potrzebą jest po prostu droga, a w zakresie szeroko rozumianej
kultury wiejski festyn. Oczywiście bez edukacji kulturalnej w takich obszarach jakość kapitału ludzkiego, a w efekcie
rozwój gospodarczy i społeczny, będą na niskim poziomie, co może przybierać formę błędnego koła. Wydaje się, że
zewnętrzna interwencja jest tutaj konieczna dla odwrócenia tego mechanizmu.
36

Luszniewicz A., Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.

37

Guzik R., Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003.

38

Maslow A., Motivation and personality, Harper, New York 1954.
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III.2. Oddziaływanie na jakość życia

III.2.1. Zróżnicowanie poziomu życia w województwie śląskim
Najbardziej aktualne opracowanie poziomu życia w układzie gmin województwa śląskiego zawarto w pracy pod red.
Agnieszki Sobali-Gwosdz39. Na podstawie 14 wskaźników cząstkowych autorka ta zbudowała indeks syntetyczny
poziomu życia dla dwóch przekrojów czasowych, 1999 oraz 2009 roku. Rozkład przestrzenny indeksu dla roku
2009 przedstawiono na mapie (rys. III.4.). Obecnie najwyższym poziomem życia odznaczają się główne ośrodki
gospodarcze województwa (Katowice, Bielsko-Biała, Tychy i Gliwice) wraz z niektórymi gminami leżącymi w ich bliskim
sąsiedztwie, często suburbanizowanymi przez te ośrodki. Wysokim poziomem życia wyróżniają się także wybrane
miasta powiatowe o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki – na przykład Cieszyn. Ogólnie miasta wciąż odznaczają
się wyższym poziomem życia niż gminy wiejskie. Na drugim końcu skali – gmin o relatywnie najniższym poziomie życia
– da się wyróżnić dwa typy jednostek a zarazem dwa skupienia przestrzenne. Najniższe wartości obserwowane są
w gminach wiejskich wschodniej części subregionu częstochowskiego. Sama Częstochowa, będąc stolicą relatywnie
słabego gospodarczo i pod względem poziomu życia obszaru, nie weszła do grupy gmin o najwyższym poziomie
życia, notując tym samym względny spadek w stosunku do 1999 roku. Drugim obszarem odznaczającym się niskim
poziomem życia są gminy beskidzkie, peryferyjnie położone gminy powiatu żywieckiego (Rajcza, Ujsoły, Koszarawa)
oraz leżąca w powiecie cieszyńskim gmina Istebna. Warto podkreślić, że w obu wyróżnionych obszarach zachodzi
zjawisko tzw. wielokrotnej deprywacji – oznaczające, że złą sytuację odnotowano w zakresie większości wskaźników
cząstkowych. Analiza dynamiki poziomu życia w latach 1999–2009 pokazuje, że zróżnicowanie poziomu życia jest
dość trwałą strukturą o powolnie zachodzących zmianach, które na dodatek powiększają istniejące zróżnicowania.
Wprawdzie w wartościach bezwzględnych wszędzie następuje poprawa poziomu życia, ale, jako że na obszarach
o wysokim poziomie rozwoju jest ona szybsza, to różnice między gminami narastają. Największe skupienie gmin,
które odnotowały awans na drabinie poziomu życia obejmuje południowe obrzeża konurbacji katowickiej związane
zapewne z procesami suburbanizacji oraz wzdłuż osi drogi krajowej nr 1, co potwierdza istotną rolę dostępności
komunikacyjnej dla kształtowania się poziomu rozwoju gospodarczego i w efekcie także poziomu życia. Należy
zwrócić uwagę, że faktyczne rozpiętości w poziomie życia i jego zmianach mogą być większe od tutaj pomierzonych,
gdyż nie uwzględniają one zalet bliskości (dostępności przestrzennej) ośrodków o wysokim poziomie życia i wysokim
stopniu wyposażenia w usługi, w tym placówki oświatowe, kulturalne i służby zdrowia. Oznacza to, że poziom
życia w podcieszyńskiej gminie Haźlach czy graniczącej z Bielskiem-Białą gminie Jaworze jest jeszcze wyższy od
pomierzonego przez łatwą dostępność do zaspokajania potrzeb w Cieszynie czy Bielsku-Białej, podczas gdy w odległej
o 50 minut jazdy autobusem od Żywca gminie Koszarawa czy peryferyjnych gminach subregionu częstochowskiego
takich możliwości nie ma.
Jednym z celów realizacji projektów współfinansowanych przez UE jest polityka spójności polegająca na zmniejszaniu
różnic w rozwoju gospodarczym i poziomie życia. Analiza przestrzennego rozkładu wsparcia projektów infrastrukturalnych
z zakresu kultury i turystyki jasno pokazuje, że były one realizowane przede wszystkim w gminach o relatywnie wysokim
bądź bardzo wysokim poziomie życia (tab. III.7.). Ta prosta zależność jest zaburzona przez relatywnie wysoką aktywność
i skuteczność gmin czwartej grupy o poziomie życia nieco poniżej przeciętnego dla województwa. Dzieje się tak, gdyż
do grupy tej zalicza się wiele dynamicznych gmin wiejskich o pozytywnych zmianach w poziomie życia. Wyprzedzają
one w pozyskiwaniu środków gminy z grupy trzeciej, gdzie z kolei koncentrują się najsłabsze miasta regionu, których
nierzadko przeciętnie wyższy niż dla ogółu gmin poziom życia odzwierciedla ich rangę i sukces z przeszłości raczej niż
obecną aktywność (na przykład Świętochłowice). Wskaźnik wartości ewaluowanych projektów na 1 mieszkańca jest dla
tej grupy nawet nieco gorszy niż dla przedostatniej grupy o niskim poziomie życia zawierającej wyłącznie wiejskie gminy
położone na północnych bądź południowych peryferiach województwa.
Podsumowując, można stwierdzić, że realizowane projekty raczej przyczyniają się do podkreślania różnic przestrzennych
niż do ich zacierania. Im wyższy poziom życia, tym wyższa aktywność i sukces w pozyskiwaniu wsparcia oraz realizacji
projektów z zakresu infrastruktury kultury i turystyki. Nie można jednak tego ocenić negatywnie, gdyż należy mieć
na uwadze, że część projektów ma charakter ponadlokalny lub regionalny, a takie, zgodnie z zasadą maksymalizacji
dostępności przestrzennej, winny być lokalizowane w obszarach węzłowych (na przykład Katowice). Ponadto zgodnie
z koncepcją biegunów wzrostu celowe jest wzmacnianie głównych ośrodków, z których efekty rozwojowe będą
z czasem przenikać do otoczenia. Wtedy należy zapewnić dobrą dostępność do takich miejsc przy pomocy rozwoju
infrastruktury transportowej i sprawnej komunikacji publicznej jako elementów systemu spójności przestrzennej
regionu. Wreszcie, odwołując się do koncepcji hierarchiczności potrzeb, prawdopodobnie alokacja wsparcia dobrze
wpisała się w zróżnicowane potrzeby, które w zakresie kultury zapewne są wyższe w obszarach o wysokim poziomie
życia.

Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Sobala-Gwosdz A. (red.),
STRADA Konsulting, Bielsko-Biała 2010.
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RYSUNEK III.4. Zróżnicowanie poziomu życia w województwie śląskim w 2009 roku na tle podziału
województwa na gminy.

Źródło: Badanie trendów…, op.cit., s. 93.

TABELA III.7. Gminy według poziomu życia i wielkości wsparcia projektów z zakresu infrastruktury kultury
i turystyki.
Wartość indeksu poziomu
życia
>5.0
(bardzo wysoki)
2.5 do 5.0
(wysoki)
0 do 2.5
(powyżej przeciętnej)
-2.5 do 0
(poniżej przeciętnej)
-5.0 do -2.5
(niski)
<-5.0
(bardzo niski)

Charakterystyka ewaluowanych projektów
wartość
wartość w zł
liczba
w tys. zł
na 1 mieszkańca

Liczba
gmin

Liczba

16

1 134

11

138 087

121,7

32

1 602

24

147 568

92,1

35

1 049

8

26 638

25,4

40

496

6

39 732

80,1

30

271

6

8 097

29,9

14

87

2

941

10,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania trendów…, op.cit., ankiet beneficjentów (N=44) oraz portalu http://www.mapadotacji.gov.pl/.
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Wyniki badań poziomu życia winny być brane pod uwagę przy wspieraniu małych projektów o oddziaływaniu lokalnym.
Poprawa ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej najsłabszych gmin, wzbudzenie ich endogenicznego wzrostu możliwe
są jedynie przy wzmacnianiu ich kapitału ludzkiego, dla którego dostępność do wysokiej jakości edukacji oraz szeroko
rozumianej kultury mają kluczowe znaczenie.

III.2.2. Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców
Szerokie badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego przeprowadziło w 2009 roku na
reprezentatywnej próbie 2500 mieszkańców Stowarzyszenie Inicjatywa40. Wielkość próby pozwoliła na prowadzenie
analizy wyników tego badania w układzie podregionów województwa śląskiego. Ogólnie mieszkańcy bardzo wysoko
ocenili atrakcyjność oraz ofertę kulturalną regionu. Najwyższe oceny odnotowano w podregionach katowickim, tyskim
i gliwickim, a najniższe w podregionie częstochowskim, co koresponduje z przedstawionym wcześniej zróżnicowaniem
poziomu życia. Najciekawsza z perspektywy niniejszego badania ewaluacyjnego była część omawianego badania
poświęcona ocenie dostępu i wyposażenia w infrastrukturę kultury oraz infrastruktury służącej do zaspokajania potrzeb
w czasie wolnym. Większość respondentów jest zadowolona z poziomu wyposażenia w badaną infrastrukturę i nie
deklaruje odczuwania jej braku lub niedostępności (tab. III.8.). Podobnie jak w ogólnej ocenie całokształtu kultury
występują regionalne różnice z najsłabszymi ocenami powtarzającymi się najczęściej w podregionie sosnowieckim
i częstochowskim. Najbardziej zadowoleni z wyposażenia w infrastrukturę kultury i czasu wolnego są mieszkańcy
podregionu bielskiego. Podregiony centralnej części województwa, poza sosnowieckim, odznaczają się bardzo zbliżonymi
ocenami, co może świadczyć o ich powiązaniach i komplementarności w zakresie wykorzystania i postrzegania badanej
infrastruktury.
TABELA III.8. Udział respondentów deklarujących odczuwanie braku wyposażenia w określone typy obiektów
infrastruktury kultury i czasu wolnego.
Podregion
Bielski
Bytomski
Częstochowski
Gliwicki
Katowicki
Rybnicki
Sosnowiecki
Tyski
Średnia dla
podregionów

kina
25,2
40,0
31,7
20,5
23,3
30,8
54,8
40,4
33,3

Elementy infrastruktury
teatry, sale
muzea, galerie parki, tereny
koncertowe
sztuki
wypoczynkowe
31,5
20,6
48,4
58,4
29,0
45,0
50,2
48,2
62,9
40,2
31,9
62,7
45,4
40,2
47,3
44,5
39,7
49,9
52,4
48,3
70,3
47,1
31,1
51,4
46,2

36,1

54,7

Średnia dla
wszystkich typów
infrastruktury
31,4
43,1
48,3
38,8
39,1
41,2
56,5
42,5
X

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stowarzyszenia Inicjatywa (2010).

Analizując dostępność według typów infrastruktury, można stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców
zadowolona jest z wyposażenia w kina a także muzea i galerie – tylko co trzeci badany wyrażał opinię, że ich brakuje,
z tego większość deklarowała, że nie jest to brak uciążliwy. Znacznie gorzej oceniona została dostępność teatrów
i sal koncertowych, gdzie niemal co drugi badany mieszkaniec województwa wyrażał opinie o ich niedostatecznym
rozwoju. Elementem infrastruktury wskazywanym przez większość mieszkańców jako wciąż niedostatecznie
rozwinięty są parki oraz tereny wypoczynkowe, przy czym w podregionie sosnowieckim deklarowało tak ponad 2/3
respondentów.

40

Por. Stowarzyszenie Inicjatywa, Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego, raport z badań, Katowice 2010.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Stowarzyszenia Inicjatywa (2010), ankiet beneficjentów (N=44) oraz portalu
http://www.mapadotacji.gov.pl/.

Wydaje się, że przedstawione opinie są zbieżne z analizą obiektywnych wskaźników wyposażenia. Pytanie jakie można
w tym miejscu postawić to czy ewaluowane projekty wpisywały się w deklarowane przez mieszkańców potrzeby? Rozkład
wielkości projektów według podregionów względem zagregowanych potrzeb (średnia dla wszystkich typów infrastruktury
przedstawiona w ostatniej kolumnie tabeli III.8.) wskazuje, że takie dopasowanie jest bardzo słabe (rys. III.5.). Najwięcej
projektów realizowanych było w podregionie katowickim, w którym mieszkańcy relatywnie rzadko deklarowali braki
w zakresie wyposażenia w infrastrukturę. Prowadzona analogiczna analiza dla poszczególnych typów infrastruktury
również wskazuje na rozbieżność deklarowanych potrzeb i alokowanego wsparcia. Należy rzecz jasna pamiętać, że celem
ewaluowanego wsparcia nie była odpowiedź na tu opisane potrzeby mieszkańców. W znacznym stopniu ewaluowane
projekty dostosowane są do historycznie ukształtowanego rozkładu obiektów kultury i dziedzictwa, a z kolei inne nowe
obiekty mają spełniać funkcje o zasięgu regionalnym lub wręcz krajowym. Dlatego opisane niedostosowanie jest jedynie
stwierdzeniem faktu a nie negatywną oceną prowadzonych działań, które mogły, ale nie musiały wpisać się w pomierzone
potrzeby. Być może w programowaniu wsparcia w przyszłości można będzie wykorzystać wyniki badań przedstawionych
w raporcie Stowarzyszenia Inicjatywa41 i dostosować choćby część wsparcia do deklarowanych potrzeb mieszkańców.
Celem poznania oczekiwań mieszkańców co do rodzajów dofinansowanych inwestycji zadano ankietowanym (N=785,
gdzie N – liczba ankiet) pytania dotyczące preferowanych typów wspieranych inwestycji z zakresu turystyki i kultury oraz
pożądanych celów interwencji.
Na pytanie o preferowane przedsięwzięcia, które powinny być dotowane z funduszy Unii Europejskiej respondenci
wskazywali przede wszystkim rewitalizację zaniedbanych obszarów lub dzielnic miast (56%), a następnie infrastrukturę
turystyczną i zabytki architektury (po 40-kilka procent). Około 35% respondentów wskazało na potrzebę inwestycji
w ścieżki rowerowe i obiekty sportowe (rys. III.5.). Relatywnie wysoki udział tych dwóch kategorii zadziwia, nawet przy
wzięciu poprawki na duży udział młodzieży (21%) w badanej próbie. Imprezy kulturalne wskazywał co czwarty badany,
lokalne centra kultury i biblioteki co piąty. Pozostałe odpowiedzi uzyskały mniej niż 15%. Pewnym zaskoczeniem był
fakt, że tylko 13% pytanych wskazało na inwestycje w zabytki przemysłu i techniki. Może to wskazywać, że ciągle
nie są one postrzegane w kategorii walorów mogących przynieść pozytywne przemiany miejscowości lub umożliwić
ciekawe spędzanie wolnego czasu. Na takie opinie mieszkańców może mieć wpływ negatywne nastawienie do
stereotypu Górnego Śląska bez refleksji nad możliwością obrócenia elementów tego wizerunku na korzyść regionu.
Spośród kategorii inwestycji przedstawionych do oceny, mieszkańcy najmniej chętnie wskazywali na obiekty sakralne
(6% wskazań ogółem).
41

Stowarzyszenie Inicjatywa, Analiza…, op. cit
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RYSUNEK III.5. Udział respondentów deklarujących odczuwanie braku wyposażenia w infrastrukturę kultury
i czasu wolnego a wartość realizowanych projektów ZPORR/ INTERREG (N=57) w tej sferze.

Za najważniejsze uznano dwa typy inwestycji - te, które przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy (77%) oraz
takie, które przynoszą poprawę jakości życia (72%). Te dwie propozycje znacząco zdominowały pozostałe, gdyż trzecia
z kolei najczęściej wskazywana kategoria (zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów i turystów) otrzymała aż o 30
punktów procentowych mniej głosów (rys. III.6.). Niemal co trzeci respondent uznał za istotne inwestycje mające na
celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i poprawę walorów estetycznych miejscowości, co piąty wskazał na potrzebę
tworzenia pozytywnego wizerunku. Najrzadziej badani wskazywali na integrację mieszkańców.
RYSUNEK III.6. Preferowane przez ankietowanych mieszkańców rodzaje wsparcia z Funduszy UE w województwie
śląskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (na próbie 785 mieszkańców).

RYSUNEK III.7. Preferowane przez ankietowanych mieszkańców cele wsparcia z Funduszy UE w województwie
śląskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (na próbie 785 mieszkańców).
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Przeprowadzone badania ankietowe mieszkańców w 8 miejscowościach województwa śląskiego objętych wsparciem
ewaluowanych projektów (N=785) pozwoliły na uchwycenie wpływu inwestycji na jakość życia. Miejscowości te
reprezentują różne typy gmin, wszystkie podregiony województwa poza gliwickim, a także dość szerokie spektrum
zróżnicowania w obrębie poziomu życia (tab. III.9.).
TABELA III.9. Wybrane charakterystyki miejscowości objętych ankietowym badaniem jakości życia i opinii na
temat realizowanych projektów ZPORR w zakresie infrastruktury kultury i turystyki.

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Miejscowości

Podregion

bytomski

bielski

katowicki

częstochowski

rybnicki

tyski

sosnowiecki

bielski

Typ gminy

miejska

wiejska

miejska

miejskowiejska

wiejska

miejskowiejska

miejska

miejskowiejska

182,7

6,8

308,5

10,1

5,2

50,4

219,3

32,0

3

2

1

5

3

2

2

2

Cechy

Liczba
mieszkańców
gminy w tys.
Poziom życia
– badania SobaliGwosdz (2010)

Uwagi: poziom życia 1 – bardzo wysoki, 2 – wysoki, 3 – powyżej przeciętnej, 4 – poniżej przeciętnej, 5 – niski, 6 – bardzo niski.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie trendów…, op.cit.

Charakterystyki próby badań ankietowych zawarto w załączniku. Wynika z nich, że przeprowadzone badanie uprawnia
do wyciągania szerszych wniosków jedynie na poziomie całej badanej zbiorowości bez względu na wielkość różnic opinii.
Dalsze różnicowanie na poziomie miejscowości lub subgrup w ich obrębie (np. opinia kobiet w gminie Jaworze) wymaga
istotnych różnic opinii aby orzekanie na ich podstawie mogło być odnoszone do całej badanej subpopulacji. Dlatego
wnioskowanie ograniczono do dwóch poziomów, całej badanej populacji oraz poszczególnych miejscowości, w tym
drugim przypadku bez podziału na kategorie według płci, wykształcenia itp., chyba że jakaś różnica była na tyle duża,
że spełniała warunek istotności statystycznej na poziomie α= 0,1.

III.2.4. Ocena jakości życia i jej przemian
Najwyżej swoje miejsce zamieszkania ocenili mieszkańcy Marklowic (Tab. III.10.), gdzie 2/3 mieszkańców jest bardzo
zadowolona z miejsca zamieszkania przy jednoczesnym braku osób niezadowolonych. Bardzo podobną opinię o swojej
miejscowości wyrażali mieszkańcy Jaworza. Jest to zgodne z wynikami badań w różnych krajach wysokorozwiniętych,
gdzie wprawdzie poziom życia jest wyższy w miastach, ale jakość życia jest najwyższa w obszarach suburbialnych miast
– często w miejscowościach wiejskich strefy podmiejskiej. Zamieszkiwanie w niewielkiej odległości od miasta pozwala
na korzystanie z wszystkich jego dobrodziejstw przy jednoczesnym unikaniu niedogodności wynikających z zatłoczenia,
braku terenów zielonych, hałasu itd. Dostępność centrum Bielska-Białej z Jaworza jest taka sama jak z peryferyjnych
dzielnic południowej i wschodniej części Bielska-Białej.
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III.2.3. Wpływ realizowanych projektów na jakość życia mieszkańców
gmin objętych wsparciem

TABELA. III.10. Ogólna ocena jakości życia – ocena miejsca zamieszkania.

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Miejscowości

5,6

2,0

5,2

6,5

0,9

1,7

1,3

1,7

Niezadowolony

17,8

1,0

7,4

24,7

0,9

6,8

7,9

3,4

Przeciętna ocena

46,7

13,9

40,0

44,1

10,4

23,7

38,2

24,8

Zadowolony

23,3

38,6

34,8

16,1

24,5

42,4

38,2

46,2

6,7

44,6

12,6

8,6

63,2

25,4

14,5

23,9

30,0

83,2

47,4

24,7

87,7

67,8

52,7

70,1

90

101

136

93

106

59

76

117

Odsetek mieszkańców
według stopnia
zadowolenia
Bardzo niezadowolony

Bardzo zadowolony
Udział zadowolonych
i bardzo zadowolonych
Liczba odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet wśród mieszkańców badanych miejscowości (na próbie 785 mieszkańców).

W kontekście wspomnianych prawidłowości kształtowania się jakości życia i zadowolenia z miejsca zamieszkiwania
w krajach wysokorozwiniętych, nie dziwi również wysoka pozycja miast powiatowych średniej wielkości takich jak Pszczyna
i Żywiec. Zapewniają one podstawowy zakres usług niższego i średniego rzędu, często mogą się pochwalić atrakcyjną
przestrzenią publiczną i posiadają obiekty mogące być powodem dumy mieszkańców. Zarówno Pszczyna, jak i Żywiec
spełniają powyższe warunki a dodatkowo przez swoją długą i bogatą historię oraz pełnienie funkcji administracyjnych
od czasów średniowiecza mogą łatwo kreować i wzmacniać tożsamość lokalną i przywiązanie mieszkańców do swoich
miast. Dodatkowe atuty to bliskość i dobre połączenia z większymi miastami regionu, co wiąże się z dostępnością do
usług wyższego rzędu, w tym oferty kulturalnej.
TABELA III.11. Ocena aspektów jakości życia.

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Miejscowości

Możliwości znalezienia pracy

2,47

2,44

2,87

1,84

2,44

2,47

2,64

2,59

Poziom opieki zdrowotnej

3,15

3,08

3,35

2,58

3,39

2,88

3,04

2,86

Komunikacja publiczna

3,47

2,58

3,56

2,32

3,34

2,30

3,42

3,20

Stan infrastruktury drogowej
i parkingowej

2,53

3,41

2,67

2,42

3,52

2,21

2,21

2,62

Poczucie bezpieczeństwa

2,51

3,83

2,79

3,14

3,91

3,07

3,07

3,43

Poziom szkół i innych placówek
edukacyjnych

3,35

3,95

3,72

3,36

4,42

3,75

3,41

3,78

Możliwości spędzania czasu wolnego

2,64

3,11

3,16

2,03

3,90

2,98

2,81

2,92

2,94

2,57

3,38

1,66

2,98

2,65

3,12

2,89

2,33

3,66

2,74

2,64

4,03

3,50

2,64

3,44

2,69

3,46

3,03

2,90

3,49

3,26

2,81

3,42

W tabeli zawarto średnią ocenę
od 1 do 5 (1 – ocena najniższa 5
– najwyższa)

Możliwości zaspokojenia potrzeb
kulturalnych
Jakość architektury i estetyka
miejscowości
Pozytywne nastawienie mieszkańców

Uwagi: na różowo zaznaczono najniższe średnie oceny dla każdego z aspektów jakości życia, a na żółto oceny najwyższe.
Źródło: opracowanie własne (na próbie 785 mieszkańców regionu).
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Przedstawiona ogólna ocena miejscowości koresponduje z oceną poszczególnych aspektów jakości życia (tab. III.11.).
Najbardziej zadowoleni z większości aspektów byli mieszkańcy Marklowic i Jaworza, a najmniej Koniecpola i Bytomia.
Jedynie w zakresie poziomu szkół i innych placówek oświatowych mieszkańcy wszystkich badanych miejscowości wystawili
oceny pozytywne i bardzo pozytywne. Ogólnie, oprócz Bytomia, wysoko oceniono także poczucie bezpieczeństwa.
Najsłabiej ocenione sfery to rynek pracy, możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych oraz stan infrastruktury drogowej
i parkingowej. Warto zwrócić uwagę, że najniższa średnia ocena dotyczy właśnie potrzeb kulturalnych (1,66) w Koniecpolu,
gdzie była ona niższa nawet niż ocena możliwości znalezienia pracy – pomimo problemu bezrobocia z jakim boryka się ta
gmina. Najwyżej możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych, co nie dziwi zważywszy na wyposażenie infrastrukturalne
stolicy regionu, ocenili mieszkańcy Katowic.
TABELA III.12. Ocena zmian wybranych aspektów jakości życia.

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Miejscowości

Stan środowiska naturalnego

2,71

3,34

2,96

2,87

3,44

3,29

2,85

3,11

Możliwość spędzania czasu wolnego

2,78

3,17

3,19

2,18

3,72

3,23

3,15

3,20

Poczucie dumy mieszkańców

2,24

3,57

2,87

2,61

4,19

3,32

2,61

3,53

Jakość architektury i estetyka
miejscowości

2,35

3,65

2,77

2,86

3,94

3,45

2,86

3,42

Oferta instytucji kulturalnych

2,97

2,80

3,11

1,98

3,06

2,95

2,80

3,15

Imprezy kulturalne

2,89

3,03

3,07

1,99

3,42

3,18

2,76

3,30

2,13

3,23

2,55

1,87

3,40

3,78

2,39

3,17

2,07

3,05

2,72

1,86

3,73

3,09

2,37

3,29

2,17

2,57

2,45

1,85

2,81

2,49

2,08

2,45

2,85

3,05

2,98

2,38

3,67

2,86

2,59

3,24

W tabeli zawarto średnią ocenę
od 1 do 5
(1 – ocena najniższa 5 – najwyższa)

Atrakcyjność miasta dla turystów,
w tym zagranicznych
Wizerunek miejscowości
(np. w mediach)
Oferta kulturalna/możliwości
spędzania czasu dla starszych
Współpraca instytucji kulturalnych
ze szkołami

Uwagi: na różowo zaznaczono najniższe średnie oceny dla zmian, a na żółto oceny najwyższe.
Źródło: opracowanie własne (na próbie 785 mieszkańców regionu).

Ocena zmian jakości życia przez mieszkańców (tab. III.12.) bardzo silnie skorelowana jest z ogólną oceną miejscowości jako
miejsca zamieszkania i oceną aspektów jakości życia. Dzieje się tak, gdyż oceny te wpływają na siebie wzajemnie – ludzie
dokonują oceny zmian przez pryzmat obecnie postrzeganego poziomu jakości życia i odwrotnie, ocena zmian będzie wpływać
na odczuwanie jakości życia. Dla ogółu miejscowości najwyżej oceniono zmiany związane z poprawą jakości architektury
i estetyki miejscowości oraz poprawę poczucia dumy mieszkańców. Nieco niżej oceniono poprawę stanu środowiska
naturalnego. Jedynie w Bytomiu wszystkie wymienione aspekty zostały ocenione bardzo nisko, co dobrze pokazuje obszar
koniecznych działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia w tym mieście. Średnio najniższe oceny tempa i kierunku
zmian dotyczą oferty kulturalnej i możliwości spędzania wolnego czasu przez osoby starsze oraz oferta instytucji kulturalnych.
Niewątpliwie ma to związek również z przemianami potrzeb mieszkańców, które zmieniają się wraz ze wzrostem poziomu
życia. Wynika to też z podejmowanych w ostatnich kilkunastu latach działań, kiedy wysiłek samorządów był skierowany
na rozwój infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków) i tutaj nastąpiła wyraźna poprawa. Obecnie
widoczna jest konieczność podejmowania wysiłków przez władze lokalne i regionalne w zakresie rozwoju infrastruktury kultury
i rekreacji oraz dostarczania oferty kulturalnej.
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Najniżej swoje miejscowości i ogólnie jakość życia ocenili mieszkańcy Bytomia i Koniecpola. W każdym przypadku około
1/3 mieszkańców wyrażała niezadowolenie, tyle samo zadowolenie i podobna grupa oceniała jakość życia jako przeciętną.
Powody niskich ocen w każdym z miast są inne. W Bytomiu oprócz sytuacji kryzysowej znacznych obszarów miasta,
oddziałującego depresyjnie wyludniania, duże znaczenie ma regres znaczenia tego ośrodka w konurbacji katowickiej.
Olbrzymie niezrealizowane potrzeby rewitalizacyjne Bytomia wpływają negatywnie na jego wizerunek i atrakcyjność
przestrzeni publicznej. Z kolei Koniecpol, niewielkie miasto (6,3 tys. mieszkańców), położone w słabym gospodarczo
obszarze wschodniej części powiatu częstochowskiego przy granicy z peryferiami województwa świętokrzyskiego, nie
jest w stanie zapewnić mieszkańcom pożądanego dostępu do usług, ani oczekiwanych przez nich perspektyw rozwoju.
Wzmacniane to jest przez słabą dostępność komunikacyjną do większych miast.

III.2.5. Ocena dostępności oferty oraz infrastruktury kultury i czasu wolnego
W kontekście wcześniej przedstawionych całościowych ocen dostępności oferty oraz infrastruktury kultury i czasu wolnego
interesujące jest czy oceny te będą się różnicować w zależności od typów infrastruktury jak to miało miejsce w raporcie
Stowarzyszenia Inicjatywa i czy obejmą w równym stopniu ocenę infrastruktury i oferty. Odpowiedź na ostatnią z postawionych
kwestii jest istotna w perspektywie programowania wsparcia w przyszłych okresach finansowania, gdyż wskaże na typy
oczekiwanych działań, ewentualnie rodzaje infrastruktury, które w szczególności wymagają wsparcia dla ich rozwoju.
TABELA III.13. Ocena dostępności wybranych typów infrastruktury kultury i czasu wolnego.

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Parki i tereny zielone
Ścieżki rowerowe
Kina
Obiekty sportowe (np. boiska, korty)
Stadion sportowy
Biblioteki
Place zabaw dla dzieci
Teatr, sala koncertowa
Muzea, galerie sztuki
Centra i domy kultury
Kluby seniora
Restauracje, kawiarnie, puby

Jaworze

W tabeli zawarto średnią ocenę
od 1 do 5
(1 – ocena najniższa 5 – najwyższa)

Bytom

Miejscowości

3,09
2,38
2,12
2,92
2,79
3,38
2,58
3,13
3,02
3,23
2,72
3,37

4,17
3,64
1,82
2,80
2,39
3,43
3,24
1,97
2,27
2,09
2,48
2,77

3,30
2,67
3,75
3,12
3,01
3,51
2,87
3,27
3,11
3,24
2,62
3,54

3,19
2,44
1,31
2,51
2,67
2,89
2,48
1,25
1,23
1,69
1,77
2,06

3,61
2,07
1,70
4,16
4,03
4,18
4,29
2,11
1,58
1,96
2,14
2,71

4,25
3,03
1,43
2,86
2,54
3,22
2,71
2,00
2,74
2,67
2,12
3,83

3,08
1,92
3,88
2,99
2,99
3,71
2,86
2,99
2,66
2,61
2,41
3,49

4,03
2,27
2,59
3,12
2,47
3,31
2,56
1,95
2,73
2,85
2,33
3,54

Uwagi: na różowo zaznaczono najniższe średnie oceny, a na żółto oceny najwyższe.
Źródło: opracowanie własne (na próbie 785 mieszkańców regionu).

Przedstawiony w tabeli (tab. III.13.) rozkład odpowiedzi na temat dostępności różnych typów infrastruktury pokazuje większe
rozpiętości ocen i znacznie większe różnice między miejscowościami niż prezentowane w poprzedzających ocenach. Wprawdzie
wciąż najbardziej krytyczni są mieszkańcy Koniecpola, ale już w przypadku Bytomia ocena dostępności poszczególnych typów
infrastruktury jest znacznie wyższa, a w dostępności infrastruktury kultury najwyższa ze wszystkich badanych miejscowości.
W obu przypadkach ocena ta odzwierciedla rzeczywistość. W niewielkim Koniecpolu nie ma większości z ocenianych typów
infrastruktury, a peryferyjne położenie każe ocenić dostępność jako bardzo słabą. Bytom i Katowice jako duże miasta posiadają
wszystkie z ocenianych typów infrastruktury w zakresie kultury wysokiej stąd wyższe oceny mieszkańców np. w odniesieniu
do dostępności teatrów i muzeów. Dostępność parków, terenów zielonych i ścieżek rowerowych najsłabsza jest zdaniem
ankietowanych mieszkańców w Sosnowcu, który dotąd nie wyróżniał się ani pozytywnie ani negatywnie, za to mieszkańcy
Sosnowca najbardziej zadowoleni są z dostępności kin. W Jaworzu, w którym w ramach działań programu INTERREG wsparto
m.in. budowę ścieżki rowerowej, najlepiej oceniono właśnie ten element infrastruktury.
TABELA III.14. Ocena oferty kulturalnej i czasu wolnego.

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Miejscowości

Kursy i warsztaty (np. nauka tańca)

3,21

2,73

3,08

1,96

2,76

2,95

3,20

3,23

Imprezy kulturalne (np. koncerty)

2,84

2,91

3,15

2,00

3,27

3,24

2,76

3,29

Imprezy integrujące mieszkańców (np. festyny)

2,49

3,41

2,73

2,67

3,96

3,00

2,56

3,19

Projekty edukacyjne lub szkoleniowe dla
dzieci i młodzieży

2,55

3,68

2,94

2,27

3,71

2,91

2,63

3,05

Projekty edukacyjne dla dorosłych

2,41

3,01

2,58

1,70

2,93

2,50

2,30

2,67

W tabeli zawarto średnią ocenę
od 1 do 5
(1 – ocena najniższa 5 – najwyższa)

Uwagi: na różowo zaznaczono najniższe średnie oceny, a na żółto oceny najwyższe.
Źródło: opracowanie własne (na próbie 785 mieszkańców regionu).
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W prowadzonych w ramach badania ewaluacyjnego wywiadach oraz badaniu fokusowym bardzo często podkreślano, że
infrastrukturze muszą towarzyszyć działania miękkie (programowe), które też wymagają wspierania w ramach dostępnych
funduszy pomocowych. Ważne jest, aby mury i obiekty istniejące jako infrastruktura wypełnić treścią. Dlatego w ankiecie
zapytano mieszkańców o ocenę oferty kulturalno-rekreacyjnej dostępnej w ich miejscu zamieszkania (tab. III.14.). Bardzo
niskie oceny wystawili mieszkańcy Koniecpola, a ogólnie niskie mieszkańcy Bytomia i Sosnowca, które znacznie lepiej wypadły
pod względem oceny infrastruktury. Najlepiej ofertę ocenili mieszkańcy Żywca, a także Marklowic. Interesujące są oceny
wystawione przez Żywczan, którzy jako jedyni lepiej ocenili ofertę niż samą infrastrukturę. Średnie oceny dla poszczególnych
typów oferty dla zbioru wszystkich miejscowości są bardzo zbliżone. Najniżej oceniono dostępność projektów edukacyjnych
dla dorosłych, a najlepiej imprezy integrujące mieszkańców (np. festyny). Ten ostatni wymieniony rodzaj oferty szczególnie
wysoko został oceniony w Marklowicach i być może jest to jeden z istotnych elementów odpowiedzialnych za ogólnie bardzo
pozytywne nastawienie mieszkańców tej miejscowości, co jest przedmiotem rozważań w dalszej części rozdziału.

III.2.6. Ocena oddziaływania inwestycji zrealizowanych w ramach
projektów ZPORR/INTERREG na jakość życia
Jednym z celów badania ankietowego było uchwycenie opinii mieszkańców o oddziaływaniu ewaluowanych inwestycji
na jakość życia. Z zawartych w tabeli (tab. III.15.) odpowiedzi można odczytać zarówno w jakich obszarach wpływ
realizowanych projektów jest najsilniejszy, jak i w jaki sposób różnicował się wpływ poszczególnych projektów. Jako,
że w większości miejscowości realizowane były po dwa projekty, oceniano je odrębnie. Celowość takiego podejścia
potwierdzają skrajnie różne opinie na temat wpływu różnych projektów w tej samej miejscowości (np. w Żywcu).
Projektami oddziałującymi na większość badanych sfer, o które pytano respondentów, okazały się realizowana w Marklowicach
Tropikalna Wyspa oraz rewitalizacja Starego Zamku wraz z parkiem w Żywcu. Na przeciwnym biegunie znalazł się realizowany
w Sosnowcu projekt nadbudowy wież kościoła p.w. św. Tomasza Apostoła, gdzie tylko w przypadku uznania poprawy estetyki
przestrzeni zgodziła się z takim oddziaływaniem nieco więcej niż połowa badanych. Słabe oddziaływanie występuje też w przypadku
budowy rolkowiska w Żywcu, gdzie respondenci uznali jedynie, że wpływa ono istotnie na możliwość spędzania wolnego czasu.
Jest to zrozumiałe, zważywszy na to, że tego typu inwestycja nakierowana jest na potrzeby określonej grupy wiekowej.
Analizując oddziaływanie według poszczególnych sfer, widać wyraźnie, że w większości przypadków realizowane
projekty przede wszystkim wpływają na poprawę estetyki przestrzeni, powstawanie nowych wizytówek miejscowości,
a także przyczyniają się do wzrostu dumy mieszkańców. Nieco słabiej oddziałują na poprawę możliwości spędzania
wolnego czasu. Najmniej wpływają one na zainteresowanie młodzieży życiem kulturalnym i społecznym, uczestnictwo
osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz kreowanie nowych miejsc pracy. Realizowane projekty zdaniem
mieszkańców w większości nie przyczyniają się także do tworzenia więzów społecznych, nie powodując większego zżycia
się mieszkańców. Wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gmin jest niewielki. Wpływ na rozpoznawalność oraz przyjazdy
turystów jest zdaniem mieszkańców bardzo różny w zależności od projektu.
Przedstawione wyniki badań ankietowych napawają optymizmem w kontekście wpływu ewaluowanych inwestycji na odczuwanie
dumy lokalnej. Jest to miękki, trudno mierzalny wpływ o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Duma
i zadowolenie z miejsca zamieszkania są jednymi z czynników wpływających na poczucie tożsamości lokalnej. Te z kolei mogą być
katalizatorem endogenicznego wzrostu, o którego pobudzenie tak trudno. Zadowolenie mieszkańców z miejsca zamieszkania
i pozytywna ocena przemian jakości życia są istotne dla codziennych działań i wyborów ludzi. Przekładają się na wysoką aktywność
społeczną i zaangażowanie, co z kolei istotnie wzmacnia otwarty kapitał społeczny – kolejny istotny czynnik endogenicznego wzrostu.
Warto przyjrzeć się tutaj przypadkowi Marklowic, niewielkiej gminy, która odłączyła się w 1994 r. od Wodzisławia Śląskiego. Sam
proces odłączania był niewątpliwie czynnikiem cementującym lokalną społeczność, gdzie wysoka aktywność społeczna i częściowo
wynikający z niej sukces gospodarczy znajdują odbicie w jakości życia. Pozytywne nastawienie mieszkańców Marklowic i bardzo
pozytywny odbiór realizowanego projektu niewątpliwie wynikają m.in. z faktu, że projekt ten dobrze wpisał się w wizję rozwoju
gminy. Projekty nie wynikające z długofalowej, uzgodnionej z mieszkańcami strategii rozwoju, czasem polegające na realizacji
bieżących potrzeb inwestycyjnych nie będą mieć takiego przełożenia. Analizując wyniki przeprowadzonej ankiety, łatwo dostrzec,
że szczególnie w dużych ośrodkach (Bytom, Sosnowiec) wpływ inwestycji na rozważane sfery jest niższy niż podobnych działań
w mniejszych miejscowościach. Oznacza to, że prawdopodobnie są one tam mniej dostrzegane i wymagają wzmożonej promocji.
Warto podjąć ten wysiłek, gdyż długofalowy efekt odczuwania dumy i wzrostu tożsamości lokalnej jest nie do przecenienia.
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Dla ogółu miejscowości najbardziej dostępną infrastrukturą okazały się parki i tereny zielone, a tuż za nimi biblioteki. Najsłabiej
dostępne są teatry, sale koncertowe oraz centra i domy kultury. O ile trudno byłoby wspierać zagęszczanie sieci teatrów – być może
skuteczniejsze byłoby polepszanie dostępności komunikacyjnej do miast, które posiadają teatry, o tyle wyraźnie odczuwany brak
domów i centrów kultury mógłby być w przyszłych okresach finansowania niwelowany z pomocą wsparcia funduszy UE. Nisko
oceniono także dostępność kin, co niekoniecznie musi oznaczać, że ich brakuje. Zresztą wydaje się zasadne pozostawienie tego
typu infrastruktury kultury w gestii sektora prywatnego, który powinien dostosować swoją ofertę do popytu, niemniej jednak,
co wynika też z wywiadów prowadzonych w ramach projektu badawczego, istnieje zapotrzebowanie na sprawdzoną niegdyś
formułę dyskusyjnych klubów filmowych pokazujących ambitne kino, zupełnie nieatrakcyjne z perspektywy prywatnego sektora
kinowego. Mogłyby one być związane właśnie z domami i centrami kultury jako jedna z form ich działalności.

64
50,0%
75,6%
52,2%
24,4%
60,0%
55,6%
43,3%
16,7%
40,0%
23,3%

47,8%

75,6%

52,2%

33,3%

68,9%

57,8%
44,4%

15,6%

38,9%

21,1%

24,4%

28,9%

Rewitalizacja budynków
Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu
23,3%
7,8%
12,2%

Rewitalizacja gmachu głównego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bytomiu

40,0%
6,7%
26,7%

Greenways 2006. Modernizacja
ścieżki dla pieszych
i rowerzystów
22,5%

32,4%

9,8%

25,5%
62,7%

27,5%

20,6%

62,7%

82,4%

68,6%

41,2%

28,4%
19,6%
42,2%

Modernizacja widowni
Amfiteatru w Jaworzu
33,3%

38,2%

11,8%

59,8%
70,6%

35,3%

31,4%

72,5%

79,4%

76,5%

40,2%

63,7%
47,1%
55,9%

Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej SYMFONIA
Akademia Muzyczna
w Katowicach
37,5%

49,3%

46,3%

64,0%
55,1%

64,7%

30,9%

65,4%

57,4%

51,5%

38,2%

42,6%
11,0%
35,3%

42,6%

44,9%

46,3%

67,6%
50,0%

56,6%

28,7%

64,7%

53,7%

47,8%

39,0%

43,4%
13,2%
31,6%

Modernizacja rynku
w Koniecpolu
28,4%

28,4%

22,1%

25,3%
72,6%

16,8%

36,8%

36,8%

82,1%

63,2%

50,5%

43,2%
24,2%
24,2%

55,1%

40,2%

57,0%

66,4%
95,3%

30,8%

42,1%

89,7%

90,7%

90,7%

68,2%

99,1%
43,0%
94,4%

Rewitalizacja obszaru
poprzemysłowego - Tropikalna
Wyspa - Etap I, Marklowice

Uwagi: na żółto zaznaczono jeśli >70% respondentów odpowiedziało twierdząco (TAK) a na czerwono <30%.

Miejscowość stała się bardziej znana
Mieszkańcy są bardziej ze sobą zżyci
Gminę odwiedza więcej turystów
Miejscowość jest bardziej atrakcyjna
dla inwestorów
Mieszkańcy są bardziej dumni z gminy
Poprawiła się estetyka i architektura
miejscowości
Powstały nowe możliwości spędzania
wolnego czasu
Wzrosło zainteresowanie mieszkańców
lokalną historią
Zachowane zostało dziedzictwo
kulturowe
Poszerzona została oferta kulturalna
Powstała nowa wizytówka gminy
Przyczyniła się do powstania nowych
miejsc pracy
Możliwość uczestnictwa w życiu
społeczno-kulturalnym osób starszych
Zainteresowanie młodzieży
aktywnością społecznokulturalną

Udział odpowiedzi TAK

Centrum Sztuki Filmowej
– przebudowa i adaptacja kina
Kosmos w Katowicach

Katowice

Pszczyna

37,7%

47,5%

73,8%

75,4%
93,4%

49,2%

36,1%

80,3%

62,3%

75,4%

52,5%

95,1%
18,0%
90,2%

7,9%

15,8%

7,9%

19,7%
28,9%

44,7%

21,1%

3,9%

51,3%

31,6%

10,5%

9,2%
2,6%
9,2%

Nadbudowa wież kościoła
p.w. św. Tomasza Apostoła
w Sosnowcu

Żywiec

46,6%

33,9%

33,9%

77,1%
78,8%

89,0%

76,3%

72,0%

91,5%

85,6%

56,8%

84,7%
34,7%
80,5%

49,2%

8,5%

17,8%

33,1%
37,3%

11,0%

11,0%

67,8%

31,4%

37,3%

22,9%

20,3%
31,4%
21,2%

Źródło: opracowanie własne (na próbie785 mieszkańców regionu).

27,9%

24,6%

27,9%

57,4%
73,8%

90,2%

45,9%

47,5%

88,5%

82,0%

55,7%

65,6%
9,8%
85,2%

Renowacja kompleksu
zamkowego w Pszczynie

Jaworze
Budowa pokazowej zagrody
żubrów w zabytkowym parku
w Pszczynie

Bytom
Rewitalizacja
i zagospodarowanie kulturalne
kompleksu Starego Zamku
i parku Habsburgów w Żywcu

TABELA III.15. Ocena oddziaływania inwestycji zrealizowanych w ramach projektów ZPORR/INTERREG na jakość życia.

Budowa rolkowiska jako
działanie na rzecz rozwoju
aktywnych form turystyki
w Żywcu
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Można zastanawiać się na ile realizowane projekty przyczyniają się do wzrostu tożsamości regionalnej. Wydaje się, że
żaden z analizowanych projektów nie ma takiego oddziaływania. Jest to bardzo trudne zagadnienie w tak różnorodnym
kulturowo i historycznie regionie, w którym łączą się Śląsk i Zagłębie, małopolska Żywiecczyzna i Jaworzno czy wreszcie
północna część województwa. Żaden z realizowanych projektów nie jest powszechnie znany i rozpoznawalny w całym
województwie, co również nie ułatwia kreowania tożsamości regionalnej w oparciu o te projekty.

III.3. Wpływ na atrakcyjność inwestycyjną
Wybór miejsca lokalizacji dokonany przez daną firmę jest wyrazem relacji między strategią jej działania a cechami
terytorium. Z punktu widzenia miejsc przyciągających inwestorów ważne jest posiadanie własności, które stanowią
o ich przewadze nad innymi możliwymi lokalizacjami. Zdolność tę metaforycznie określa się jako „lepkość” względem
kapitału, która pozwala na jego przyciągnięcie i zatrzymanie42.
Cechy miejsc, które wpływają na wybór lokalizacji nazywane są czynnikami lokalizacji. Atrakcyjność inwestycyjna to
z kolei ogół warunków sprzyjających inwestowaniu na danym terenie. Zazwyczaj ocenia się ją w odniesieniu do innych
jednostek terytorialnych. Należy mieć na uwadze, że tak czynniki lokalizacji, jak i atrakcyjność inwestycyjna są różne
dla poszczególnych działalności gospodarczych i typów inwestorów. Stąd mówienie o atrakcyjności inwestycyjnej bez
dookreślenia o jakim typie działalności mówimy jest pewnym uproszczeniem, a nierzadko źródłem nieporozumień
i błędnych interpretacji. Na nasze potrzeby wystarczająca jest typologia uwzględniająca dwie osie podziału:
• Inwestorzy miejscowi a inwestorzy zewnętrzni (w tym zagraniczni).
• Działalności związane bezpośrednio z inwestycją (lub branżą) – działalności niezwiązane z inwestycją lub branżą.
Możemy ponadto wyróżnić wpływ bezpośredni lub pośredniczący. O bezpośredniej poprawie atrakcyjności inwestycyjnej
mówimy wtedy, gdy zrealizowane projekty wprost przyczyniły się do polepszenia warunków inwestowania na danym terenie
(np. odnowienie rynku i kamienic wokół niego przyciągnęło nowe placówki gastronomiczne, odnowa pałacu spowodowała
lokalizację w pobliżu nowego hotelu) lub stały się w inny sposób istotnym czynnikiem lokalizacji. O wpływie pośredniczącym
mówimy natomiast wtedy, gdy wprawdzie nie ustalono bezpośredniej relacji między zrealizowanym projektem a decyzjami
inwestorów, lecz poprawiły się cechy miejsca, które z kolei mogą wpływać na decyzje inwestorów w przyszłości, np. bardziej
atrakcyjny wizerunek gminy czy powiatu, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost kapitału ludzkiego czy społecznego.
Bezpośredni wpływ zrealizowanych projektów na inne inwestycje w sektorze turystycznym i kultury oraz aktywność
miejscowych przedsiębiorców są przedmiotem szczegółowych rozważań w części ekspertyzy dotyczącej studiów
przypadku, efektów mnożnikowych oraz sektorów kreatywnych. W tym miejscu skupimy się na atrakcyjności inwestycyjnej
– tak bezpośredniej, jak i pośredniej – dla branż i przedsiębiorców zewnętrznych, w tym zagranicznych, niezwiązanych
bezpośrednio z sektorem kultury i turystyki. Ze względu na istotność dla gospodarki województwa śląskiego, wielkość
dotychczasowych nakładów po 1990 r. należy zwrócić szczególną uwagę na dwa sektory działalności: nowe inwestycje
przemysłowe oraz centra usług typu BPO i SSC.
Najszersze badania czynników lokalizacji dla nowych fabryk w Polsce przeprowadził B. Domański43. Z badań tego autora
wynika, że kluczowym spośród 20 czynników lokalizacji, które były przedmiotem oceny menadżerów jest dobra dostępność
komunikacyjna44. Kolejnymi kluczowymi czynnikami lokalizacji była dobra współpraca z lokalnymi władzami oraz cechy
miejscowej siły roboczej, a zwłaszcza pozytywne postawy ludzi wobec pracy, koszty pracownicze (wynagrodzenia i świadczenia
socjalne) oraz łatwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej. Rządowe ulgi podatkowe miały znaczenie dla mniej niż
1/3 inwestorów. Czynniki lokalizacji, które miałyby związek z badaną w niniejszej ekspertyzie infrastrukturą turystyki i kultury
(dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników firm) miały bardzo duże znaczenie zdaniem jedynie 4% badanych
menedżerów a duże zdaniem około 1/5 zarządzających nowymi zakładami, które wzięły udział w badaniu.
Czynniki lokalizacji nowych inwestycji w branży motoryzacyjnej na terenie województwa śląskiego badał K. Wiedermann45. Jak
wynika z analiz tego autora podstawowe znaczenie miały dostępność do dużej ilości wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
akceptowalne dla pracodawcy, niewygórowane koszty pracy, niezwykle istotną dla inwestycji jest również dobra dostępność
komunikacyjna. Jako elementy znaczące dla inwestorów z gałęzi motoryzacyjnej wymieniony wyżej autor przytacza także
przyjazną politykę władz lokalnych, możliwość uzyskania odpowiednio dużego terenu pod inwestycję, koszty logistyczne wraz
z oczekiwanym potencjałem rynku zbytu a także wielkość potrzebnych na inwestycję zasobów pieniężnych. Przeprowadzony
w ramach niniejszych badań wywiad pogłębiony z przedstawicielem wiodącej instytucji na terenie województwa śląskiego
w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów – Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) również wskazuje na
podstawową rolę cech związanych z dostępnością komunikacyjną i cechami rynku pracy. Jako dwa główne atuty atrakcyjności
inwestycyjnej terenów KSSE wymieniono wykwalifikowaną siłę roboczą i jej konkurencyjny koszt oraz infrastrukturę komunikacyjną.
Wskazano, że ulgi w podatkach dochodowych dla inwestorów produkcyjnych mają współcześnie mniejsze znaczenie niż
w latach 1990., kiedy to były jednym z ważniejszych czynników. Infrastruktura turystyki i kultury oraz inne elementy związane ze
spędzaniem czasu wolnego pojawiają się w orbicie zainteresowań inwestorów na dalszych etapach i zdaniem rozmówcy trudno
jednoznacznie powiedzieć czy czynniki te mają znaczenie przed podjęciem decyzji o ulokowaniu nowego biznesu na terenie
KSSE, czy raczej pojawiają się dopiero na etapie podecyzyjnym, tzn. na etapie indywidualnych decyzji wewnątrz korporacji
dotyczących np. menadżerów delegowanych do zarządzania nowym zakładem, którzy przenoszą się do województwa śląskiego
Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2001.
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Wiedermann K., Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego…, op. cit.
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W ostatniej dekadzie obserwujemy w głównych polskich aglomeracjach dynamiczny rozwój tzw. centrów usługowych, które
obejmują wydzielone na zewnątrz (outsourcing) lub do nowej specjalnie do tego powołanej jednostki (shared service)
procesy biznesowe nie stanowiące podstawowej działalności firmy (m.in. finanse i księgowość, usługi informatyczne,
zarządzanie personelem, telefoniczną obsługę klientów). Centra te, otwierane głównie przez zagranicznych inwestorów
mają szczególne znaczenie dla segmentów rynku pracy obejmujących absolwentów szkół wyższych. W niektórych
aglomeracjach, np. w Krakowie, usługi tego typu generują w ostatnich latach największy przyrost miejsc pracy wśród
wszystkich inwestycji zagranicznych46. Miasta województwa śląskiego jak dotąd nie osiągnęły w tym względzie wielkiego
sukcesu – o ile w aglomeracji krakowskiej w 37 centrach pracowało w 2008 r. 12,3 tys. osób, a ponad 6 tys. w Warszawie
i Wrocławiu, to w całej konurbacji katowickiej, zlokalizowało się do końca 2009 r. 18 takich placówek, które łącznie zatrudniały
3,7 tys. osób47. Jedynie Katowice są miejscem większej koncentracji tego typu placówek. Jak wynika z przygotowanego dla
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji (PAIiIZ) przez firmę doradczą KPMG raportu dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej
w zakresie centrów usług, kluczowymi czynnikami lokalizacji są w tej działalności: koszt i dostępność pracowników (duża podaż
kandydatów, odpowiednie kwalifikacje, znajomość języków obcych), infrastruktura – przede wszystkim ilość i jakość powierzchni
biurowej, a także teleinformatycznej i transportowej (połączenia lotnicze, drogowe i kolejowe), wysoka jakość życia, wsparcie ze
strony władz lokalnych i krajowych w tym zachęty inwestycyjne. Szczegółowe badania hierarchii ważności czynników lokalizacji
przeprowadzili dla oddziałów zlokalizowanych w Krakowie J. Działek, J. Górecki i G. Micek48. Wśród 11 wymienionych
czynników lokalizacji pięć zdaniem cytowanych autorów miało charakter konieczny do lokalizacji – były to kwalifikacje
pracowników, koszty pracy, infrastruktura biurowa i połączenia lotnicze. Stosunkowo wysoko oceniono pozytywny wizerunek
miasta (3,9 w skali 1-5) oraz ofertę kulturalną i turystyczną miasta (3,1).
Przeprowadzony przegląd czynników lokalizacji wskazuje, że bezpośredni wpływ projektów z infrastruktury turystyki
i kultury na atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego i wchodzących w jego skład gmin i powiatów dla
przedsiębiorców zewnętrznych, w tym zagranicznych niezwiązanych branżowo z kulturą i turystyką, jest niewielki
(działalności przemysłowe) lub umiarkowany (centra usług). Wynika to oczywiście z hierarchii czynników lokalizacji,
gdzie te związane z kulturą i turystyką nie są najważniejszymi i pojawiają się często dopiero na etapie poinwestycyjnym,
a nie w momencie podejmowania decyzji o inwestycji w danym miejscu. Relatywnie największy wpływ pojawia się
w zakresie wyspecjalizowanych działalności usługowych – centrów outsourcingowych i usług wspólnych. W tym miejscu
trzeba podkreślić, że województwo śląskie posiada bardzo wysoką atrakcyjność na tle innych regionów w Polsce
w zakresie tych czynników lokalizacji, które są istotne przede wszystkim dla działalności przemysłowych, w tym dla branż
zaawansowanych technologii, a ponadto dla niektórych usług (np. centra logistyczne i magazyny). Potwierdzają to
raporty atrakcyjności inwestycyjnej publikowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Ostatni z tych raportów49
przypisuje podregionom województwa śląskiego wysoką i najwyższą klasę atrakcyjności inwestycyjnej zarówno w zakresie
przemysłu, usług, jak i działalności zaawansowanych technologicznie.
Wpływ projektów z zakresu kultury i turystyki na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej ma zatem współcześnie głównie
charakter pośredniczący. Bez wątpienia inwestycje te w swojej masie przyczyniają się do podniesienia jakości życia
mieszkańców (zob. rozdział III.2.). W ten sposób mogą osłabiać negatywne trendy demograficzne, przede wszystkim
w zakresie emigracji młodych i wykształconych pracowników, co jest szczególną bolączką miast województwa śląskiego,
przede wszystkim w subregionie centralnym i zachodnim50.
Nie można też bagatelizować roli czynników wspomagających te inwestycje w przyciągnięciu nowych inwestorów. Chodzi
tutaj o to, że niektóre z tych inwestycji mogą odegrać istotną rolę w procesie obsługi inwestora, w zakresie promocji
miejscowości i stwarzania pozytywnego wizerunku.
Spośród zbadanych w ramach studiów przypadku inwestycji w województwie śląskim największy potencjał w zakresie
funkcji wspomagającej atrakcyjność inwestycyjną ma Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, inwestycja
zrealizowana przez Akademię Muzyczną w Katowicach oraz kompleksowy, wieloetapowy program dotyczący Rewitalizacji
i zagospodarowania kulturalnego kompleksu Starego Zamku i parku Habsburgów w Żywcu realizowany przez samorząd
lokalny i podległe mu instytucje. Symfonia z racji wysokiej jakości stworzonej przestrzeni architektonicznej, dostępności
dla osób z zewnątrz „żyje nie tylko muzyką” jak to ujął jeden z respondentów. Inwestycja ta stała się jedną z wizytówek
Katowic, miejscem, które pokazuje się przyjezdnym, odwiedza i które jest poza funkcją wiodącą (edukacja muzyczna)
miejscem organizacji kongresów, konferencji, imprez firmowych i rodzinnych. Wystarczy powiedzieć, że jedna z najbardziej
prestiżowych imprez, jaka odbyła się w ostatnich latach w Katowicach – Europejski Kongres Gospodarczy – została
46
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Krakowie w latach 2005-2009, Działek J., Gwosdz K. (red.), Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2010,
maszynopis.

Działek J., Górecki J., Micek G., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
Kraków 2010.
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Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji – analiza w województwie śląskim, Katowice 2010.
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najczęściej z najbliższą rodziną. Przytoczono jednakże przykład przyjmowanej ostatnio misji zagranicznej, której członkowie już
na wstępnym etapie rozmów interesowali się jakością szkolnictwa i dostępnością infrastruktury rekreacyjnej.

otwarta i zakończona właśnie w „Symfonii”. Projekt dotyczący kompleksu zamkowo-parkowego w Żywcu ma natomiast
szanse po zakończeniu wieloetapowej inwestycji stać się drugą po zakładach piwowarskich wizytówką gminy. Z innych
inwestycji kreowanie korzystnego wizerunku Bielska-Białej dla inwestorów i odwiedzających z pewnością wspomógł
program rewitalizacji starego miasta w Bielsku, w tym projekty dotyczące jego najważniejszych obiektów i przestrzeni
publicznych takich jak rynek i Teatr Polski (projekty ZPORR) oraz zamek Sułkowskich (środki samorządu regionu).
Rozpatrując kwestie atrakcyjności inwestycyjnej w relacji do infrastruktury kultury i turystyki w województwie śląskim, nie sposób
nie odnieść się do sąsiadującego z nim Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a przede wszystkim do jego miasta centralnego.
Przedstawiciel KSSE przyznał, że w rozmowach z przedsiębiorcami, gdy pojawiają się kwestie kultury i spędzania wolnego czasu,
potencjalni inwestorzy pozycjonują tereny województwa śląskiego na tle Krakowa. Strategia postępowania w tym względzie musi
być raczej komplementarna niż konkurencyjna, gdyż województwo śląskie nie ma szans na konkurencję w gałęziach kultury
i turystyki, w których pozycja Krakowa jest niepodważalna. Natomiast, ponieważ dostępność komunikacyjna Krakowa i głównych
ośrodków województwa śląskiego za sprawą autostrady A4 jest bardzo dobra, Kraków może być traktowany jako swego rodzaju
„zaplecze” kulturalne spędzania wolnego czasu dla inwestorów i kadry zarządzającej zakładów, które ulokowały się na terenie
województwa śląskiego. Przykład ten pokazuje, że wzajemne oddziaływanie pomiędzy Górnośląskim Obszarem Metropolitalnym
i Aglomeracją Bielska-Białej z jednej strony, a Krakowskim Obszarem Metropolitalnym jest dość istotnym uwarunkowaniem
funkcjonowania tej części Polski. Nie zwalnia to jednakże władz regionalnych i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie
i promocję atrakcyjności inwestycyjnej regionu z lepszego wykorzystania lokalnych zasobów. Jest to szczególnie istotne
w kontekście nakreślonych mechanizmów wpływu pośredniczącego, gdzie zatrzymanie negatywnych trendów migracyjnych
i ogólne podnoszenie poziomu życia mieszkańców ma kluczowe znaczenie w dłuższej pespektywie czasu. Tak więc można
i należy wykorzystać promocyjny atut bliskości Krakowa, jednocześnie wzmacniając lokalne atrakcje turystyczne i instytucje
kultury. Warto wspomnieć, że w niektórych sferach, jak choćby organizacja wielkich koncertów czy festiwali muzycznych to
Katowice ze Spodkiem są głównym ich miejscem w tej części Polski – także dla mieszkańców Krakowa.. Dziedzictwo kulturowe
centralnej części województwa wraz z bogactwem atrakcyjności przyrodniczej górskiej części województwa oraz części jurajskiej
przy dużej liczbie mieszkańców i przyjezdnych pozwalają na realizację wielu działań, które tak w sposób pośredni, jak i bezpośredni
będą przyczyniać się do podnoszenia i umacniania atrakcyjności inwestycyjnej, a w dalszej perspektywie wzrostu gospodarczego
i poziomu życia. W przypadku działań realizowanych w obszarach miejskich, celowe wydaje się włączenie ich w ogólną koncepcję
i program rewitalizacji, która, obejmując kompleksowo całe obszary, ma na pewno większe przełożenie na wizerunek miejsca,
kreowanie więzi społecznych i lokalnej dumy oraz inne, liczne pozytywne efekty niż realizacja pojedynczych projektów.
Oprócz instytucji ogólnopolskich (szczególnie PAIiIZ), regionalnych i subregionalnych (m.in. poszczególne SSE)
kluczowymi interesariuszami w działaniach służących pozyskiwaniu inwestorów są gminy. Mają one ku temu znacznie
większe kompetencje i możliwości finansowe niż powiaty. Skoro w świetle regulacji prawnych gmina „prowadzi politykę
rozwoju” to jednym z istotnych filarów takiej polityki są działania proinwestycyjne. W tym względzie gminy konkurują ze
sobą zarówno o mieszkańców, jak i o inwestorów.
To, czy dany projekt ma szansę zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną danej gminy lub powiatu zależy m.in. od
przypisywania mu takiej roli przez społeczność lokalną. Oczywiście nie jest to warunek wystarczający, aby przyciągnąć
nowego inwestora, ale to, jak dany projekt jest postrzegany przez środowiska lokalne, wpływa na jego pozycjonowanie
w hierarchii atrakcyjności gminy w różnych sferach i promowanie na zewnątrz.
Osoby reprezentujące beneficjentów poproszono m.in. o określenie wpływu zrealizowanych projektów na wzrost liczby inwestycji
prywatnych spoza sektora kultury i turystyki realizowanych w gminie oraz wzrost zainteresowania gminą przez inwestorów
zewnętrznych. Zdaniem 35% respondentów zrealizowane projekty nie miały żadnego wpływu na nowe inwestycje prywatne
poza kulturą i turystyką, kolejne 43% badanych uważa ten wpływ za bardzo mały i mały. Tylko 1/5 jest przekonana, że ten wpływ
jest większy, ale żaden z respondentów nie sądzi, że jest on bardzo silny lub silny. Nieco bardziej optymistyczna jest ocena wpływu
zrealizowanych projektów na wzrost zainteresowania gminą przez inwestorów zewnętrznych. Co piąty respondent uważa, że
takiego wpływu nie ma, 1/3 że jest on bardzo mały lub niewielki, pozostałe 37% badanych skłania się ku opinii że wpływ ten jest
umiarkowany, natomiast 1/5 sądzi, że dofinansowane projekty mają znaczący lub silny wpływ na wzrost zainteresowania gminą
przez inwestorów zewnętrznych, przy czym żaden z nich nie wybrał wariantu odpowiedzi „bardzo silny wpływ”.
Wśród ośmiu beneficjentów, którzy uważają, że projekt miał znaczniejszy wpływ na nowe inwestycje prywatne wśród
podmiotów spoza sektora kultury i turystyki, połowa reprezentuje działania związane z rewaloryzacją historycznych centrów,
a trzech projekty w nowe atrakcje turystyczne związane bądź z konkretnym obiektem, bądź z infrastrukturą sieciową (ścieżki
turystyczne). Natomiast spośród 17 respondentów, których zdaniem dzięki zrealizowanemu projektowi nastąpił wzrost
zainteresowania gminą przez inwestorów zewnętrznych, najwięcej (siedmiu) zrealizowało działanie związane z budową
nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (głównie obiekty, ale i ścieżki rowerowe), pięć projektów reprezentowało
działania związane z rewitalizacją historycznych centrów miast, a dwa dotyczyły rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
trzy pozostałe wiązały się z infrastrukturą kultury – jedna z placówką w skali ponadlokalnej, a dwie w skali lokalnej.
W sumie z analizy opinii beneficjentów wyłania się dość klarowny obraz, że inwestycje postrzegane przez nich jako
mające wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gmin dotyczą przede wszystkim dwóch grup działań: tych związanych
z odnową historycznych centrów miast i rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz tych, które polegają na budowie
nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
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Ważną perspektywą spojrzenia na projekty wybrane do szczegółowej analizy jest próba oceny dostępności informacji
o nich dla mieszkańców województwa śląskiego a także ich oddziaływania na odbiorców w regionie i poza nim, jednym
słowem rozpoznawalności tych inwestycji. Należy pamiętać, że podczas realizacji projektów do obowiązków beneficjenta
nie należało tworzenie skoordynowanych działań promocyjnych wpływających na polepszenie wizerunku obiektów,
miejsc, czy wręcz potencjalnych produktów turystycznych, które mogły zostać dofinansowane ze źródeł ZPORR lub
INTERREG. Obowiązki i prawa beneficjenta dotyczące promocji i informacji o dofinansowaniu ze środków Funduszy
Unijnych zawarte zostały w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1159/00 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez
państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.
Wynika z nich konieczność prowadzenia kampanii informacyjnych towarzyszących realizacji danego projektu. W praktyce
najczęściej beneficjenci wprowadzają logotypy ZPORR lub INTERREG na materiałach promocyjnych ulotnych (folderach,
broszurach), tablicach informacyjnych towarzyszących projektowi oraz stronach internetowych im poświęconym.
Celem tej części ewaluacji było z jednej strony oszacowanie liczby informacji pojawiających się przy okazji wdrażanych
projektów, często bez intencji beneficjentów (w prasie, przewodnikach turystycznych), a z drugiej strony określenie
obecności informacji o efektach projektów na własnych stronach internetowych beneficjentów, np. o dostępności
obiektu dla turystów i użytkowników, a także powszechności stosowania logotypów wizualnie identyfikujących środki
wykorzystane na inwestycje z funduszy europejskich.
Zawartość mediów papierowych i elektronicznych została skonfrontowana z wynikami ankiet wśród mieszkańców
odnośnie ich wiedzy na temat obiektów objętych wsparciem. W tym kontekście trzeba mieć na uwadze dwie sprawy.
Po pierwsze, analizowane inwestycje dotyczyły zarówno remontów obiektów już istniejących (Biblioteka Miejska
w Bytomiu), często bardzo znanych (Zamek w Pszczynie), jak i obiektów zupełnie nowych. W przypadku pierwszej
grupy znajomość obiektów nie jest w pełni zależna od faktu objęcia ich dofinansowaniem w ramach projektów ZPORR.
Po drugie, oprócz pośrednich źródeł informacji, które poddawane były analizie, mieszkańcy Śląska mogą mieć
bezpośredni kontakt z obiektami. Stąd ich opinie na temat rozpoznawalności miejsc mogą mieć szersze podstawy niż
wąski zakres informacji medialnych poddany badaniu.
Na potrzeby niniejszej ewaluacji, dokonano poszerzonej analizy wykorzystania mediów w miejscowościach objętych
studiami przypadku.

III.4.1. Wykorzystanie mediów z perspektywy społeczności lokalnej
i beneficjentów
Wyniki przeprowadzonych w niniejszym projekcie badań ankietowych potwierdzają tendencje zaobserwowane
w innych analizach dotyczących potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego51. Najczęściej użytkowanym
medium okazuje się być Internet. Służy on do wyszukiwania podstawowych informacji na temat obiektów,
regionów czy zagospodarowania turystycznego w obszarze potencjalnego zainteresowania turysty czy użytkownika.
Do uszczegółowienia informacji często służą oficjalne strony gmin, obiektów i instytucji (tab. III.16.). Równie ważne są
opinie osób znajomych, ich oceny i sugestie dotyczące miejsc ciekawych, godnych odwiedzenia. Na kolejnym miejscu
pod względem popularności znajduje się prasa lokalna i regionalna. Biura podróży oraz punkty informacji turystycznej
okazały się mniej popularne wśród ankietowanych ze względu na obszar ograniczony do regionu śląskiego, z którego
pochodziły potencjalne atrakcje wymienione w ankiecie.
TABELA III.16. Najważniejsze źródła, z których ankietowani czerpią informacje na temat atrakcyjnych turystycznie
miejsc i obiektów w województwie śląskim (% deklaracji).
Bytom

Jaworze

Katowice

Internet

72

71

81

80

Strony internetowe gmin

34

49

38

Rodzina i znajomi

67

74

Prasa lokalna i regionalna

45

Przewodniki drukowane
Punkty informacji
Biura podróży

Koniecpol Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

76

49

63

97

43

55

25

28

40

68

70

73

42

55

78

45

57

35

43

30

33

69

9

29

18

13

19

7

15

22

9

16

14

15

6

9

5

18

11

14

12

9

18

9

16

19

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety wśród mieszkańców województwa śląskiego (N=785).
51

Stowarzyszenie Inicjatywa, Analiza potrzeb kulturalnych…, op. cit.
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III.4. Wizerunek i rozpoznawalność projektów

Przyglądając się deklarowanym działaniom promocyjnym beneficjentów, należy uznać, że niemal wszyscy (96%)
używają stron internetowych do promocji zrealizowanych projektów. 75% wspomaga promocję projektu przez druk
ulotek, krótkich materiałów informacyjnych. Poza wspomnianymi najpopularniejszymi mediami, ok. 20 % realizatorów
projektów korzysta z możliwości druku książek, tworzenia multimediów oraz uczestniczy w targach turystycznych. Kilku
beneficjentów współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną. Analiza informacji przekazanych przez beneficjentów
w odniesieniu do źródeł wykorzystywanych przez potencjalnych użytkowników wydaje się potwierdzać skuteczność
prowadzonych działań informacyjnych.

III.4.2. Informacja o dofinansowanych projektach i ich efektach
w prasie, na stronach internetowych beneficjentów oraz
w przewodnikach turystycznych
Prasa codzienna
Możliwość dotarcia do pełnych archiwów prasowych oraz ich popularność zdecydowała o potraktowaniu zawartości
dwóch tytułów prasowych jako wyznaczników poziomu zainteresowania mediów obiektami wybranymi do analizy:
(regionalnego) „Polski Dziennika Zachodniego” i „Gazety Wyborczej” (ogólnokrajowej). Wszystkich materiałów we
wspomnianych źródłach prasowych w okresie 01.01.2004 – 23.11.2010 zanotowano 22. W połowie przedstawiona
liczba informacji została opublikowana w Gazecie Wyborczej, a druga połowa w Dzienniku Zachodnim.
Spośród wybranych do analizy projektów, w Gazecie Wyborczej pojawiły się opisy zaledwie czterech z nich (Katowic,
Pszczyny, Sosnowca, Żywca). Zamek w Pszczynie okazał się atrakcją turystyczną opisywaną sześciokrotnie52 w dodatku
turystycznym. Rangi tak szczegółowego opisu będącego skróconym przewodnikiem turystycznym po zamku nie zdobył
żaden inny z analizowanych obiektów. Dodatkowo należy wspomnieć, iż lokalizacja w dodatku turystycznym, jednorodnym
pod względem zawartości treści dziennikarskich w całym kraju, powoduje dostarczenie informacji o miejscach atrakcyjnych
mieszkańcom wszystkich regionów Polski. Opisy pojawiały się równomiernie w każdym roku analizy. W większości przypadków,
poza opisami Zamku w Pszczynie, były to krótkie informacje dziennikarskie, najczęściej pozbawione ilustracji, zamieszczane
w mutacjach regionalnych. W większości przypadków brak było również informacji na temat źródeł finansowania inwestycji,
kiedy się jednak pojawiła określano je bardzo ogólnie, tj. jako fundusze europejskie. Materiały utrzymane były w większości
przypadków w optymistycznym tonie nawiązującym do turystycznej orientacji tekstów. Jedynie autor artykułu o wieżach
w parafii św. Tomasza w Sosnowcu pesymistycznie wypowiadał się na temat możliwości ukończenia inwestycji.
W Dzienniku Zachodnim, który posiada oddziaływanie jedynie regionalne, zauważyć można umiarkowane
zainteresowanie realizacjami dofinansowanymi w ramach ZPORR czy INTERREG. Choć przyznać należy, że w tym
wypadku lista wymienionych inwestycji była dłuższa – wśród 10 z badanych projektów, jedynie rewitalizacja gmachu
głównego Biblioteki Miejskiej w Bytomiu nie została opisana. Wszystkie informacje opublikowane zostały na wewnętrznych
stronach czasopisma. W około pięćdziesięciu procentach były to materiały dostępne w regionalnych dodatkach,
opatrzone fotografiami. Zgodnie ze swą regionalną orientacją, Dziennik Zachodni opisuje wiele działań i aktywności
społecznych ważnych czasem, właśnie ze względu na swą skalę, jedynie lokalnie.
Przeprowadzona analiza wskazuje na ograniczoną rolę dzienników prasowych w przekazywaniu informacji dotyczących
obiektów objętych dofinansowaniem. Niska liczba publikacji, zamieszczanie materiałów głównie na stronach dostępnych
jedynie w regionie53 w niewielkim stopniu wspomaga rozpoznawalność inwestycji. Niewielkie zainteresowanie dziennikarzy
efektami realizacji projektów nie było pobudzane np. przez publikację materiałów sponsorowanych czy reklam obiektów.
Zauważyć można eksploatowanie przez dziennikarzy opisów obiektów o już utrwalonej randze turystycznej (Muzea
w Pszczynie i Żywcu) z pominięciem nowo powstałych atrakcji np. w Marklowicach. Przyczynia się to do utrwalenia
postrzegania przez czytelników jedynie już istniejących i uznanych atrakcji regionu.
Dodać należy, że w omawianych dziennikach pojawiają się informacje dotyczące konkursów i rankingów organizowanych
w regionie (np. plebiscyt Polski Dziennika Zachodniego na najlepszą inwestycję, zrealizowaną z funduszy unijnych
w województwie śląskim)54, uczestnikami których są także obiekty objęte badaniami np. Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej Symfonia w Katowicach oraz Zamek w Pszczynie. Choć materiały dziennikarskie posiadające charakter
doniesień o powyżej wspomnianych wydarzeniach nie zawierają opisów atrakcji, stanowią ważny element podnoszenia
rozpoznawalności, a w konsekwencji zainteresowania obiektami turystycznymi.
Format dziennikarski tytułów prasowych w znacznym stopniu wpływa na ograniczone zainteresowanie i w konsekwencji
publikowanie informacji dotyczących długotrwałych, mało kontrowersyjnych inwestycji, których realizacja nie wiąże się
z istotnymi problemami dla odbiorców czasopism. Z teorii medioznawstwa wynika, że wiadomości pozytywne, nie dotyczące
52

Trzykrotnie w powiązaniu z zagrodą żubrów w Pszczynie.

53

Zaznaczyć należy, że oba tytuły posiadają dostęp do archiwów za pośrednictwem stron internetowych (dostęp płatny).

54

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu, finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Śląskie = Europejskie.
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pełny

częściowy

brak

opis
inwestycji

brak

opis
inwestycji

opis
inwestycji

opis
atrakcyjności

obecne

brak

obecne

obecne

brak

obecne

nie
dotyczy

obecne

obecne

nie
dotyczy

Zilustrowanie
efektów dofinansowa-nia

brak

Logotypy funduszy

brak

Żywiec

Marklowice

pełny

Sosnowiec

Koniecpol

brak

częściowy

Pszczyna

Centrum Sztuki
Filmowej w Katowicach

Elementy opisu oferty
Informacje
praktyczne

Centrum Nauki
i Edukacji Muzycznej
Symfonia w Katowicach

Charakter
opisu efektu
projektu

pełny

Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu
Opis projektu
ZPORR

Amfiteatr oraz ścieżka
pieszo-rowerowa
w Jaworzu

TABELA III.17. Obecność odwołań do projektów ZPORR/INTERREG na stronach internetowych wybranych beneficjentów.

pełny

brak

częściowy

opis
inwestycji,
atrakcyjności

brak

opis
inwestycji,
atrakcyjności

obecne

obecne

brak

obecne

obecne

obecne

brak

obecne

fotografie,
wirtualny
ryciny,
fotografie,
fotografie, fotografie,
fotografie
spacer,
fotografie
wirtualny fotogra-fie multimeryciny
video
fotografie
spacer,
dia
video
obecne

brak

brak

obecne

brak

obecne

brak

brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych instytucji i gmin (stan w dn. 1.12.2010).

Strony internetowe beneficjentów
Kolejnym obszarem pozyskiwania informacji (jak wynika z odpowiedzi ankietowanych mieszkańców województwa śląskiego
bardzo ważnym) o atrakcjach turystycznych i świadczonych usługach kulturalnych są strony internetowe beneficjentów.
W tabeli III.17. zamieszczono próbę porównania ważnych, z punktu widzenia prowadzonego badania, elementów stron
internetowych beneficjentów. Efekty projektów ZPORR w tym zakresie można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia,
szeroko tj. przekazywania przez beneficjenta wyczerpującej, przystępnej, w atrakcyjny sposób przedstawionej informacji
o jego ofercie i usługach, obiekcie do niego należącym, jego architekturze, itp. (w tym wyglądzie obiektu i usługach
świadczonych dzięki realizacji projektu ZPORR) lub wąsko tj. czy na jego stronie internetowej, i na jakim jej poziomie
w odniesieniu do strony głównej przedstawiona jest i jak szeroka informacja o samym projekcie zrealizowanym w ramach
ZPORR i fakcie jego dofinansowania z funduszy unijnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić zróżnicowany nacisk położony na kontakt przez Internet
z potencjalnym odwiedzającym (tab.III.17), co uzależnione jest przede wszystkim od charakteru instytucji – czy jest to
instytucja kultury obsługująca przede wszystkim społeczność lokalną czy też obiekt pełniący funkcje ponadlokalne. Efekty
zrealizowanych projektów są, często bardzo atrakcyjnie, prezentowane przez Beneficjentów, jednak nie zawsze ze wskazaniem
w jasny i bezpośredni sposób na pochodzenie funduszy pozyskanych dla wykonania przeprowadzonych inwestycji.
Kwerenda internetowych stron Beneficjentów potwierdza zamieszczanie przez nich informacji o efektach realizacji
projektów. Są to jednak pod względem formy i treści bardzo zróżnicowane materiały, czasem powiązanie ich z funduszami
finansującymi, z perspektywy internauty jest niemożliwe. Fakt tej niedoskonałości posiada jednak znacznie mniejszy wpływ
na skutki społeczno-gospodarcze niż pojawiający się także w materiałach brak przedstawienia atrakcyjności i praktycznych
informacji dotyczących możliwości wykorzystania obiektu. Braki te często wypełniane są przez zawartość komercyjnych portali
turystycznych, które zawierają informacje istotne dla turystów, w tym przypadku nie były one jednak częścią badania.
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problemów dnia codziennego trudno przedostają się na łamy dzienników. Należy więc podkreślić fakt „zauważenia” inwestycji
przez oba tytuły prasowe. Choć liczba materiałów była niska, to zarówno czytelnicy Polski Dziennika Zachodniego, jak i Gazety
Wyborczej mieli szansę pozyskania informacji na temat powstających lub remontowanych obiektów. Z reguły opisywane
inwestycje pojawiają się w prasie dwukrotnie: gdy są zainicjowane lub uzyskają dofinansowanie oraz po zakończeniu
inwestycji i w związku z oficjalnym otwarciem czy udostępnieniem obiektu. Częstsza „pozytywna” obecność w prasie jest
warunkowana realizacją kolejnych etapów szerszego przedsięwzięcia, otwarcia w oparciu o stworzoną infrastrukturę nowej
wystawy czy wykreowanie nowej oferty programowej – a więc stanowiącymi pokłosie projektu działaniami miękkimi.

Przewodniki turystyczne i regionalny portal turystyczny
Autorzy przewodników turystycznych najczęściej kierują się przy wprowadzaniu kolejnych atrakcji do publikacji poziomem
subiektywnie odbieranej atrakcyjności lub liczbą odwiedzin, która sugeruje popularność danego obiektu wśród turystów.
Każdy z analizowanych obiektów charakteryzuje się innymi możliwościami zaistnienia w przewodnikach turystycznych.
Należy zaznaczyć, że Biblioteka Miejska w Bytomiu posiada minimalną szansę na znalezienie się w przewodniku
turystycznym, natomiast pozostałe obiekty mają potencjał umożliwiający pozyskanie zainteresowania turysty (np. kompleks
rezydencjonalno-parkowy Habsburgów w Żywcu) i amatorów rekreacji (np. ciąg pieszo-rowerowy w Jaworzu).
Jednak w czasie prowadzonych badań jedynie wieże kościoła św. Tomasza w Sosnowcu i Tropikalna Wyspa z Marklowic
okazały się nowymi (pojawiającymi się po roku 2004) atrakcjami, które dzięki opisowi w przewodnikach mogą stać się
rozpoznawalną atrakcją turystyczną (tab. III.18.). Zaznaczyć należy, iż w większości przypadków opisom przedstawianych
obiektów towarzyszyły zdjęcia. Zarówno zamek w Pszczynie, jak i Pałac w Żywcu przedstawiane były jako miejsca o dużej
atrakcyjności, a informacje o nich miały największą częstotliwość. Informacjom dotyczącym historii i architektury towarzyszyły
informacje praktyczne. Różnorodność formy przewodników czyni bezzasadnymi próby usystematyzowania cech szczegółowych
materiałów. Zaznaczyć jednak należy, że w żadnej publikacji nie wspomniano o fakcie wykorzystywania funduszy ZPORR
lub INTERREG przez zarządzających opisywanymi obiektami. Wynika to głównie z tego, iż w ściśle ukierunkowanym
tekście przewodników, którego autorzy najczęściej przez opisy historii, przyrody i ciekawostek starają się zainteresować
przedstawianymi atrakcjami, brak jest miejsca na wprowadzanie treści dotyczących źródeł finansowania obiektów.
Istotnym czynnikiem wpływającym na uwzględnienie objętych wsparciem ZPORR i INTERREG atrakcji turystycznych jest
także to, iż inwestycje te zakończono niedawno (najczęściej w 2007 lub 2008 r.) a więc czas upływający od zakończenia
realizacji projektów jest jeszcze zbyt krótki, by opisy powstałych atrakcji pojawiły się w większym stopniu w pozycjach
przewodnikowych.
Wśród atrakcji turystycznych województwa śląskiego prezentowanych w ramach czterech segmentów rynku turystycznego
wyróżnionych na promującym turystyczną ofertę regionu portalu http://www.gosilesia.pl/pl (turystyka sakralna,
kulturowa, aktywna i industrialna) uwzględniono miejsca godne odwiedzenia zlokalizowane w prawie 2/3 (64%) gmin,
w których realizowano projekty ZPORR i INTERREG związane z kulturą i turystyką. Według informacji na portalu, w 43%
miejscowości, w których zrealizowano projekty ZPORR i INTERREG działa centrum lub punkt informacji turystycznej.
Nie w każdym przypadku wśród atrakcji turystycznych znajdowały się jednak konkretne projekty czy instytucje wsparte
ze środków unijnych (np. jakkolwiek wśród miejscowości potencjalnie interesujących dla turystów znalazły się Chorzów,
Sosnowiec i Marklowice, wśród atrakcji turystycznych nie zostały uwzględnione centrum kultury oraz parku Amelung
w Chorzowie, kościół Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu czy Tropikalna Wyspa w Marklowicach). Podobnie, spośród
57 analizowanych projektów w dziedzinie kultury i turystyki w regionie 19 dotyczyło różnego typu instytucji kultury
(muzea, biblioteki, centra kultury, Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
zespołu Śląsk, Centrum Sztuki Filmowej). Podstawowe informacje o większości z nich (15) dostępne są w bazie danych
instytucji województwa śląskiego na portalu http://www.silesiakultura.pl/.
TABELA III.18. Obecność dofinansowanych inwestycji w przewodnikach turystycznych.
Bytom

Jaworze

Katowice Koniecpol Marklowice Pszczyna Sosnowiec Żywiec

Przewodniki
krajowe (4)

0

0

0

0

0

4

0

1

Przewodniki
regionalne (10)

0

0

0

0

0

10

0

5

Przewodniki
tematyczne,
regionalne (6)

0

0

0

0

1

4

1

2

Źródło: opracowanie własne, na podstawie 20 przewodników.

III.4.3. Rozpoznawalność obiektów objętych dofinansowaniem
W miejscowościach objętych szczegółowymi badaniami sprawdzano wśród mieszkańców znajomość obiektów
powstałych dzięki dofinansowaniu ZPORR oraz INTERREG, a zlokalizowanych w innych częściach regionu.
Z uzyskanych wyników zdecydowanie wyłania się mechanizm ograniczenia zainteresowania członków społeczności lokalnych
do atrakcji w najbliższej okolicy zamieszkania. I tak w Bytomiu najbardziej znany okazał się skansen „Królowa Luiza” z Zabrza.
Jednak, pomimo sąsiedztwa tych dwóch miast, o tej atrakcji w Zabrzu słyszał tylko co trzeci badany z Bytomia. O powstałym
w Katowicach Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej słyszał zaledwie co piąty ankietowany. Bardziej odległe inwestycje były
nieomal zupełnie nieznane respondentom. Natomiast mieszkańcom Jaworza, z racji bliskości geograficznej, najbardziej
znane są projekty ZPORR realizowane w Żywcu i Pszczynie. Słabo znane są za to przedsięwzięcia z pozostałych części
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że żaden obiekt spośród analizowanych nie cieszy się taką rozpoznawalnością jak
Zamek w Pszczynie. Po części jest to spowodowane lokalnością atrakcji (Jaworze), stosunkowo wąską i wyspecjalizowana
grupą odbiorców (Katowice) lub peryferyjnym położeniem i brakiem ofert dla turystów (Koniecpol). Nikłą znajomość
atrakcji turystycznych, charakterystyczną dla mieszkańców regionu, wiązać można z wynikami innych badań opisujących
zmiany w turystyce na Śląsku, które wskazują na:
• postrzeganie regionu jako obszaru przemysłowego;
• poczucie niedoinformowania w obszarze atrakcyjności turystycznej regionu55.
Należy stwierdzić, że położenie inwestycji w stosunku do miejsca zamieszkania ankietowanych jest ważną determinantą
postrzegania obiektów atrakcyjnych turystycznie. W konsekwencji atrakcje i obiekty zlokalizowane blisko odbiorców są
im znacznie lepiej znane niż te położone w innej części regionu. Wyjątkiem jest Zamek w Pszczynie, którego znajomość
na Śląsku jako cennego i ciekawego obiektu zabytkowego jest powszechna.
Dla pełnego obrazu rozpowszechniania informacji należy jeszcze zaznaczyć wpływ bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich i wymieniania się informacjami na temat obszarów wartych odwiedzenia. Mechanizm ten w swych
rozmiarach wymyka się jakimkolwiek badaniom, lecz przez specjalistów zajmujących się motywacjami turystycznymi jest
wskazywany jako jeden z ważniejszych. Zadziała on szczególnie w stosunku do obiektu o wysokim stopniu akceptacji
społecznej. Przykładem może być duża rola opinii dotychczasowych zwiedzających w przyciągnięciu nowych turystów
(znajomych, rodziny) do zagrody żubrów w Pszczynie.

55
ARC Rynek i Opinia sp. z o.o., Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2009 roku, Raport generalny z badań dla Śląskiej
Organizacji Turystycznej, Warszawa 2009.
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województwa. Odpowiedzi mieszkańców Koniecpola wskazywały natomiast na znaczną znajomość Zamku w Pszczynie,
czego nie należy wiązać z faktem dofinansowania projektu tam realizowanego. Analiza odpowiedzi mieszkańców Sosnowca
potwierdza siłę marki pszczyńskiego zamku oraz nowopowstałej zagrody żubrów w tej właśnie miejscowości.

III.5. Studia przypadku
Niektóre przykłady relacji z otoczeniem analizowanych w ramach studiów przypadku projektów omówiono w poprzednich
rozdziałach pracy. W zamierzeniu autorów niniejszy rozdział ma w sposób syntetyczny pokazać realizowane projekty
z punktu widzenia różnych interesariuszy, a przede wszystkim beneficjenta, mieszkańców, liderów lokalnych, użytkowników,
przedsiębiorców i ekspertów. Celem tej prezentacji jest zatem uzyskanie wielostronnej perspektywy (punktów widzenia)
na dofinansowane projekty, co jest krokiem niezbędnym w celu określenia ich silnych i słabych stron oraz wskazanie –
z jednej strony na dobre, warte naśladowania praktyki, a z drugiej na zagrożenia i wyzwania. Przed wskazaniem dobrych
praktyk przeprowadzono ocenę struktury logicznej projektów – wskazując na błędy we wnioskach o dofinansowanie co
do założeń i relacji przyczynowo-skutkowych dotyczących siły i charakteru oddziaływania tych inwestycji.
Studia przypadku ułożono alfabetycznie, według miejscowości, w których były one realizowane. Prezentujemy je według
tego samego wzorca:
1. Kontekst lokalny – w postaci zwięzłej charakterystyki podstawowych cech miejscowości, szczególnie tych społecznogospodarczych.
2. Wpisanie projektu (ów) w cele i priorytety strategiczne lokalnych samorządów.
3. Projekt(y) z punktu widzenia beneficjenta.
4. Projekt(y) z punktu widzenia mieszkańców i liderów lokalnych.
5. Projekt(y) z punktu widzenia okolicznych przedsiębiorców i turystów/użytkowników.
6. Projekt(y) z punktu widzenia ekspertów biorących udział w badaniu.
7. Mapa będąca podsumowaniem kartowania terenowego oraz zdjęcia – inwestycji i jej otoczenia
Syntetycznym porównaniem siły i typu oddziaływań jest tabela w Załączniku 1., w której zestawiono wszystkie badane
w ramach studiów przypadku projekty.

III.5.1. Bytom: rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki
Publicznej
1.
Bytom (183 tys. mieszk. w 2009 r.) jest jednym z miast rdzeniowych konurbacji katowickiej o tradycjach miejskości
sięgających XIII w. Przed 1922 r. wiodący obok Gliwic i Katowic ośrodek usługowy górnośląskiej części konurbacji. Po
II wojnie światowej gospodarka miasta została zdominowana przez górnictwo i hutnictwo. Regres tych działalności
w ostatnich dwóch dekadach – w latach 1995–2009 w Bytomiu ubyło ok. 30 tys. miejsc pracy w przemyśle – przy słabym
rozwoju nowych gałęzi gospodarki doprowadził do dużego regresu gospodarczego i społecznego Bytomia, który powoduje
systematyczny spadek jego rangi wśród największych miast konurbacji katowickiej. Równocześnie jednak Bytom jest
jednym z wiodących miast w województwie śląskim w zakresie skupienia regionalnych i ponadlokalnych instytucji kultury
(m.in. Opera Śląska, Śląski Teatr Tańca, Muzeum Górnośląskie). Podstawowym wyzwaniem dla Bytomia jest odbudowa
jego wiodącej roli w północno-zachodniej części konurbacji katowickiej, sanacja społeczna i urbanistyczna.
2.
Projekt zrealizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu dobrze wpisał się w zdiagnozowane problemy i szanse
miasta. W obowiązującej w momencie składania wniosku o ZPORR Strategii Rozwoju56, za silną stronę miasta uznano
m.in. „zapotrzebowanie środowiska lokalnego na rozwój kulturowy miasta”, a za słabość „dekapitalizację miejskich
obiektów kultury”. Ponadto projekt ten wpisał się w przezwyciężanie innych problemów miasta m.in. związanych
z degradacją przestrzeni publicznych, niskim poziomem estetyki miasta, czy potrzeba wdrażania nowatorskich programów
zapobiegania patologii społecznej i potrzeb zmiany wizerunku podkreślając jego wymiar „naukowo-kulturalny”. Nowa
strategia uchwalona w 2009 podkreśla, iż mieszkańcom Bytomia należy zapewnić „różnorodność form uczestnictwa
w kulturze i spędzania czasu wolnego” biblioteka jest z jedną instytucji kultury, która różnorodność taką może zapewniać57.
Jako jedna z najważniejszych placówek kulturalnych w mieście, w odróżnieniu od placówek kultury wysokiej, które mogą
się wydawać mniej dostępne (np. opera) biblioteka może przyczyniać się także (w swej bieżącej działalności w oparciu
o zmodernizowaną w ramach projektu ZPORR infrastrukturę) do przezwyciężania zidentyfikowanego w Programie
Rewitalizacji Bytomia na lata 2007–2020 jednego z „kluczowych problemów społecznych Bytomia, które blokują
rozwój miasta” tj. „deprecjacja kapitału ludzkiego miasta” oraz „zbyt niskie aspiracje edukacyjne i kulturalne części
mieszkańców”, a ze względu na usytuowanie w centrum miasta jej odnowa jest „zapowiedzią” dalszej rewitalizacji58.
56

Strategia rozwoju Bytomia 2001–2015, Bytom 2001.

57

Strategia rozwoju Bytomia na lata 2009–2020, Bytom 2009.

58

Program Rewitalizacji Bytomia na lata 2007–2020, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom 2009.
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Drugim typem korzyści są kwestie związane z funkcjonowaniem biblioteki – w zakresie obsługi użytkowników i dostępności
zbiorów. Remont budynku był bowiem koniecznym etapem do realizacji kolejnego projektu (w całości finansowanego ze
środków budżetu miasta), który polegał na kompleksowej komputeryzacji biblioteki, co istotnie unowocześniło technikę
i technologię pracy. Zrealizowany projekt pomógł też w działalności o charakterze promocyjnym, m.in. w ramach
realizacji koncepcji tzw. „trzeciego miejsca”, aby biblioteka była nie tylko miejscem, gdzie przychodzi się żeby wypożyczyć
książki, ale i po to, aby spędzić atrakcyjnie i kreatywnie wolny czas.
Powodem do satysfakcji dla beneficjenta jest fakt, że mimo bardzo ograniczonego czasu na całe przedsięwzięcie (projekt
otrzymał dofinansowanie z listy rezerwowej, a całość inwestycji musiała się zamknąć w czasie 12 miesięcy) udało się
ją bezproblemowo zrealizować, a efekty tego projektu z punktu widzenia tak instytucji, użytkowników, jak i w odbiorze
społecznym są bardzo pozytywne.
4.
Ocena rewitalizacji gmachu głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przez ankietowanych mieszkańców Bytomia jest
pozytywna. Za słuszne wydatkowanie pieniędzy z funduszy UE na ten cel uznało 90% ankietowanych. Jednocześnie
¾ respondentów uznało, że była to jedna z priorytetowych inwestycji z zakresu kultury i turystyki w mieście. W zakresie
sfer oddziaływania tego projektu na otoczenie na pierwszym miejscu zwracano uwagę na poprawę jakości przestrzeni
publicznej, a następnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, poszerzenie oferty kulturalnej miasta, a co za tym idzie
stworzenie dodatkowych możliwości spędzania wolnego czasu. Mniejsze jest oddziaływanie projektu zdaniem badanych
osób na tworzenie nowego pozytywnego wizerunku miasta.
5.
Postrzeganie rewitalizacji gmachu biblioteki przez ankietowanych bytomian przede wszystkim w zakresie poprawy
jakości przestrzeni publicznych ma związek z dwoma procesami. Pierwszym jest ogólne uwrażliwienie mieszkańców
na fakt degradacji substancji miejskiej, co jest szczególną bolączką w śródmieściu Bytomia (przede wszystkim jego
części wschodniej). Warto zaznaczyć, że wśród typów projektów, które uznawane są przez bytomian za najbardziej
wymagające wsparcia, uznają oni te obejmujące swoim zakresem uporządkowanie i rewitalizację obszarów zaniedbanych
(51 wskazań na 90 badanych).
6.
Efekt projektu polegający na remoncie elewacji i wewnętrznej infrastruktury biblioteki nie został „zauważony” przez
okolicznych przedsiębiorców. Z punktu widzenia właścicieli okolicznych podmiotów gospodarczych nie zmieniła się liczba
użytkowników biblioteki, którzy korzystaliby z usług okolicznych barów czy sklepów. Efekt projektu w postaci wpływu na
życie gospodarcze okolicy nie jest zauważalny.
Dzięki realizacji projektu znacznie zwiększył się komfort korzystania z zasobów biblioteki zarówno w przypadku kontaktu
bezpośredniego jak i usług dostępnych w sieci internetowej. Szereg usług obecnie dostępnych wypożyczającemu
niedawno nie było oferowanych przez beneficjenta. Charakter wspartej instytucji decyduje o oddziaływaniu głównie
na mieszkańców Bytomia (stanowią oni ok. 90% użytkowników). Użytkownicy pochodzący spoza miasta mogą docenić
zmiany dokonane w instytucji głównie w trakcie spotkań o charakterze kulturalnym organizowanych w obiekcie, w czasie
realizacji badania kontakt ze wspomnianymi osobami nie był możliwy.
7.
Najważniejsza korzyść wynikająca z dofinansowania polega na kompletności remontu, która była niezwykle istotna
w przypadku instytucji, której istota funkcjonowania polega na bezpośrednim i ciągłym kontakcie z użytkownikiem.
Zakładany i zrealizowany kompletny remont obiektu spowodował nie tylko poprawę jego wyglądu, który dotąd znacznie
odbiegał stylistycznie od przylegających budynków, lecz przede wszystkim umożliwił znaczne obniżenie kosztów jego
funkcjonowania przy jednoczesnym rozbudowaniu funkcji biblioteki. Brak konieczności odtwarzania i zabezpieczania
silnie już zniszczonej i przestarzałej technologicznie infrastruktury obiektu, obecnie wymienionej na zupełnie nową,
daje szansę na większe możliwości finansowania pierwszoplanowej funkcji biblioteki i podnoszenie jej społecznej
użyteczności.
Podstawowym długofalowym efektem oddziaływania dofinansowanego projektu będzie jego wpływ na budowanie
lokalnego kapitału ludzkiego. W ostatecznym efekcie inwestycja w placówkę wiedzy i kultury jest przecież zawsze
inwestycją w ludzi.
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3.
Korzyści z realizacji projektu dla beneficjenta przejawiają się głównie w dwóch sferach. Pierwszą jest wymiar techniczny
– w pierwotnych założeniach rewitalizacja miała się skupiać głównie na termoizolacji. Ostatecznie jej zakres był szerszy,
obejmujący m.in. przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę estetyki wnętrz, podniesienie
standardu pomieszczeń. Biblioteka zyskała dzięki temu zmodernizowany obiekt, który w efekcie stał się funkcjonalny
i wygodny tak dla czytelników, jak i pracowników. Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów
stałych związanych z eksploatacją obiektu.
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SCHEMAT A. Plan centrum Bytomia, otoczenie obiektu objętego analizą.

Od tego typu interwencji trudno oczekiwać bezpośrednich efektów ekonomicznych. Sprowadziły się one głównie do
stworzenia dzięki projektowi dodatkowych miejsc pracy u beneficjenta. Modernizacja budynku biblioteki umożliwiła
ponadto lepsze wykorzystanie infrastruktury np. sali konferencyjnej, która po modernizacji ze względu na wysoki standard
jest atrakcyjna dla organizacji imprez także dla klientów komercyjnych. Obecnie obiekt, którym dysponuje biblioteka,
wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną daje szansę na wprowadzenie komunikacji z czytelnikiem prowadzonej według
standardów przyjętych w Europie.
Rewitalizacja gmachu głównego biblioteki miejskiej była jednym z kilku przedsięwzięć, które pozwoliły na polepszenie
jakości przestrzeni placu Sikorskiego (inne to m.in. remont fasady Muzeum Górnośląskiego, remont nawierzchni
placu i remont fasady technikum). Poprawa ta ma szansę przełożyć się na wzrost atrakcyjności tak mieszkaniowej, jak
i inwestycyjnej (dla placówek usługowych) i w efekcie wspomóc sanację przestrzeni urbanistycznej i struktury społecznej
tej części śródmieścia Bytomia.

III.5.2. Jaworze: modernizacja widowni amfiteatru oraz ścieżka dla
pieszych i rowerzystów
1.
Gmina Jaworze to gmina wiejska położona w południowej części województwa śląskiego w powiecie bielskim w bezpośrednim
sąsiedztwie Bielska-Białej. Jej dotychczasowy rozwój oparty był na rolnictwie, drobnej przedsiębiorczości oraz turystyce. Jest
to jedna z najlepiej rozwiniętych gmin wiejskich województwa śląskiego, co wyraża się m.in. opisującymi ją podstawowymi
wskaźnikami cywilizacyjnymi i gospodarczymi, np. bardzo wysokim wskaźniku przedsiębiorczości mieszkańców. Obecnie
znaczny wpływ na rozwój gminy mają procesy suburbanizacyjne w strefie podmiejskiej Bielska-Białej – w latach 1999-2009
odnotowano wzrost liczby ludności gminy z 6,0 tys. do 6,9 tys. mieszkańców. Jaworze ma również tradycje uzdrowiskowe dzięki
zasobom wody mineralnej oraz warunkom klimatycznym. Miejscowość nie posiada statusu uzdrowiska, ale wiele obiektów
hotelowych oferuje zabiegi typu spa&wellness. Ponadto mieści się tutaj Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny.
2.
Priorytetami rozwoju gminy Jaworze jest zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości życia, w tym możliwości rekreacyjnych
i kulturalnych przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej dla odwiedzających – rozwoju funkcji
uzdrowiskowej jako ważnej funkcji Jaworza. Wśród zidentyfikowanych w strategii rozwoju gminy59 słabości znalazło się
zagospodarowanie centrum gminy: pomimo walorów historycznej zabudowy i założeń pałacowo-parkowych, brak dobrze
zagospodarowanego centrum gminy nawiązującego do tradycji dziedzictwa kulturowego i przyciągającego ludzi swym
klimatem, kompozycją urbanistyczną oraz szeroką gamą usług. Projekty realizowane przy wsparciu funduszy INTERREG
wpisały się w trzy priorytetowe obszary rozwoju gminy tj. „edukacja i kultura lokalna”, „ład przestrzenny” oraz „atrakcyjność
turystyczna”. Rewaloryzacja amfiteatru wymieniona była w strategii bezpośrednio zarówno w priorytecie „usługi publiczne
i wyposażenie infrastrukturalne” jak i w priorytecie „atrakcyjność turystyczna.” W tym priorytecie ze względu na uzdrowiskowy
charakter gminy za istotne uznano także „uporządkowanie nawierzchni chodników i ciągów pieszych.” Podobnie wśród
podstawowych problemów zidentyfikowanych w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-200660, których
rozwiązanie pozwoliłoby na stworzenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego i rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak
i kuracjuszy, znalazły się „brak środków finansowych na działania konserwatorskie w obrębie obiektów kultury i dziedzictwa
kulturalnego” oraz „brak środków finansowych skierowanych na rozwój gminy jako miejscowości rekreacyjnej i turystycznej
(m.in. szlaki rowerowe, szlaki górskie)”. Jakkolwiek projekty w ramach INTERREG nie rozwiązały kompleksowo problemów
wskazanych w strategiach i programach rozwoju (np. modernizacja amfiteatru jest przedsięwzięciem wieloetapowym,
zrealizowany projekt był jedynie jego częścią, a ciąg pieszo-rowerowy będący przedmiotem drugiego z projektów INTERREG
w Jaworzu jest jedynie fragmentem planowanej sieci ścieżek), były one z pewnością krokiem w kierunku ich rozwiązania.
3.
W ramach dwóch analizowanych projektów INTERREG Polska-Czechy przeprowadzono modernizację ścieżki dla
pieszych i rowerzystów oraz widowni amfiteatru w Jaworzu. Nie były to przedsięwzięcia o dużej skali, pierwszy z nich
miał wartość 409,3 tys. zł, a drugi 317,9 tys. zł.
59

Strategia rozwoju gminy Jaworze, grudzień 2000, http://www.jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=477.

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004–2006, Jaworze 2004 http://www.jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=467&i
dmp=20&r=r.
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Inwestycja w rewitalizację gmachu głównego biblioteki dobrze wpisuje się zarówno w potrzeby mieszkańców, jak
i w przewagi komparatywne Bytomia. Jeśli instytucje kultury postrzegane są jako jedne z głównych atutów miasta,
a sam Bytom promuje się sloganem „energia kultury”, to każda inwestycja w dziedzinie ważnej dla miasta sfery kultury
jest korzystna. Stąd akurat w przypadku Bytomia z natury endogeniczny wpływ tego typu inwestycji może mieć także
pewien wpływ egzogeniczny.

W przypadku modernizacji ścieżki za główną korzyść beneficjent uznał poprawę bezpieczeństwa przemieszczania się
pieszych i rowerzystów. Głównymi jej użytkownikami są mieszkańcy Jaworza, rzadziej używana jest do celów rekreacyjnych
przez turystów i kuracjuszy. Ścieżka została oparta na wytyczonym wcześniej systemie ścieżek rowerowych Greenways,
łączy się zatem z tymi w sąsiednich gminach, Jasienicy i Brennej.
Modernizacja amfiteatru, pomimo mniejszej skali inwestycji, została uznana przez beneficjenta za przedsięwzięcie
o znacznie większym oddziaływaniu. Po pierwsze, przyczyniła się do poprawy stanu technicznego zdegradowanego
obiektu. Po drugie, doprowadziła do zwiększenia oferty kulturalnej w miejscowości (dwa razy więcej organizowanych
imprez, dwukrotnie większa pojemność widowni) oraz związanej z tym współpracy gminy z miejscowymi organizacjami
pozarządowymi i miejscowościami partnerskimi z zagranicy. Po trzecie, przyczyniła się do powstania nowej wizytówki gminy,
również w znaczeniu miejsca integrującego społeczność. W ocenie beneficjenta zasięg oddziaływania miejsca zwiększył się
z lokalnego do regionalnego. Żaden z projektów nie miał jednak bezpośredniego przełożenia na tworzenie miejsc pracy.
Ważnym efektem obu przedsięwzięć było, w opinii beneficjenta, wytworzenie bodźca do dalszych, większych inwestycji
w gminie ze środków własnych oraz pozyskanych z funduszy unijnych. W gminie powstały kolejne 3 odcinki ścieżek
dla pieszych i rowerzystów. Obecnie gmina Jaworze realizuje dwa duże projekty ze środków regionalnego programu
operacyjnego „Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze”
(całkowita wartość projektu 4,1 mln zł) oraz „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju
turystyki w Gminie Jaworze” (3,4 mln zł).
4.
Obie inwestycje uznane zostały przez mieszkańców za dobrze wydatkowane pieniądze (około 90% odpowiedzi) oraz
ważne dla rozwoju turystyki i kultury w miejscowości (ponad 80% odpowiedzi). Ocena taka wynika z pewnością nie
tylko z zakresu działań w obu projektach, ale również z tego, że stanowiły one początkowy etap kolejnych, większych
inwestycji o podobnym zakresie realizowanych w gminie. W przypadku amfiteatru widoczne jest, że mieszkańcy Jaworza
są wrażliwi na to, co tam się dzieje, widząc w nim ważny punkt ich miejscowości − co trzeci badany wskazywał, że jest to
ciekawe miejsce, które pokazałby odwiedzającym gminę (na pierwszym miejscu znalazł się sam park, a za amfiteatrem
szczyt Błatnia oraz glorietta na górze Goruszka). Co czwarty mieszkaniec uznał, że inwestycje w amfiteatrze przyczyniły
się do podniesienia jakości życia w miejscowości, na trzecim miejscu po inwestycjach w infrastrukturę techniczną.
W obu przypadkach oceny oddziaływania zrealizowanych projektów wystawiane przez mieszkańców Jaworza są wysokie,
co prawdopodobnie należy również łączyć z faktem, że tych konkretnych przedsięwzięć ze środków INTERREG nie
można oceniać, nie uwzględniając kolejnych poczynionych inwestycji. Sfery oddziaływania obu projektów oceniane
są podobnie, zdecydowanie najczęściej badani zwracają uwagę na poprawę estetyki otoczenia, są dumni z działań
podejmowanych w gminie, które w ich mniemaniu tworzą nowe wizytówki miejscowości, pełniące również funkcję
miejsc rekreacji. Więcej pozytywnych ocen zbiera modernizacja widowni amfiteatru. Tutaj dodatkowo dochodzą takie
wysoko oceniane aspekty jak poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości oraz przyciąganie odwiedzających spoza
gminy. Mieszkańcy zauważają zatem zarówno oddziaływanie wewnątrz gminy (jakość przestrzeni, możliwości spędzania
wolnego czasu), jak i na zewnątrz (wizerunek i rozpoznawalność gminy, przyciąganie turystów).
5.
Ze względu na specyfikę struktury osadniczej Jaworza, przedsiębiorcy (głównie handlowcy) skupieni wzdłuż głównej
drogi przebiegającej przez miejscowość bardzo pozytywnie oceniają inwestycję (ciąg pieszo-rowerowy), która zapewnia
dogodny dostęp do ich sklepów zarówno potencjalnym turystom, jak i mieszkańcom. W przypadku podmiotów
wyspecjalizowanych w obsłudze kuracjuszy (hotele z funkcją sanatoryjną) opinia pracowników jest podobna, podkreślają
oni poprawę estetyki miejscowości, która pozytywnie wpływa na samopoczucie osób wypoczywających.
W przypadku amfiteatru opinie przedsiębiorców nie są tak pozytywne. Twierdzą oni, że obiekt nie wpływa w możliwie
wysokim stopniu na obroty handlowe pobliskich podmiotów ze względu na, jak twierdzą, zbyt małą intensywność jego
wykorzystania.
Opinie osób (mieszkańców) użytkujących ciąg pieszo-rowerowy są zbliżone do opinii przedsiębiorców i są one
jednoznacznie pozytywne, natomiast oceny amfiteatru koncentrują się wokół jego, ich zdaniem, niewystarczającego
wykorzystania.
6.
Realizowane projekty miały ograniczony wpływ na rozwój gospodarczy gminy. Istotniejsze jest ich oddziaływanie na
podnoszenie jakości życia oraz poprawę wizerunku miejscowości. Aspekt rozwojowy dostrzegalny jest jedynie dzięki
pośredniej roli wspierającej rozwój funkcji turystycznej. Sama ścieżka dla pieszych i rowerzystów, z punktu widzenia
rozwoju turystyki rowerowej, nie spełnia funkcji turystycznej gdyż nie posiada na niej wydzielonej części dla rowerzystów.
Nie istnieje też możliwość jej promowania przez wydarzenia typu rajdy rowerowe.
Modernizacja ścieżki (chodnika) oraz amfiteatru wpisują się w największej mierze w proces porządkowania przestrzeni
miejscowości oraz poprawę jej estetyki, przyczyniając się podnoszenia jakości życia różnych grup: 1) dotychczasowych
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SCHEMAT B. Plan centrum Jaworza, otoczenie obiektu objętego analizą.
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mieszkańców, 2) nowych mieszkańców przenoszących się z Bielska-Białej czy konurbacji górnośląskiej, 3) kuracjuszy, 4) oraz
turystów traktujących Jaworze jako bazę wypadową w góry. W przypadku modernizacji amfiteatru istotny jest przy tym fakt,
że jest on ważnym punktem w założeniu parkowym w samym centrum miejscowości, stanowiącym ważny element przestrzeni
spacerowo-rekreacyjnej. Wyzwaniem jest zatem rewitalizacja całego parku, zagospodarowanie, być może na cele turystyczne,
budynków zespołu pałacowego oraz zabudowań gospodarczych przy jednoczesnym dbaniu o jakość architektury powstającej
w parku, co do której można mieć obecnie wątpliwości (współczesne realizacje bez odwołania do historii miejsca).
Podsumowując, należy stwierdzić, że choć nie mamy tutaj do czynienia z projektami innowacyjnymi, to wpisują się
one dobrze w kontekst społeczno-gospodarczy gminy oraz jej kierunki rozwoju. Istotne w przypadku obu projektów jest
również to, że stanowią one element większych przedsięwzięć kontynuowanych w kolejnych latach.

III.5.3. Katowice: Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA
oraz Centrum Sztuki Filmowej Kino Kosmos
1.
Główny ośrodek miejski województwa śląskiego. Rangą gospodarczą, administracyjną, kulturalną i naukową dystansuje
wyraźnie pozostałe miasta województwa, choć w kategoriach ludnościowych jest niespełna 1/3 większy niż ośrodki
subregionalne. Charakterystyczną cechą trajektorii rozwojowej Katowic od uzyskania praw miejskich w 1865 r. jest
systematyczny wzrost rangi miasta w sieci osadniczej, czemu sprzyjały zarówno czynniki zewnętrzne, jak i cechy samego
miasta. Wyjątkowość Katowic na tle rozwoju innych miast w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w czasie XIX wiecznej
industrializacji wynika z faktu, że do 1924 roku (włączenia w granice miasta okolicznych osad fabrycznych), Katowice
opierały swoją bazę ekonomiczną głównie o funkcje usługowe, w tym przede wszystkim jako skupienie zarządów firm,
administracji wielkich koncernów przemysłowych i nadgraniczny ośrodek handlowy. Współcześnie stolica województwa
jest wiodącym ośrodkiem napędzających wzrost gospodarczy w województwie śląskim, m.in. wskutek wielkości
i dywersyfikacji rynku pracy, skupienia usług dla przedsiębiorstw i instytucji transferu technologii. Katowice są ponadto
niekwestionowanym liderem m.in. w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie (40% wszystkich studentów) oraz
jako skupienie krajowych i regionalnych instytucji kultury. Wyzwaniami dla miasta jest przede wszystkim zwiększenie
spójności społecznej i przestrzennej, a także utrzymanie i wzmocnienie jego konkurencyjności w relacji do innych miast
centralnych obszarów metropolitalnych w Polsce.
2.
Uczelnie wyższe i kultura wysoka są kluczowe dla metropolitarności ośrodków miejskich, a także dla kształtowania pozytywnego
wizerunku centrów miast. W wizji rozwoju Katowic do roku 202061 przewidziano, iż Katowice ma być „silnym ośrodkiem kultury
wysokiej w zakresie muzyki, filmu, teatru i plastyki oraz multimediów” natomiast centrum Katowic „salonem” Aglomeracji
Górnośląskiej. Projekty zrealizowane w Katowicach w ramach ZPORR doskonale wpisały się w dwa ważne pola strategiczne
rozwoju miasta określone w jego strategii, w sensie merytorycznym w pole strategiczne „metropolitalność” obejmujące
„rozwój funkcji metropolitalnych nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury wysokiej”, natomiast ze względu na lokalizację
w śródmieściu w jego wizję jako „miejsca lokalizacji funkcji wyższego rzędu oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego”62.
Przyczyniły się tym samym do przezwyciężania słabych stron miasta odnośnie funkcji metropolitalnych, za które uznano m.in.
„lukę infrastrukturalną w sferze kultury wysokiej” oraz „słabo rozwiniętą funkcje kongresową”, a z drugiej strony współgrając
z innymi inwestycjami mają szansę wzmocnić proces wykreowania centrum miasta oraz jego funkcji jako „ośrodka usług
wyższego rzędu w tym świadczonych dla gospodarki opartej na wiedzy”, co założono w strategii. Wszystkie projekty ZPORR
w dziedzinie kultury wdrażane w Katowicach wymienione zostały w strategii bezpośrednio – Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej Symfonia oraz rewitalizacja terenów powojskowych dla potrzeb ASP jako projekty „metropolitalne”, natomiast
budowa Centrum Sztuki Filmowej Kosmos jako strategiczna inwestycja w zakresie kształtowania centrum miasta. Ze względu
na swój charakter oraz lokalizację w śródmieściu Katowic, zrealizowane w mieście projekty (Akademia Muzyczna, Centrum
Sztuki Filmowej) są także w pełni spójne z wizją proponowaną w Lokalnym Programie Rewitalizacja Miasta, w pierwszym
priorytecie programu przewidziano bowiem „Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta” obejmujące, „Rozwój
funkcji metropolitalnych i usług centrotwórczych”, „Porządkowanie „starej” tkanki urbanistycznej” oraz „Poprawę estetyki
przestrzeni publicznych” natomiast w priorytecie drugim „Zachowanie dziedzictwa historyczno–kulturowego najstarszych
dzielnic miasta” obejmujące „Rewaloryzację obiektów o wartościach oraz znaczeniu historycznym i architektonicznym” oraz
„Zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego miasta”63.

3.1. Centrum Nauki Edukacji Muzycznej Symfonia
Projekt „Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia” obejmował wzniesienie nowego budynku i połączenie go
z istniejącym, historycznym obiektem Akademii Muzycznej. Projekt był bardzo ważnym bodźcem dla rozwoju Akademii
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Projekt zainspirował szersze działania uczelni w celu stworzenia wysokiej jakości pod względem estetycznym a jednocześnie
szanującej historyczny kontekst miejsca przestrzeni kampusu uczelni. Obecnie uczelnia realizuje kolejny projekt odnowy
historycznych obiektów tj. budynku willowego Rektoratu oraz dawnego budynku szkolnego z przełomu XIX i XX wieku
– obiektu dydaktycznego Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej współfinansowany prze EFRR
w ramach RPO. Dzięki projektowi bardziej dostępne jest też istniejące wcześniej Muzeum Organów.
Przed realizacją projektu istniały obawy, że „zabierze” uczelni zieleń ale okazało się, że w dobrze zaprojektowanym
wnętrzu także można stworzyć zielone przestrzenie, a jednocześnie projekt wykreował coś, czego się nie oczekiwano
na etapie konkursu architektonicznego, tj. bardzo dobrą przestrzeń integracji studentów i kadry, chętnie odwiedzaną
także przez osoby z zewnątrz. Na dziedzińcu wewnętrznym działa nie tylko uczelniana portiernia ale także kawiarnia
– funkcjonująca jednocześnie jako miejsce spotkań i stołówka - oraz sklepik muzyczny.
Projektowi, który realizowała Akademia Muzyczna towarzyszyły działania miasta jeśli chodzi o uporządkowanie jego
otoczenia (chodniki, mała architektura), wpłynął więc znacząco zarówno architekturą, jak i jej otoczeniem na estetykę
tej części Katowic. Nieprzewidzianym problemem, który pojawił się na etapie realizacji projektu jest nazwa Centrum
– ze względu na jej rozbudowanie oraz to, iż dla osób nie związanych ze środowiskiem muzycznym może się kojarzyć
z popularnym programem księgowym o tej samej nazwie.

3.2. Centrum Sztuki Filmowej
Zdaniem Beneficjenta bez wsparcia ze środków unijnych (projekt był w dziedzinie wydatkowania środków EFRR na kulturę
jednym z pionierów w skali regionu) przedsięwzięcie nie doszło by do skutku. Przebudowa dawnego kina Kosmos na
Centrum Sztuki Filmowej, która miała miejsce w ramach projektu ZPORR stworzyła zupełnie nową instytucję kultury
zarówno jeśli chodzi o profil działalności kina (kino ambitne, artystyczne), jak i o zakres usług oferowanych w budynku.
Centrum Sztuki Filmowej jest miejscem przechowywania i udostępniania unikalnej kolekcji Filmoteki Śląskiej (filmoteki
regionalnej), obejmuje także wizualnię oferującą możliwość indywidualnego oglądania filmów, czytelnię filmową
udostępniającą specjalistyczne książki i prasę oraz mały sklepik o tematyce filmowej. Centrum zapewnia katowickiej
ale także ponadlokalnej widowni (według prowadzonych badań satysfakcji odbiorców prawie połowa widzów jest spoza
Katowic) możliwość zobaczenia wysokiej jakości artystycznej, niszowych lub specjalistycznych dzieł filmowych, których nie
pokazują z reguły podmioty komercyjne. Będąc w sieci Europa Cinemas promuje filmy europejskie, jest też członkiem FIAF
– Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych. Uczestniczy także w programie transmisji spektakli operowych na żywo
z Metropolitan Opera. Dzięki powstałej infrastrukturze instytucja może organizować ciekawe wydarzenia okołofilmowe:
premiery, spotkania z twórcami, festiwale. Współpracuje w tym zakresie z różnymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami,
np. Muzeum Scenografii, a przy organizacji Festiwalu Filmów Kultowych ze Stowarzyszeniem Inicjatywa. Współpracuje
z uczelniami wyższymi np. z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego m.in. przyjmując na praktyki studentów.
Znaczący koszt utrzymania dawnego budynku kina po modernizacji nie jest równoważony przychodami, lecz spełnia
ono jednocześnie znacznie szerszą rolę niż typowa placówka kinowa. Według beneficjenta dość trudno jest znaleźć
sponsorów, ewentualnie wspierane są imprezy około filmowe poprzez wkład rzeczowy np. catering, darczyńcy przekazują
także zbiory dla Filmoteki Śląskiej. CSF jako instytucja w ramach Instytucji Filmowej Silesia Film pozyskuje fundusze
zewnętrzne na konkretne projekty miękkie np. w 2010 r. REGIOFUN - nowy festiwal promujący regionalne fundusze
filmowe. Sale raczej nie są udostępniane komercyjnie, najważniejszy jest bogaty i zróżnicowany repertuar ustalany około
1,5 miesiąca wcześniej.
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Muzycznej w Katowicach. Przede wszystkim stworzył nowoczesną salę koncertową bardzo istotną z punktu widzenia
dydaktyki na uczelni ale też stanowiącą uzupełnienie oferty wnętrz koncertowych i wizytówkę miasta. Infrastruktura
stworzona w ramach projektu (m.in. biblioteka zapewniająca lepszy dostęp do specjalistycznych zbiorów muzycznych, sale
do rytmiki, muzykoterapii, sala koncertowa i studio nagrań) pozwala Akademii na rozwijanie działalności dydaktycznej
(w tym nowych kierunków i specjalności takich jak muzykoterapia, w przyszłości także nowy kierunek inżynieria
dźwięku), lepszą i częstszą współpracę z innymi instytucjami z kraju i zagranicy (np. innymi uczelniami, szkołami),
w tym możliwość zapraszania na koncerty w nowej, doskonałej akustycznie sali wyposażonej także w wysokiej klasy
instrumenty (częściowo zakupione także w ramach projektu) bardziej znaczących muzyków. Ze względu na charakter
budynku i bilety dystrybuowane nieodpłatnie wśród zainteresowanej widowni, z natury rzeczy przyciąga bardziej młodą
widownię – kształtuje więc przyszłych melomanów. Akademia Muzyczna otworzyła się też bardziej na otoczenie dzięki
projektowi organizuje bowiem obecnie dwukrotnie większą liczbę koncertów niż przed realizacją projektu, a jej budynek
jest odwiedzany nie tylko przez studentów i kadrę szkoły wyższej. Stworzona przestrzeń umożliwia organizację nowych
festiwali lub szerszej współpracy Akademii Muzycznej przy organizacji już istniejących. Pomieszczenia obiektu (np. sala
koncertowa, patio, studio nagrań) mogą także być wynajmowane na zasadach komercyjnych firmom i instytucjom
na kongresy, spotkania okolicznościowe, koncerty i nagrania. Projekt spowodował wzrost zatrudnienia w Akademii
zarówno jeśli chodzi o pracowników merytorycznych, jak i obsługi. Budowa Symfonii pociągnęła za sobą wzrost kosztów
funkcjonowania uczelni ale równoważone są one przez przychody z wynajmu sali oraz studia nagrań. Akademia może
też zaoszczędzić na opłatach za wynajem pokoi hotelowych dla odwiedzających uczelnię muzyków i specjalistów – teraz
sama zapewnia im noclegi w pomieszczeniach hotelowych stworzonych w ramach projektu. Trzeba też podkreślić, że
projekt poprzez swą wyjątkową architekturę przyczynił się sam w sobie do promocji uczelni.

Odbiorcami usług Centrum jest bardzo zróżnicowana wiekowo widownia – od przedszkolaków po emerytów, w ramach
różnego typu ofert nie tylko kinowych sensu stricte ale także o charakterze edukacyjnym budującym kompetencje
kulturowe w zakresie sztuki filmowej (warsztaty filmowe, transmisje opery, itp.). Ze względu na studyjny charakter
placówki 176 tys. widzów w 2009 r. należy uznać za dobry wynik.
Realizacja projektu ZPORR uwzględniała także zakup sprzętu do czyszczenia kopii filmowych, postprodukcji i produkcji filmowej.
Daje to Centrum możliwość aportu rzeczowego do przedsięwzięć filmowych, uczestniczenia w koprodukcjach, realizacji
własnych przedsięwzięć filmowych np. dokumentujących życie kulturalne regionu oraz świadczenia usług na komercyjnych
zasadach (Zespół Produkcji i Usług Filmowych jako dział CSF). Na zlecenie PISF Centrum Sztuki Filmowej prowadzi dwa razy
do roku szkolenia dla kinoperatorów kin studyjnych i lokalnych, uczestniczyło także w programie kopii dedykowanych.
Stworzona została zupełnie nowa instytucja kultury wymagająca zatrudnienia relatywnie dużego nowego zespołu
pracowników (28 osób, tym samym znacząco przekroczono ich liczbę zakładaną we wniosku projektowym), a także
obsługiwana przez zewnętrzny personel (usługi związane z ochroną i sprzątaniem). Przez jakiś czas kawiarnię w centrum
obsługiwał prywatny ajent, współpraca z nim nie sprawdziła się jednak. Ze względu na to, że w pobliżu nie ma tego typu
działalności gastronomicznej Centrum postara się ponownie otworzyć kawiarnię, być może własnymi siłami.
Według Beneficjenta bliskość terenów dawnej KWK Katowice, gdzie zlokalizowana będzie nowa siedziba Muzeum
Śląskiego oraz Ronda Sztuki zaowocuje w przyszłości stworzeniem swego rodzaju „trójkąta sztuki” w tej części miasta.
4.
Ocena efektów analizowanych dwóch projektów zrealizowanych w ramach ZPORR jest różna, zależy m.in. od wykształcenia
respondenta oraz miejsca jego zamieszkania a także ogólnej aktywności kulturalnej. Oba projekty mogą być uznane
za elitarne, odnoszące się do kultury wysokiej. Większość respondentów (80-85%) okazuje zadowolenie z wydatkowania
środków unijnych na obie inwestycje. Mimo to część z nich odczuwa wątpliwości, czy były to najważniejsze przedsięwzięcia
z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Nie jest do tego przekonanych około 40% ankietowanych mieszkańców.
Mieszkańcy Katowic są dość wstrzemięźliwi w ocenie oddziaływania obu miejsc na otoczenie. Trudno wskazać jeden
aspekt, który uznany zostałby przez zdecydowaną większość respondentów za najważniejszy. W przypadku „Symfonii”
najbardziej zauważalny jest wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego, poszerzenie oferty kulturalnej i spędzania
wolnego czasu, dostrzegany przez 2/3 badanych. Nieco ponad połowa zwraca również uwagę na jakość architektoniczną
powstałego budynku, który w ich odczuciu może stanowić nową wizytówkę gminy. Centrum Sztuki Filmowej w największym
stopniu przyczynia się do poszerzenia oferty kulturalnej i możliwości spędzania wolnego czasu w mieście. Pozostałe efekty
miały w tym przypadku mniejsze znaczenie, choć respondenci docenili również poprawę estetyki przestrzeni publicznej
związaną z realizacją tego projektu.
5.
W przypadku Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia inwestycja posiadała charakter podnoszący funkcjonalność
obiektów Akademii Muzycznej w Katowicach, któremu miało towarzyszyć uzupełnienie oferty edukacyjnej (sala koncertowa,
biblioteka) i usługowej (restauracja, punkt handlowy) dostępnej na terenie uczelni. W konsekwencji oddziaływanie
obiektu jest w bardzo ograniczonym stopniu dostrzegane wśród okolicznych przedsiębiorców skoncentrowanych na
dostarczaniu usług i produktów wykorzystywanych głównie przez mieszkańców miasta.
Realizowany projekt nie posiadał w swym zamierzeniu efektów ukierunkowanych na turystykę. W konsekwencji osobami,
które korzystają z efektów inwestycji są najczęściej studenci podczas pobytu na uczelni, goście i osoby przybywające
na wydarzenia artystyczne organizowane w przestrzeni obiektu. Wszystkie wspomniane grupy chwalą obiekt za jego
funkcjonalność i estetykę.
Podobnie, w przypadku Centrum Sztuki Filmowej obiekt nie zainspirował rozwoju prywatnej działalności gospodarczej
w swym otoczeniu, która byłaby wobec niego komplementarna (np. kawiarni), co związane jest przede wszystkim
z mieszkaniowym charakterem okolicy, starszym wiekiem okolicznych mieszkańców, a także faktem, iż pomimo bliskości
centrum miasta jest trochę na uboczu. Z drugiej strony obecność siedziby TV Silesia oraz Galeria Artystyczna na Placu
Grunwaldzkim są spójne z poszerzoną funkcją dawnego kina Kosmos.
6.
Oba analizowane projekty zrealizowane w ramach ZPORR w Katowicach wraz z projektem adaptacji budynku powojskowego
dla potrzeb ASP wpisują się w rozwój funkcji kulturalnej jako funkcji metropolitalnej Katowic i wzmacniają jej skupienie na
szeroko rozumianym obszarze środkowej części miasta. Jakkolwiek ich bezpośrednie przełożenie na prywatne działalności
gospodarcze czy to w dziedzinie kultury czy to turystyki jest niewielkie, oba projekty wsparły budowanie potencjału kreatywnego
miasta oraz stworzyły przestrzeń organizacji ambitnych wydarzeń kulturalnych (por. także podrozdział opracowania dotyczący
kreatywności). Ze względu na wysokiej klasy architekturę jaka powstała w wyniku realizacji Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej Symfonia można je także uznać za obiekt inspirujący podniesienie estetyki a w dłuższym terminie rewitalizację
otoczenia inwestycji a nawet potencjalnie tworzący efekt synergii z innymi zrealizowanymi niedawno lub realizowanymi
obecnie w centrum Katowic przedsięwzięciami (np. rewitalizacja pobliskiej ul. Mariackiej) oraz przyczyniający się do poprawy
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SCHEMAT C. Plan centrum Katowic, otoczenie obiektu objętego analizą.
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wizerunku Katowic. Projekt Centrum Sztuki Filmowej nie wykreował niestety ciekawej jakości architektonicznej ale biorąc
pod uwagę lokalizację w najbliższej okolicy TV Silesia oraz fakt, iż Plac Grunwaldzki przy którym się znajduje od 2004 r. jest
miejscem tzw. Galerii Artystycznej tj. rzeźb – popiersi upamiętniających wybitne postaci ze świata sztuki, które związane były
z Katowicami, w tym aktorów, co powiązane jest bezpośrednio tematycznie z działalnością Centrum, ta część Katowic też
może stać się w większym stopniu kojarzona z mediami czy sztuką. Projekt Symfonii można także uznać za odwołujący się
do elitarnego, opiniotwórczego odbiorcy, niekoniecznie lokalnego, podczas gdy Centrum Sztuki Filmowej przyciąga zarówno
specjalistycznego odbiorcę konesera (także spoza Katowic), jak i lokalną publiczność.

III.5.4. Koniecpol: modernizacja rynku
1.
Miasto w powiecie częstochowskim. Mimo niewielkiej liczby ludności (6,3 tys. w 2009 r.) Koniecpol posiada pewne funkcje
ośrodka powiatowego (m.in. cztery szkoły średnie, zamiejscowa placówka Starostwa Powiatowego, filia Powiatowego
Urzędu Pracy). Miasto zostało w okresie socjalizmu silnie uprzemysłowione (m.in. zakłady płyt pilśniowych i zakłady
chemiczne powstałe na terenie Chrząstowa włączonego do miasta w 1960 r.), co spowodowało istotne przemiany
w jego strukturze przestrzennej i społeczno-demograficznej. Ważną inwestycją w tym okresie była ponadto budowa
kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie zespołu pałacowego Potockich. Po 1990 r. nastąpił regres
funkcji przemysłowej, który jest jednym z głównych czynników stagnacji gospodarczej miejscowości. Obecnie Koniecpol
należy do miast o relatywnie (na tle całego zbioru miast województwa śląskiego) niskim poziomie życia i poziomie rozwoju
gospodarczego64. Koniecpol położony jest w peryferyjnym obszarze problemowym województwa śląskiego, o rzadkiej
sieci miejskiej, który ma charakter zapóźnionego obszaru rolniczego. Główne problemy rozwoju tej części województwa
śląskiego wiążą się z wysoką stopą bezrobocia, niskimi dochodami mieszkańców, peryferyjnym położeniem wobec
głównych ośrodków miejskich, negatywnymi trendami demograficznymi i niską przedsiębiorczością mieszkańców.
2.
W przypadku Koniecpola projekt odnowy rynku był zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koniecpol
przewidującym m.in. zahamowanie marginalizacji integracyjnej funkcji centrum miasta65. Pewne obawy budzi to, iż
w diagnozie w proponowanym obecnie Lokalnym Programie Rewitalizacji nie nawiązano w ogóle do już zrealizowanego
projektu dotyczącego rynku, nie zidentyfikowano też szerszej wizji rewitalizacji obszaru całego miasta (w tym miejsc
najbardziej cennych pod względem kulturowym), koncentrując się na bardzo istotnym, lecz wybranym jego obszarze po
północnej stronie zalewu w Koniecpolu66.
3.
Największe korzyści ze zrealizowanego projektu beneficjent widzi w poprawie estetyki miejscowości. Przedmiotem projektu
była bowiem modernizacja rynku, który stanowił wcześniej zaniedbany park i miejsce postrzegane jako niebezpieczne.
Na skutek modernizacji wydzielono dwie części: jedną, parkową, gdzie zachowano stare drzewa, wykonano jedynie
przecinkę pielęgnacyjną, usuwając chore drzewa i stworzono plac zabaw dla dzieci, oraz drugą, gdzie powstał otwarty plac
z przestrzenią, na której mogą odbywać się imprezy plenerowe. Zmiany na rynku doprowadziły w ocenie beneficjenta do
ożywienia rynku oraz powstania tam nowych punktów usługowych (sklepy, bank). Bezpośredni wpływ na tworzenie miejsc
pracy był bardzo mały. Beneficjent zwraca również uwagę na aspekt wizerunkowy tego przedsięwzięcia („wcześniej rynek
był powodem do wstydu”), jako że jest to z reguły pierwsze miejsce, z którym mają styczność odwiedzający.
4.
Mimo że zrealizowany w Koniecpolu projekt ZPORR nie odpowiada bezpośrednio na podstawowe potrzeby mieszkańców,
wynikające z problemów gospodarczych miasta, to przedsięwzięcie to jest przez nich oceniane bardzo pozytywnie.
Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców (około 5/6) zgadza się, że warto było zainwestować środki
unijne w modernizację rynku. Jednocześnie 2/3 respondentów uznało, że była to inwestycja od dawna oczekiwana
przez mieszkańców. Pozostali wskazali inne ważniejsze inwestycje z zakresu sportu, turystyki i kultury, takie jak budowę
basenu krytego, kina czy modernizację istniejących obiektów sportowych. Główny aspekt oddziaływania zrealizowanego
w Koniecpolu projektu ZPORR ma według ankietowanych mieszkańców charakter wizerunkowy. Respondenci najsilniej
odczuwają poprawę jakości przestrzeni publicznej, co należy uznać za duży sukces tego przedsięwzięcia. 3/4 uznaje
również, że zmodernizowany rynek można uznać za nową wizytówkę miasta, z której mieszkańcy mogą być dumni. Co
ważne, połowa ankietowanych uznała, że modernizacja rynku może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności miasta
w oczach inwestorów, co stanowi bardzo istotny problem miasta o wysokim poziomie bezrobocia.
Otwarte pytanie, dotyczące najciekawszych miejsc, które pozycjonuje analizowany projekt w kontekście innych atrakcji
turystycznych miasta, wskazuje że rynek nie trafił jednak do świadomości mieszkańców jako miejsce godne pokazania
64
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Informacje od beneficjenta. Pełny tekst planu rozwoju lokalnego nie został udostępniony autorom raportu.
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Por. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Koniecpol, Grupa Ergo sp. z o.o., Koniecpol 2010.
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SCHEMAT D. Plan centrum Koniecpola, otoczenie obiektu objętego analizą.
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odwiedzającym Koniecpol. Wskazano je tylko kilka razy, podczas gdy wielokrotnie częściej wskazywano Pałac Potockich
oraz położony przy rynku kościół św. Trójcy. Przeprowadzona modernizacja rynku wskazywana jest za to stosunkowo często
jako inwestycja o dużym wpływie na poprawę jakości życia w mieście. Taką samą liczbę głosów otrzymał również nowo
powstały ośrodek zdrowia. Ważne były dla mieszkańców również inwestycje w infrastrukturę techniczną (drogi, kanalizacja,
wodociągi, oczyszczalnia ścieków). Na tej podstawie można sądzić, że w odczuciu mieszkańców modernizacja rynku nie
stanowiła elementu poprawiającego atrakcyjność turystyczną miasta, a spełniła raczej inną rolę, również wskazywaną we
wniosku aplikacyjnym, tj. poprawiającą estetykę miasta i integrującą społeczność miasta (rynek jako miejsce spotkań).
5.
W opinii przedsiębiorców zmiany w wyglądzie rynku i poprawa jego funkcjonalności wpłynęła pozytywnie na możliwość
prowadzenia w jego bezpośrednim sąsiedztwie interesów. Handlowcy i usługodawcy skupieni wokół rynku zauważają przede
wszystkim wzmożone przyjazdy mieszkańców okolicznych wsi, którzy poszukują w Koniecpolu produktów potrzebnych
w prowadzonych przez siebie gospodarstwach. Korzystają oni również z możliwości sprzedaży płodów rolnych, ponieważ
płyta rynku zachowała w swej części również taką, tradycyjną funkcję. Realizację przedstawionych powyżej aktywności
ułatwia możliwość zaparkowania samochodu na parkingach, wydzielonych bezpośrednio wokół rynku. Również transport
zbiorowy znalazł swoje miejsce w postaci wygodnej zatoki autobusowej zlokalizowanej w północnej jego części. Ponadto,
ze względu na zabezpieczenie części płyty rynku na potrzeby imprez masowych, w czasie ich trwania wzrastają wokół niego
obroty handlowe. Podsumowując należy stwierdzić że funkcja handlowo-reprezentacyjna ukierunkowana na potrzeby
lokalnych społeczności znalazła w zmodernizowanej przestrzeni dogodne miejsce realizacji.
Najczęstszymi odbiorcami efektów realizowanego projektu są mieszkańcy Koniecpola i okolicznych miejscowości.
Jak wskazano wyżej, oceniają oni bardzo pozytywnie zmiany jakie nastąpiły podczas prac remontowych. Pozostają
przekonani o właściwym przekształceniu przestrzeni miasta, zgodnie z ich potrzebami.
6.
Opinie beneficjenta projektu oraz mieszkańców Koniecpola są zgodne, co do oddziaływania analizowanego projektu,
wskazują na poprawę estetyki miasta oraz zmianę jego wizerunku wśród odwiedzających. Ważna jest również funkcja
integrująca lokalną społeczność, choć w przypadku Koniecpola widoczny jest podział miejscowości na dwie wyraźnie odrębne
części. W tym przypadku można oczekiwać dalszego pośredniego oddziaływania: z jednej strony na społeczność lokalną,
która, w trudnej sytuacji ekonomicznej, może mieć dzięki modernizacji rynku poczucie przełamania marazmu i zwiększenia
wiary we własne możliwości, z drugiej strony na potencjalnych inwestorów zewnętrznych, dla których odnowiony rynek
może stanowić pozytywny obraz rosnącej dynamiki i aktywności miasta. Dalsze ożywienie okolic rynku będzie możliwe tylko
po przełamaniu problemów gospodarczych miasta, kiedy wzrosną możliwości konsumpcyjne mieszkańców. Turystyka nie
stanowi i nie będzie raczej stanowić podstawy rozwoju gospodarczego miejscowości, ale istnieją możliwości zwiększenia jej
znaczenia, co uzależnione jest jednak od: pozyskania funduszy na zagospodarowanie terenu nad zalewem, rozwiązania
problemów własnościowych Pałacu Potockich oraz modernizacji obiektów sportowych. W tym układzie zmodernizowany
rynek mógłby stanowić element szerszej przestrzeni rekreacyjno-turystycznej gminy Koniecpol.

III.5.5. Marklowice: Tropikalna Wyspa, etap I
1.
Gmina wiejska w powiecie wodzisławskim (5,2 tys. mieszkańców w 2009 r.) włączona w 1975 r. do miasta Wodzisław
Śląski, z którego decyzją mieszkańców podjętą w referendum odłączyła się dziewiętnaście lat późnej. Z uwagi na osiągnięty
poziom rozwoju i pozytywną dynamikę podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego można
ją uznać za przykład gminy sukcesu w subregionie rybnickim w okresie ostatnich dwudziestu lat. Jednym z kluczowych
czynników tego sukcesu jest ciągłość lokalnej władzy, w strukturach której wiodącą postacią jest miejscowy wójt będący
autentycznym liderem lokalnym społeczności. Korzystnym czynnikiem jest ponadto odpowiednia baza podatkowa
gminy oraz silne więzy lokalne i duża aktywność społeczna mieszkańców. Niski jest jednak poziom przedsiębiorczości
mieszkańców i aktywność zawodowa kobiet, co jest cechą dość typową dla obszarów uzależnionych od pojedynczych
dużych pracodawców w górnictwie i przemyśle ciężkim. W strukturze zawodowej mieszkańców główny udział posiada
górnictwo węgla kamiennego (KWK „Marcel”), nadal znaczny jest udział rolnictwa. Podstawowym wyzwaniem dla
gminy, co jest zresztą cechą wspólną całego subregionu zachodniego (rybnickiego) jest zwiększenie dywersyfikacji
gospodarczej, w tym rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
2.
W strategii gminy Marklowice zauważono problem „zbyt niskiej atrakcyjności gminy jako ośrodka turystyki i miejsca spędzania
czasu wolnego”67, wśród priorytetowych dziedzin jej rozwoju uwzględniając „środowisko zamieszkania” oraz „turystykę, sport
i rekreację”, zwracając uwagę na potrzebę nadania nowej funkcji terenowi poprzemysłowemu w ścisłym centrum miejscowości.
Podobnie w programie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy za jej istotną szansę uznano istnienie wolnych terenów
poprzemysłowych możliwych do nowego zagospodarowania, podczas gdy degradację przestrzeni spowodowaną lokalizacją
67
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3.
Koncepcja Tropikalnej Wyspy jest jednym z kluczowych elementów realizacji celów strategicznych gminy. Zasadniczymi celami
projektu są „ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie
obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych”69. Zrealizowany kosztem ok. 10 mln PLN
etap I, który uzyskał dofinansowanie ze ZPORR, był w zamierzeniu częścią i zapleczem znacznie większego przedsięwzięcia,
inwestycji w kompleks rekreacyjno-usługowy oparty o ideę parku wodnego. Innowacyjnym pomysłem, który m.in. przyciągnął
uwagę mediów ogólnopolskich, była koncepcja wykorzystania metanu jako źródła energii dla tego kompleksu.
W ramach realizacji I etapu zagospodarowano zaniedbany teren poprzemysłowy (nieużywana bocznica kolejowa
kopalni) położony w centrum miejscowości, tworząc obiekt rekreacyjno-sportowy, m.in. z takimi atrakcjami jak: ściany
wspinaczkowe, place zabaw, skate park, sztuczny strumyk z wodospadem, gejzerami i wyspą (zob. zdjęcia i plan).
4.
Dofinansowany projekt jest bardzo wysoko oceniany w gminie przez mieszkańców i liderów lokalnych. Prawie wszyscy
respondenci uważają, że Marklowice stały się dzięki inwestycji bardziej znane, stanowi ona nową wizytówkę gminy,
a przez to wzrasta ich poczucie dumy z miejsca zamieszkania. Ponad 9/10 mieszkańców miejscowości uważa, że
zrealizowana w Marklowicach w ramach ZPORR inwestycja przyczyniła się do poprawy estetyki miejscowości oraz
do zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu. Co więcej, w odczuciu zdecydowanej większości ankietowanych
ważnym pozytywnym skutkiem zrealizowanego przedsięwzięcia jest wzrost liczby odwiedzających gminę. Podsumowując,
najbardziej pozytywne zmiany badani odnotowali w takich aspektach jak poczucie dumy mieszkańców, jakość architektury
i estetyka miejscowości, wizerunek miejscowości na zewnątrz oraz możliwości spędzania wolnego czasu.
Blisko 2/3 badanych osób zauważyło wpływ Tropikalnej Wyspy na poprawę oferty kulturalnej. Mimo to, fakt ten nie
wpłynął na słabą ocenę dostępności tego rodzaju oferty w Marklowicach, która to ocena wyraźnie odstaje od innych sfer
życia postrzeganych znacznie bardziej pozytywnie. Nieco ponad połowa respondentów stwierdziła wpływ inwestycji na
inny ekonomiczny aspekt oddziaływania w postaci tworzenia nowych miejsc pracy. Stosunkowo najmniejszy był w opinii
ankietowanych osób wpływ realizowanego projektu na integrację mieszkańców, wykorzystanie lokalnych zasobów
kulturowych i przyrodniczych oraz na aktywizację niektórych grup społecznych (młodzieży, osób starszych).
Bardzo pozytywne postrzeganie inwestycji widoczne jest w części ankiety poświęconej na pytanie otwarte. W odpowiedzi na
prośbę o wskazanie najbardziej charakterystycznych miejsc w okolicy, które można by pokazać turystom, lub określenie,
które z przedsięwzięć podejmowanych w miejscowości przekładają się w największym stopniu na podnoszenie jakości
życia, najczęściej wymieniano właśnie Tropikalną Wyspę.
Zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców Marklowic jest zadowolona, że pieniądze unijne zostały przeznaczone
na stworzenie Tropikalnej Wyspy (67% zdecydowanie tak, a 27% – raczej tak). Wśród pozostałych osób, mniej niż 6%,
wyraża odmienną opinię lub nie potrafi odpowiedzieć. Jednocześnie blisko 4/5 respondentów uznało tę inwestycję za
priorytetową w gminie. Pozostali najczęściej wymieniali potrzebę budowy basenu (18 wskazań) oraz ścieżek rowerowych
(8). Na podstawie deklaracji respondentów stwierdzić można, że zrealizowana inwestycja jest też dość częstym miejscem
odwiedzin mieszkańców – 57,5% korzysta z niej przynajmniej kilka razy w roku, a 29,2% – kilka razy w miesiącu.
Można również domniemywać, że wyrażany przez mieszkańców ogólnie wysoki stopień zadowolenia z faktu zamieszkiwania
w Marklowicach w niektórych sferach potrzeb wynika właśnie ze zrealizowanego projektu. Uporządkowanie otoczenia
poprzemysłowego związane z inwestycją mogło przyczynić się do podniesienia oceny jakości przestrzeni oraz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Potwierdzają to odpowiedzi na inne pytania: o zmiany zachodzące
w ostatnich latach w miejscowości (zdecydowanie oceniane pozytywnie) oraz o samo oddziaływanie badanej inwestycji
– co było dyskutowane wyżej.
Liderzy lokalni podkreślili znaczenie Tropikalnej Wyspy jako miejsca spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci
i młodzież. Jest ona atrakcyjną przestrzenią do rekreacji, której brak był odczuwalny wcześniej w gminie. Inwestycja ta
była ponadto komplementarna do wcześniej zrealizowanych gminnych obiektów sportowych. Tropikalna Wyspa stała się
68
Hajda B., Lichoń M., Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy Marklowice na lata 2005-2013, Górnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA, Katowice 2005.
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szybu KWK „Marcel” w otoczeniu centralnej jednostki strukturalnej gminy oraz niedorozwój sektora usług i wyraźnie
ukształtowanego centrum usługowego za jej słabe strony. W przypadku Marklowic całościowy projekt pn. „Tropikalna Wyspa”
był więc sztandarowym przedsięwzięciem w programie rewitalizacji68. Jakkolwiek projekt ZPORR obejmował jedynie pierwszy
etap „Tropikalnej Wyspy” przyczynił się on w dużym stopniu do podniesienia atrakcyjności centrum gminy jako miejsca rekreacji
i spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy oraz przyjezdnych, a także stworzył nową wizytówkę gminy w miejsce
części zdegradowanej przestrzeni pogórniczej. Można więc go uznać za bardzo udany w odniesieniu do przezwyciężania
niektórych zdiagnozowanych słabości gminy (przede wszystkim w odniesieniu do podniesienia estetyki centralnego obszaru
gminy), jakkolwiek nie przyczynił się on w istotny sposób do rozwoju sektora usług w jej centrum.
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SCHEMAT E. Plan centrum Marklowic, otoczenie obiektu objętego analizą.

5.
W otoczeniu dofinansowanego projektu istnieją podmioty o charakterze handlowym. Żaden z nich nie powstał jednak
ze względu na realizację inwestycji. Co więcej niewielki jest zauważany wpływ na obroty istniejących wcześniej sklepów.
Choć przedsiębiorcy potwierdzają obecność osób przyjezdnych, zwłaszcza w okresie letnim oraz podczas weekendów,
to jako bardzo niski oceniają stopień korzystania z ich oferty przez przybywających. Istniejący na terenie Tropikalnej
Wyspy punkt gastronomiczny, w czasie trwania badań, był remontowany. Niemożliwe było więc ustalenie choćby
przybliżonych obrotów i opinii właściciela na temat charakterystyki wykorzystania obiektu przez przebywających na
trenie obiektu. Przedsiębiorcy wskazywali na potrzebę wprowadzenia funkcji edukacyjnej, której obecność przyczyniłaby
się do wydłużenia okresu wykorzystania Tropikalnej Wyspy (wycieczki szkolne).
6.
Koncepcję Tropikalnej Wyspy można interpretować jako „projekt flagowy” na drodze przekształceń gospodarki gminy, będącej
dotychczas zapleczem dla górnictwa, w kierunku nowych działalności, zwiększenia dywersyfikacji i wzrostu potencjału MSP.
Największe oddziaływanie zrealizowanego I etapu inwestycji zaobserwowano w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców,
ponadto wzmocnieniu pozytywnego wizerunku miejscowości, głównie w skali subregionalnej (aglomeracja rybnicka),
w skali szerszej zauważalność projektu jest bowiem nikła. Ważnym aspektem projektu jest jego komplementarność do
oferty miejscowych placówek sportowych i edukacyjnych. Łącznie z nimi może być magnesem przyciągającym do gminy
nowych mieszkańców. Tym, co zasługuje na szczególne podkreślenie na tle pozostałych badanych inwestycji, jest bardzo
pozytywne postrzeganie tej inwestycji przez ankietowanych mieszkańców.
Niewątpliwie obiekt stał się lokalną atrakcją turystyczną. Szacuje się, że odwiedza go rocznie między 15 a 33 tysiącami
osób, jego zasięg oddziaływania obejmuje co najmniej obszar powiatów wodzisławskiego, rybnickiego i raciborskiego.
Stał się też przedmiotem naśladownictwa (m.in. podobny obiekt, choć na znacznie mniejszą skalę otworzono w 2010 r.
w innej miejscowości w powiecie).
Jeśli chodzi o oddziaływanie ekonomiczne, to trzeba zaznaczyć, że wprawdzie wartość mnożnika jest wysoka, niemniej
jednak w wartościach bezwzględnych bezpośrednie oddziaływanie projektu na wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne jest
niewielkie. Można oceniać, że przyczynił się on łącznie do utworzenia 8 miejsc pracy. Okoliczni przedsiębiorcy nie zauważają
zwiększonych przychodów, mimo sporej liczby odwiedzających Tropikalną Wyspę. Wynikać to może z kilku przyczyn. Pierwszym
jest charakterystyka odwiedzających. Są to najczęściej mieszkańcy okolicznych terenów, których głównym celem jest pobyt
na terenie obiektu, a czas i cele tego pobytu nie generują zapotrzebowania na szerszą ofertę w otoczeniu. Jeśli odwiedzający
korzystają z oferty np. gastronomicznej, to głównie z placówki znajdującej się na terenie obiektu. Z drugiej strony okoliczni
przedsiębiorcy jak dotąd ofertą również nie dostosowali się do potrzeb odwiedzających wyspę (np. brak stoiska/sklepu
z zabawkami i pamiątkami związanymi z charakterem wyspy, wypożyczalni rolek, czy innego sprzętu sportowego).
Oceniając oddziaływanie Tropikalnej Wyspy, należy mieć oczywiście na uwadze, że w zamyśle pomysłodawcy była
ona głównie zapleczem dla głównej inwestycji. Ponieważ koszt tego ostatniego przedsięwzięcia znacznie przekracza
możliwości finansowe gminy, trwa poszukiwanie partnera tego przedsięwzięcia w postaci inwestora zewnętrznego.
Potencjalnym problemem dla gminy są stosunkowo wysokie koszty utrzymania zrealizowanej inwestycji, związane m.in.
z wysokim standardem jej obsługi (ochrona, monitoring, zaplecze sanitarne, utrzymanie czystości i zieleni). W przyszłości
stosunek kosztów ekonomicznych do korzyści społecznych może być impulsem do zmiany formuły tego projektu, przy
czym w chwili obecnej trudno ocenić w jakim kierunku zmiany te pójdą. Będzie to uzależnione od tego, czy zrealizowany
etap będzie niejako stadium finalnym (gdyby nie udało się znaleźć inwestora na cały kompleks Tropikalnej Wyspy),
czy też będzie funkcjonował tak jak w zamierzeniu projektodawcy w wypadku sukcesu w pozyskaniu finansowania dla
całego wielkiego zamierzonego przedsięwzięcia. Na chwilę obecną można rekomendować zwiększenie roli wymiaru
edukacyjnego etapu I inwestycji, co byłoby środkiem na zwiększenie liczby odwiedzających wycieczek szkolnych.

III.5.6. Pszczyna: renowacja kompleksu zamkowego oraz pokazowa
zagroda żubrów
1.
Pszczyna (25,5 tys. mieszk. w 2009 r.) jest historycznym miastem z bardzo dobrze zachowanym charakterystycznym
średniowiecznym jądrem urbanistycznym. Pszczyna jest jednym z głównych ośrodków turystycznych województwa śląskiego,
głównie ze względu na zespół zamkowo-parkowy Książąt Pszczyńskich, który jest m.in. unikatowym w skali Polski przykładem
zachowania oryginalnych, przedwojennych wnętrz. Miasto jest ośrodkiem polifunkcyjnym (usługowo-przemysłowym),
jednym z najsilniejszych gospodarczo miast szczebla powiatowego województwa śląskiego. Rozwojowi Pszczyny sprzyja jej
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ważną częścią krajobrazu gminy, jej lokalnym symbolem, kolejnym działaniem potwierdzającym dynamiczny charakter
gminy. Tak w opinii mieszkańców, jak i liderów inwestycja ma wpływ na przyciąganie do gminy inwestorów.

dogodne położenie pomiędzy dwoma wiodącymi kompleksami gospodarczymi województwa śląskiego konurbacją katowicką
i aglomeracją bielską, atrakcyjność rezydencjonalna, dywersyfikacja gospodarcza i wysoka jakość zasobów ludzkich.
2.
Dokumenty strategiczne Pszczyny wskazują na to, iż usługi związane z kulturą i turystyką widziane są jako bardzo ważny
aspekt funkcjonowania miasta i gminy. Za jego silną stronę uznano w planie rozwoju lokalnego m.in. atrakcyjność turystyczną
i różnorodność atrakcji kulturalnych a za szansę dalsze zwiększanie atrakcyjności gminy dla turystów70. Wśród najważniejszych
problemów i barier rozwojowych gminy uznano nadal zbyt słabo rozwinięty sektor usług. W planie rozwoju lokalnego wskazano
bezpośrednio na zamierzone przedsięwzięcia gminne, w tym projekt budowy pokazowej zagrody żubrów. Program rewitalizacji
miasta Pszczyna wśród planowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury turystycznej i kulturalnej uwzględniał wszystkie
zrealizowane następnie w ramach ZPORR tj. renowacja kompleksu zamkowego, budowa pokazowej zagrody żubrów oraz
budowa ośrodka rekreacyjno-sportowego nad zalewem Łąka71. W programie znalazły się także przedsięwzięcia nie zrealizowane
w ramach ZPORR lecz realizowane obecnie np. w ramach RPO lub planowane w przyszłości, które istotnie mogą wzmocnić
funkcję turystyczną Pszczyny, będąc komplementarne wobec projektów ZPORR, takie jak renowacja i adaptacja budynków
kompleksu przyzamkowego (stajnie, powozownia, garaże) na cele muzealne, gastronomiczne, wystawiennicze, konferencyjne,
hotelowe, gastronomiczne, czy dalsza rewitalizacja przestrzeni publicznych i ciągów ulicznych w centrum Pszczyny.

3.1. Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie
Projekt w ramach ZPORR był kolejnym etapem realizowanego pod początku lat 1990. długofalowego programu rewaloryzacji
zespołu zamkowego, pozwalając niejako na jego ukoronowanie. Znacznie wcześniej odnowiono i na nowo zaaranżowano
wnętrza zamkowe wzorując się na ikonografii z początku XX wieku. Elewacje zewnętrzne i tarasy zamkowe - najbardziej
widoczne części budynku odnowione zostały najpóźniej. Projekt byłby zapewne zrealizowany bez środków unijnych lecz na
pewno w dłuższej perspektywie czasowej i rozłożony na mniejsze etapy ze względu na duże koszty przedsięwzięcia.
Projekt nie wpłynął w istotny sposób na funkcjonowanie instytucji czy zasięg jej oddziaływania lub rodzaj oferowanych
usług kulturalnych. Przyczynił się natomiast do podtrzymania atrakcyjności instytucji jako takiej i zwiększenia jakości
istniejącej oferty przez znaczące polepszenie stanu technicznego i estetyki użytkowanego przez nią obiektu. Projekt
spowodował także podniesienie walorów estetycznych zamku w nocy – w jego ramach zainstalowano nowe, nowoczesne
oświetlenie wyremontowanych tarasów zamkowych.
Jeśli chodzi o oddziaływanie obiektu na otoczenie w opinii Beneficjenta w dużym stopniu projekt przyczynił się
przede wszystkim do poprawy wizerunku miejscowości poprzez poprawę stanu technicznego najważniejszego obiektu
zabytkowego na jej terenie – wizytówki miasta i wzrost ogólnej estetyki centrum miasta, jako, że obiekt położony jest
tuż przy pszczyńskim rynku. Co za tym idzie, zrealizowany projekt odnowy obiektu może wpływać zdaniem beneficjenta
na przyciąganie odwiedzających, wzrost dumy lokalnej oraz wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Beneficjent
uważa, że projekt mógł przede wszystkim wpłynąć na rozwój innych działalności związanych z turystyką na terenie
gminy, tj. gastronomii i hotelarstwa. Odwiedzającymi zamkowe wnętrza są głównie osoby z poza Pszczyny, mieszkańcy
natomiast wykorzystują jego otoczenie jako miejsce rekreacji, niekoniecznie odwiedzając wnętrze zamku, ważny jest
więc dla nich właśnie wygląd zewnętrzny zabytkowej rezydencji. Zdaniem beneficjenta, istotne jest także to, iż ogólnie
w Pszczynie jest coraz więcej atrakcji przyciągających turystów, dając szansę łączenia ofert, by wydłużyć pobyt turysty.
Z tej perspektywy inna zrealizowana w ramach ZPORR inwestycja tj. pokazowa zagroda żubrów nie jest przez muzeum
zamkowe widziana jako rywal a raczej jako dobre uzupełnienie jego oferty.
Naturalnymi partnerami instytucji są przede wszystkim inne instytucje muzealne. Projekt nie przyczynił się do nawiązania
nowych kontaktów czy współpracy z instytucjami kultury, trzecim sektorem czy uczelniami wyższymi. Projekt miał
neutralny charakter zarówno jeśli chodzi o koszty utrzymania, jak i przychody instytucji. Nie wpłynął także na rozwinięcie
komercyjnych usług czy przyciągnięcie nowych darczyńców i sponsorów.
Projekt renowacji zamku był często obecny w mediach, otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, przekładając się na
dodatkową darmową promocja realizującej go instytucji i obiektu jako atrakcji kulturalnej i turystycznej i wzmocnienie
pozytywnego wizerunku instytucji. Efekty realizacji projektu można także zobaczyć w ramach „wirtualnego zwiedzania”
na stronie internetowej.
Według beneficjenta ze względu na brak doświadczenia w ubieganiu się o środki unijne i realizacji tego typu projektów
sama realizacja projektu może już być uznana za ważne doświadczenie i sukces instytucji kultury jako jednej z pierwszych
w województwie. Mając doświadczenia z projektem „twardym” teraz chcieliby ubiegać się o środki na projekt „miękki”
np. inscenizację opery na tarasach zamkowych.
Remont elewacji był kluczowym przedsięwzięciem dla zamku, gdyby miał być realizowany jeszcze raz być może należałoby
go poszerzyć o Bramę Wybrańców, stanowiącą wejście do kompleksu zamkowego. Beneficjent nie dostrzegł większych
70
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Beneficjent dostrzega bardzo pozytywny wpływ działań miasta i regionu związanych z turystyką na dostępność do
muzeum – parkingi, oznakowanie dojazdu a także intensywne działania promocyjne, w ramach których zamek jest
zawsze uwzględniany. Szansą na rozwinięcie działalności muzeum o usługi gastronomiczne, sklep muzealny i dodatkową
przestrzeń wystawienniczą jest projekt odnowy Stajni Książęcych realizowany obecnie przez miasto również przy wsparciu
funduszy unijnych, gdyż mają one docelowo być przekazane w użytkowanie muzeum. Jedynym większym problemem
jaki widzi beneficjent jest brak w centrum Pszczyny lub na terenie pszczyńskiego parku większego, nowoczesnego
terenu (placu) zabaw dla dzieci, co byłoby dobrym uzupełnieniem zwiedzania muzeum z punktu widzenia młodszych
odwiedzających. Za dobry przykład w tym zakresie uznano Tropikalną Wyspę w Marklowicach. Innym ewentualnym
problemem jest bardzo duży tłok w lecie – szczególnie w otoczeniu zamku, jako że pszczyński park jest miejscem
spacerów i rekreacji nie tylko mieszkańców Pszczyny ale licznych odwiedzających jednodniowych z całego regionu.

3.2. Pokazowa zagroda żubrów
Według Beneficjenta pomimo tego, iż pomysł istniał już w gminie od lat 1990., ze względu na wysokie koszty, bez
wsparcia unijnego realizacja projektu nie doszłaby do skutku. Otwarcie zagrody pozwoliło na uzupełnienie, rozwinięcie
i zróżnicowanie oferty turystycznej miasta o zupełnie nową, istotną atrakcję – nowy produkt markowy Pszczyny. Jest to
też atrakcja różnicująca ofertę Pszczyny, gdyż może być szczególnie ciekawa dla rodzin z dziećmi oraz szkolnych grup
edukacyjnych. Jednocześnie ze względu na charakter miejsca jest miejscem powtórnych a nawet stałych odwiedzin
mieszkańców Pszczyny. O sukcesie zagrody świadczy duża frekwencja, wynosząca ponad 100 tys. osób rocznie. Przeszło to
oczekiwania Beneficjenta, gdyż nie spodziewał się tak pozytywnego oddziaływania zagrody już w rok po jej otwarciu72.
Powstanie zagrody przyczyniło się także do uporządkowania i podniesienia estetyki wcześniej bardzo zaniedbanej części
parku pszczyńskiego. W efekcie projektu wybrukowano pieszo-rowerową aleję wiodącą od ulicy Żorskiej do zagrody
oraz bezpłatny parking, z którego korzystają także grupy turystyczne i mieszkańcy odwiedzający centrum miasta. Oferta
zagrody uwzględnia turystów rowerowych - wewnątrz zagrody zainstalowano stojaki na rowery.
Inwestycja spełnia zarówno potrzeby rekreacyjne mieszkańców jak i przyciągnęła do miasta nowych odwiedzających.
Tereny parku w otoczeniu zamku są ulubionymi terenami rekreacyjnymi mieszkańców Pszczyny oraz odwiedzających
jednodniowych z całego regionu, nowa atrakcja turystyczna może pomóc w utrzymaniu a nawet wzmocnieniu tej roli.
Wpłynęła także na wzmocnienie i zróżnicowanie pozytywnego wizerunku Pszczyny oraz wzrost dumy mieszkańców
z miejsca zamieszkania i lokalnej tradycji. Żubr jest jednym z najważniejszych symboli Pszczyny obecnym także
w nazwach przedsięwzięć kulturalnych np. przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych „Żubrowisko”. Hodowla
żubrów i łowiectwo w lasach pszczyńskich są istotną częścią lokalnej tradycji, zagroda daje możliwość bezpośredniego
jej doświadczenia przez mieszkańców i odwiedzających.
W ramach projektu powstało 14 miejsc pracy, przy opiece nad zwierzętami, w tym weterynaryjnej, utrzymaniu
całego obiektu oraz dbaniu o drzewostan, obsłudze punktu informacji turystycznej, sprzedaży biletów i pamiątek oraz
oprowadzaniu po obiekcie a pośrednio poprzez sezonowe zapotrzebowanie na przewodników i nauczycieli (zatrudnianych
w miarę potrzeb w ramach umowy o dzieło). Karma dla zwierząt (zboże, rośliny okopowe) jest dostarczana przez
okolicznych rolników.
Zagroda żubrów współpracuje z wieloma podmiotami: szkołami i placówkami badawczymi oraz szkolnictwa wyższego,
stowarzyszeniami: kołami łowieckimi, miłośników żubrów, organizacjami ekologicznymi, ośrodkiem hodowli żubrów
w Jankowicach, a zarządzająca nią organizacja, której celem jest także ogólna promocja gminy, z organizacjami
turystycznymi np. ŚOT. Jakkolwiek w czasie kryzysu gospodarczego trudno jest przyciągnąć sponsorów udało się znaleźć
instytucje wspierające zakup karmy dla konkretnego zwierzęcia np. karmę dla jednego z żubrów sponsoruje w zamian
za reklamę na bilbordzie przy zagrodzie McDonald’s.
Zarząd zagrodą został przekazany przez Beneficjenta wyspecjalizowanej jednostce powołanej przez gminę Pszczyna
tj. Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, prowadzącej także m.in. punkt informacji turystycznej w Bramie
Wybrańców przy zamku a od 2008 r. pszczyński skansen – Zagrodę Wsi Pszczyńskiej. Agencja ta może więc kompleksowo
zajmować się promocją miasta i jego oferty turystycznej, łącząc działalność niedochodową z komercyjną. Realizacja
projektu ZPORR zainspirowała pozyskiwanie środków na dalsze wyposażenie zagrody z innych źródeł – uzupełniającą
jej ofertę edukacyjną ekspozycję na temat żubrów i łowiectwa w pawilonie edukacyjnym współfinansował WFOŚ.
Uzupełnieniem zaproponowanych przez Agencję zajęć z edukacji ekologicznej w zagrodzie będzie w przyszłości
szczegółowo opracowana ścieżka przyrodnicza w obszarze otaczającym Zagrodę.
72

Jakkolwiek we wniosku projektowym założono bardzo dużą planowaną liczbę odwiedzających na poziomie ponad 100 tys. osób.
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problemów przy realizacji projektu. Dużym utrudnieniem przy jakichkolwiek pracach konserwatorsko-remontowych
w zamku (podobnie jak w innych obiektach zabytkowych należących czy użytkowanych przez instytucje publiczne) jest
procedura zamówień publicznych. W przypadku odnowy obiektów zabytkowych szczególnie ważna jest bowiem bardzo
wysoka jakość i fachowość prowadzonych prac, której może nie zapewnić najniższa cena oferowana za wykonanie danej
usługi a jednocześnie pojęcie „jakości” jest bardzo trudne do zdefiniowania w procedurze przetargowej.
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SCHEMAT F. Plan centrum Pszczyny, otoczenie obiektu objętego analizą.
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W ramach zagrody funkcjonuje punkt informacji turystycznej i mały sklepik z pamiątkami, sprzedaż których pozwala na
pokrycie części kosztów utrzymania zagrody. Zgodnie z założeniami projektu ZPORR jeden z budynków w kompleksie
zagrody został przeznaczony dla komercyjnego najemcy prowadzącego działalność gastronomiczną (Karczma „Żubr”
prowadzona przez lokalnego przedsiębiorcę). Już w trakcie eksploatacji obiektu okazało się, iż przewidziana w obrębie
zagrody przestrzeń recepcyjna dla turystów jest zbyt mała (jej zwiększenie mogłoby polepszyć komfort obsługi turystów
a także zwiększyć przychody ze sprzedaży pamiątek), ze względu na dużą liczbę zwiedzających być może przydałby się
także większy pomost widokowy na żubry. Efektem pośrednim projektu jest natomiast stworzenie bezpłatnego parkingu
blisko centrum miasta, używanego zarówno przez gości zagrody, jak i przez odwiedzających inne miejsca w mieście.
Instytucja zarządzająca zagrodą stara się ją od samego początku bardzo intensywnie promować poprzez prowadzone
przez siebie Punkty Informacji Turystycznej, przejrzystą i atrakcyjną stronę internetową, ulotki, uczestnictwo Pszczyny
w ŚOT, targi turystyczne, itp. Agencja stara się intensywnie promować zagrodę m.in. poprzez uczestnictwo w różnych
konkursach dotyczących np. przestrzeni publicznych, ekologii czy produktu turystycznego. Projekt budowy zagrody żubrów
był relatywnie często obecny w mediach, otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, przekładając się na dodatkową darmową
promocję zagrody jako nowej atrakcji turystycznej Pszczyny ale i promocję całej gminy. Jednocześnie zagroda ze względu
na swą specyfikę jest zdolna do kreowania „faktów medialnych” np. poprzez konkurs na imię nowonarodzonego żubra.
Największą rolę w przyciąganiu odwiedzających spełnia jednak według beneficjenta pozytywne doświadczenie wyniesione
przez zwiedzających, którzy zadowoleni z wizyty chętnie polecają zagrodę innym osobom, lub stają się stałymi bywalcami.
By stymulować rozwój obiektów hotelowo-gastronomicznych gmina wprowadziła ulgi podatkowe dla nowych obiektów
gastronomiczno-hotelowych (zwolnienie 50% od podatku od nieruchomości przez pierwsze dwa lata działalności).
Według zarówno beneficjenta, jak i ostatecznego użytkownika/zarządzającego wybudowanym obiektem, w ostatnich
kilku latach wyraźnie widać rozwiniecie oferty hotelarsko-gastronomicznej w gminie (np. pensjonat Piano Nobile oraz
Hotel Zamkowy, obiekty gastronomiczne w ramach sieci „Kulinarne Atrakcje Pszczyny”). Publiczne atrakcje turystyczne
miasta generują różnorodne inne powiązane usługi i oferty prywatne. Działa wypożyczalnia rowerów i segway’ów,
funkcjonują liczne przenośne kramy z pamiątkami oraz przekąskami i słodyczami. W porównaniu z 2004 r. po realizacji
projektów ZPORR dwukrotnie więcej tj. ok. 40 małych firm ma pozwolenie od miasta na zajmowanie pasa drogowego
pod taką działalność handlową. W pobliżu zagrody w sezonie letnim w niedziele prywatny przedsiębiorca oferuje też
możliwość przejażdżki konnej, a pomiędzy zamkiem a zagrodą jest możliwość przejechania się prywatną bryczką.
4.
W przypadku obu projektów, renowacji kompleksu zamkowego oraz budowy pokazowej zagrody żubrów, głosy
mieszkańców są zdecydowanie pozytywne. Właściwie brak jest przeciwników wydatkowania środków unijnych na tego
rodzaju projekty. Jednocześnie około 90% badanych uznaje, że spełniały one pierwszorzędne potrzeby miasta w zakresie
rozwoju turystyki i kultury. Dużym zainteresowaniem cieszy się wśród nich zwłaszcza zagroda żubrów, którą połowa
mieszkańców odwiedza kilka razy w roku. Rzadziej, raczej raz na kilka lat, odwiedzają oni ekspozycję w zamku.
Oba projekty są bardzo pozytywnie oceniane przez ankietowanych, jeżeli chodzi o ich oddziaływanie. Nieznacznie więcej
pozytywnych głosów dotyczy zagrody żubrów, co wynika z tego, że była to zupełnie nowa inwestycja, która stała się nowym
magnesem przyciągającym turystów. Podczas gdy drugi z projektów dotyczył już obiektu o dużej renomie w regionie.
Mieszkańcy różnicują również aspekty oddziaływania obu projektów: w przypadku renowacji zamku doceniają działania
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz poprawy estetyki miejscowości, natomiast w przypadku zagrody bardziej
doceniają aspektu wizerunkowy miasta na zewnątrz. Oba projekty przyczyniły się zdaniem mieszkańców w bardzo dużym
stopniu do przyciągania nowych turystów do miasta. Zagroda żubrów została uznana za projekt o znaczącym wpływie
na rynek pracy, co jest raczej wyjątkiem w gronie analizowanych projektów ZPORR.
5.
Przedsiębiorcy skupieni wokół rynku w Pszczynie zauważają zmianę jaka nastąpiła w związku z budową zagrody żubrów.
Obiekt, który powstał w sąsiedztwie zamku zdaniem przedsiębiorców ograniczył korzystanie z obszaru rynku i spowodował
przesunięcie głównego punktu eksploracji turystycznej w kierunku nowopowstałej atrakcji. Dotyczy to zwłaszcza
dominujących na tym terenie turystów jednodniowych, których czas jest obecnie znacznie bardziej wypełniony przez
odwiedziny zamku i wspomnianej zagrody żubrów. Faktem, który w opinii przedsiębiorców wzmacnia ten efekt jest powstanie
bezpłatnych parkingów zlokalizowanych pomiędzy najatrakcyjniejszymi obiektami w mieście. Jednocześnie zauważalny jest
ogólny przyrost turystów odwiedzających miejscowość, zwłaszcza w sezonie letnim i podczas weekendów. Przedsiębiorcy
ukierunkowani dotychczas na obsługę turystów (hotelarze, restauratorzy) nie odczuwają jednak istotnego zwiększenia
wielkości obrotów. Sytuacja taka może jednak wynikać z ogólnej dekoniunktury zauważalnej na rynku turystycznym
w Polsce w latach 2009/2010.
W przypadku pszczyńskich przedsiębiorców związanych z obsługą turystów charakterystyczne jest wykorzystywanie lokalnych
symboli i historii dla przyciągnięcia zwiedzających. Jak dotąd eksponowano fakty i postacie związane z zamkiem w Pszczynie,
obecnie symbolem silnie wykorzystywanym jest żubr. Reasumując, wpływ realizowanych projektów na życie gospodarcze
centralnej części starego miasta w Pszczynie jest zauważalny, zwiększający się ruch turystyczny zmienia jednak swój
obszar koncentracji i będzie w najbliższej przyszłości wymagał reakcji ze strony przedsiębiorców. Zwłaszcza w przypadku
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Zwiedzający zamek są ogólnie bardzo zadowoleni z wizyty. W prowadzonych przez muzeum w 2009 r. badaniach ankietowych
żaden z respondentów nie wskazał jednak bezpośrednio, iż powodem odwiedzenia zamku była chęć zobaczenia efektów
projektu ZPORR. Turyści doceniają zarówno piękno zachowanych wnętrz zamku, jak i zróżnicowanie tematyczne atrakcji
zlokalizowanych obecnie w Pszczynie. Indywidualnym zwiedzającym podoba się możliwość odwiedzenia obiektu o charakterze
atrakcji kulturowej oraz kontakt z niezwykle rzadkimi, i między innymi dlatego bardzo atrakcyjnymi, zwierzętami w zagrodzie
żubrów. Kombinacja taka pozwala na zaspokojenie potrzeb turystycznych bardzo zróżnicowanych grup. Również wycieczki
szkolne poszerzają obecnie pobyt w Pszczynie o tematykę związaną ze środowiskiem naturalnym i ochroną przyrody.
6.
Oba projekty mają wyraźnie egzogeniczny charakter. Ich relatywne powodzenie wynika z faktu ich spójności z dotychczasowym
ukierunkowaniem funkcjonalnym i ogólną wizją rozwoju miasta jako miejsca lokalizacji MŚP oraz obsługi turystycznorekreacyjnej regionu, jest to więc wzmocnienie dotychczasowych pozytywnych tendencji i przewag konkurencyjnych gminy.
Pszczyna jest po Niepołomicach kolejnym przykładem miejsca gdzie sprawdza się kreatywne łączenie odwołań do różnych
aspektów lokalnej tradycji np. zamku – rezydencji z tradycją łowiecką i gospodarki leśnej. O ile projekt odnowy zamku
wpisuje się w dotychczasowe działania rewaloryzacyjne dotyczące obiektu lecz nie wywołał znaczących zmian w jego
funkcjonowaniu, projekt zagrody żubrów stworzył zupełnie nową, unikalną w skali regionu atrakcję. Jakkolwiek trzeba także
powiedzieć, że dużym niebezpieczeństwem dla formalnego powodzenia projektu była bardzo wysoka liczba odwiedzających
nowopowstały obiekt zakładana w studium wykonalności a więc i bardzo optymistyczne założenia co do oddziaływania
projektu. Spośród analizowanych w ramach case study przedsięwzięć projekty realizowane w Pszczynie wydają się też
mieć największe przełożenie na rozwój usług prywatnych w ich otoczeniu. Przykładowo, zagroda stała się inspiracją dla
produkcji i sprzedaży pamiątek lokalnych takich jak torby, koszulki, woreczki z lawendą w kształcie żubra, różnego typu
pluszowe i kamienne żubry. Niektóre z nich produkowane są bezpośrednio w mieście (np. firma Profista wyszywająca
pamiątki), inne poza Pszczyną ale sprzedawane na miejscu. Przy okazji istnienia punktu informacji turystycznej i sklepiku
przy zagrodzie prowadzona jest sprzedaż innych produktów lokalnych lub inspirowanych lokalną tradycją (np. „Śląskie
Oblaty” produkowane w Pszczynie w opakowaniu ze zdjęciami z zagrody, cukierki „Kopalnioki”).
Dalszemu wzmocnieniu efektów obu projektów sprzyjają inne, komplementarne projekty realizowane obecnie w mieście
(projekt odnowy Stajni Książęcych, projekt rozbudowy i modernizacji skansenu). Po ich zakończeniu w pełni podkreślą one
nową oś turystyczno-spacerową Pszczyny wzdłuż terenów parkowych tj. od zagrody żubrów, poprzez park przyzamkowy
po park dworcowy. Pewnym zagrożeniem jest „odsunięcie” tym samym ruchu turystycznego z centrum miasta/okolic
rynku i jego koncentracja w obrębie parku. By temu przeciwdziałać należałoby się zastanowić w jaki sposób zachęcić
turystów do odwiedzenia centrum miasta.
O ile w przypadku zagrody żubrów jej potencjał generowania komercyjnych działalności czy też zmniejszania obciążenia
jakie stanowi dla budżetu gminy poprzez wypracowywanie własnych dochodów, wydaje się dostatecznie wykorzystany,
w przypadku Muzeum Zamkowego w Pszczynie nie w pełni tak jest. Wynika to m. in. z braku dobrej przestrzeni recepcyjnej
dla turystów odwiedzających zamek i słabego wykorzystania potencjału marketingowego historii miejsca (np. postaci
księżnej Daisy). Walory estetyczne odnowionych elewacji i tarasów zamkowych byłoby też potencjalnie do wykorzystania
w widowiskach typu światło i dźwięk czy w plenerowych przedstawieniach teatralnych i muzycznych, które mogłyby
zatrzymać turystę na nocleg w gminie.

III.5.7. Sosnowiec: nadbudowa wież kościoła p.w. św. Tomasza Apostoła
1.
Sosnowiec jest głównym ośrodkiem miejskim zagłębiowskiej części konurbacji katowickiej i trzecim pod względem liczby
ludności miastem województwa śląskiego (219 tys. mieszkańców w 2009 r.). Pod względem rangi w sieci miejskiej
regionu, mierzonej liczbą instytucji publicznych, usług dla biznesu i instytucji transferu technologii sytuuje się na piątym
miejscu. Podobnie jak większość miast konurbacji katowickiej Sosnowiec jest „klasycznym przykładem pojawienia się
i gwałtownego rozwoju ośrodka miejskiego w warunkach industrializacji II połowy XIX w.”73. W swojej stosunkowo krótkiej
historii Sosnowiec przechodził charakterystyczne fazy rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego, przy czym funkcjami
dynamizującymi były początkowo jego rola nadgranicznego węzła kolejowego (m.in. silny rozwój działalności handlowej),
a następnie przemysł wydobywczy i przetwórczy (głównie hutnictwo żelaza i włókiennictwo), który koncentrował się
w osadach przylegających do centrum wykształconego wokół dworca kolejowego, a które to osady były systematycznie
włączane w obręb miasta. Ważnym okresem w dziejach miasta były lata 1970. kiedy to dokonano radykalnej przebudowy
tkanki mieszkaniowej miasta i jego systemu komunikacyjnego, a także zwiększono jego rangę przez lokalizację tu filii
Uniwersytetu Śląskiego. Po 1990 r. nastąpił silny regres tradycyjnego sektora przemysłowego miasta. Od II połowy lat
1990. część negatywnych zjawisk kryzysowych została zahamowana m.in. w wyniku udanej reindustrializacji opartej na
73

Ziółkowski J., Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1960.
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rewitalizacji i wzmocnienia kolejnej atrakcji tj. skansenu – Zagroda Wsi Pszczyńskiej, również zlokalizowanego poza zasięgiem
przedsiębiorców skupionych wokół rynku.

konsekwentnej polityce zagospodarowania terenów poprzemysłowych i przyciągania na nie inwestorów zewnętrznych.
Obecnie Sosnowiec jest miastem polifunkcyjnym, a wiodącymi działalnościami w bazie ekonomicznej miasta są handel,
usługi dla przedsiębiorstw i przemysł przetwórczy. Miasto jest ważnym skupieniem instytucji kultury i szkolnictwa
wyższego. Unikalnym dziedzictwem materialnym Sosnowca są świadectwa jego wielokulturowości (podobnie jak Łódź
było miastem czterech kultur) oraz zespoły parkowo-pałacowe dawnych baronów miejscowego przemysłu.
2.
Jakkolwiek projekt dotyczący nadbudowy wież kościoła p.w. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu nie jest sprzeczny z a nawet
może być uznany za wpisujący się w ogólne założenia dokumentów strategicznych miasta i ich priorytety, np. priorytet
E „zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie funkcjonowania administracji
samorządowej oraz poprawę środowiska przyrodniczego i kulturowego”, zarówno w Programie Rozwoju Miasta Sosnowca
na lata 2003–2006, jak i Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do r. 202074, nigdzie nie jest wymieniany bezpośrednio
jako istotna czy to dla poprawy wizerunku, estetyki przestrzeni, turystyki czy kultury inwestycja. Podobnie w Programie
Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007-2013 założono rozwój sektora turystyki i kultury, wskazując na konieczność
zadbania o i wykreowania miejsc i obiektów atrakcyjnych pod względem architektonicznym, w tym obiektów sakralnych,
nie odniesiono się jednak do tego konkretnego obiektu75. Kościół położony jest na jednym z obszarów zidentyfikowanych
jako obszar rewitalizacji w lokalnym programie rewitalizacji, tj. na podobszarze północnym obszaru centralnego76, szanse
jego szerszego wykorzystania jako atrakcji kulturalnej czy turystycznej nie są jednak zauważone. Nawet jeśli obiekt nie
jest zauważony w strategiach, w przypadku bardziej efektywnego udostępniania wież odwiedzającym mógłby stać się
w przyszłości istotną atrakcją uzupełniającą działania publiczne planowane na terenie centralnego obszaru rewitalizacji
miasta takie jak adaptacja Zamku Sieleckiego, przebudowa „Muzy” czy rewitalizacja parku Schoena. Na razie jednak
badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców nie potwierdziły, iż nadbudowa wież znacząco przyczyniła się
do poprawy wizerunku miasta czy też stworzyła nową atrakcję turystyczną lub znacząco poprawiła jego estetykę.
3.
Głównymi celami realizowanego projektu były, podniesienie estetyki świątyni oraz wprowadzenie, nieobecnej dotąd,
funkcji turystycznej. Niestety z perspektywy beneficjenta, zwłaszcza drugi cel projektu nie został w pełni osiągnięty.
Ze względu na trudności z pozyskaniem dalszych funduszy, infrastruktura techniczna umożliwiająca pełne wykorzystanie
turystyczne obiektu nie została jak dotąd ukończona.
Lokalizacja wież bezpośrednio nad przedsionkiem świątyni jest istotną trudnością w wykorzystaniu turystycznym efektów
projektu. Zwiedzanie w czasie mszy i nabożeństw jest utrudnione i stoi w konflikcie z pierwszoplanowym – sakralnym −
przeznaczeniem obiektu (problem dotyczy potencjalnie najliczniejszej grupy turystów weekendowych).
W konsekwencji, według opinii beneficjenta, nawet pełne ukończenie inwestycji nie będzie gwarantowało właściwego
wykorzystania potencjału turystycznego nowopowstałych wież kościelnych.
4.
W opinii lokalnych liderów obiekt nie znalazł uznania w oczach mieszkańców. Wciąż stanowi zarzewie gwałtownych
dyskusji poruszających problem sfinansowania bardzo drogiego projektu, który nie spełnia zakładanych efektów.
Wypowiedzi ankietowanych mieszkańców potwierdzają relatywnie niski stopień akceptacji efektów projektu – jedynie co
trzecia osoba uważa realizację za udaną77. Jest to o tyle niekorzystne, że ogólna ocena architektury i stanu przestrzeni
Sosnowca, dokonana przez ankietowanych mieszkańców jest niska, a w efekcie realizacji projektu ta słabość miasta nie
została zniwelowana. W świetle wyników ankiety, oczekiwania respondentów ukierunkowane są raczej na podniesienie
jakości infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, basen, stadion piłkarski) i obiektów kultury. Potwierdzeniem niezbyt
korzystnego postrzegania inwestycji wśród ankietowanych mieszkańców jest fakt, że 45% z nich nie odwiedziło jeszcze ani
razu wież kościoła78. Konsekwencją takiej oceny zrealizowanej inwestycji jest opinia określająca niski poziom pozytywnego
oddziaływania projektu. Zaledwie co trzeci z badanych skłonny jest uznać, że dzięki niemu wzrosłą duma mieszkańców
Sosnowca oraz stworzono nową wizytówkę miasta. Zrealizowany projekt nadbudowy wież i konserwacja części kościoła
p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu nie przyczynił się do umiejscowienia tego obiektu na liście atrakcji turystycznych
Sosnowca. W konsekwencji bardzo mało osób wierzy w możliwość przyciągania, poprzez tę atrakcję, turystów do miasta.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że analizowany projekt nie przyczynił się do zwiększenia poziomu atrakcyjności
turystycznej miasta oraz jego zewnętrznego wizerunku.
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Program rozwoju miasta Sosnowca na lata 2003–2006, Sosnowiec 2003.
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Program rozwoju miasta Sosnowca na lata 2007–2013, Sosnowiec 2007.
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Lokalny program rewitalizacji miasta Sosnowca na lata 2010–2020, Sosnowiec 2010.

Postrzeganie wież jest znacznie bardziej pozytywne wśród ekspertów. Inwestycja otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia
Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w 2008. W uzasadnieniu podkreślono „Interesującą
nadbudowę nigdy nie dokończonych wież kościoła zbudowanego na początku XX w. Dwie symetryczne nasady współcześnie uformowane
ze szkła i stali, zwieńczające ceglane wieże, wyraziście zaznaczają się w panoramie miasta w dziennym świetle, jako transparentne bryły
i rozświetlone słupami światła formy w nocy”.
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W tym przypadku, za „odwiedzenie” uznać należy intencjonalny kontakt z wieżami jako celem spaceru, wycieczki itp. Należy bowiem
przypuszczać, że ze względu na silne odznaczanie się obiektu w krajobrazie większość mieszkańców miała z nim kontakt.
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SCHEMAT G. Plan centrum Sosnowca, otoczenie obiektu objętego analizą.

III. WPŁYW ANALIZOWANYCH INWESTYCJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY...

97

5.
Obecność osób przybywających w bezpośrednie okolice obiektu w związku z efektami projektu nie jest przez okolicznych
przedsiębiorców zauważana. Nie traktują oni obszaru w którym prowadzą swoje działalności (gównie handlowe) jako
terenu eksploracji turystycznej. W związku z tym wszelkie formy działalności gospodarczej na obszarze przylegającym do
świątyni pod wezwaniem św. Tomasza w Sosnowcu ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Ze względu na nikłe wykorzystanie turystyczne obiektu (liczone w dziesiątkach osób, od czasu zakończenia projektu)
kontakt z użytkownikami podczas prowadzonych badań był niemożliwy.
6.
Z racji tego, że dofinansowany projekt nie funkcjonuje jako atrakcja turystyczna, a także uwzględniwszy fakt niedopasowania
tej funkcji do charakteru obiektu, w obrębie którego inwestycja została zrealizowana, oddziaływanie inwestycji na rozwój
lokalny i regionalny jest niezauważalne. Za wyzwanie uznać należy taką modyfikację sposobu wykorzystania wież
kościelnych, aby nie zakłócała ona funkcjonowania świątyni jako obiektu przede wszystkim sakralnego. Istotnym problemem
są również uwarunkowania finansowe, które utrudniają beneficjentowi wprowadzenie zmian do powstałej infrastruktury, co
umożliwiałoby optymalne jej wykorzystanie, zgodne z celami projektu. Za niewielką popularność inwestycji odpowiadają
też mieszkańcy, których znaczny odsetek jej nie akceptuje. Powoduje to ograniczenia w nieoficjalnym (interpersonalnym)
rozpowszechnianiu informacji o nowo powstałej atrakcji, które mogłoby doskonale wzmocnić promocję efektów projektu.

III.5.8. Żywiec: rewitalizacja Starego Zamku i parku Habsburgów
oraz budowa rolkowiska
1.
Żywiec (32,0 tys. mieszk. w 2009 r.) to miasto powiatowe, będące głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym
i administracyjnym Żywiecczyzny – historycznego obszaru Małopolski o silnej tożsamości terytorialnej mieszkańców (Górale
Żywieccy). Jest znaczącym ośrodkiem przemysłowym (m.in. przemysł spożywczy, metalowy, produkcja sprzętu medycznego,
części samochodowych). Żywiec posiada dobrze wykształcone funkcje ośrodka powiatowego, m.in. z uwagi na wielkość
obsługiwanego obszaru. Po 1989 miasto stało się ważnym przygranicznym ośrodkiem handlowym dla Słowaków (przejścia
w Korbielowie i Zwardoniu). Z racji walorów krajobrazowych (góry i Jezioro Żywieckie) jest ośrodkiem rozrządowym turystyki,
charakteryzuje go też wysoka atrakcyjność mieszkaniowa. Mieszkańców cechują silne związki kulturowe i edukacyjne
(poprzez studia) z Krakowem, a gospodarcze z Bielskiem Białą i konurbacją katowicką. W porównaniu z innymi małymi
miastami regionu ze względu na dobrze znane produkty żywnościowe powstające w Żywcu lub posługujące się nazwą
miasta (piwo, woda mineralna, kiełbasa) nazwa Żywiec jest dobrze kojarzoną poza granicami regionu marką.
2.
Funkcja turystyczna (atrakcje związane z kulturą, infrastruktura rekreacyjna) jest bardzo ważnym i strategicznym obszarem
rozwoju Żywca, co odzwierciedla się w dokumentach strategicznych miasta79. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku
i Parku Habsburgów w Żywcu wspominana jest we wszystkich dokumentach stworzonych w ostatniej dekadzie, przy czym
od 2004 r. stała się sztandarowym projektem zarówno w ramach wizji rewitalizacji miasta jak i w ogólnych koncepcjach
jego rozwoju lokalnego. W tym kontekście oba projekty ZPORR, a także w odniesieniu do poprawy estetyki centrum
miasta projekt zrealizowany w żywieckiej Siejbie mogą być widziane jako dobrze wpisujące się w wizję stopniowego ale
konsekwentnego rozwijania funkcji turystycznej Żywca, kontynuowaną w obecnym okresie programowania.

3. Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i parku Habsburgów w Żywcu
Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i parku Habsburgów w Żywcu jest sztandarowym projektem ogólnie bardzo
aktywnej jeśli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych gminy. Jej efekty to zarówno rozwój infrastruktury
kulturalnej, odnowienie istotnej przestrzeni rekreacji dla mieszkańców, jak i poprawa estetyki obiektów w samym sercu
miasta a tym samym stworzenie podstaw poprawy jego wizerunku. Projekt w ramach ZPORR był częścią szerszej,
stopniowo wdrażanej koncepcji dotyczącej całego kompleksu obiektów zamkowych i parku finansowanej z różnych źródeł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się pozyskać dofinansowanie na rewaloryzację
zieleni parkowej w ramach realizacji projektu: „Ochrona środowiska przyrodniczego i rewaloryzacja zabytkowego Parku
Zamkowego Habsburgów”. Jego kontynuacją jest też projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG „Od Komorowskich do Habsburgów – żywiecki skarbiec kultury i tradycji”,
w ramach którego m.in. stworzono część nowej ekspozycji zamkowej w tym część warsztatową, odnowiono Altanę Chińską
w parku, odnowiono północne oficyny zamkowe, umieszczając w nich Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
Obecnie odnawiane są elewacje zewnętrzne tzw. Nowego Zamku. W ramach projektu ZPORR odnowiono dawne budynki
Strategia rozwoju miasta Żywiec do 2006 r., Żywiec 2001; Strada Consulting, Aktualizacja na lata 2009–2013 i następne Planu Rewitalizacji
Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne opracowanego przez Instytut Karpacki z siedzibą w Starym Sączu, Bielsko-Biała 2009; Strada
Consulting, Aktualizacja na lata 2009-2015 Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Żywca na lata 2004-2013 opracowanego przez Instytut Karpacki
z siedzibą w Starym Sączu, Bielsko-Biała 2009.
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Projekt ZPORR zbiegł się z ogólną przeprowadzką Muzeum Miejskiego w Żywcu z dotychczasowej siedziby w zabytkowym
budynku tzw. Siejby (także wyremontowana ale dla potrzeb miejskiej biblioteki w ramach projektu INTERREG) do Starego
Zamku, którym muzeum obecnie w pełni zarządza. Oznaczało to znaczące powiększenie się powierzchni ekspozycyjnej
muzeum, możliwość otwarcia nowych wystaw (obecnie pięć wystaw stałych), możliwość organizacji wystaw czasowych
i poszerzenia działalności w zakresie lekcji i warsztatów muzealnych. Liczba zwiedzających znacząco się zwiększyła.
Znacząco zwiększyła się także liczba zatrudnionych pracowników, zarówno merytorycznych, jak i obsługi technicznej
(ogółem pomiędzy 2003 a 2010 rokiem trzyipółkrotnie, w tym pracowników merytorycznych prawie trzyipółkrotnie).
Jakkolwiek część nowozatrudnionych pracowników przeszła z wcześniej zarządzającej zamkiem instytucji, zatrudniono
także nowych, m.in. w wyniku realizacji projektu ZPORR. W Starym Zamku Muzeum prowadzi samodzielnie, na zasadach
komercyjnych ogólnodostępną kawiarnię Rycerską. Druga kawiarnia kompleksie zamkowym została natomiast otwarta
w efekcie projektu ZPORR przez prywatnego najemcę w części wyremontowanych oficyn zamkowych (kawiarnia
wiedeńska DEKAFFE). Muzeum prowadzi także szerszą działalność turystyczną oferując oprowadzanie turystów po mieście
i parku. Organizuje imprezy kulturalne, koncerty, konferencje, wynajmuje pomieszczenia na przyjęcia okolicznościowe.
Zamkowy sklepik muzealny sprzedaje wydawnictwa muzeum oraz dotyczące Żywiecczyzny a także lokalnie wytworzone
typowe dla żywiecczyzny zabawki. Dzięki realizacji kompleksowego programu rewitalizacji zespołu, park przyzamkowy
i cały kompleks są chętnie odwiedzane przez mieszkańców, stały się też na powrót wizytówką gminy.

Budowa rolkowiska jako działanie na rzecz rozwoju aktywnych form turystyki w Żywcu
Projekt został zainspirowany przez oddolną inicjatywę grupy młodych mieszkańców, którym brakowało tego typu
przestrzeni sportowej w mieście. Służy pewnej liczbie osób i nie ma może tak dużego zasięgu oddziaływania jak inne
projekty dotyczące infrastruktury kulturalnej czy rekreacyjnej w mieście, ale zarazem wpisuje się w ogólną strategię
przywracania do życia zespołu zamkowo-parkowego oraz rozwoju możliwości rekreacji wśród mieszkańców i turystów
w różnym wieku. Był też stosunkowo mało kosztownym projektem w porównaniu z innymi. Rolkowisko zlokalizowane
jest w części parku już wcześniej przeznaczonej na urządzenia sportowe (np. boisko), jego neutralna forma i kolorystyka
została zaakceptowana przez konserwatora zabytków.
4.
Działania podejmowane w ramach projektu rewitalizacji Starego Zamku wraz z otaczającym parkiem są nieomal
entuzjastycznie przyjmowane przez mieszkańców miasta – aż 85% badanych uznało, że środki te były zdecydowanie
dobrze wydatkowane. Podobna grupa osób twierdzi, że była to priorytetowa inwestycja w mieście. Większość osób
uznaje również potrzebę powstania rolkowiska, aczkolwiek nie było one uznawane za kluczowe przedsięwzięcie dla
rozwoju miejsc rekreacji (mniej niż połowa respondentów). Wynika to zapewne z częstości korzystania z obu tych
miejsc: w przypadku zamku i parku mieszkańcy są tam częstymi gośćmi (po około 1/3 badanych deklaruje odpowiednio
korzystanie raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu lub kilka razy w roku), natomiast rolkowisko o ograniczonej grupie
użytkowników jest wykorzystywana rzadziej, a 3/5 badanych nie miało okazji z niego korzystać.
Nie dziwią zatem skala i różnorodność oddziaływania rewitalizacji zamku i parku na miejscowość, którą udało się
uchwycić w badaniu. Mieszkańcy widzą pozytywne aspekty w zakresie poprawy jakości przestrzeni, ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz poprawy wizerunku miasta, co przynosi mieszkańcom nie tylko osobistą satysfakcję, ale przekłada się
według nich również na przyciąganie turystów do Żywca. Respondenci podkreślają również aspekt tworzenia nowych
warunków do rozwoju oferty kulturalnej oraz stworzenia miejsca dla rekreacji. Wyjątkowo wysoki jest spośród badanych
w województwie śląskim miejscowości wysoki wpływ inwestycji na wzrost zainteresowania lokalną historią. Natomiast
znaczenie rolkowiska widoczne jest w bardziej ograniczonym charakterze, co wynika z jego przeznaczenia – głównie jako
miejsce spędzania wolnego czasu przez młodzież.
5.
Bezpośrednie sąsiedztwo rynku i żywieckiego zespołu zamkowo-parkowego mogłoby skutkować silnym wykorzystaniem
turystycznym centrum miasta. Sytuacja taka w opinii przedsiębiorców związanych z obsługą turystów nie ma jednak miejsca.
Za główny powód uważają oni zbyt niską atrakcyjność zamku i związaną z tym niewielką liczbę odwiedzających, którzy
dodatkowo okazują się niezainteresowani ofertą hoteli i restauracji zlokalizowanych w centrum miasta. Przedsiębiorcy nie
skorzystali więc dotychczas ze zmian jakie zachodzą na terenie zespołu zamkowego i okalającego go parku.
Obiekty objęte dofinansowaniem są integralną częścią ekspozycji muzealnej, znacznie ją poszerzając tematycznie
(fauna Beskidu Żywieckiego, folklor), podnoszą jej atrakcyjność. W opinii zwiedzających jest to pozytywna zmiana. Mało
dynamiczny charakter ekspozycji nie wywołuje jednak entuzjastycznych komentarzy użytkowników.
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stajni i wozowni – oficyny zachodnie zamku oraz ze względu na decyzję przeniesienia z nich tzw. stajni miejskiej, w głębi
parku wybudowano zupełnie nowy obiekt stajni dla zwierząt parkowych funkcjonujący na zasadach, chętnie odwiedzanego
szczególnie przez młodszych mieszkańców Żywca i turystów mini-zoo. W budynku stajni stworzono ekspozycję dotyczącą
fauny regionu oraz łowiectwa, a w wozowni wystawę dotyczącą etnografii regionu i jego wyjątkowych tradycji np. tkackich,
bibułkarskich, wyrobu zabawek. W obu miejscach, jak również w budynku Starego Zamku prowadzone są popularne,
szczególnie wśród szkolnych grup edukacyjnych, warsztaty tradycyjnych rzemiosł, np. ceramiki, bibułkarstwa.
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SCHEMAT H. Plan centrum Żywca, otoczenie obiektu objętego analizą.

Stworzenie w odremontowanych dzięki ZPORR pomieszczeniach wozowni wystawy na temat kultury ludowej Żywiecczyzny
było szansą podkreślenia ważnego i dominującego aspektu dziedzictwa regionu, jest też tematycznie spójne z dorocznym
sztandarowym wydarzeniem kulturalnym o regionalnym znaczeniu tj. Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Jeśli muzeum
i kompleks mają bardziej efektywnie promować całą Żywiecczyznę mogłyby jeszcze rozwinąć działalność i dobrze
wypromować sklepik muzealny, by w jeszcze szerszym stopniu prezentował wyroby ludowe Żywiecczyzny (lub też zachęcić
do tego prywatnego przedsiębiorcę). Wydaje się też, iż miejskie muzeum, a ogólnie centrum miasta, w większym stopniu
powinno wykorzystać wielką popularność Muzeum Browaru w Żywcu, by także do siebie przyciągnąć większą liczbę gości.
Jeśli miałoby to efektywnie robić wystawy muzealne muszą jednak być bardziej nowoczesne i w większym stopniu odwoływać
się do związków Żywca z Habsburgami oraz w bardziej przystępny sposób pokazywać historię miasta i jego dziedzictwo.
Być może niezbędnym kolejnym etapem rewitalizacji zespołu winien być remont wewnętrznej części starego zamku tj.
pięknego dziedzińca arkadowego (jego szare ściany kontrastują bowiem z odnowionymi elewacjami zewnętrznymi zamku,
a jednocześnie dziedziniec nie zachęca do wejścia do wnętrz zamkowych) oraz całościowa koncepcja remontu wnętrz
zamkowych, by w przyszłości tworzyły spójną odpowiadającą nowoczesnym standardom ekspozycyjnym wystawę. Ponadto,
jakkolwiek kompleks jest dobrze znany mieszkańcom, turystom jest trudniej do niego trafić m.in. dlatego, że dojście do
zamku z rynku nie jest dostatecznie oznakowane, a w dotarciu turystów do zamku nie pomoże już przeniesiony niedawno
z rynku do nowej lokalizacji w zespole zamkowym Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
Projekt budowy rolkowiska w parku przyzamkowym jest typowym projektem o zasięgu lokalnym. Z definicji potencjał jego
oddziaływania nie może być szerszy, spełnia natomiast dobrze potrzeby pewnej liczby młodych mieszkańców miasta,
podkreślając, iż park miejski jest miejscem dla wszystkich. Jako potencjalne miejsce spotkań młodzieży może mieć też
znaczenie integracyjne dla społeczności lokalnej.

III.5.9. Ocena struktury logicznej projektów analizowanych w ramach
studiów przypadku i wynikające z niej dobre praktyki
Jednym z podstawowych czynników warunkujących powodzenie lub porażkę projektu w odniesieniu do wpływu na
rozwój społeczno-ekonomiczny jest poprawność jego struktury logicznej. Ocena tej struktury polega na zbadaniu
prawidłowości założeń i prześledzeniu relacji przyczynowo-skutkowych przedstawionych we wnioskach o dofinansowanie
projektów (między działaniami planowanymi do realizacji, produktami, które miały zostać wytworzone w czasie projektu,
rezultatami projektu dla jego bezpośrednich beneficjentów, a oddziaływaniami na szerszą populację). Uznajemy, że
struktura logiczna projektu jest prawidłowa w odniesieniu do deklarowanego przez beneficjenta oddziaływania, gdy:
1. Projekt wpisuje się realnie a nie tylko fasadowo w tzw. logikę interwencji (tzn. cele ogólne i cele szczegółowe są
zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi danego działania).
2. Na etapie programowania projektu właściwie zdiagnozowano potrzebę jego realizacji (m.in. czy projekt odpowiada
na stwierdzone deficyty oraz potrzeby lokalne i regionalne, czy odpowiednio wpisuje się w strategie rozwoju, czy
wzmacnia przewagi konkurencyjne miejsca, jakie są realne skutki zaniechania realizacji projektu).
3. Realistycznie oceniono na jakie sfery otoczenia społeczno-gospodarczego wpływają efekty projektu (np. w jaki sposób
i czy bezpośrednio lub pośrednio projekt wpłynie na wzrost gospodarczy, zmiany poziomu i jakości życia, zmiany
strukturalne w gospodarce, w ile wymienionych sfer projekt wpisuje się bezpośrednio lub pośrednio).
4. Zastosowane wskaźniki produktu i rezultatu oraz oddziaływania są zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi projektu.
5. Cele ogólne i szczegółowe projektu oraz osiągnięte rezultaty przedstawiono na tyle konkretnie, by można było
jednoznacznie ocenić ich wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze (co jest istotne w fazie ewaluacji projektu).
Inaczej mówiąc sformułowane cele powinny być: konkretne, mierzalne, osiągalne, racjonalne, jasno formułowane
w kategorii korzyści grup docelowych i określone w czasie.
6. Projekt nie zawiera wewnętrznych sprzeczności np. w zakresie relacji między deklarowanymi celami projektu a charakterem
podstawowej działalności beneficjenta i jego misją lub między charakterem projektu a deklarowanym jego oddziaływaniem.
7. Uwzględniono ryzyka zewnętrzne, które mogą istotnie wpłynąć na efekty projektu (np. trudności w realizacji dalszych
etapów projektów wieloetapowych, duże koszty utrzymania inwestycji w relacji do przychodów danej instytucji).
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6.
Całościowy projekt rewitalizacji i nowego zagospodarowania kompleksu i parku Habsburgów w Żywcu, którego etapem
był projekt ZPORR wydaje się być bardzo ciekawy ze względu na szersze spojrzenie – realizację przedsięwzięcia w skali
całego zespołu, podkreślenie różnych aspektów dziedzictwa miejsca, w tym związków z Habsburgami, przywrócenie roli
zespołu jako obiektu będącego powodem do dumy mieszkańców i wizytówką gminy. Jednak ze względu na to, iż niektóre
z poszczególnych etapów odnowy jeszcze trwają, inne niedawno się zakończyły, inne jeszcze powinny być nadal podjęte,
nie można jeszcze określić całościowego wpływu przedsięwzięcia na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Trudno
jest też rozdzielić indywidualny wpływ każdego z realizowanych etapów od całości. Odnowa obiektów architektury oraz
parku przyczyniła się do znacznej estetyzacji całego zespołu. Trzeba także podkreślić ważną rolę zespołu zamkowoparkowego, w tym szczególnie parku jako miejsca spacerów i rekreacji lokalnych mieszkańców. Projekt ZPORR i inne
projekty w ramach programu rewitalizacji zespołu mogły więc także znacząco wpłynąć na jakość życia mieszkańców.

Spośród problemów stwierdzonych w strukturze logicznej analizowanych projektów najbardziej wyraźnym była tendencja
do przeceniania zasięgu oddziaływania i charakteru wpływu projektów na otoczenie. W przypadku ponad połowy (7 z 12)
projektów analizowanych w ramach studiów przypadku, jakkolwiek ich ogólne efekty mogą być uznane za pozytywne w skali
lokalnej, już na etapie wniosku projektowego widoczne są nierealistyczne oczekiwania co do ponadlokalnego zasięgu
i charakteru oddziaływania projektów o charakterze z natury endogenicznym, a także przeszacowanie ich bezpośredniego
oddziaływania (np. jeśli chodzi o stymulowanie działalności gospodarczych w otoczeniu, liczbę odwiedzających spoza gminy).
W większości przypadków słabsze w rzeczywistości i mniej wieloaspektowe od deklarowanego oddziaływanie nie wynika
zatem z niewłaściwej realizacji projektów lecz z ich „fasadowego” („na siłę”) wpisania w cele danego działania ZPORR/
INTERREG, w szczególności podkreślanie potencjału przyciągania turystów przez inwestycje związane przede wszystkim
z podnoszeniem jakości życia społeczności lokalnej, a także oczekiwanie istotnego oddziaływania na wizerunek miejsca od
projektów, które z racji swojego charakteru i skali wpływu takiego nie mają szansy wywrzeć (5 na 12 badanych projektów).
Nierealistyczne oczekiwania przekładają się także na (1/4 badanych projektów) trudne do zweryfikowania lub niespójne
z opisem projektu i jego głównych celów wskaźniki rezultatu (np. beneficjenci nie wykazali dostatecznie szczegółowo
w jaki sposób będą badali i monitorowali liczbę korzystających z wytworzonej infrastruktury osób, beneficjent deklaruje,
iż głównymi użytkownikami danej infrastruktury będą turyści, gdy w istocie będą nimi przede wszystkim mieszkańcy).
W 1/4 projektów niewłaściwe zdefiniowano potrzebę realizacji inwestycji jako takiej (np. przeszacowane zostało znaczenie
inwestycji dla społeczności lokalnej, projekt słabo wpisuje się w potrzeby lokalne, nie jest, wbrew deklaracjom, istotnym
elementem lokalnych strategii rozwoju, błędnie oceniono koszty finansowe i społeczne zaniechania inwestycji). W przypadku
1/6 projektów nierealistyczne były deklaracje beneficjenta składane we wniosku co do podjęcia przez niego dalszych
związanych z projektem działań, które znacząco wzmocniłyby oddziaływanie projektu. W odniesieniu do 1/6 projektów
słabo uwzględniono ryzyko zewnętrzne związane z realizacją dalszych etapów projektu. Problemem w przypadku niektórych
projektów (2 spośród 12 badanych szczegółowo) było także niewłaściwe zdefiniowanie komplementarności funkcjonalnej
projektów z innymi inwestycjami czy funkcjami w miejscu realizacji, co mogło skutkować np. konfliktem dotychczasowych
z planowanymi funkcjami obiektu objętego dofinansowaniem. Wreszcie, nie zawsze wszystkie wskazywane we wniosku
grupy docelowych beneficjentów mogły w rzeczywistości korzystać z efektów projektu. W tabeli III.19 zaprezentowano listę
dobrych praktyk wynikających z analizy konkretnych projektów w ramach studiów przypadku.

TABELA III.19. Lista dobrych praktyk na podstawie projektów analizowanych w ramach studiów przypadku.

Dobra praktyka

Odzwierciedlenie w badanych studiach
przypadku

Wyróżnione w wyniku
analizy typy inwestycji,
których dotyczą tego typu
dobre praktyki

Jednoczesne wpisanie się
w wiele sfer i celów rozwoju lokalnego
i regionalnego (np. jednoczesny
wpływ na podnoszenie jakości życia
mieszkańców, estetyki otoczenia,
generowanie przychodów, przyciąganie
turystów i odwiedzających)

Pokazowa zagroda żubrów, Tropikalna
Wyspa w Marklowicach

Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Komplementarność historyczna,
terytorialna i funkcjonalna z istniejącą
infrastrukturą i innymi inwestycjami
w skali gminy, powiatu lub subregionu

Pokazowa zagroda żubrów, renowacja
zamku w Pszczynie, Centrum Nauki
i Edukacji Muzycznej Symfonia,
Centrum Sztuki Filmowej, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu,
amfiteatr i ścieżka pieszo-rowerowa
w Jaworzu, Stary Zamek i Park
Habsburgów w Żywcu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Wpisanie się w przewagi konkurencyjne
gminy/powiatu i dotychczasowe
ukierunkowanie funkcjonalne lub
stworzenie szansy dywersyfikacji lokalnej
struktury gospodarczej (uzupełnienie,
rozwinięcie, zróżnicowanie oferty
kulturalnej lub turystycznej)

Pokazowa zagroda żubrów, renowacja
zamku w Pszczynie, Stary Zamek
i Park Habsburgów w Żywcu, Centrum
Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
Centrum Sztuki Filmowej, amfiteatr
i ścieżka pieszo-rowerowa w Jaworzu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna
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Wyróżnione w wyniku
analizy typy inwestycji,
których dotyczą tego typu
dobre praktyki

Unikalność pomysłu na inwestycję skali
regionalnej

Wieże kościoła św. Tomasza
Apostoła w Sosnowcu, pokazowa
zagroda żubrów, Tropikalna Wyspa
w Marklowicach

Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Nowoczesność i nowatorskość
(niestandardowość) podejścia do
realizacji projektu lub misji instytucji

Pokazowa zagroda żubrów, Centrum
Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
Centrum Sztuki Filmowej, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu,
modernizacja rynku w Koniecpolu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Kompleksowość projektu i jego założeń
(spójna wizja wysokiej jakości działań
programowych i usług w oparciu
o stworzoną lub zmodernizowaną
infrastrukturę)

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
Symfonia, Centrum Sztuki Filmowej,
pokazowa zagroda żubrów, Stary
Zamek i Park Habsburgów w Żywcu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Wpisanie się inwestycji w szerszy
program rewitalizacji danej gminy lub
jej części; realizacja przedsięwzięcia
w skali całego zespołu zabytkowego

Stary Zamek i Park Habsburgów
w Żywcu, Tropikalna Wyspa
w Marklowicach, renowacja zamku
w Pszczynie, pokazowa zagroda
żubrów, Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej Symfonia, Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu, amfiteatr i ścieżka
pieszo-rowerowa w Jaworzu, budowa
rolkowiska w Żywcu, amfiteatr i ścieżka
pieszo-rowerowa w Jaworzu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Pokazowa zagroda żubrów, Centrum
Unikalność w skali regionalnej bądź
Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
wpisanie się w powiązania sieciowe
Centrum Sztuki Filmowej
(np. szlaki turystyczne, kulturowe),
klastrowość; tworzenie lub wzmacnianie
markowych produktów kulturalnych
i turystycznych

Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Efektywny sposób zarządzania
wytworzoną infrastrukturą
turystyczną (np. przekazanie zarządu
wyspecjalizowanej spółce gminnej,
co podnosi efektywność gospodarczą
i promocyjną działalności prowadzonej
w oparciu o tą infrastrukturę)

Pokazowa zagroda żubrów

Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Współpraca z innymi instytucjami
i podmiotami sektora prywatnego
i pozarządowego

Pokazowa zagroda żubrów, Centrum
Sztuki Filmowej, Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna
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Dobra praktyka

Odzwierciedlenie w badanych studiach
przypadku

Dobra praktyka

Odzwierciedlenie w badanych studiach
przypadku

Wyróżnione w wyniku
analizy typy inwestycji,
których dotyczą tego typu
dobre praktyki

Tworzenie silnych impulsów dla rozwoju Pokazowa zagroda żubrów
prywatnych działalności gospodarczych,
w szczególności wzmocnienia sektora
usługowego MŚP

Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Przyciągnięcie prywatnych sponsorów

Pokazowa zagroda żubrów

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Wpisywanie się w potrzeby i akceptacja
społeczności lokalnej (opinia
mieszkańców wyrażona w badaniach
ankietowych, poziom akceptacji powyżej
50% badanych)

Tropikalna Wyspa w Marklowicach,
modernizacja rynku w Koniecpolu,
pokazowa zagroda żubrów, renowacja
zamku w Pszczynie, Stary Zamek
i Park Habsburgów w Żywcu, budowa
rolkowiska w Żywcu, Centrum Sztuki
Filmowej, Centrum Sztuki i Edukacji
Muzycznej Symfonia, amfiteatr i ścieżka
pieszo-rowerowa w Jaworzu, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Stworzenie dobrej przestrzeni
recepcyjnej dla użytkowników i turystów
(bliskość parkingu, oznakowanie,
toalety, odpowiednia przestrzeń
w samym obiekcie)

Pokazowa zagroda żubrów, Tropikalna
Wyspa w Marklowicach, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu,
Centrum Sztuki Filmowej, Centrum
Sztuki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
modernizacja rynku w Koniecpolu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Wysokie walory architektoniczne
Centrum Sztuki i Edukacji Muzycznej Podstawowa lokalna
i estetyczne nowostworzonej
Symfonia, wieże kościoła św. Tomasza infrastruktura kultury
architektury lub przestrzeni publicznej Apostoła w Sosnowcu
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna
Kreatywne, nowatorskie odniesienie
do dziedzictwa kulturowego lub
przyrodniczego gminy

Pokazowa zagroda żubrów, Centrum
Sztuki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
Stary Zamek i Park Habsburgów
w Żywcu, wieże kościoła św. Tomasza
Apostoła w Sosnowcu

Znaczący wpływ na wizerunek miejsca Pokazowa zagroda żubrów, Centrum
na zewnątrz w skali regionalnej,
Sztuki i Edukacji Muzycznej Symfonia
zdolność do przyciągania uwagi
mediów

104

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Wyróżnione w wyniku
analizy typy inwestycji,
których dotyczą tego typu
dobre praktyki

Przywrócenie lub wzmocnienie roli
instytucji, obiektu lub zespołu jako
miejsca będącego powodem do
dumy mieszkańców i wizytówką
gminy (wyniki badań ankietowych
mieszkańców co najmniej 50%
respondentów)

Tropikalna Wyspa w Marklowicach,
modernizacja rynku w Koniecpolu,
pokazowa zagroda żubrów, renowacja
zamku w Pszczynie, Stary Zamek
i Park Habsburgów w Żywcu, Centrum
Sztuki i Edukacji Muzycznej Symfonia,
amfiteatr i ścieżka pieszo-rowerowa
w Jaworzu, Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna

Bodziec do dalszych inwestycji ze
środków gminy lub innych źródeł
zewnętrznych

Stary Zamek i Park Habsburgów
w Żywcu, amfiteatr i ścieżka pieszorowerowa w Jaworzu, inwestycje
w Pszczynie, Miejska Biblioteka
Publiczna w Bytomiu

Podstawowa lokalna
infrastruktura kultury
Ponadlokalna publiczna
infrastruktura kultury
Lokalna infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna
Źródło: opracowanie własne.
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Dobra praktyka

Odzwierciedlenie w badanych studiach
przypadku

IV. Wnioski
i rekomendacje
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IV.1. Odpowiedzi na pytania badawcze
1. Czy realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki miała wpływ na rozwój społecznogospodarczy na oczekiwanym obszarze oddziaływania projektów, zwłaszcza na tworzenie nowych
miejsc pracy, tworzenie dochodów, wzrost ruchu turystycznego, atrakcyjność inwestycyjną oraz
jakość życia?
Dokonując oceny oddziaływania projektów unijnych w zakresie kultury i turystyki, trzeba przede wszystkim pamiętać o wielkiej
skali potrzeb i deficytów w tym zakresie związanej z wielkim, wieloletnim zapóźnieniem cywilizacyjnym naszego kraju pod
względem jakości i wyposażenia w infrastrukturę kultury i turystyki. Z tego punktu widzenia właściwie każdy realizowany
projekt wpasowywał się w jakiś wymiar tego, co łącznie składa się na pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego, różniły
się jedynie stopniem innowacyjności i wpasowania w potrzeby społeczne oraz gospodarcze danej gminy.
Każdy z projektów oddziaływał na przynajmniej jeden z wymienionych obszarów ale jednocześnie brak projektów, które
jednocześnie oddziaływałyby silnie na wszystkie wymienione sfery. Wśród 57 badanych projektów najwięcej było takich
o charakterze lokalnym, endogenicznym, a więc tych, kóre mogły przełożyć się przede wszystkim na poziom lub jakość życia
mieszkańców. Według naszych szacunków projektów o charakterze egzogenicznym, tzn. oddziaływaniem wykraczającym poza
gminę, w której zostały zlokalizowane jest 14, tj. około jedna czwarta wszystkich analizowanych inwestycji. Są to przedsięwzięcia
o charakterze ponadlokalnym tworzące nową atrakcję lub istotnie rozwijające usługi oferowane przez dane miejsce.

Bezpośrednia siła oddziaływania zdecydowanej większości projektów na wzrost gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną
przynajmniej w skali krótkoterminowej jest mniejsza niż zakładano, co wiąże się w wielu przypadkach z przeszacowaniem
ich oddziaływania i zbyt optymistycznymi oczekiwaniami.

2. Jakie były przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów w odniesieniu do ich
wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy?
Po pierwsze trzeba podkreślić, iż różne są wymiary sukcesu – powodzenia danego projektu. Wobec niektórych projektów
mogą istnieć nierealistyczne oczekiwania, że w bezpośredni sposób przyczynią się one do rozwoju społecznogospodarczego danego miejsca tzn. wygenerowania miejsc pracy, wzrostu ruchu turystycznego czy diametralnego
wzrostu jakości życia w danej miejscowości, co jest niemożliwe zważywszy na charakter lub skalę projektu.
O powodzeniu projektu z pewnością przesądza jego innowacyjny charakter i unikalność, to czy jest pionierem
w skali subregionu, regionu a nawet kraju (np. Tropikalna Wyspa w Marklowicach jako przestrzeń rekreacji na terenie
poprzemysłowym i kompleks basenów NAUTICA w Gorzycach w skali subregionu, zagroda żubrów w skali regionu,
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia w skali ponadregionalnej). Przez innowacyjność projektu możemy przy
tym nie tylko rozumieć stworzenie zupełnie nowej instytucji kultury lub wykreowanie nowe atrakcji turystycznej lecz
także, to czy dany projekt przełamuje stereotypowe i konwencjonalne myślenie o danej instytucji czy rodzaju działalności
kulturalnej czy rekreacyjnej (np. biblioteka, muzeum, siedziba zespołu pieśni i tańca), dostosowując się do istotnych
przemian zachodzących w otoczeniu tych instytucji (kontekstu ich funkcjonowania), jak i oczekiwań społecznych wobec
nich (np. muzeum jako miejsce angażujące w większym stopniu społeczność lokalną, biblioteka nie tylko jako miejsce
czytania i wypożyczania książek ale instytucja oferująca różnorodne usługi edukacyjne i kulturalne).
Jakkolwiek analizowane projekty dotyczyły działań „twardych”, infrastrukturalnych o ich ostatecznym powodzeniu
decyduje to, czy dana instytucja jest w stanie wykorzystać powstałą bazę lokalową, czy dzięki niej podejmie wysokiej
jakości, innowacyjne i kreatywne działania miękkie, tworząc ciekawą ofertę programową. Niedostateczny naszym
zdaniem był nacisk w ramach projektów ZPORR pokazania, już na etapie wniosku, szczegółowej wizji działań miękkich
w oparciu o powstałą infrastrukturę. Innym rozwiązaniem mogłoby być łączenie w ramach jednego projektu (czego nie
przewidziano w ramach ZPORR) projektów twardych i miękkich.
Kolejnym ważnym czynnikiem sukcesu jest to, czy dany projekt wzmocnił istniejącą przewagę komparatywną danego
miejsca wpisując się i wzmacniając jego dotychczasowy potencjał gospodarczy i uznane za pożądane ukierunkowanie
funkcjonalne. Przykładowo, zagroda żubrów jest nową i dobrze uzupełniającą już rozwiniętą w Pszczynie funkcję obsługi
turystów atrakcją, mającą duże szanse na wydłużenie pobytu turysty w mieście czy gminie. Podobna sytuacja ma miejsce
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Jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, siła oddziaływania projektów była bardzo zróżnicowana. Zależała ona
od typu projektu i od tego na co był nakierowany, czy było to zupełnie nowe przedsięwzięcie tworzące nową instytucję
kultury czy biletowaną atrakcję turystyczną, czy też polegało na podniesieniu jakości lub uzupełnieniu już istniejącej
oferty. Projekty związane z odnową przestrzeni publicznych lub tworzeniem publicznych ciągów komunikacyjnych
i przestrzeni rekreacji nie wymagającej stałego nadzoru przy eksploatacji (np. ścieżki rowerowe, rynki) mogły generować
miejsca pracy jedynie pośrednio czy to w instytucjach zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości w gminie czy też
poprzez przyciągnięcie na zrewitalizowany teren nowych działalności gospodarczych.

w przypadku rekonstrukcji grodu królewskiego na Górze Birów w Ogrodzieńcu, który może być dodatkową atrakcją
uzupełniającą markowy, dobrze znany na rynku turystycznym produkt imponujących ruin zamku Bonerów. Inwestycje
w wyższych szkołach artystycznych oraz Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach wzmocniły natomiast już silne
w stolicy regionu i relatywnie skupione funkcje wyższego rzędu związane z kulturą.
Innym jeszcze ważnym aspektem wzmacniającym szanse pozytywnego oddziaływania projektu wspieranego ze
środków unijnych jest to, iż jest częścią szerszej, realistycznej a jednocześnie dobrze rozpoznającej potencjał
miejsca, długofalowej wizji rozwoju instytucji czy też gminy, etapem szerszej dobrze przemyślanej koncepcji czy też
przedsięwzięcia nie powstał zaś tylko, by wykorzystać dostępne środki unijne („projekt dla projektu” by wykazać, iż
dana gmina czy instytucja jest aktywna i wykorzystuje pojawiające się okazje przyciągnięcia zewnętrznych środków
finansowych). Wzmocnieniu efektów projektów sprzyja także realizacja komplementarnych inwestycji w ich otoczeniu
lub w gminie (szczególnie jeśli wytworzyć mają istotne efekty egzogeniczne) a także rzeczywiste (a nie tylko formalne,
by udowodnić kwalifikowalność projektu do dofinansowania) wpisanie w program rewitalizacji danego obszaru.
Kolejnym wymiarem sukcesu projektu jest to, czy będzie on w stanie swoją jakością architektoniczną stworzyć nową ikonę
danej gminy czy miasta lub też uwypuklając i odnawiając już istniejący symbol wzmocnić jego oddziaływanie (a więc
istotnie wpłynąć wizerunek miejsca lub gminy) lub też stworzyć nie wyróżniającą się w skali ponadlokalnej przestrzeń,
która jednak będzie dobrze służyła integracji społeczności lokalnej jako potrzebne jej miejsce spędzania wolnego czasu
i rekreacji np. poprzez stworzenie parku na terenie poprzemysłowym (Park Amelung w Chorzowie, Tropikalna Wyspa
w Marklowicach).
Na słabe efekty projektu (jego relatywne niepowodzenie) mogą więc oddziaływać zarówno cechy wewnętrzne samego
projektu – mało innowacyjny, sztampowy projekt, bezrefleksyjne naśladujący inwestycje innych gmin i instytucji,
niedostatecznie uwzględniający w trakcie tworzenia koncepcji projektu potrzeb zarządzającego i użytkownika obiektu,
np. instytucji kultury, oraz końcowych odbiorców efektów projektu (konsumentów: mieszkańców oraz turystów), jak
i sposób jego realizacji (jakość zrealizowanych prac budowlanych i konserwatorskich, jakość użytych materiałów, sposób
aranżacji wyposażenia).
Problemem jest też „fasadowa” zgodność z celami ZPORR polegająca na tym, iż w ramach danego priorytetu uzyskuje
się dofinansowanie na projekty, które z natury rzeczy nie mają szansy bezpośredniego przełożenia na więcej niż jeden
wymiar rozwoju lokalnego i regionalnego (np. obiekt zabytkowy służący jako lokalne miejsce kultu, nie posiadający
szeroko uznanych artystycznych czy historycznych wartości w miejscowości bez tradycji ruchu turystycznego jest godny
odnowienia jako ważny element tożsamości i powód do dumy dla społeczności lokalnej lecz oczekiwania, iż samo jego
odnowienie spowoduje rozwój ruchu turystycznego są nierealistyczne).
Powodzeniu projektu sprzyja realistyczne zdefiniowanie jego celów i działań a następnie konsekwentna realizacja,
niemożliwe m.in. bez dobrego przygotowania projektu pod względem merytorycznym już na etapie jego projektowania,
zarówno jeśli chodzi o meritum projektu, jak i przełożenie celów i zamierzeń w jego ramach na język projektów unijnych, czy
to przy pomocy własnych pracowników czy specjalistycznej firmy doradczej. Istotnym uwarunkowaniem wewnętrznym jest
też posiadanie przez gminę lub instytucję – beneficjenta odpowiedniej nadwyżki finansowej w czasie ubiegania się o środki
unijne stwarzającej możliwość zapewnienia wymaganego wkładu własnego lub też uzyskanie zapewnienia od innych instytucji
(np. organizatora danej instytucji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), iż pomogą beneficjentowi w uzupełnieniu
wkładu własnego. Według beneficjentów ZPORR początkowo zdobycie dofinansowania ułatwiał także fakt stosunkowo
małej konkurencji pomiędzy projektami, gdyż w pierwszym okresie programowania niewiele gmin miało doświadczenia
z korzystaniem ze środków unijnych, stąd wiele z nich bało się aplikować. Powodzenie projektu może wzmocnić jego dobra
promocja zarówno w mediach, jak i poprzez dobre oznakowanie dojazdu oraz ścieżek dojścia do obiektu.
W małych i średnich ośrodkach, projekty mogą mieć bardziej widoczne oddziaływanie, większość mieszkańców będzie
miała bowiem szansę na bezpośredni kontakt z rezultatami projektu (np. jeśli dany projekt dotyczy głównej przestrzeni
publicznej w gminie). Za udany można przy tym także uznać projekt, który wprawdzie nie ma oddziaływania szerszego
niż lokalne ale doskonale wpisał się w oczekiwania i potrzeby społeczne, przede wszystkim społeczności lokalnej.
Przyczyną słabszej siły oddziaływania projektu może być też fakt, iż jest on bardzo podobny lub wręcz naśladuje
przedsięwzięcia w innych gminach, co powoduje, iż żadne z nich nie ma szansy wyróżnienia się na tle innych
a w konsekwencji żadne nie spowoduje istotnych zmian jeśli np. chodzi o przyciąganie ruchu turystycznego.
By zwiększyć powodzenie projektów wspieranych ze środków unijnych, realizowanych w przyszłości, należałoby zwrócić
uwagę na bardziej wyraźne pozycjonowanie się danych gmin na rynku turystycznym. Różne gminy (potencjalni
beneficjenci) mogą bowiem zgłaszać chęć realizacji podobnych projektów, bez jasnego określenia swoich atutów
i docelowych segmentów rynku turystycznego, jakie chciałyby obsługiwać. Mogą one nie zwracać dostatecznej uwagi
na to, iż o ile chodzi o podstawową infrastrukturę kulturalną i sportowo-rekreacyjną należy wspierać równomierny jej rozwój
gwarantujący dostęp do niej wszystkich mieszkańców regionu, to w odniesieniu do projektów infrastruktury turystycznej, czy
też wyspecjalizowanej infrastruktury kulturalnej i sportowej, dla której zasięg oddziaływania ma być z definicji większy, jej
niezbędna gęstość jest mniejsza lub będą oddziaływały jedynie na zasadzie tworzenia pewnych skupień uzupełniających
się i komplementarnych wobec siebie działalności. W przypadku gmin nie posiadających unikalnych atutów lub korzystnej
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lokalizacji, które odpowiednio wypromowane mogłyby przyciągnąć większą liczbę odwiedzających, niezbędna wydaje się
współpraca pomiędzy sąsiadującymi gminami. Tego typu podejścia nie widać jednak było w projektach ZPORR. Wynika
to m.in. z tego, iż każdy pojedynczy beneficjent (np. gmina) koncentruje się na swoich działaniach, również z przyczyn
proceduralnych (łatwiej realizować projekt samemu, trudności z rozliczaniem kosztów poniesionych przez partnerów, w tym
VAT, niepewność co do tego, iż na partnerze można polegać, wycofanie się jednego z partnerów może zagrozić realizacji całego
projektu a jednocześnie odpowiedzialność za rozliczenie projektu ostatecznie spoczywa na partnerze wiodącym, pozostali
partnerzy mogą niedostatecznie go wspierać). Poza tym gminy nie rozumieją siły współpracy sieciowej przy np. tworzeniu
atrakcji składającej się z kilku małych punktów zainteresowania w różnych miejscowościach rozproszonych w gminach
sąsiadujących ze sobą i relatywnie dobrze skomunikowanych, które pojedynczo nie mają szansy oddziaływać ponadlokalnie,
natomiast rozpatrywane razem tworzą pewną „masę krytyczną” zdolną przyciągnąć turystę.

Należy także wspomnieć o oddziaływaniu firm doradczych i konsultingowych pomagających beneficjentom w pisaniu
wniosków projektowych, zarówno ich pozytywnym wpływie (m.in. motywują i inspirują gminy do składania wniosków,
sprawnie przekładają życzenia społeczności i władz lokalnych na język projektów unijnych), jak i potencjalnie negatywnym
(tworzenie pod naciskiem zleceniodawcy zbyt optymistycznych założeń, co do oddziaływania projektu i stopnia jego
wpisywania się w założenia danego programu unijnego, przekonywanie zleceniodawcy, by podjął się realizacji projektu, który
nie odpowiada na najbardziej pilne czy istotne potrzeby gminy, zbyt powierzchowna analiza oddziaływania projektu).

3. Jakie można wyróżnić typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy
sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu?
Jeśli oddziaływanie projektu ma być ponadlokalne (egzogeniczne) musi on wpisywać się w szerszą wizję rozwoju miejsca
(być komplementarny z innymi atrakcjami kulturalnymi lub turystycznymi danego miejsca i planowanymi kierunkami
jego rozwoju) powodując efekt synergii większej liczby projektów w mniejszej skali lub też, koncentrując środki na
dużych przedsięwzięciach, być unikalnym, innowacyjnym, sztandarowym projektem (tzw. flagship project), co z reguły
wymaga połączenia innowacyjnego pomysłu na sam obiekt – zarówno jego architekturę, sposób zarządzania, jak i ofertę
programową i silnych działań promocyjnych przewidzianych jako integralna część przedsięwzięcia z wysokimi nakładami
finansowych na jego realizację. W odniesieniu do pierwszego typu projektów większą szansę oddziaływania mają te, które
mogą być oferowane jako markowy produkt turystyczny w ramach szerszej oferty np. szlaku turystycznego czy szlaku
dziedzictwa. Szersze przełożenie na rozwój gospodarczy gminy mają przy tym te projekty, które mogą zainspirować
komplementarne prywatne działalności gospodarcze, zarówno produkcyjne, jak i usługowe oraz takie, w ramach
których jest szansa nawiązania współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym i pozarządowym.
Z drugiej strony nie można jedynie realizować projektów wyjątkowych, o egzogenicznym charakterze, gdyż równie
istotna jest realizacja projektów infrastrukturalnych o endogenicznym, lokalnym znaczeniu, które mogą mieć wpływ
na sytuację społeczno-gospodarczą gminy (a łącząc oddziaływanie projektów realizowanych przez wszystkie gminy na
ogólną sytuację społeczno-gospodarczą regionu), jeśli sprzyjają wyrównywaniu szans w dostępie do podstawowych
usług kultury na szczeblu podstawowej jednostki podziału terytorialnego (gminy). To właśnie infrastruktura stopnia
podstawowego jest bowiem podstawą realizacji na dobrym poziomie działalności programowej gminnych instytucji
kultury, sportu i rekreacji pomagającej społeczności lokalnej w zdobywaniu kompetencji społecznych i kulturowych,
niezbędnych nie tylko w konsumpcji dóbr i usług kultury ale także do ogólnego funkcjonowania we współczesnym
społeczeństwie i poradzenia sobie na rynku pracy (np. pobudzając kreatywność i innowacyjne myślenie, wykształcając
umiejętności interpersonalne, współpracy, wyrażania myśli i opinii, czy też umiejętności posługiwania się i korzystania
z zasobów mediów elektronicznych).
Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu oraz poszczególnych gmin do niego należących jest z reguły szczegółowo
zdiagnozowana w dokumentach strategicznych (np. strategie rozwoju, rewitalizacji, studium kierunków i uwarunkowań
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Przyczyną niepowodzenia projektu może być także niedopasowanie nowej zamierzonej funkcji obiektu do dotychczasowej,
która ma pozostać wiodącą. Przykładowo, jeśli funkcja turystyczna przewidziana jest do wprowadzenia w obiekcie
sakralnym, w taki sposób (np. poprzez konkretne rozwiązanie architektoniczne), iż ruch turystyczny nie jest możliwy bez
istotnego zakłócania funkcji religijnych miejsca (np. wejście na wieże w kościele w Sosnowcu prowadzące przez wnętrze
kościoła, co sprawia, iż nie jest ono możliwe w trakcie nabożeństw w weekendy, a więc w tym czasie, gdy najwięcej
osób byłoby potencjalnie zainteresowanych zobaczeniem panoramy miasta z wysokości wieży). Efekty projektu może
także znacząco osłabić brak akceptacji lub niechętny stosunek społeczności lokalnej, której zdanie może być diametralnie
odmienne od zdania ekspertów w dziedzinie turystyki czy architektury (np. spośród miejscowości, których mieszkańcy byli
ankietowani w ramach projektu najbardziej negatywnie projekt ZPORR ocenili mieszkańcy Sosnowca, pomimo tego, że
projekt otrzymał nominację do nagrody SARP a więc został w pewnym stopniu doceniony przez środowisko architektów).
Podobnie osiągnięciu celów projektu nie sprzyja rozdźwięk pomiędzy wizją beneficjenta co do symbolicznej roli i funkcji
obiektu a zdaniem innych instytucji np. lokalnych władz samorządowych w tej sprawie. Istotnym czynnikiem niezależnym od
beneficjenta jest natomiast dotychczasowa (tj. od czasu zakończenia projektu ZPORR do chwili obecnej) lub przesądzona
niemożność realizacji dalszych założonych etapów (np. ze względu na trudności ze znalezieniem inwestorów lub istotną
zmianą otoczenia projektu i jego kontekstu), które są niezbędne by projekt oddziaływał w pełni.

zagospodarowania przestrzennego), które definiują tym samym szerszy kontekst prowadzenia polityki rozwoju w różnych
sferach na danym obszarze. Rzeczywiste (a nie tylko „udowodnione” na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne)
wpisywanie się realizowanego projektu w zdiagnozowane potrzeby danego obszaru, z pewnością wzmacnia siłę jego
oddziaływania w sensie osłabiania deficytów miejsca lub wzmacniania jego mocnych stron. Istotnym czynnikiem jest
wspomniana wcześniej ogólna komplementarność przedsięwzięcia z innymi inwestycjami oraz projektami miękkimi,
zarówno w sensie ich skupienia w określonej lokalizacji (np. części miasta, gminie) – komplementarność terytorialna,
wzajemnego uzupełniania się merytorycznego zakresu projektów (np. realizacja różnych przedsięwzięć oddziałujących
na poziom usług kulturalnych w gminie czy związanych z jednego typu funkcją – np. turystyczną) – komplementarność
funkcjonalna lub komplementarność historyczna – gdy dane przedsięwzięcie jest kolejnym etapem długofalowego
projektu lub logiczną konsekwencją wcześniej zrealizowanych inwestycji80.

4. Wspieranie jakiego typu projektów jest najbardziej uzasadnione ze względu na najskuteczniejsze
wydatkowanie środków unijnych?
Zasadne jest z pewnością wspieranie takich projektów (szczególnie w przypadku projektów egzogenicznych związanych
z turystyką), które mają realny potencjał na to, by istotnie przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego lub rozwoju
odpłatnych usług kulturalnych w danej gminie a w konsekwencji wygenerować największe efekty mnożnikowe
w postaci rozwoju bazy gastronomicznej i hotelowej, produkcji i sprzedaży pamiątek oraz innych usług dla turystów (np.
transportowych, przewodnickich itp.). Potencjał ten powinien być szczegółowo oszacowany (ale i nie przeszacowany)
w ramach studium wykonalności projektu, pokazując iż beneficjent i współpracujący z nim eksperci dogłębnie
przeanalizowali prawdopodobnie płaszczyzny oddziaływania projektu. Projekty takie będą często przedsięwzięciami,
które wpisują się w szerszą ofertę kulturalną lub turystyczną danego miejsca lub gminy, tworząc uzupełnienie całościowej
propozycji, a jeżeli są zupełnie nowego typu działalnością winny być częścią szerszej koncepcji rozwoju usług turystycznych
czy kulturalnych w danej miejscowości.
Bardzo istotny jest także stosowany po zakończeniu projektu model zarządzania daną instytucją czy atrakcją turystyczną
lub też modyfikacja dotychczasowego sposobu zarządzania powiązana zarówno z przygotowaniem kadry merytorycznej,
technicznej i menedżerskiej instytucji, niezbędnymi w wielu przypadkach zmianami kadrowymi, jak i formą prawną
ostatecznego użytkownika i zarządzającego danym obiektem. Za udane w tym zakresie należy uznać np. w świetle
projektów ZPORR te projekty, w odniesieniu do których po ich zakończeniu beneficjenci (gminy) powierzyły zarządzanie
stworzoną infrastrukturą specjalizującymi się w obsłudze atrakcji turystycznych i promowaniu turystycznym gminy
wyodrębnionym spółkom gminnym (Pszczyna, Ogrodzieniec).
W świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich bardziej skuteczne w generowaniu przychodów i miejsc pracy są z reguły
te projekty, w których z założenia, ale jednocześnie nie w sposób fasadowy przewidziano współpracę sektora
publicznego z prywatnym i pozarządowym. Zaangażowanie tych ostatnich już na etapie tworzenia koncepcji projektu
i uwzględnienie ich aktywnego udziału, sprzyja lepszej efektywności ekonomicznej projektu oraz jego lepszemu wpisywaniu
się w potrzeby, zarówno społeczności lokalnej, jak i turystów (często lepsza od administracji lokalnej znajomość potrzeb
i oczekiwań turystów przez firmy prywatne oraz wiedza o tym, jakie działalności mają realną szansę generowania zysków
i jak je realizować w sposób bardziej efektywny ekonomicznie, w przypadku organizacji pozarządowych z reguły dobre
rozpoznanie potencjału dziedzictwa kulturowego miejsca oraz potrzeb i opinii społeczności lokalnej, w obu przypadkach
potencjał, by podpowiedzieć władzom lokalnym nowe, skuteczne a zarazem innowacyjne rozwiązania). Z tego punktu
widzenia bardziej skuteczne będą także te projekty, które zaczęły się od dobrego, kompleksowego pomysłu (strategii)
wypracowanego w drodze konsultacji i partycypacji społecznej, dla którego pozyskanie środków unijnych jest tylko
jednym z elementów w realizacji projektu. Jakkolwiek w ramach zrealizowanych projektów ZPORR i INTERREG nie
widać szerszej współpracy z sektorem pozarządowym czy prywatnym na etapie tworzenia koncepcji projektu, wybrane
instytucje i podmioty taką współpracę zarówno komercyjną, jak i merytoryczną nawiązały.
Za dobrze wykorzystujące środki unijne należy także uznać projekty, które być może nie spowodują większych efektów
mnożnikowych lecz mogą znacząco zmienić wizerunek miejsca i sposób myślenia o nim, mogą inspirować kolejne
działania na rzecz poprawienia jakości życia czy też rozwoju nowych funkcji w danej miejscowości, będąc zaczątkiem
innych inicjatyw publicznych i prywatnych. Inaczej mówiąc, wpisują się w dotychczasowa trajektorię rozwojową miejsca
(jeśli jest ona pozytywna) wzmacniając istniejące funkcje (turystyczne, kulturalne, rekreacyjne) lub rokują na bycie
istotnym impulsem, by negatywną trajektorię zmienić lub przynajmniej osłabić.
Godne wsparcia są jednocześnie te projekty, które cechują się potencjałem, by wypełnić odnowione lub wzniesione „mury”
działaniami miękkimi, ciekawą, nowatorską, wysokiej jakości, unikalną działalnością kulturalną, turystyczną, sportową lub też
taką, na którą jest duże zapotrzebowanie społeczne w danej miejscowości lub gminie (rozpoznane np. poprzez przeprowadzone
sondaże i badania ankietowe wśród mieszkańców). Należą do nich zatem takie przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach których
stworzona infrastruktura pozwala potem i inspiruje dobrą działalność programową. Stopień dopasowania infrastruktury do
potrzeba zależny jest także od tego czy od początku tworzenia koncepcji inwestycji beneficjent ściśle współpracuje w zakresie
Typologia komplementarności Por. Tarczewska-Szymańska M., Pylak K. et al., Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, PSDB, Warszawa 2010.
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rozwiązań architektonicznych, estetycznych i funkcjonalnych z ostatecznym użytkownikiem obiektu, np. przewidzianą potem
na jako zarządzający i użytkujący obiekt gminną instytucją kultury (muzeum, biblioteka) czy spółką gminną.

5. W jakim stopniu zrealizowane projekty przyczyniły się do tworzenia tzw. „kreatywnych” i „atrakcyjnych”
miast, tzn. wzmacniania nowych, dynamicznych działalności gospodarczych opartych na kulturze,
nauce oraz kapitale ludzkim, infrastrukturze i przestrzeniach tym działalnościom sprzyjającym?
Jak wspomniano w rozdziale opracowania odnoszącym się do kwestii szeroko rozumianej kreatywności, projekty
zrealizowane w ramach ZPORR i INTERREG oddziaływały na rozwój sektora kreatywnego oraz kreatywnych miast
na różne sposoby. Po pierwsze, przez poprawę infrastruktury renomowanych szkół wyższych o profilu artystycznym
i rozwój infrastruktury instytucji współpracujących ze szkołami wyższymi mogą bezpośrednio wpływać na tworzenie
rdzenia klasy kreatywnej i budowanie potencjału kreatywnej gospodarki. Tworząc infrastrukturę stanowiącą bazę dla
organizacji ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych stanowią płaszczyznę potencjalnej współpracy w tym zakresie sektora
publicznego z komercyjnymi instytucjami oraz możliwość powiększania przychodów własnych instytucji z tytułu dochodów
z wynajmu, organizacji festiwali czy też komercyjnych usług (np. filmowych, fonograficznych). W największych miastach
rdzenia regionu (obszar Metropolii Silesia) inwestycje te przyczyniły się do wsparcia rozwoju funkcji metropolitalnych.
Projekty w dziedzinie podstawowej lokalnej infrastruktury kulturalnej mają natomiast potencjał by wpływać na budowanie
kompetencji kulturowych a więc w dłuższej perspektywie kapitału kulturowego oraz ogólnego potencjału kreatywności
mieszkańców danych gmin, a łącznie oddziaływać na kapitał kulturowy w skali regionu. Wyróżnić można także projekty,
które w sposób kreatywny i innowacyjny wykorzystują szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe danego miejsca i regionu,
można je więc uznać za wpisujące się w ogólną wizję kreatywnej gospodarki w województwie.

Zrealizowane publiczne inwestycje mogą zainspirować nowe inicjatywy i działalności gospodarcze przede wszystkim jeśli
mają charakter ponadlokalny tj. głównie w dwóch przypadkach: 1) jeśli wygenerują nową, istotną atrakcję turystyczną
lub obiekt rekreacyjny przyciągający osoby spoza gminy lub 2) znacząco przedłużą pobyt turysty lub odwiedzającego
w danym miejscu poprzez istotne rozwinięcie, uzupełnienie lub fundamentalne zmiany w ofercie istniejącej atrakcji
(turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej). W obu przypadkach turyści i odwiedzający mogą stworzyć dodatkowy popyt na usługi
gastronomiczne, wyrób i sprzedaż pamiątek, wypożyczanie sprzętu sportowego, itp. Przełożenie się projektu inwestycyjnego
instytucji publicznej w dziedzinie kultury lub turystyki na rozwój prywatnych działalności gospodarczych w jej otoczeniu zależy
także od zdolności i otwartości na współpracę danej instytucji (np. kultury) z podmiotami prywatnymi, komercyjnymi
powiązane także z tym, czy spełniając swoją podstawową misję, dana instytucja jest sama w sobie zdolna do prowadzenia
nastawionej na zysk działalności. Przykładowo sklepiki muzealne czy punkty obsługi turysty są działalnością wtórną
i dodatkową prowadzoną przez muzea i inne instytucje samorządu lokalnego ale jednocześnie mogą być działalnością
znacząco wspomagającą budżet danej instytucji oraz, jeśli będą chciały sprzedawać wydawnictwa i pamiątki bezpośrednio
powiązane tematycznie z miejscem, istnieje duże prawdopodobieństwo zainspirowania do ich produkcji lokalnych lub
regionalnych przedsiębiorców. Przykładem może być zagroda żubrów w Pszczynie, która zainspirowała różne produkowane
przez prywatnych przedsiębiorców związane z żubrami pamiątki, w pewnym, choć ograniczonym stopniu sklepik muzealny
w Żywcu, gdzie sprzedawane są m.in. bardzo istotne w lokalnej tradycji rzemieślniczej, drewniane zabawki. By w pełni
tego typu działalność oddziaływała w sensie gospodarczym należałoby jednak uatrakcyjnić sposób ekspozycji pamiątek
„wymusić”, jak to ma miejsce w wielu muzeach i galeriach na zachodzie Europy, to iż drogą wyjścia z obiektu będzie
dla zwiedzających właśnie sklepik muzealny czy punkt obsługi turystów, co w już zrealizowanych projektach z przyczyn
np. szczupłości miejsca przewidzianego podczas realizacji projektu na obsługę turystów może być niemożliwe.
Historycznie wykształcone cechy i predyspozycje instytucjonalne oraz mieszkańców gminy są także ważne –
np. tradycje przedsiębiorczości w gminie lub ich brak, w drugim przypadku impuls dla nowych działalności prywatnych
w szeroko rozumianej dziedzinie kultury lub turystyki, jaki tworzy projekt (np. pojawiające się nowe zapotrzebowanie
na pamiątki, usługi gastronomiczne) może nie być wykorzystany. Jednocześnie podjęte działalności prywatne muszą
być dobrze dostosowane do potrzeb tego konkretnego segmentu rynku turystycznego czy rekreacyjnego, który
jest głównym odwiedzającym daną atrakcję. W przypadku Marklowic powodzenie prowadzonej na terenie Wyspy
działalności gastronomicznej zależne będzie np. od tego czy menu lokalu uwzględni preferencje i potrzeby rodzin
z dziećmi stanowiących większość odwiedzających spoza gminy. Wiele zależy także od umiejętności i postaw personelu
danej instytucji oraz jego motywacji do prowadzenia szerszych, niż wąsko zdefiniowana misja instytucji, działań. Dużą
popularnością w działalności muzeów cieszą się obecnie wszelakiego typu warsztaty muzealne (prowadzone np. przez
Muzeum w Żywcu warsztaty przyrodoznawcze, bibułkarskie i ceramiczne). Założona niedochodowość projektów ZPORR
w okresie ich trwałości także z pewnością obniża przedsiębiorcze działania publicznych instytucji.
Pewnym czynnikiem jest też usytuowanie i przestrzeń wokół samej instytucji, jeśli posiada np. walory estetyczne
i historyczne, będzie zachęcała odwiedzającego do przebywania w danej miejscowości dłużej, co przełoży się na
ponoszone przez niego wydatki np. na usługi gastronomiczne (np. Pszczyna). Z drugiej strony usytuowany z dala od
centrum miasta czy innych atrakcji obiekt, który potrafi przyciągnąć turystów będzie sam w sobie generował dodatkowe
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

6. Czy przeprowadzone inwestycje mogą stać się zaczynem nowych inicjatyw i działalności
gospodarczych? Od czego to zależy?

komplementarne działalności prywatne (np. przy zagrodzie żubrów działa karczma „Żubr”, a w okresie sezonu
turystycznego w weekendy prywatny przedsiębiorca oferuje możliwość spróbowania sił w jeździe konnej).

7. Jakie są wyzwania i bariery w zakresie przełożenia inwestycji wspartych ze środków unijnych realizowanych
przez publiczne instytucje kultury na rozwój rynkowych działalności opartych na kulturze?
Jak wspomniano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, przełożenie takie może być rozumiane dwojako, jako
komercjalizacja części usług samej instytucji lub inspiracja dla rozwoju usług związanych z kulturą w otoczeniu
instytucji a nawet w regonie. Wśród istotnych barier należy wspomnieć o braku tradycji współpracy publicznych
instytucji kultury z prywatnym sektorem opartej na rozumieniu wzajemnych korzyści z takiej współpracy płynących
(zupełnie inne zasady współpracy w czasach realnego socjalizmu, gdy z definicji niedochodowa działalność kulturalna
była również „z definicji” wspierana przez przedsiębiorstwa przemysłowe np. w ramach patronatu danego zakładu pracy
nad konkretną instytucją lub wręcz poprzez prowadzenie przez większe przedsiębiorstwa ich własnych placówek kultury
np. centrów kultury) lub braku motywacji, by taką współpracę nawiązać. Jak stwierdzono w raporcie przygotowanym
na Kongres Kultury Polskiej pod kierunkiem J. Hausnera w 2009 r.:
efektywność wydatkowania środków publicznych w sferze kultury jest niska, głównie dlatego, że w niewielkim stopniu
są one kojarzone ze środkami pochodzącymi ze źródeł prywatnych. Krajowe środki publiczne są głównie przeznaczane
na utrzymanie istniejących instytucji kultury. W znacznie mniejszym stopniu na kreatywną działalność programową,
a w niewielkim są wydatkowane z myślą o rozwoju i inwestowaniu w przyszłość, w taki sposób, aby zwiększyć skalę
samodzielności finansowej tych instytucji81.

O otwartości na współpracę danej instytucji z różnego typu podmiotami, zarówno sektora prywatnego, jak i pozarządowego
przesądza także postawa i osobiste predyspozycje szefa danej instytucji, m.in. w jaki sposób rozumie on swoją rolę czy jako
osoby, koncentrującej się jedynie na kwestiach artystycznych, czy też szerzej jako zarządzającego i menedżera dążącego do
jak najbardziej efektywnego działania instytucji. Nie sprzyja temu fakt, iż generalnie instytucje kultury w Polsce pozostają
w dużej mierze bardzo zhierarchizowanymi organizmami, dla których głównym źródłem finansowania jest dotacja,82
a chęć zachowania statusu quo może prowadzić do ich skostnienia. Podnoszeniu efektywności działania instytucji kultury
i odchodzeniu od wąsko zdefiniowanej misji nie sprzyjają też ogólnie niskie wynagrodzenia pracowników sektora kultury,
które w małym stopniu motywują ich do poszukiwania, nowych, kreatywnych rozwiązań jeśli chodzi o funkcjonowanie
instytucji.
Nie tylko komercjalizacji ale wręcz większej efektywności prowadzonych działań nie sprzyjały w odniesieniu do projektów
realizowanych w ramach ZPORR ograniczenia związane z deklaracją niedochodowości projektu w okresie jego
trwałości, jeśli beneficjent chciał, by do kosztów kwalifikowanych zaliczono poniesione w ramach projekty koszty VAT.
Ponadto inwestycja w dziedzinie kultury czy turystyki, nawet taka zorientowana ponadlokalnie, nie wygeneruje istotnych
dodatkowych przychodów, czy też nie zainspiruje nowych działalności obsługujących jeśli dane miejscem jest celem
kilkugodzinnego zaledwie lub jednodniowego pobytu – zbyt, krótkiego by „wymusił” skorzystanie z pewnych usług.
Na brak możliwości komercjalizacji efektów projektu mogą także wpłynąć cechy własne miejsca, niezależne od jego
zarządu np. zbyt szczupłe miejsce do prowadzenia działalności usługowej w obrębie obiektu zabytkowego, ograniczenia
wynikające z uwarunkowań konserwatorskich obiektu. Trzeba także podkreślić ogólne słabe przygotowanie odbiorców
do konsumpcji dóbr i usług kultury, ich niewykształcone potrzeby kulturalne mogą przekładać się na brak dostatecznego
popytu na bardziej wysublimowane dobra i usługi np. kultury wysokiej.
Istotna jest także ogólna wizja władz samorządowych gminy odnośnie tego, jakiego typu komercyjne działalności
związane z kulturą czy turystyką chcą wspierać, czy każdą działalność, nawet taką która być może nie pasuje do
charakteru miejsca lecz generuje doraźne zyski (np. udzielanie pozwolenia na prowadzenie handlu typu „straganowego”
wszelakiego typu, również nie pasującymi do charakteru miejsca pamiątkami, niewpisująca się w charakter miejsca
forma estetyczna stoisk handlowych) czy też wsparcie dla wyselekcjonowanych typów inwestycji (handlu, usług), które
wpisują się w strategię rozwoju gminy np. bardzo potrzebne wsparcie ze strony administracji publicznej ciekawych
inicjatyw prywatnych dotyczących kultury wysokiej i alternatywnej na obszarach metropolitalnych.

8. Jakie nieprzewidziane – korzystne i niekorzystne – efekty wystąpiły w otoczeniu lokalnym po
zrealizowaniu projektów?
W większości badanych projektów w otoczeniu lokalnym nie wystąpiły znaczące nieprzewidziane efekty, zarówno
o pozytywnym jak i negatywnych charakterze. Za nieprzewidziany korzystny efekt projektu można uznać to, iż jego oferta
programowa dociera do szerszej niż zakładano publiczności np. grup społecznych czy wiekowych, co do których nikt
nie spodziewał się wyrażenia dużego zainteresowania daną instytucją. W przypadku Centrum Sztuki Filmowej Kosmos
– taką nie w pełni „przewidzianą” lecz istotną obecnie grupą odbiorców są mieszkańcy bezpośredniego otoczenia obiektu,
81
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szczególnie ludzi starsi, którzy nie są grupą wiekową powszechnie kojarzoną z frekwencją w kinach. W przypadku projektu,
który jest oparty o ciekawy pomysł i który się „sprawdził” – nieprzewidzianym efektem może być jego naśladownictwo
w innym miejscu regionu (np. Tropikalna Wyspa inspiracją dla stworzenia podobnej przestrzeni rekreacyjnej w innej
miejscowości subregionu). Korzystnym trudnym do przewidzenia (lub niepewnym) efektem inwestycji może być powrót do
osłabionej funkcji historycznej miejsca lub jej znaczące wzmocnienie (np. rynku jako centralnego miejsca handlu i spotkań
społeczności lokalnej w przypadku Koniecpola) oraz wzrost bezpieczeństwa w danym miejscu publicznym. Zmiana jego
wizerunku prowadzić może do zmiany typu użytkowników i ich stosunku do miejsca. Zdegradowany, zaniedbany rynek
czy inna przestrzeń publiczna jest zazwyczaj omijana przez przeciętnych mieszkańców, stając się miejscem spędzania
czasu przez ludzi z tzw. marginesu społecznego. Ta sama, lecz odnowiona, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców,
w tym różnych grup wiekowych, przestrzeń, może stać się na powrót miejscem sprzyjającym przebywaniu wszystkich grup
społecznych w mieście, a jednocześnie zadbane przestrzenie „zniechęcają” w pewnym stopniu do aktów wandalizmu.
Istotnym efektem pośrednim wielu projektów było ogólne podniesienie estetyki ich otoczenia, nie tyle na skutek czy
w ramach projektu jako takiego ale ponieważ zainspirował on dodatkowe działania podnoszące estetykę i funkcjonalność
jego otoczenia zrealizowane przez władze lokalne, np. jeśli chodzi o drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, oświetlenie,
wyposażenie otoczenia obiektu w małą architekturę.

Nieprzewidzianym czynnikiem wpływającym na zdolność przyciągania odwiedzających (zarówno pozytywnym, jak
i negatywnym) mogą być realizowane równolegle do inwestycji publicznych, inwestycje prywatne tworzące znaczące
i popularne wśród turystów atrakcje (np. Muzeum Browaru Żywiec otwarte niedawno w mieście). Ich realizacja przez
komercyjne instytucje może oznaczać większą zdolność do promocji i wygenerowania komercyjnej oferty, tworząc „efekt
cienia” tj. inwestycje publiczne ze względu na ich niedochodowy charakter i mniejszą skalę mogą być mniej widoczne
(w cieniu) inwestycji prywatnej. Na etapie projektowania projektu a potem jego wdrażania trudno też przewidzieć,
czy uda się współpraca instytucji publicznej z prywatnym przedsiębiorcą np. ajentem, który ma realizować usługi
okołokulturalne czy okołoturystyczne np. gastronomiczne. Przykładowo, taka współpraca nie w pełni się udała
w pierwszych latach od zakończenia projektu ZPORR w Marklowicach (obecnie nowy ajent rozpoczyna tam działalność
gastronomiczną) oraz w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos.
Warto także podkreślić, iż jeśli inwestycja nie wpisuje się w potrzeby społeczności lokalnej i nie jest przez nią akceptowana,
trudniej jej będzie przyciągnąć zewnętrznych odwiedzających. Przykładowo, ankietowani mieszkańcy Sosnowca są
generalnie niezadowoleni z realizacji projektu nadbudowy wież miejscowego kościoła, będą więc mniej skłonni do
podjęcia próby skorzystania z wytworzonej w efekcie projektu potencjalnej lokalnej atrakcji.
Innym jeszcze istotnym negatywnym czynnikiem może być fakt, iż lokalizacja obiektu i jego cechy np. architektoniczne
powodują (czego nie zdiagnozowano na etapie projektowania przedsięwzięcia), iż jest on narażony na dewastację
i trudno go przed niszczeniem zabezpieczyć (np. amfiteatr w Jaworzu).

9. Czy zrealizowane interwencje przyczyniły się do stworzenia bardziej atrakcyjnego wizerunku miejsc?
W jakiej skali przestrzennej poprawa tego wizerunku została zauważona – lokalnej, regionalnej, czy
też szerszej?
Większość zrealizowanych projektów przyczyniło się z pewnością do wzmocnienia pozytywnego lub poprawy wizerunku
zarówno realizujących je instytucji (np. instytucji kultury), jak i gmin (miejsc ich realizacji). Jednocześnie jednak wiele z nich
oddziałując lokalnie lub co najwyżej w skali powiatu jest zauważanych i docenianych przede wszystkim w skali lokalnej, a jeśli
szerszej to przede wszystkim na poziomie subregionalnym. Potwierdzają to wyniki ankiet przeprowadzonych w wybranych
gminach województwa na potrzeby niniejszego badania. Znajomość projektów unijnych współfinansowanych w ramach
ZPORR (a co za tym idzie świadomość zmiany wizerunku danych miejsc) zależy przede wszystkim od ich geograficznej
bliskości oraz turystycznego charakteru projektu. Mieszkańcy subregionu południowego (np. Żywca, Jaworza) słyszeli
przede wszystkim o projektach zrealizowanych w tym subregionie, mieszkańcy miast konurbacji górnośląskiej (Bytom,
Katowice) przede wszystkim o inwestycjach w innych miastach konurbacji. Najmniej znane są dla mieszkańców Sosnowca
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Negatywnym, nieprzewidzianym efektem inwestycji w odniesieniu do atrakcji turystycznych może być wypełnienie
czasu odwiedzającego, które jednak nie doprowadzi do jego przekształcenia się z jednodniowego odwiedzającego
w nocującego. W tym przypadku nowa atrakcja może sprawić, że wyda on co prawda pieniądze na np. bilet wstępu do
nowej atrakcji, ale ma znacznie mniej czasu na szerszą konsumpcję (np. gastronomiczną) lub wręcz z braku czasu z niej
zrezygnuje. Rozważając efekty projektów infrastrukturalnych zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych należy także
wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo ich potencjalne substytucyjnego oddziaływania – tj. zastąpienia przez „nowości”
dotychczasowych atrakcji i odciągnięcia od nich turystów. Często tu przywoływany w pozytywnym kontekście przykład
Pszczyny, w ramach którego po otwarciu zagrody żubrów wytworzyła się nowa oś turystyczna w mieście pomiędzy
zamkiem a zagrodą omijająca w dużym stopniu jego rynek, może spowodować, iż mniejsza liczba turystów będzie
odwiedzała centrum miasta. Do momentu zakończenia realizowanego obecnie projektu modernizacji i rozbudowy
skansenu w Pszczynie, potencjał zagrody, by istotnie przedłużyć pobyt turysty w mieście jest też mniejszy, gdyż w dużym
stopniu zastąpiła ona po prostu dotychczasową atrakcję uzupełniającą wizytę w zamku tj. skansen.

projekty najbardziej od nich oddalone (wśród badanych projektów Tropikalna Wyspa w Marklowicach oraz zespół pocysterski
w Rudach). Podobnie wśród mieszkańców Koniecpola najbardziej znany jest projekt rewitalizacji zlokalizowanego w tej samej
północno-wschodniej części regionu dotyczący rynku i grodu królewskiego w Ogrodzieńcu. Wyjątkiem wśród analizowanych
studiów przypadku jest Pszczyna, ze względu na to, iż miasto jest dobrze dostępne komunikacyjnie i powszechnie uznawane
za najważniejszą atrakcję turystyczną regionu (marka kompleksu zamkowego w Pszczynie) ale także dobrą ocenę nowej
atrakcji jaką jest zagroda żubrów, co do której można uznać, iż znacząco wzmocniła ona pozytywny wizerunek miasta.
Przykładowo o zagrodzie żubrów słyszało 2/3 respondentów ankiet z Marklowic, a co piąty miał okazję ją odwiedzić. Zagroda
zaistniała także w świadomości stosunkowo wielu mieszkańców Jaworza, Sosnowca, Koniecpola czy Żywca.
O rozpoznawalności projektów przesądza także to, czy w związku z ich realizacją, zakończeniem lub prowadzoną później
działalnością programową pojawiają się w szerszych kanałach informacji. Związane jest to nie tylko z jakością merytoryczną
projektu ale i ze zdolnością wdrażającego do wykreowania pozytywnych faktów medialnych, np. jeśli projekt zaistnieje w mediach
dzięki przyznanym mu nagrodom architektonicznym, ekologicznym czy turystycznym, co zależne jest zarówno od jakości danego
projektu (np. powszechnie uznawana wysoka jakość i wyjątkowość architektury Centrum Symfonia), jak i aktywnością danej
instytucji wyrażającą się w uczestnictwie we wszelakiego typu konkursach (np. pokazowa zagroda żubrów).
Projekt będący istotną inwestycją w skali gminy, wprowadzającą do niej zupełnie nową funkcję lub kreujący zupełnie
nowego typu przestrzeń (np. Tropikalna Wyspa w Marklowicach) będzie z natury rzeczy bardziej zauważalny i w większym
stopniu wpłynie na wizerunek miejsca niż realizacja ciekawego co prawda projektu, który jednak „zgubi się” w dużym mieście
o wielowymiarowym wizerunku i wielości różnorodnych jego wyznaczników (np. projekty realizowane w Katowicach).
Rozpoznawalność projektów i ich wpływ na postrzeganie danego miejsca jest też związane z ich charakterem
(specjalistyczny, elitarny, związany z kulturą wysoką lub adresowany do szerokiej publiczności). W przypadku projektów
związanych z kulturą wysoką lub specjalistycznym segmentem rynku turystycznego (np. turystyka szlakiem obiektów
poprzemysłowych jako podsegment rynku turystyki kulturowej) mogą one nie być zauważone przez szerszą publiczność
w skali lokalnej, natomiast dostrzeżone i docenione przez wybrane grupy społeczne i grupy zainteresowań w skali
regionu a nawet ponadregionalnej.

10. Czy zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu kapitału społecznego oraz tożsamości
i dumy lokalnej?
Obszar województwa śląskiego, poza podregionem bielskim, cechuje się niskimi zasobami kapitału społecznego83.
Kapitał społeczny definiuje się jako gęstość powiązań społecznych łączących ludzi oraz poziom zaufania społecznego
pomiędzy nimi. Najczęściej określa się go za pomocą udziału mieszkańców w działalności stowarzyszeniowej. Analizowane
projekty nie miały bezpośredniego przełożenia na tak rozumiany kapitał społeczny – pośrednio do jego tworzenia
przyczyniają się takie projekty jak rewitalizacja biblioteki w Bytomiu, modernizacja amfiteatru w Jaworzu, Tropikalna
Wyspa w Marklowicach czy budowa rolkowiska w Żywcu, które tworzą przestrzeń do spotkań i nawiązywania nowych
kontaktów społecznych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku bytomskiej biblioteki, która odwołuje się do koncepcji
„trzeciego miejsca”, w którym, obok domu i pracy, można spędzać czas wolny, poznając innych mieszkańców.
Wpływ projektów na integrację mieszkańców widoczny jest w największym stopniu w przypadku amfiteatru w Jaworzu oraz
inwestycji w Marklowicach, na co zwraca uwagę połowa ankietowanych. Podobną opinię wyrażał co trzeci respondent w Żywcu,
odnosząc się do obu badanych projektów – rewitalizacji zamku oraz budowy rolkowiska. W pozostałych miejscowościach nie
odnotowano tego rodzaju oddziaływania. Wpływ ten widoczny jest zatem raczej w mniejszych miejscowościach.
Zdecydowanie większe jest oddziaływanie realizowanych projektów ZPORR i INTERREG na poczucie dumy mieszkańców.
Dzięki nim miasta i gminy postrzegane są jako bardziej dynamiczne i aktywne, a mieszkańcy zyskują poczucie większego
sprawstwa. Najczęściej wpływ ten widoczny był w mniejszych miejscowościach: odpowiednio w Marklowicach, Żywcu (ale
jedynie w przypadku zamku, a nie rolkowiska), Pszczyny (obie inwestycje) oraz Jaworza, gdzie poczucie zwiększonej dumy
odczuwało od 75% do 90% ankietowanych. Najmniejszy wpływ na ten aspekt miało wspomniane wcześniej rolkowisko
w Żywcu (wynika to z pewności z ograniczonej grupy docelowej, które służyć ma inwestycja) oraz nadbudowa wież kościoła
w Sosnowcu (potwierdza to rozdźwięk pomiędzy zrealizowaną inwestycją, a oczekiwaniami społeczności lokalnej).

11. Czy zrealizowane projekty sprzyjają zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
gminy/powiatu?
Projekty wdrożone w ramach ZPORR i INTERREG w dziedzinie kultury i turystyki w dużej mierze sprzyjają zachowaniu
dziedzictwa kulturowego regionu. Spośród analizowanych 57 projektów prawie połowa (28) dotyczyła działań na
rzecz zachowania lub interpretacji dziedzictwa kulturowego poszczególnych gmin lub powiatów. Wśród nich 5 polegało
na odnowie przestrzeni historycznych rynków i centrów miast (np. rynek w Koniecpolu, rewitalizacja bielskiej starówki),
18 dotyczyło natomiast odnowy i adaptacji historycznych obiektów powstałych od średniowiecza do XX wieku. Aż 6
83
Działek J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, praca doktorska w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
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tego typu projektów dotyczyło odnowy zabytkowych obiektów i zespołów rezydencjonalnych (zamki, pałace), zarówno
sztandarowych rezydencji zabytkowych w regionie (zamek w Pszczynie, zespół rezydencjonalny w Żywcu), jak i tych mniej
znanych, 3 obiektów i zespołów sakralnych. Projekty odnoszące się do dziedzictwa kulturowego regionu mogły także
polegać na ciekawym wpisaniu się nową architekturą lub elementami architektonicznymi w istniejący kontekst zabytkowych
obiektów (Symfonia, Sosnowiec), rewaloryzacji historycznych zespołów zieleni (Parki Podjasnogórskie, otoczenie parkowe
historycznych rezydencji) czy też stworzenia zupełnie nowej lecz kreatywnie odnoszącej się do dziedzictwa kulturowego
miejsca atrakcji turystycznej (zagroda żubrów, rekonstrukcja grodu królewskiego na Górze Birów).
Niewiele projektów w ramach ZPORR odnosiło się jednak wprost do wielokulturowości dziedzictwa regionu wynikającej
z jego zróżnicowania etnicznego i religijnego a jedynie dwa dotyczyły charakterystycznych dla województwa obiektów
poprzemysłowych. Z drugiej strony, jakkolwiek co trzeci respondent uczestniczący w przeprowadzonym na potrzeby
badania ankietach w wybranych gminach regionu wskazał na konieczność wpierania projektów pozwalających na
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, rewitalizacji zaniedbanych obszarów jako takich (54% ankietowanych)
oraz odnowy zabytkowych obiektów architektury w regionie (42% ankietowanych), nie podkreślali oni wyraźnie potrzeby
ukierunkowania środków przeznaczanych na odnowę dziedzictwa na specyficzny typ obiektów, wskazując raczej na
stopień powiązania projektu z tworzeniem miejsc pracy, poprawą jakości życia i wzrostem atrakcyjności miejsca dla
turystów. Na potrzebę preferowania przy finansowaniu ze środków unijnych odnowy zabytków przemysłu i techniki
wskazał zaledwie co ósmy ankietowany, natomiast na potrzebę wspierania finansowego obiektów sakralnych co
szesnasty respondent.

12. Jakie podstawowe mechanizmy decydują o dużym lub a contrario małym wpływie poszczególnych
projektów na rozwój lokalny i regionalny? Czy są one związane bardziej z cechami projektu, cechami
miejsca w którym go zrealizowano, czy też zależą od innych czynników?
Wpływ poszczególnych projektów na rozwój lokalny i regionalny zależy od wszystkich trzech podkreślonych w pytaniu
czynników. Po pierwsze, zarówno eksperci uczestniczący w zogniskowanym wywiadzie grupowym, jak i autorzy niniejszego
opracowania wyraźnie podkreślają, iż realizowane w ramach ZPORR i INTERREG projekty w zakresie kultury i turystyki
były bardzo zróżnicowane pod względem potencjału oddziaływania. Niektóre z nich były z natury rzeczy endoinne egzogeniczne. Projekty o większym potencjale oddziaływania wpływają na wiele wymiarów rozwoju lokalnego
i regionalnego jednocześnie, np. łącząc efekty związane z przyciąganiem turystów z poprawą jakości życia społeczności
lokalnej i wzrostem ogólnej estetyki miejsca.
Z punktu widzenia siły pozytywnego oddziaływania wyróżnić można w sensie teoretycznym trzy główne typy projektów,
związane z ich cechami wewnętrznymi (charakterem projektu jako takiego). Po pierwsze takie przedsięwzięcia, które
swoją skalą i innowacyjnością mają szansę zmienić dotychczasową ścieżkę rozwoju miejsca i stanowić nową podstawę
gospodarki lokalnej. Tego typu flagowe projekty są bardzo rzadkie i wyjątkowe w skali kontynentu a nawet świata,
stąd nie dziwi ich brak w analizowanej próbie. Drugim typem są projekty, które wzmacniają przewagi konkurencyjne
danego miejsca, umacniając i rozwijając jego dotychczasowe funkcje (np. zagroda żubrów w Pszczynie), uzyskując przy
tym akceptację mieszkańców (np. projekt zagrody żubrów jako nowo wykreowana atrakcja turystyczna uzyskał także
duży stopień akceptacji społeczności lokalnej i w przeciwieństwie do zamku, którego wnętrza są rzadko odwiedzane jest
też miejscem wizyt lokalnych mieszkańców). Trzeci rodzaj projektów to natomiast takie, które oddziałują głównie na
jakość życia w miejscowości lub gminie ale dobrze wpisując się w charakter (np. krajobraz kulturowy) miejsca i potrzeby
mieszkańców mogą w dłuższej perspektywie czasowej w przypadku podjęcia innych komplementarnych działań
i sprzyjającej sytuacji społeczno-gospodarczej aspirować do wcześniejszej, drugiej kategorii (np. rynek w Koniecpolu).
W oddziaływaniu projektu ważna jest także jego skala w relacji do otoczenia tj. rozmiaru gospodarki lokalnej, liczby
mieszkańców oraz istnienia alternatywnych miejsc zaspokajania podobnych potrzeb związanych ze spędzaniem czasu
wolnego i kulturą.84 Przykładowo realizacja przestrzeni rekreacji typu „Tropikalna Wyspa” jest bardzo istotna i widoczna
w skali małej miejscowości wiejskiej, wpływ ten zarówno na wizerunek miejsca, jak i na odczucie mieszkańców co do poprawy
jakości życia byłby zapewne znacznie mniejszy gdyby została zrealizowana w większym ośrodku miejskim, gdzie istnieją już
inne miejsca rekreacji tego typu, tam mogłaby wręcz nie zostać przez większość mieszkańców za wyjątkiem najbliższego
sąsiedztwa zauważona. Siła wpływu danego projektu może też zależeć od stopnia przygotowania otoczenia – społeczności
lokalnej (m.in. jej kapitału kulturowego oraz postaw przedsiębiorczych) na przyjęcie danego projektu, czy to jako elementu
poprawiającego jakość życia, czy to jako szansy na rozwinięcie działalności gospodarczych o egzogenicznym charakterze
(problem „katedry na pustyni”), co jest także blisko powiązane z dotychczasową trajektorią rozwojową miejsca.
84
Skala ta może być rozumiana zarówno jako wielkość inwestycji pod względem zaangażowanych w nią środków finansowych, jak i w sensie
architektonicznym i przestrzennym.
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Jeśli chodzi o dziedzictwo przyrodnicze jedynie budowa ścieżki rowerowej w rezerwacie Parkowe w gminie Janów dotyczyła
tworzenia lepszego dostępu do obszaru ciekawego pod względem przyrodniczym, w pewnym stopniu ten sam cel zakładał
Pasterski Szlak Papieski w okolicach Węgierskiej Górki przebiegający przez lokalne osobliwości przyrodnicze. Ważny cel edukacji
w zakresie przyrody i jej ochrony (zarówno fauny, jak i flory) spełnia przede wszystkim zagroda żubrów w Pszczynie.

13. Jakie czynniki i trendy zewnętrzne sprzyjały albo były niekorzystne dla realizacji inwestycji
w kontekście założonych w niej celów rozwoju lokalnego i regionalnego w trakcie jej implementacji
oraz po jej zakończeniu?
Patrząc z perspektywy czynników i trendów zewnętrznych wobec danej inwestycji można wyróżnić kilka skali przestrzennych
– ogólną związaną z trendami globalnymi lub istniejącymi w skali kraju, regionalną i subregionalną oraz lokalną.
Czynnikiem globalnym sprzyjającym osiągnięciu pozytywnych efektów projektów realizowanych dzięki wsparciu
ze środków unijnych w dziedzinie turystyki, a także tych z zakresu kultury, które mogą być również adresowane do
turystów, jest rosnąca moda na turystkę kulturową85, ogólny trend tercjaryzacji gospodarki oraz rozwoju działalności
usługowych związanych z czasem wolnym (tzw. leisure industry) obserwowany na świecie. Szansą dla niektórych instytucji
będzie wpisanie się w trend ich rozumienia i funkcjonowania jako miejsc integracji i aktywizacji społecznej wychodząc
poza tradycyjne rozumienie misji instytucji, istotny szczególnie w odniesieniu do bibliotek i muzeów86. W skali kraju
pozytywnym czynnikiem jest rosnący poziom zamożności i mobilności Polaków oraz zmiany społeczne prowadzące także
do zmian w sposobie spędzania wolnego czasu. Jeśli chodzi o inicjowanie i wzmacnianie efektów projektów związanych
z dziedzictwem kulturowym, sprzyja im z pewnością ogólny trend poszukiwania lokalnej tożsamości i unikalności,
przewartościowania i zmiany stosunku do pewnych aspektów przeszłości miejsca (np. w niektórych miejscach docenienie
dziedzictwa poprzemysłowego) lub wręcz przeciwnie – trend odwrotny tj. projekty z zakresu kultury i turystyki widziane
jako szansa odcięcia się od przemysłowej przeszłości i stworzenia nowego wizerunku miejsca.
Ogólna sytuacja gospodarcza także może oddziaływać na szanse powodzenia danych projektów, szczególnie jeśli dane
przedsięwzięcie jest w zamierzeniu wieloetapową inwestycją, w ramach której zainicjowane działania publiczne mają
być inspiracją dla inwestycji prywatnych. Przykładem takich uwarunkowań jest projekt w Marklowicach, gdzie realizacja
kolejnych etapów inwestycji uzależniona jest od znalezienia inwestora zewnętrznego. Pomimo bardzo aktywnych
działań samorządu lokalnego i podejmowanymi intensywnymi próbami pozyskania inwestora poza granicami kraju nie
udało się jak dotąd przyciągnąć kapitału prywatnego, który sfinansowałby budowę przewidzianego jako główna cześć
Tropikalnej Wyspy parku wodnego co związane jest m.in. z globalnym kryzysem finansowym i dużym spadkiem inwestycji
zewnętrznych/zagranicznych w Polsce w latach 2008-2009 w stosunku do lat 2006-200787.
W odniesieniu do skali województwa negatywnym trendem jest z pewnością obserwowana depopulacja regionu, zwłaszcza
miast konurbacji górnośląskiej, i wysoki odpływ migracyjny ludzi młodych (potencjalnych użytkowników obiektów kulturalnych
i turystycznych) poza województwo88. Z drugiej strony trend suburbanizacji, szczególnie w pobliżu większych miast województwa
może wzmocnić atrakcyjność wybranych miejscowości w ich pobliżu jako miejsca zamieszkania (Marklowice dla mieszkańców
Żor oraz Wodzisławia Śląskiego, Jaworze dla Bielsko-Białej). Ogólne starzenie się populacji regionu może także w wybranych
przypadkach być trendem pozytywnym, wzmacniającym funkcje usługowe danego obszaru (np. szansa na rozwój funkcji
uzdrowiskowej w Jaworzu). Potencjalnie pozytywnym trendem może być niezbyt silna, ale zauważalna tendencja do powrotu
do miejsc urodzenia (szczególnie mniejszych miejscowości) osób na emeryturze, które z nich pochodzą lecz np. przez większość
wieku dorosłego zamieszkiwały w oferujących pracę większych ośrodkach miejskich w regionie a nawet poza nim, zarówno
w ramach przyjazdów świątecznych i weekendowych, jak i powrotu na stałe (np. potencjalna szansa dla Koniecpola). W skali
regionu w świetle danych statystycznych pozytywnych trendem jest ogólna utrzymująca się, a nawet poprawiająca się pozycja
regionu jeśli chodzi o jego udział w tworzeniu i konsumpcji oferty kulturalnej w skali kraju, np. w zakresie przedstawień
teatralnych i koncertów muzycznych oraz liczby zwiedzających muzea i widzów w kinach, negatywnym spadek czytelnictwa
w bibliotekach w województwie, które jak dotąd cechowało się znacznie lepszymi wskaźnikami czytelnictwa od średniej
krajowej (por. rozdział II.1.). Wzmocnieniu efektów i promocji projektów realizowanych w ramach ZPORR i INTERREG sprzyja
z pewnością ogólna próba budowy postindustrialnej marki regionu oraz kampanie i koncepcje promocyjne poszczególnych
miast i gmin (np. „Rybnik – miasto z ikrą”, starania Katowic o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – „Katowice
– miasto ogrodów”, Zabrze promowane jako miasto turystyki industrialnej).
Istotnym czynnikiem, który może osłabiać pozytywne efekty projektów z zakresu kultury realizowanych w Katowicach
i innych większych miastach konurbacji jest policentryczna struktura sieci osadniczej konurbacji, która powoduje
rozproszenie potencjalnych klientów i rozproszenie instytucji oferujących usługi kulturalne, szczególnie te z zakresu tzw.
kultury wysokiej. Negatywnym czynnikiem związanym z lokalizacją danych gmin może być także relatywna słabość
oraz niska dynamika rozwoju subregionalnego ośrodka wzrostu w okolicy projektu (np. Częstochowy w odniesieniu
do miejscowości subregionu północnego)89. I odwrotnie pozytywne efekty projektu może wzmacniać sąsiedztwo dużego
rozwijającego się ośrodka miejskiego (np. lokalizacja Jaworza w sąsiedztwie Bielsko-Białej i fakt, iż miejscowość jest
terenem, na którym zachodzi proces suburbanizacji).
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Za czynnik negatywny może być także uznane duże lub stosunkowo duże rozproszenie atrakcji kulturalnych w obrębie
samego miasta90, (np. Katowic), gdzie odnowione enklawy związane z kulturą mogą sąsiadować z bardzo zaniedbaną
tkanką miejską. W Bielsku-Białej skala degradacji zespołu staromiejskiego była co prawda bardzo duża ale obecnie
w poprawie jej negatywnego wizerunku z pewnością pomaga fakt skupienia instytucji i atrakcji kulturalnych na relatywnie
niewielkim obszarze, a co za tym idzie odnowa pojedynczych obiektów (np. Teatru Polskiego i rynku zrealizowane w ramach
ZPORR, zamku Sułkowskich) może w większym stopniu być postrzegana jako całościowe, pozytywne oddziaływanie.
W skali lokalnej szansą na wzmocnienie efektów projektu może być natomiast istnienie lub rozwinięcie równolegle do
realizacji projektu w jego najbliższej okolicy potencjalnie komplementarnej działalności prywatnej, pod warunkiem
jednak, że dana instytucja publiczna będzie potrafiła współpracować w zakresie oferty turystycznej i jej promocji
z instytucją prywatną lub też wykorzystać fakt, iż dana atrakcja prywatna przyciąga dużą liczbę osób (np. na razie
nie w pełni wykorzystana szansa przyciągnięcia do zespołu zamkowo-parkowego w Żywcu tysięcy turystów, którzy
odwiedzają bardzo popularne Muzeum Browaru Żywiec, pole golfowe jako neutralne lub potencjalnie komplementarne
otoczenie dla zamku i zagrody żubrów w Pszczynie). W przypadku projektów o charakterze endogenicznym, związanych
z lokalną konsumpcją usług kulturalnych i rekreacyjnych ich pozytywne efekty, niezależnie od projektu, czy też władz
lokalnych mogą być mniej widoczne lub słabsze ze względu na ogólną stagnację, a nawet osłabienie i regres lokalnej
gospodarki, odzwierciedlające się m.in. w braku istotnych, nowych inwestycji przemysłowych i jednoczesnym upadku czy
ograniczeniu działalności przez istniejące przedsiębiorstwa – głównych pracodawców w danej gminie. Ważna jest też
ogólna aktywność władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój różnych sfer funkcjonowania gminy
oraz aspiracje społeczności lokalnej (jeśli np. chodzi o jakość życia, wizerunek miejsca zamieszkania).

W większości analizowanych przypadków projekty realizowane w ramach ZPORR i INTERREG dobrze wpisywały się
w założenia lokalnych dokumentów strategicznych i programowych, przyczyniając się (choć w różnym stopniu) do
przezwyciężenia zidentyfikowanych w ich ramach słabości i wykorzystania szans, odnosząc się do zdefiniowanych
priorytetowych obszarów rozwoju i rozwijając funkcje uznane za priorytetowe z punktu widzenia rozwoju lokalnego
danych gmin (por. studia przypadków).

15. Czy stworzony dzięki wsparciu potencjał jest w dostateczny sposób wykorzystywany i promowany?
Powstałą dzięki dofinansowaniu unijnemu infrastrukturę kultury i turystyki można uznać za dobrze wykorzystaną. W tym
względzie po pierwsze kwestią kluczową jest czy beneficjent lub instytucja kultury będąca użytkownikiem wytworzonej
lub zmodernizowanej infrastruktury zintensyfikowała po zakończeniu projektu, unowocześniła lub zdywersyfikowała
swoją działalność, co odzwierciedla się m.in. w jej zdolności do przyciągania odwiedzających i użytkowników, jakości
i innowacyjności proponowanej przez nią oferty rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej (kwestię ta rozważona już została
w odpowiedzi na inne pytania badawcze). Jeśli tak będzie pomoże to także danej instytucji zaistnieć medialnie.
Przeprowadzone badania wskazują na niedostateczne zaangażowanie realizatorów projektów w etap „konsumpcji
jego efektów”. Ważne jest właściwe określenie grupy odbiorców i próba dotarcia do nich przez właściwe kanały
komunikacji. W przypadku najbardziej standardowych schematów postępowania, pierwszym krokiem ku doskonalszemu
wykorzystaniu powstających atrakcji czy rozwiniętych i ulepszonych usług kulturalnych byłoby interesujące przedstawienie
ich w Internecie. Kolejnym etapem mogłoby być wspomaganie zainteresowania lokalnych i regionalnych twórców opinii,
np. dziennikarzy, powstającymi obiektami i ich możliwościami. W ten sposób treści dotyczące projektów wprowadzone
zostaną w dyskurs społeczny, który nie podlega już kontroli, ale musi w jakiś sposób zostać zainicjowany. W przypadku
akceptacji społecznej efektów realizacji zapoczątkowany trud włożony w działania promocyjne zostanie wynagrodzony
zwiększającym się wykorzystaniem obiektów.
Jeśli chodzi o promowanie faktu realizacji projektu, jego dofinansowania ze środków unijnych oraz efektów i oferty
danej instytucji czy miejsca, pod uwagę można brać kilka sposobów informowania o projekcie: tj. przenikanie informacji
o danej instytucji i realizowanym przez nią projekcie ZPORR do mediów, szczególnie regionalnych i ponadregionalnych,
obecność informacji o instytucji i jej ofercie w portalach tematycznych poświęconych regionowi oraz działalność
promocyjną realizowaną bezpośrednio przez samych beneficjentów, m.in. poprzez własną stronę internetową.
Słaba znajomość projektów wśród mieszkańców województwa spoza subregionu ich realizacji i ich niewielka widoczność
w mediach zdawałaby się świadczyć o tym, że nowopowstałe i wzmocnione atrakcje nie są niestety dostatecznie
promowane lub są niedostatecznie wykorzystywane do wykreowania znajdujących szerszy oddźwięk medialny oraz
znacząco podnoszących popularność danego miejsca wydarzeń i ofert kulturalnych czy turystycznych.
Ze względu na stosunkowo niewielkie wymogi dotyczące wsparcia informacyjnego realizowanych projektów część
beneficjentów, już wcześniej ukierunkowana na przyciąganie turystów przez dostarczanie znacznej ilości atrakcyjnych
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

14. Czy i w jakim stopniu zrealizowane projekty przyczyniły się do przezwyciężenia słabych stron
i barier wskazanych w lokalnych dokumentach programowych/strategiach samorządów?

informacji, wykorzystuje swoją szansę na wykreowanie pozytywnego wizerunku. Część robi to wciąż niedoskonale,
ograniczając lub podając (w Internecie) niepełne informacje na temat zrealizowanych inwestycji.
Wśród szczegółowo analizowanych studiów przypadku, trzeba jednak podkreślić, iż sądząc z prezentacji projektów na
stronach internetowych, dla większości samorządów lokalnych i instytucji kultury realizacja projektu w ramach ZPORR lub
INTERREG jest powodem do dumy i satysfakcji, jest chętnie wspominana bezpośrednio lub wyraźnie promowana jest oferta
kulturalna i turystyczna powstała dzięki danemu projektowi. W oparciu o przeanalizowane przykłady należy wnioskować, że
nowopowstałe atrakcje nie pokonały jeszcze bariery „lokalności”. Jedynie długo istniejące obiekty o ugruntowanej randze
atrakcyjności pojawiają się w szerszej świadomości mieszkańców Śląska. Wsparcie nie spowodowało widocznych zmian
w postrzeganiu któregoś z dofinansowanych obiektów poza regionem. Wyznacznikiem potwierdzającym to spostrzeżenie
jest brak przenikania informacji o ważnych regionalnie atrakcjach na łamy prasy krajowej. Podkreślić jednak warto
zdecydowanie pozytywny odbiór powstających lub remontowanych obiektów w opiniach okolicznych mieszkańców,
co można uznać także za pochodną ogólnego zadowolenia mieszkańców z ich oferty i zmian jakie przyniósł projekt
ZPORR/INTERREG.

16. Czy efekty realizacji inwestycji okazały się trwałe z perspektywy kilku lat po zakończeniu projektu?
Mówiąc o projektach infrastrukturalnych w dziedzinie kultury i turystyki, z natury rzeczy, materialne efekty danych
projektów, przynajmniej w krótkiej perspektywie są trwałe (odnowione i zmodernizowane obiekty kultury, nowopowstałe
obiekty oraz elementy infrastruktury rekreacyjnej, etc.), gdyż rozliczając projekt beneficjent musi wykazać osiągnięcie
zakładanych we wniosku wskaźników produktu i rezultatu. Patrząc natomiast z perspektywy zakładanych szerszych
skutków projektu kwestia ta jest znacznie bardziej złożona.
Trwałość efektów projektu w pespektywie najbliższych lat mogą znacząco wzmocnić lub osłabić czynniki i trendy
zewnętrzne wobec projektu w ramach instytucji czy gminy, w której był zrealizowany (np. zmiany kadrowe w obrębie
instytucji – odejście osób, które od początku dany projekt wdrażały jako znaczący czynnik osłabiający, zatrudnienie nowych
osób otwartych na nowe pomysły i sposoby realizacji misji instytucji jako czynnik wzmacniający, sytuacja finansowa gminy
powiązana m.in. z wpływami do budżetu gminy z tytułu podatków od firm i osób fizycznych). Równie duży wpływ, szczególnie
na generowanie przychodów z turystyki oraz ponadlokalne efekty działalności instytucji kultury mają ogólne trendy
w gospodarce danego regionu oraz funkcjonowanie gospodarek subregionów, szczególnie subregionalnych ośrodków
wzrostu, ogólne trendy na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym, zdarzenia losowe nie powiązane bezpośrednio
z gminą a nawet regionem, które jednak znacząco wpływają (korzystnie lub niekorzystnie) na rozmiary i ukierunkowanie
ruchu turystycznego i konsumpcji kulturalnej w danym roku, inwestycje o podobnym charakterze (konkurencyjne wobec
projektu) lub komplementarne zrealizowane w sąsiednich gminach lub danym subregionie. Przykładowo, nadal utrzymujące
się oznaki kryzysu gospodarczego czy też niepewność, jeśli chodzi o jego przezwyciężenie na świecie i klęski żywiołowe,
które nawiedziły Polskę w 2010 r. miały istotny wpływ na mniejszy niż w 2009 r. ruch turystyczny w skali całego kraju, na co
wpływu nie mają gestorzy poszczególnych atrakcji turystycznych czy obiektów kultury.
Bardzo istotną sprawą jest także umiejętność danych instytucji stworzenia, wykreowania w oparciu o zmodernizowaną
lub nowowzniesioną infrastrukturę ciekawej, atrakcyjnej oferty programowej odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania
użytkowników lub tworzącej zupełnie nową jakość (usług kulturalnych i turystycznych) w skali gminy czy subregionu,
potrafiących przyciągnąć a następnie utrzymać nową publiczność. Czynnikami sprzyjającymi i wzmacniającymi
trwałość projektów w dłuższej perspektywie czasowej jest także ich kontynuacja jeśli były częścią szerszego zamierzenia
inwestycyjnego (np. Żywiec, Pszczyna) lub uzupełnianie, w ramach mniejszych projektów realizowanych ze środków
własnych lub wykorzystując inne niż ZPORR dostępne fundusze zewnętrzne.
Równie istotne jest jednak to, iż pełna i kompleksowa ocena trwałości skutków projektów (np. utrzymania ich zdolności
do przyciągania zwiedzających i użytkowników) może być przeprowadzona jedynie z dłuższej perspektywy czasowej tj. po
kilku a nawet kilkunastu latach od całkowitego zakończenia projektu. To, czy np. projekty w dziedzinie kultury przyczynią
się do budowania kapitału kulturowego oraz społecznego w regionie będzie widoczne dopiero po kilku dekadach od ich
realizacji i jest trudne do wyodrębnienia jeśli chodzi o skalę wpływu biorąc pod uwagę wiele realizowanych jednocześnie
działań infrastrukturalnych, które oddziałują łącznie. Dla wielu analizowanych instytucji 2009 r. był pierwszym pełnym
rokiem działalności po formalnym zakończeniu projektu, wiele z nich dopiero tworzy ofertę programową w oparciu
o nową infrastrukturę, a przyciągnięcie do niej konsumentów zabierze dużo czasu. W innych przypadkach z kolei
dopiero w dłuższej perspektywie czasowej można będzie zobaczyć czy wzrost zainteresowania miejscem był jedynie
czasowy, powodowany ciekawością efektów projektu czy też chęcią stałego korzystania ze stworzonej infrastruktury
(np. sportowej, kulturalnej). I czy w konsekwencji projekt wygenerował na tyle ciekawe efekty, iż będzie on przyciągał
stałych lub powracających okresowo użytkowników.
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IV.2. SWOT
Analiza SWOT (Tab. IV.1) została przeprowadzona z perspektywy zbadanego oddziaływania projektów (tj. całej populacji
projektów ze szczególnym uwzględnieniem badanych studiów przypadku) na otoczenie społeczno-gospodarcze, mając
na uwadze główne cele ZPORR, czyli: a) tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, b) przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów, c) sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu, d) sprzyjanie spójności
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Jej podstawą były zarówno dane zastane (przede wszystkim wnioski projektowe),
wyniki ankiet wśród beneficjentów, wyniki wywiadów pogłębionych, ankiet i kartowania terenowego w ramach studiów
przypadków, jak i wiedza ekspercka wykonawców.
TABELA IV.1. Wyniki analizy SWOT.
Słabe strony

1. niewielkie efekty tzw. „biegu jałowego” (bez wsparcia
unijnego zdecydowana większość inwestycji nie
powstałaby),
2. istotna poprawa infrastruktury kultury i turystyki,
3. poprawa jakości życia w skali lokalnej,
4. duży wpływ na zwiększenie dumy lokalnej mieszkańców,
5. istotny impuls do realizacji dalszych powiązanych
z projektami przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów (np. kolejnych etapów szerszego
przedsięwzięcia),
6. uczenie się i budowanie umiejętności przyciągania
środków pozabudżetowych przez gminy oraz instytucje
publiczne.

1. niewielki wpływ na gospodarkę lokalną w zakresie
generowania dodatkowych miejsc pracy i przychodów,
2. niewielki wpływ na powstawanie sieci współpracy
z sektorem prywatnym i sektorem pozarządowym,
3. wsparcie objęło przede wszystkim gminy o wysokim bądź
bardzo wysokim poziomie życia, a więc nie przyczyniło się
bezpośrednio do wyrównania istniejących w tym zakresie
dysproporcji,
4. słaba rozpoznawalność dofinansowanych inwestycji
na zewnątrz,
5. niedostateczna komplementarność terytorialna
i funkcjonalna projektów,
6. „fasadowość” niektórych uzasadnień odnośnie
wpisywania się projektów w różne sfery rozwoju
lokalnego i regionalnego,
7. tendencja do przeceniania zasięgu oddziaływania
i charakteru wpływu projektów na otoczenie,
8. niewiele projektów o wysokiej innowacyjności, tak
w zakresie kultury, jak i turystyki.

Szanse

Zagrożenia

1. wzrost gospodarczy w Polsce i województwie śląskim,
2. rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie kultury
i spędzania czasu wolnego związane z ogólnym wzrostem
poziomu życia,
3. sukces kampanii promocyjnych województwa śląskiego,
które są komplementarne z dofinansowanymi
inwestycjami (np. „Śląskie. Pozytywna energia”),
4. rosnący rynek turystyki tematycznej, w tym kulturowej
i industrialnej,
5. wzrost liczby projektów realizowanych w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego,
6. zmiana postrzegania dziedzictwa przez mieszkańców
(docenienie jego roli jako atrakcji dla odwiedzających
i turystów),
7. koncentracja środków na rzeczywistych przewagach
konkurencyjnych regionu, poszczególnych subregionów
i miejscowości,
8. możliwość podjęcia oczekiwanych przez mieszkańców
działań miękkich w sferze kultury w oparciu o powstałą
infrastrukturę,
9. kreatywne wykorzystanie nowej infrastruktury kulturalnej
o znaczeniu ponadlokalnym,
10. rosnące umiejętności publicznych instytucji w odniesieniu
do efektywnego pod względem ekonomicznym
zarządzania infrastrukturą kultury i turystyki.

1. brak kontynuacji zapoczątkowanych działań
(nierealizowanie dalszych etapów, np. w związku
z brakiem finansowania),
2. niekonsekwencje w realizacji planów związanych
z rozwojem turystyki, zbytnie uleganie modom,
3. znaczna konkurencja sąsiednich regionów zwłaszcza
w obszarach turystyki historycznej i kulturowej,
4. nierealistyczne oczekiwania wobec silnych bezpośrednich
efektów projektów w zakresie rozwoju lokalnego
i regionalnego,
5. zaangażowanie gmin w tworzenie dużych
niedochodowych projektów może w perspektywie
średnio- i długoterminowej niekorzystnie wpłynąć na ich
sytuację budżetową,
6. brak funkcjonujących w Polsce efektywnych
mechanizmów współpracy między sektorem publicznym
i prywatnym,
7. niekorzystne trendy demograficzne w województwie
śląskim,
8. niepowodzenie restrukturyzacji gospodarki w skali
regionalnej lub subregionalnej.

Źródło: opracowanie własne.
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Silne strony

IV.3. Tabela rekomendacji oraz propozycja typologii projektów
objętych wsparciem w przyszłym okresie programowania
Wniosek (obszar problemowy): W ramach jednego działania znajdują się projekty o różnym charakterze oraz
skali wpływu na rozwój lokalny i regionalny. Chcąc wpisać się w cele programu Beneficjenci przeceniali zasięg
oddziaływania i charakter wpływu projektów
Problem/zjawisko

Trudności z oceną projektów wobec konkurowania ze sobą w ramach
jednego działania projektów różnego typu i o różnym charakterze
oddziaływania.

Rekomendacje

1. Odpowiednie zdefiniowanie typów działań tak, by konkurowały ze
sobą projekty o podobnej specyfice i skali, a zwłaszcza rozdzielenie
tych o znaczeniu endogenicznym poprawiających głównie jakość życia
mieszkańców danej jednostki, od tych o potencjale egzogenicznym,
mogących bezpośrednio być podstawą wzrostu gospodarczego.
Rekomendujemy podział na cztery podstawowe typy projektów
(szczegółowe wymogi zob. tab. IV.2.):
1. Podstawowa lokalna infrastruktura kultury;
2. Ponadlokalna infrastruktura kultury;
3. Lokalna infrastruktura rekreacyjno-sportowa;
4. Infrastruktura turystyczna.

Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym

Charakter
rekomendacji

Kluczowa

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy
finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020

Więcej
w rozdziałach
II.1. (s. 19-25),
IV.1.
(s. 107-118)

Wniosek (obszar problemowy): Słaba zdolność projektów do generowania dochodów i dodatkowych miejsc
pracy.
Problem/zjawisko

Stwierdzono słabą zdolność inwestycji do generowania dochodów
i dodatkowych miejsc pracy wynikającą z:
1. charakteru projektów (endogeniczne, oddziałujące przede
wszystkim na poprawę sfer jakości życia w odróżnieniu od
egzogenicznych);
2. nieliczne projekty wzmacniały istniejące przewagi konkurencyjne
miejsca lub tworzyły nowe;
3. konstrukcji programu ZPORR (założenie niedochodowości
projektów w dziedzinie kultury i turystyki realizowanych przez
instytucje publiczne, problem kwalifikacji podatku VAT);
4. charakteru instytucji wdrażających (beneficjentami były
przede wszystkim instytucje publiczne, których głównym
celem misyjnym jest zaspokajanie potrzeb publicznych a nie
generowanie dochodu);
5. sposobu zarządzania inwestycją po jej zakończeniu;
6. słabej współpracy instytucji publicznych z sektorem prywatnym
i pozarządowym, np. brak projektów o charakterze partnerstwa
publiczno-prywatnego.
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Więcej
w rozdziałach
III.1.
(s. 38-52),
III.5.
(s. 74-105)

Rekomendacje

Rekomendacja wiodąca
1.Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które
a) wzmacniają istniejące przewagi konkurencyjne danej gminy lub
powiatu, np. uzupełniająca atrakcja turystyczna, umożliwi wydłużenie
pobytu turysty w obszarze już popularnym wśród turystów (obszar gminy
lub sąsiadujących gmin; liczba turystów, których zamierza przyciągnąć
projekt, w obszarze już zagospodarowanym pod względem turystycznym
np. punktacja 0-4 punkty, gdzie: 1 punkt – przewidziane obsłużenie
minimum 5 tys. turystów; 4 punkty – powyżej 40 tys. turystów).
b) nowe przedsięwzięcia, które stworzą zupełnie nowy markowy produkt
turystyczny lub usługę kulturalną na obszarze danej gminy lub powiatu
(np. punktacja 0-4 punkty, gdzie: 1 punkt – przewidziane przyciągniecie
powyżej 10 tys. turystów, 4 punkty powyżej 60 tys. turystów)

Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym (rekomendacje
1-3) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Instytucja
Zarządzająca programem regionalnym (rekomendacja 4)

Charakter
rekomendacji

Kluczowe

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy
finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020
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Pozostałe rekomendacje
2. Położenie większego nacisku na współpracę instytucji publicznych
z przedsiębiorstwami prywatnymi na etapie planowania projektu.
Elementem przyszłej oceny projektu turystycznego może być np.
ilu przedsiębiorców albo inwestorów zostało zaangażowanych
w przedsięwzięcie lub było zainteresowanych współpracą
z beneficjentem w zakresie świadczenia usług turystycznych na etapie
jego projektowania;
3. Szersze wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego,
zwłaszcza w projektach przewidujących oddziaływanie gospodarcze
a generujących duże koszty, a co za tym idzie ryzyko dla instytucji
publicznych. Premiowanie na etapie oceny takich projektów tych które
będą realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego;
4. Upowszechnianie dobrych praktyk wśród projektów realizowanych
w poprzedniej i aktualnej (2007-2013) perspektywie programowania,
między innymi w formie publikacji, wyjazdów studyjnych, realizowanych
przez instytucje zarządzające na poziomie krajowym i regionalnym.

Wniosek (obszar problemowy): Słaba rozpoznawalność dofinansowanych inwestycji na zewnątrz.
Problem/zjawisko

Stwierdzono słabą rozpoznawalność dofinansowanych inwestycji
i stworzonej w oparcie o nie oferty turystycznej i kulturalnej w mediach
ogólnotematycznych, przewodnikach turystycznych oraz wśród
mieszkańców regionu. Wynika ona m.in, ze zbyt krótkiego upływu czasu
od zakończenia inwestycji.
Niewiele projektów posiada potencjał stania sie samoistnymi atrakcjami
turystycznymi lub jest częścią szlaków turystycznych/kulturowych;
stwierdzono słabe działania promocyjne samych instytucji oraz
konieczność szerszej promocji w skali regionu.

Rekomendacje

Rekomendacje wiodące
1. W przypadku projektów o charakterze z założenia ponadlokalnym,
wymóg szczegółowego przedstawienia programu i zakresu promocji
(planu promocji) inwestycji w trakcie jej realizacji oraz w okresie
trwałości, już na etapie wniosku projektowego;
2. Nałożenie na beneficjentów po realizacji inwestycji w okresie jej
trwałości obowiązku przekazywania informacji do instytucji publicznych
zajmujących się rozpowszechnianiem informacji na temat atrakcyjności
turystycznej i kulturalnej regionu o efektach projektu, w tym ofercie
programowej powstałej w oparciu o nową lub zmodernizowaną
infrastrukturę;
Pozostałe rekomendacje
3. Wskazane jest by, instytucja wdrażająca cyklicznie, na zasadzie
doboru dobrych praktyk, przedstawiała efekty wybranych projektów
o znaczeniu ponadlokalnym dziennikarzom i przedstawicielom instytucji
turystycznych w ramach publikacji podsumowujących oraz Study Tour
po regionie pomagając wprowadzić opisy danych miejsc w obieg
informacji;
4. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów stanowiących część
lub punkt szlaku turystycznego lub kulturowego.

Adresat
rekomendacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (rekomendacja 1-3) Instytucja
Zarządzająca programem regionalnym (rekomendacja 3 i 4),

Charakter
rekomendacji

Kluczowe

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy
finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020
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Więcej
w rozdziałach
III.4.(s. 69-73),
IV.1.
(s. 107-118)

Wniosek (obszar problemowy): Realizowane w ramach ZPORR/INTERREG projekty nie przyczyniły się znacząco
do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do podstawowych dóbr i usług kultury oraz możliwości
rekreacji pomiędzy poszczególnymi obszarami województwa.
Wsparcie w trybie konkursowym objęło przede wszystkim gminy
o wysokim bądź bardzo wysokim poziomie życia, a więc nie przyczyniło się
bezpośrednio do wyrównania istniejących w tym zakresie dysproporcji.
Procedura konkursowa z natury rzeczy premiuje gminy i organizacje
o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, lepiej
przygotowane pod względem finansowym i merytorycznym do absorbcji
środków unijnych.

Rekomendacje

Przeznaczenie części z puli środków (np. 10-15%) na projekty
pozakonkursowe przyznawane na zasadzie indykatywnej, np. dla 10%
jednostek samorządu terytorialnego o najsłabszym poziomie zaspokajania
podstawowych potrzeb w dziedzinie kultury i rekreacji.

Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym

Charakter
rekomendacji

Kluczowa

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020

Więcej
w rozdziałach
II.1.(s. 19-25),
III.2.(s. 26-36)

Wniosek (obszar problemowy): Niewystarczająca terytorialna i funkcjonalna komplementarność projektów.
Problem/zjawisko

Horyzont patrzenia beneficjentów najczęściej ograniczony do perspektywy
własnej gminy. Brak współpracy gmin ościennych. Rzadkie wpisywanie się
w szlaki kulturowe lub turystyczne.

Rekomendacje

1. Premiowanie na etapie oceny wniosków projektów komplementarnych
pod względem historycznym (inwestycje spójne z dotychczasowym
charakterem miejsca, wcześniej realizowanymi inwestycjami i usługami),
terytorialnym (skupienie obiektów i usług kulturalnych lub turystycznych)
i funkcjonalnym (istnienie w otoczeniu obiektów lub usług obsługujących
podobną docelową grupę odbiorców).
W ramach ścieżki konkursowej premiowanie projektów (dodatkowe
punkty), które są spójne z wcześniej realizowanymi lub będącymi
w trakcie realizacji inwestycjami, usługami, imprezami turystycznymi
i kulturalnymi organizowanymi przez beneficjenta lub inne podmioty
w jego otoczeniu (ocena ekspercka na podstawie wiedzy eksperta oraz
wniosku i studium wykonalności).
2. Promowanie inicjatyw klastrowych;
3. Promowanie projektów wpisujących się w szersze inicjatywy, np. szlaków
turystycznych, kulturowych lub produktów markowych województwa.

Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym

Charakter
rekomendacji

Kluczowe

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020
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Więcej
w rozdziałach
II.1.(s. 19-25),
IV.1.(s. 107118)
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Problem/zjawisko

Wniosek (obszar problemowy): Konieczność zwiększenia obecności organizacji pozarządowych wśród podmiotów
realizujących projekty i współpracujących z instytucjami publicznymi przy formułowaniu i wdrażaniu projektów
w dziedzinie kultury i turystyki.
Problem/zjawisko

Słaba obecność organizacji pozarządowych wśród podmiotów realizujących
współfinansowane w ramach ZPORR/INTERREG projekty w dziedzinie kultury
i turystyki wynikająca m.in. ze strukturalnych barier ubiegania się organizacji
pozarządowych o środki unijne, takich jak:
1. Brak środków na wkład własny
2. Trudności z obsługą finansową inwestycji realizowanych w ramach systemu
dotacyjnego
3. System publicznego finansowania instytucji kultury w Polsce zorientowany
jest jak dotąd przede wszystkim na dotowanie publicznych instytucji kultury,
których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego.

Rekomendacje

1. Premiowanie na etapie oceny takich projektów, które realizowane będą
w formie partnerstw (np. w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub
posiadania partnera społecznego)
Przyznanie dodatkowych punktów jeśli jest udokumentowana współpraca
w ramach projektu pomiędzy beneficjentem (np. instytucją publiczną
a partnerami społecznymi i prywatnymi), największa ilość punktów za
sformalizowaną współpracę)

Adresat
rekomendacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca programem
regionalnym

Charakter
rekomendacji

Kluczowe

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020

Więcej
w rozdziałach
II.1.(s.19-25),
IV.1.(s. 107118)

Wniosek (obszar problemowy): Powierzchowność („fasadowość”) niektórych uzasadnień co do wpisywania się
projektów w różne sfery rozwoju lokalnego i regionalnego.
Problem/zjawisko

Analiza struktury logicznej projektów wykazała, że w ponad połowie
analizowanych w ramach studiów przypadku wniosków wyraźnie widoczna
była tendencja do przeceniania zasięgu oddziaływania i charakteru wpływu
projektów na otoczenie. Stwierdzone w rzeczywistości i mniej wieloaspektowe
od deklarowanego oddziaływanie nie wynika zatem z niewłaściwej realizacji
projektów lecz z ich „fasadowego” („na siłę”) wpisania w cele danego
działania ZPORR/INTERREG, w szczególności podkreślanie potencjału
przyciągania turystów przez inwestycje związane przede wszystkim
z podnoszeniem jakości życia społeczności lokalnej, a także oczekiwanie
istotnego oddziaływania na wizerunek miejsca od projektów, które z racji
swojego charakteru i skali wpływu takiego nie mają szansy wywrzeć.

Rekomendacje

Rekomendacje wiodące
1. Na etapie oceny wniosków premiowanie projektów, które są dobrze
zaprogramowane i odpowiednio wpisują się w potrzeby społeczności
lokalnej, zdefiniowane w strategii rozwoju, WPI, LPR oraz wynikają
z konsultacji z mieszkańcami.
2. Wykorzystanie preselekcji, aby na wczesnym etapie odrzucić wnioski
„fasadowe”. Odpowiednie określenie celów danego działania, tak by
inwestycje endogeniczne istotne z punktu widzenia mieszkańców mogły
wpisywać się w nie rzeczywiście a nie fasadowo (por. Proponowana
typologia w tabeli IV. 2.

124

Więcej
w rozdziale
III.5.9.
(s. 101-105)

Pozostałe rekomendacje
3. Na etapie oceny pozycjonowanie projektów pod względem siły efektów,
jakie mogą powodować w danym subregionie, w zależności od jego
charakterystyki i postrzeganej jego roli w strategicznych dokumentach
regionalnych (np. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Sląskiego, strategiach sektorowych).
4. Wymaganie od beneficjentów przeprowadzenia analizy struktury logicznej
projektów w oparciu o tzw. matrycę logiczną
Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym, beneficjenci, członkowie
KOP

Charakter
rekomendacji

Kluczowa

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy finansowej,

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020

Wniosek (obszar problemowy): Niewiele projektów o wysokiej innowacyjności, tak w zakresie kultury, jak
i turystyki
Stwierdzono niewielką innowacyjność większości projektów, rozumianą tutaj
jako wdrażanie inwestycji unikalnych czy też pionierskich w skali regionu lub
subregionu zarówno pod względem samego pomysłu inwestycji, jak i ich realizacji
(wdrożenia) i funkcjonowania w okresie trwałości projektu, np. w odniesieniu do
realizacji nowatorskich działań programowych (miękkich) w oparciu o stworzoną
w wyniku projektu infrastrukturę, rozwiązań architektonicznych i estetycznych,
promocji i prezentacji efektów projektu oraz komunikacji z odbiorcami.

Rekomendacje

Rekomendacje wiodące
1. W przypadku inwestycji o charakterze egzogenicznym (zakładane
oddziaływanie ponadlokalne) premiowanie na etapie oceny wniosków
inwestycji, które cechuje nowoczesność i nowatorskość podejścia do
realizacji projektu i misji instytucji w skali regionu (np. pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w regionie lub w subregionie, kryterium – unikalności
pomysłu lub unikalności w jego realizacji)
2. Łączenie działań infrastrukturalnych z koncepcją późniejszych miękkich
(np. w przypadku muzeum premiowanie projektów, które wiążą efekty
remontu infrastruktury z koncepcją całościowej podstawowej wystawy
stałej wpisującej się w najnowsze trendy w ekspozycji i komunikacji ze
zwiedzającym)
Pozostałe rekomendacje
3. Szerokie promowanie dobrych praktyk – także tych zaczerpniętych
z doświadczeń innych państw i regionów

Adresat
rekomendacji

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym, beneficjenci

Charakter
rekomendacji

Kluczowa

Sposób wdrożenia

Konstrukcja dokumentów programowych następnej perspektywy finansowej

Termin realizacji

W perspektywie programowej 2014-2020
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Więcej
w rozdziałach
III.1.(s. 38-52),
IV.1.(s. 107118)
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Problem/zjawisko

TABELA IV.2. Propozycje podstawowych typów projektów i wymogów ich wyboru w przyszłej perspektywie
finansowej.
Typ projektu
1. Podstawowa
lokalna
infrastruktura
kultury
(np. publiczne
domy kultury,
biblioteki,
zintegrowane
centra kultury,
lokalne muzea
i izby regionalne,
amfiteatry na
wolnym powietrzu)

Sposoby uzyskania informacji
i danych

Wymogi wyboru
Podstawowe
Zdiagnozowany niedorozwój podstawowej infrastruktury
kulturalnej w gminie w stosunku do średniej regionalnej
Stan techniczny istniejącej infrastruktury
Zdiagnozowana potrzeba danego typu infrastruktury
z perspektywy mieszkańców, organizacji pozarządowych
i lokalnych instytucji edukacyjnych
Uzupełniające
Nowoczesność i nowatorskość podejścia do realizacji
projektu i misji instytucji w skali regionu
(w tym przypadku rozumiana jako wyjście poza tradycyjne
rozumienie funkcji instytucji np. biblioteka, muzeum
jako tzw. „trzecie miejsce” - miejsce spotkań i integracji
społeczności lokalnej)
Prace budowlano-remontowe łączone z zakupem
wyposażenia niezbędnego do zapewnienia dobrego
poziomu działania instytucji
Przedstawienie programu działań instytucji w oparciu
o wytworzoną lub zmodernizowaną infrastrukturę
w okresie trwałości projektu
Premiowanie projektów przyczyniających się jednocześnie
do odnowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych,
szczególnie w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków
Wpisanie się w szerszy program rewitalizacji danej gminy
lub jej części
Brak wymogu wykazania bezpośredniego oddziaływania
gospodarczego czy turystycznego
10-15% środków w ramach priorytetu przeznaczonych
na drodze indykatywnej dla 10% najsłabiej wyposażonych
gmin w regionie, reszta w drodze konkursu

2. Ponadlokalna
publiczna
infrastruktura
kultury
(np. teatry, sale
koncertowe
i widowiskowe
lub widowiskowosportowe, kina
studyjne, muzea
o zasięgu
powiatowym
i szerszym)

Podstawowe
Zasada koncentracji środków - lokalizacja
w subregionalnych i regionalnych ośrodkach wzrostu
Premiowanie klastrowości i komplementarności z innymi
instytucjami kultury w skali lokalnej i ponadlokalnej
Premiowanie komplementarności historycznej, terytorialnej
i horyzontalnej z innymi inwestycjami w skali lokalnej
i ponadlokalnej
Premiowanie inwestycji realizowanych przez instytucje
wysoko cenione pod względem jakości działań
artystycznych lub inwestycji o innowacyjnym charakterze
(nowego typu, wcześniej nieobecna w regionie lub
awangardowa działalność kulturalna)
W przypadku projektów flagowych (np. duże sale
widowiskowo-sportowe) premiowanie współdziałania
różnych poziomów samorządu terytorialnego
W przypadku muzeów wymóg połączenia projektu
polegającego na remoncie danego obiektu lub
budowie nowego obiektu z koncepcją i realizacją
całościowej podstawowej wystawy stałej w obiekcie
gwarantującej sprostanie wymogom najnowszych trendów
w ekspozycjach muzealnych i komunikacji ze zwiedzającym
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Wyposażenie danej gminy
w podstawową lokalną
infrastrukturę kulturalną
w stosunku do średniej
regionalnej (dane statystyczne
GUS, dane i raporty w skali
regionu)
Konsultacje z mieszkańcami
i organizacjami pozarządowymi
dotyczące potrzeb lokalnych
(ankiety wśród mieszkańców
gminy; wyniki spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami
i przedstawicielami lokalnych
organizacji pozarządowych)
Studium wykonalności wskazujące
m.in. na zdolność gminy do
utrzymania zmodernizowanej/
zbudowanej infrastruktury
i prowadzenia w oparciu o nią
działalności programowej
Ocena ekspertów/oceniających
projekty pod kątem
merytorycznym
Bezpośrednie wskazanie
problemu i potrzeby realizacji
inwestycji w dokumentach
strategicznych gminy (lokalny
plan rozwoju, strategia rozwoju,
program rewitalizacji, WPI)

Dane statystyczne, opracowania
dotyczące ośrodków wzrostu
w regionie
Ocena merytoryczna ekspertów
na podstawie danych na temat
dotychczasowych przedsięwzięć
realizowanych przez instytucję
i gminę dostarczonych przez
beneficjenta w ramach wniosku
projektowego
Studium wykonalności

Typ projektu

Wymogi wyboru

Sposoby uzyskania informacji
i danych

W przypadku teatrów i sal koncertowych przedstawienie
realistycznej, spójnej i całościowej koncepcji programu
merytorycznego instytucji w okresie trwałości inwestycji
(planowane przedsięwzięcia miękkie – repertuar,
program premier, etc.)
Projekt architektoniczny przebudowy, adaptacji lub
budowy obiektu, wyłoniony na drodze konkursu, rokuje
na stworzenie wysokiej jakości architektury i przestrzeni
publicznych
Szczegółowy program promocji inwestycji i powstałej na
jej bazie oferty kulturalnej w okresie trwałości projektu

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Uzupełniające
Premiowane zakładane oddziaływanie gospodarcze
projektu rozumiane jako wypracowywanie przychodów
dzięki projektowi, które mogą być przeznaczane na
dalsze działania misyjne i utrzymanie infrastruktury
(szczególnie jeśli może znacząco zwiększyć kubaturę
obiektu należącego do danej instytucji oraz liczbę
zatrudnionych w niej osób, a więc i koszty stałe jej
utrzymania), przy jednoczesnym zapewnieniu ze
strony organizatora instytucji (np. gmina, region)
odpowiedniego poziomu dotacji podstawowej
pozwalającego na funkcjonowanie instytucji i realizację
jej działalności programowej
Premiowanie projektów przyczyniających się jednocześnie
do odnowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych,
szczególnie w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji
zabytków
Wpisanie się w szerszy program rewitalizacji danej gminy
lub jej części
Tryb konkursu
Zalecane utrzymanie projektów kluczowych i preselekcja
projektów
3. Lokalna
infrastruktura
rekreacyjnosportowa (np
krótkie odcinki
tras spacerowych
i rowerowych,
place zabaw,
rolkowiska, górki
saneczkowe,
baseny kryte i na
wolnym powietrzu,
parki)

Podstawowe
Zdiagnozowany niedorozwój podstawowej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w gminie
Stan techniczny istniejącej infrastruktury
Zdiagnozowana potrzeba danego typu infrastruktury
z perspektywy mieszkańców i organizacji pozarządowych
oraz lokalnych instytucji edukacyjnych (przedszkola, szkoły)
W przypadku obiektów większych kubaturowo
i kosztownych w utrzymaniu (np. kryty basen) unikać
dublowania inwestycji w ramach powiatu lub nieodległych
gmin, dobrze ze sobą skomunikowanych
Uzupełniające
Premiowanie partnerstwa publiczno-prywatnego
Premiowanie komplementarności historycznej, terytorialnej
i horyzontalnej z innymi inwestycjami w danej gminie
Wpisanie się w szerszy program rewitalizacji danej gminy
lub jej części
Brak wymogu wykazania bezpośredniego oddziaływania
gospodarczego czy turystycznego
10-15% środków w ramach priorytetu przeznaczonych
na drodze indykatywnej dla 10% najsłabiej wyposażonych
gmin w regionie, reszta w drodze konkursu
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Wyposażenie danej gminy
w podstawową lokalną
infrastrukturę sportoworekreacyjną w stosunku do
średniej regionalnej (dane
statystyczne GUS, dane i raporty
w skali regionu)
Konsultacje z mieszkańcami
i organizacjami pozarządowymi
dotyczące potrzeb lokalnych
(ankiety wśród mieszkańców
gminy; wyniki spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami
i przedstawicielami lokalnych
organizacji pozarządowych)
Studium wykonalności wskazujące
na zdolność gminy do utrzymania
zmodernizowanej/zbudowanej
infrastruktury i prowadzenia
w oparciu o nią działalności
programowej

Sposoby uzyskania informacji
i danych

Typ projektu

Wymogi wyboru

4. Infrastruktura
turystyczna
i okołoturystyczna
(rozumiana jako
mająca charakter
egzogeniczny
tzn. o zasięgu
ponadlokalnym,
skierowana przede
wszystkim do
użytkowników
spoza gminy/
powiatu
oraz mająca
oddziaływanie
gospodarcze)

Podstawowe
Unikalność minimum w skali regionu lub klastrowość
i komplementarność z innymi usługami i atrakcjami
turystycznymi w gminie, powiecie, subregionie
Wpisywanie się w przewagi komparatywne gminy lub
tworzenie nowych
Premiowanie komplementarności historycznej, terytorialnej
i horyzontalnej z innymi inwestycjami w danej gminie,
powiecie, subregionie
Potencjał inwestycji do przedłużenia pobytu turysty
w gminie lub regionie, w tym jej „sieciowość” – np. jeśli jest
położona na szlaku turystycznym, kulturowym lub będzie
częścią szerszego produktu markowego województwa
Wykazanie potencjału oddziaływania gospodarczego
projektu rozumianego jako wypracowywanie przychodów
Wykazanie możliwości współpracy z prywatnymi instytucjami
turystycznymi (np. biura podróży, touroperatorzy,
usługodawcami świadczącymi usługi turystyczne
i okołoturystyczne, producentami pamiątek, etc.)
Wykorzystanie instrumentów zapewniających znacznie
wyższy udział środków prywatnych w samej inwestycji (np.
partnerstwo publiczno-prywatne, fundusze pożyczkowoporęczeniowe)
Wskazanie zakładanego głównego docelowego
segmentu(ów) rynku, do którego będzie skierowana
wytworzona oferta turystyczna
Szczegółowy program promocji inwestycji i powstałej na jej
bazie oferty turystycznej w okresie trwałości projektu
Wykazanie metod i narzędzi bezpośredniego lub
pośredniego pomiaru i monitorowania liczby użytkowników
(np. sprzedaż biletów, badanie przepływu turystów przez
niezależnych ekspertów, stopień wykorzystania miejsc
noclegowych w gminie)

Studium wykonalności
zawierające szczegółową analizę
ekonomiczną i marketingową
projektu
Ocena merytoryczna ekspertów
na podstawie danych na temat
dotychczasowych przedsięwzięć
realizowanych przez instytucję
i gminę dostarczonych przez
beneficjenta w ramach wniosku
projektowego
Udokumentowana współpraca
z sektorem prywatnym na etapie
tworzenia koncepcji projektu,
np. wykaz potencjalnych
współpracujących firm i instytucji

Uzupełniające
W przypadku projektów realizowanych przez instytucje
publiczne - szczegółowe określenie sposobu zarządzania
wytworzoną infrastruktura. Premiowane rozwiązania
polegające na przekazaniu w zarząd wyspecjalizowanym
spółkom gminnym
Spójność proponowanych usług turystycznych
z potencjałem przyrodniczym i zabytkowym gminy,
kreatywne, nowatorskie odniesienie do dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego gminy
Premiowanie projektów przyczyniających się jednocześnie do
odnowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, szczególnie
w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Wpisanie się w szerszy program rewitalizacji danej gminy
lub jej części
Tryb konkursu
Możliwa metoda preselekcji pod kątem innowacyjności
i pozycjonowania produktu turystycznego (fiszki projektowe
przed złożeniem całej dokumentacji projektowej)
Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 1. Lista projektów zrealizowanych w ramach
ZPORR oraz INTERREG w województwie śląskim, które weszły
w zakres badania ewaluacyjnego według charakteru projektu
Priorytet/ działanie
ZPORR/INTERREG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23

Lokalna infrastruktura kulturalna
Budowa centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej
I. 1.4
w Jaworznie
Scena na Starówce w Żorach – rozbudowa
I. 1.4
i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej
III. 3.1
Remont sceny i pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury
Prażakówka w Ustroniu
Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
III. 3.1
w Grabowej
Modernizacja remizy OSP – bazy kulturalnej
III. 3.1
w Buczkowicach
III. 3.2
Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego
Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu
Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru
III. 3.2
miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury
Rewitalizacja gmachu głównego Miejskiej Biblioteki
III. 3.3
Publicznej w Bytomiu
Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca - płaszczyzną
Interreg
rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką
Polska–Słowacja 2.2
Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy
Interreg
Jaworze Europie - Europa Jaworzu. Turystyka 2006.
Polska–Czechy 1.3 Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu
Ponadlokalna infrastruktura kulturalna

Beneficjent

Gmina Jaworzno
Gmina Żory
Gmina Ustroń
Gmina Łazy
OSP
w Buczkowicach
Gmina Rybnik
Gmina Chorzów
Gmina Bytom
Gmina Żywiec
Gmina Jaworze

Akademia
Muzyczna
w Katowicach
BIBLIONCZEST Modernizacja Biblioteki Głównej
Politechnika
I. 1.3.1
Politechniki Częstochowskiej
Częstochowska
Zespół Pieśni
I. 1.4
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny
I. 1.4
Modernizacja i rewaloryzacja Budynku Głównego
Gmina
Teatru Polskiego i Małej Sceny w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Centrum Sztuki Filmowej – przebudowa i adaptacja
Instytucja Filmowa
I. 1.4
kina Kosmos w Katowicach
Silesia Film
Rewitalizacja budynków Muzeum Górnośląskiego
Muzeum
III. 3.3
w Bytomiu
Górnośląskie
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej, wiejskiej i obszarów poprzemysłowych
III. 3.1
Modernizacja Rynku w Koniecpolu
Gmina Koniecpol
Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją
Gmina
III. 3.1
Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu
Ogrodzieniec
Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej starówki
Gmina Czeladź
III. 3.3
– etap I (infrastruktura)
Nowa Starówka – Nowe Szanse Rewitalizacja Bielskiej Gmina
III. 3.3
Starówki – I etap
Bielsko-Biała
Rynek jako Salon Miasta – rewitalizacja rynku
Gmina Ustroń
III. 3.3
w Ustroniu
Rewitalizacja pszczyńskiej starówki poprzez poprawę
III. 3.3
Gmina Pszczyna
funkcjonalności układu komunikacyjnego
Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego – Tropikalna
Gmina Marklowice
III. 3.3
Wyspa – Etap I
I.1.3.1

Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA
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16

Tytuł projektu

Priorytet/ działanie
ZPORR/INTERREG
24

25
26
27

28

29

30
31

32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tytuł projektu

Beneficjent

Rewitalizacja zespołu akwenów przemysłowych
Gmina Chorzów
Amelung w Chorzowie
Odnowa obiektów i kompleksów zabytkowych, ich wystroju lub wyposażenia
Muzeum Zamkowe
I. 1.4
Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie
w Pszczynie
Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu
Gmina Żywiec
I. 1.4
Starego Zamku i parku Habsburgów w Żywcu
I. 1.4
Rekonstrukcja pocysterskiego Zespołu KlasztornoKuria diecezjalna,
Pałacowego w Rudach
Gliwice
Parafia RzymskoNadbudowa wież kościoła p.w. Św. Tomasza Apostoła Katolicka p.w.
I. 1.4
w Sosnowcu
św. Tomasza,
Sosnowiec
Parafia
Bazylika NNMP. Prace remontowe, konserwatorskie
Rzymskokatolicka
III. 3.1
i założenie nowej polichromii kościoła
p.w. Narodzenia
NMP, Pszów
Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowoGmina Wielowieś
III. 3.1
parkowego w Wielowsi
Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju
Parafia Rzymskokościoła pod wezwaniem Świętego Wojciecha
Katolicka p.w.
III. 3.1
w Łanach Wielkich
Św. Wojciecha
Muzeum Górnictwa
Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki
III. 3.2
Węglowego
Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza – etap I
w Zabrzu
Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne
Gmina Rybnik
III. 3.2.
na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku
Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie
Muzeum
III. 3.3
Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej w Gliwicach
Akademia
Adaptacja budynku powojskowego przy ul. Koszarowej
Sztuk Pięknych
III. 3.3
17 dla potrzeb ASP w Katowicach
w Katowicach
Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i sportowa
Akademia
Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna
im. J. Długosza
I. 1.3.1
hala
w Częstochowie
Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym
Gmina Pszczyna
I. 1.4
parku w Pszczynie
Pasterski Szlak Papieski z infrastrukturą towarzyszącą
Gmina
III. 3.1
w gminie Węgierska Górka
Węgierska Górka
Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie
Gmina Janów
III. 3.1
PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej
Przebudowa ulicy dworskiej wraz z budową ścieżki
Gmina
III. 3.1
rowerowej jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek
Gierałtowice
od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach
Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy
Gmina Pilica
III. 3.1
w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy
Budowa turystycznego ciągu pieszo-rowerowego
Gmina Olsztyn
III. 3.1
w Olsztynie
Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Łączce – Gminne
III. 3.1
Gmina Dębowiec
Centrum Agroturystyki
Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku
Gmina
III. 3.1
schroniska młodzieżowego w Pawełkach
Kochanowice
Budowa pola namiotowego wraz z infrastrukturą
Gmina Włodowice
III. 3.1
towarzyszącą w miejscowości Rzędkowice
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Herby – Kalina
Gmina Herby
III. 3.1
– Olszyna
III. 3.3
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Priorytet/ działanie
ZPORR/INTERREG
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57

Tytuł projektu

Beneficjent

Budowa rolkowiska jako działanie na rzecz rozwoju
aktywnych form turystyki w Żywcu
NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej
III. 3.2
w Gorzycach – budowa krytej pływalni
Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic
III. 3.2
przez budowę i integrację sieci tras rowerowych
III. 3.2
Ścieżki konne na terenie gminy Zbrosławice
Eurocamping Błędów: baza biwakowo-campingowoIII. 3.2
rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie
Górniczej-Błędowie
Powiat pszczyński - powiatem turystycznym poprzez
III. 3.2
rozwój turystyki rowerowej i ścieżek dydaktycznych
Budowa ośrodka sportów wodnych nad Zbiornikiem
III. 3.2
Łąckim
Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich
III. 3.3
w Częstochowie – Park im. Stanisława Staszica,
Park im. 3 Maja
Interreg
Jaworze Europie – Europa Jaworzu. Greenways 2006.
Polska–Czechy 1.3 Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów
Modernizacja infrastruktury turystycznej Beskidzkiej
Interreg
Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu oraz utworzenie
Polska–Czechy 1.3 Akademickiego Centrum Rozwoju Pogranicza
w Międzybrodziu Bialskim
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznoInterreg
rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia
Polska–Słowacja 2.2
obiektów kultury i dziedzictwa narodowego
III. 3.2

Gmina Żywiec
Gmina Gorzyce
Gmina Lubliniec
Gmina Zbrosławice
Gmina Dąbrowa
Górnicza
Powiat Pszczyński
Gmina Pszczyna
Gmina
Częstochowa
Gmina Jaworze
Beskidzka Wyższa
Szkoła Turystyki
w Żywcu
Gmina
Zebrzydowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zporr.silesia-region.pl/mapa, http://www.mapadotacji.gov.pl oraz uzgodnień i informacji

otrzymanych od Zamawiającego.
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Centrum Nauki
i Edukacji
Muzycznej
SYMFONIA
Akademia
Muzyczna
w Katowicach

Katowice

Centrum Sztuki
Filmowej
– przebudowa
i adaptacja
kina Kosmos
w Katowicach

Rewitalizacja
gmachu głównego
Miejskiej Biblioteki
Publicznej
w Bytomiu

Projekt do
szczegółowej
analizy

Bytom

Studium
przypadku

I.1.3.1

III. 3.3

Priorytet/
działanie
ZPORR/
INTERREG

Instytucja
I. 1.4
samorządu
regionalnego

Uczelnia
wyższa

Instytucja
podległa
gminie

Typ beneficjenta

ponadlokalna
infrastruktura
kulturalna

ponadlokalna
infrastruktura
kulturalna

lokalna
infrastruktura
kulturalna

Rodzaj projektów

centralny

społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb kulturalnych, wzmocnienie
kapitału intelektualnego),
wzmacnianie potencjału
regionu w dziedzinie sektorów
kreatywnych, estetyzacja
przestrzeni, gospodarczy (wzrost
dochodów i miejsc pracy)

gospodarczy (wzrost dochodów
i miejsc pracy), strukturalny
- wzmacniający potencjał
miasta w zakresie jednej z jego
przewag komparatywnych,
sektory kreatywne), wizerunkowy
i promocyjny (wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej), innowacyjny,
estetyzacja przestrzeni, społeczny
(wzrost tożsamości i dumy
lokalnej)

centralny

Główny ośrodek miejski
regionu, silny regionalny
biegun wzrostu. Skupienie
m.in. instytucji kultury
o randze ponadregionalnej

społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb kulturalnych, wzmocnienie
kapitału intelektualnego),
estetyzacja przestrzeni,
strukturalny (wzmacniający
potencjał miasta w zakresie jednej
z jego przewag komparatywnych),
wizerunkowy i promocyjny

Spodziewane główne rodzaje
oddziaływania

Jeden z głównych ośrodków centralny
konurbacji katowickiej.
W kryzysie gospodarczospołecznym po 1990
r., znaczący potencjał
w zakresie kultury, skupienie
instytucji kultury o randze
regionalnej

Typ ośrodka

Subregion
w zakresie obszaru
polityki rozwoju
województwa

Załącznik 2. Typologia projektów wybranych do szczegółowej analizy w ramach studiów
przypadku

Marklowice

Rewitalizacja
Gmina
obszaru
poprzemysłowego
- Tropikalna Wyspa
- Etap I

Gmina
Jaworze Europie
- Europa Jaworzu.
Turystyka 2006.
Modernizacja
widowni Amfiteatru
w Jaworzu

Gmina
Jaworze Europie
- Europa Jaworzu.
Greenways 2006.
Modernizacja
ścieżki dla pieszych
i rowerzystów

Jaworze

Gmina

Typ beneficjenta

Modernizacja
Rynku
w Koniecpolu

Projekt do
szczegółowej
analizy

Koniecpol

Studium
przypadku
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rewitalizacja
przestrzeni
miejskiej, obszarów
poprzemysłowych
i odnowa wsi

III. 3.3

społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców w zakresie
rekreacji, poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym), wzrost
atrakcyjności turystycznej

południowy

gospodarczy (wzrost dochodów
i miejsc pracy), strukturalny
– dywersyfikacja funkcji,
innowacyjny (nowa atrakcja),
wizerunkowy i promocyjny (wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej),
estetyzacja przestrzeni, społeczny
(lepsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie rekreacji,
wzrost tożsamości i dumy lokalnej)

społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców w zakresie
kultury i rekreacji)

społeczny (wzrost tożsamości
i dumy lokalnej), estetyzacja
przestrzeni, wizerunkowy
i promocyjny, wzrost atrakcyjności
turystycznej

Spodziewane główne rodzaje
oddziaływania

północny

Subregion
w zakresie obszaru
polityki rozwoju
województwa

Zamożna gmina wiejska
zachodni
położona w obszarze
o monofunkcyjnej strukturze
gospodarczej

Gmina podmiejska
aglomeracji bielskiej,
tradycje uzdrowiska, duża
atrakcyjność osiedleńcza
i ponadprzeciętna
atrakcyjność turystyczna

infrastruktura
turystycznorekreacyjna

infrastruktura
turystycznorekreacyjna

Lokalny ośrodek
usługowo-przemysłowy
położony w peryferyjnym,
problemowym obszarze
województwa

Typ ośrodka

rewitalizacja
przestrzeni
miejskiej, obszarów
poprzemysłowych
i odnowa wsi

Rodzaj projektów

Interreg
PolskaCzechy 1.3

Interreg
PolskaCzechy 1.3

III. 3.1

Priorytet/
działanie
ZPORR/
INTERREG
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Rewitalizacja

Żywiec

Gmina

Kościoły
i związki
wyznaniowe

Budowa rolkowiska Gmina
jako działanie
na rzecz rozwoju
aktywnych form
turystyki w Żywcu

Nadbudowa wież
kościoła p.w. Św.
Tomasza Apostoła
w Sosnowcu

Priorytet/
działanie
ZPORR/
INTERREG

III. 3.2

I. 1.4

I. 1.4

I. 1.4

Instytucja
I. 1.4
samorządu
regionalnego

Typ beneficjenta

Budowa pokazowej Gmina
zagrody żubrów
w zabytkowym
parku w Pszczynie

Renowacja
kompleksu
zamkowego
w Pszczynie

Projekt do
szczegółowej
analizy

Sosnowiec

Pszczyna

Studium
przypadku

infrastruktura
turystycznorekreacyjna

odnowa obiektu,
kompleksu
zabytkowego lub
jego wystroju
i wyposażenia

odnowa obiektu,
kompleksu
zabytkowego lub
jego wystroju
i wyposażenia

infrastruktura
turystycznorekreacyjna

odnowa obiektu,
kompleksu
zabytkowego lub
jego wystroju
i wyposażenia

Rodzaj projektów

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz przeprowadzonych na potrzeby badania ewaluacyjnego.

społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców w zakresie
rekreacji)

estetyzacja przestrzeni, społeczny
(lepsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w zakresie kultury
i rekreacji), gospodarczy (wzrost
dochodów i zatrudnienia),
strukturalny – wzmacniający
atrakcyjność turystyczną

południowy

Silny ośrodek powiatowy,
ponadlokalne skupienie
funkcji na terenie jednego
z obszarów problemowych
województwa,
ponadprzeciętna
atrakcyjność turystyczna

innowacyjny (nowa atrakcja
turystyczna), gospodarczy (wzrost
dochodów i zatrudnienia),
społeczny (lepsze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców w zakresie
rekreacji ), wizerunkowy
i promocyjny (wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej)

estetyzacja przestrzeni, wzrost
atrakcyjności turystycznej,
wzmacniający potencjał miasta
w zakresie jednej z jego przewag
komparatywnych, wizerunkowy
i promocyjny

innowacyjny (nowy symbol miasta,
potencjalna atrakcja turystyczna),
estetyzacja przestrzeni, społeczny
(wzrost tożsamości i dumy
lokalnej)

centralny

Spodziewane główne rodzaje
oddziaływania

Jeden z głównych ośrodków centralny
konurbacji, który przeszedł
radykalną restrukturyzację
po 1990 r.

Silny polifunkcyjny
ośrodek powiatowy, duża
atrakcyjność turystyczna

Typ ośrodka

Subregion
w zakresie obszaru
polityki rozwoju
województwa

Załącznik 3. Zakres analizy według zagadnień badawczych
z uwzględnieniem źródeł i metod pozyskiwania danych
oraz metod analizy
Pytania ewaluacyjne/problemy badawcze
1. Czy realizacja projektów w dziedzinie
kultury i turystyki miała wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy na oczekiwanym
obszarze oddziaływania projektów,
zwłaszcza na tworzenie nowych miejsc
pracy, tworzenie dochodów, wzrost ruchu
turystycznego, atrakcyjność inwestycyjną
oraz jakość życia?

Metody gromadzenia danych

Metody analizy danych

Ankiety wśród beneficjentów (na
pełnej próbie zidentyfikowanych
beneficjentów)
Analiza danych zastanych
Wywiad z firmą lub instytucją
zajmującą się pozyskiwaniem
inwestorów
W ramach studiów przypadku: analiza
danych zastanych, indywidualne
wywiady pogłębione z beneficjentami,
ankiety wśród mieszkańców,
kartowanie i inwentaryzacja terenowa,
indywidualne wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii, analiza
zawartości publikatorów, analiza
zawartości dokumentów strategicznych
oraz oficjalnych stron internetowych

Analiza efektów
mnożnikowych,
statystyczna analiza
danych, analiza
zawartości (content
analysis)

2. Jakie były przyczyny powodzeń lub
niepowodzeń analizowanych projektów
w odniesieniu do ich wpływu na rozwój
społeczno-gospodarczy?

Ankieta wśród beneficjentów,
indywidualne wywiady pogłębione
z beneficjentami, panel ekspertów,
ankiety wśród mieszkańców,
indywidualne wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii

3. Jakie można wyróżnić typy projektów, które
w największym stopniu przyczyniają się do
poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej
gminy/powiatu?

Wyniki analizy efektów mnożnikowych,
panel ekspertów, wywiad z firmą lub
Jakościowa i ilościowa
instytucją zajmującą się pozyskiwaniem analiza danych
inwestorów

4. Wspieranie jakiego typu projektów jest
najbardziej uzasadnione ze względu na
najbardziej skuteczne wydatkowanie
środków unijnych?

Wyniki analizy efektów mnożnikowych,
panel ekspertów

Jakościowa i ilościowa
analiza danych

5. W jakim stopniu zrealizowane projekty
przyczyniły się do tworzenia tzw.
„kreatywnych” i „atrakcyjnych” miast,
tzn. wzmacniania nowych dynamicznych
działalności gospodarczych opartych na
kulturze i nauce oraz kapitale ludzkim,
infrastrukturze i przestrzeniach tym
działalnościom sprzyjającym?

Analiza danych zastanych, kartowanie
i inwentaryzacja terenowa, panel
ekspertów, indywidualne wywiady
pogłębione z lokalnymi liderami opinii

Analiza efektów
mnożnikowych,
statystyczna analiza
danych, jakościowa
i ilościowa analiza
danych

Analiza danych zastanych,
indywidualne wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii, kartowanie
i inwentaryzacja terenowa,
panel ekspertów, ankiety wśród
beneficjentów, indywidualne wywiady
pogłębione z beneficjentami

Jakościowa i ilościowa
analiza danych
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6. Czy przeprowadzone inwestycje mogą
stać się zaczynem nowych inicjatyw
i działalności gospodarczych? Od czego to
zależy?

Jakościowa i ilościowa
analiza danych

Pytania ewaluacyjne/problemy badawcze

Metody gromadzenia danych

7. Jakie są wyzwania i bariery w zakresie
przełożenia wspartych ze środków unijnych Panel ekspertów, ankiety wśród
inwestycji realizowanych przez publiczne
beneficjentów, indywidualne wywiady
instytucje kultury na rozwój rynkowych
pogłębione z beneficjentami
działalności opartych na kulturze?

Metody analizy danych
Analiza SWOT,
jakościowa analiza
danych

8. Jakie nieprzewidziane – korzystne
i niekorzystne efekty w wystąpiły
w środowisku lokalnym po zrealizowaniu
projektów?

Ankiety wśród beneficjentów,
indywidualne wywiady pogłębione
z beneficjentami, ankiety wśród
mieszkańców, indywidualne wywiady
pogłębione z lokalnymi liderami opinii,
analiza zawartości publikatorów

9. Czy zrealizowane interwencje przyczyniły się
do stworzenia bardziej atrakcyjnego wizerunku
miejsca? W jakiej skali przestrzennej poprawa
tego wizerunku została zauważona – lokalnej,
regionalnej, czy szerszej?

Analiza zawartości publikatorów,
Analiza zawartości
wywiad z firmą lub instytucją zajmującą
mediów, jakościowa
się pozyskiwaniem inwestorów, panel
analiza danych
ekspertów

10. Czy zrealizowane projekty przyczyniły
się do wzrostu kapitału społecznego oraz
tożsamości i dumy lokalnej?

Ankiety wśród mieszkańców,
indywidualne wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii

Jakościowa i ilościowa
analiza danych

11. Czy zrealizowane projekty sprzyjają
zachowaniu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego gmin/ powiatów?

Indywidualne wywiady pogłębione
z beneficjentami, indywidualne
wywiady pogłębione z lokalnymi
liderami opinii, kwerenda istniejącej
literatury naukowej w zakresie
badanego tematu

Jakościowa i ilościowa
analiza danych

12. Jakie podstawowe mechanizmy decydują
o dużym lub a contrario małym wpływie
poszczególnych projektów na rozwój
lokalny i regionalny? Czy są one bardziej
związane z cechami projektu, cechami
miejsca, w którym go zrealizowano, czy też
zależą od innych czynników?

Wyniki analiz: wywiadów
indywidualnych/studiów przypadku,
Analiza ekspercka
wniosków z panelu ekspertów,
Wykonawcy
kwerenda istniejącej literatury
naukowej w zakresie badanego tematu

Jakościowa analiza
danych

13. Jakie czynniki i trendy zewnętrzne sprzyjały
lub też były niekorzystne dla realizacji inwestycji Ankiety wśród beneficjentów,
w kontekście założonych w niej celów rozwoju indywidualne wywiady pogłębione
lokalnego i regionalnego w trakcie jej
z beneficjentami
implementacji oraz po jej zakończeniu?

Analiza ekspercka
Wykonawcy

14. Czy i w jakim stopniu zrealizowane
projekty przyczyniły się do przezwyciężenia
słabych stron i barier wskazanych
w lokalnych dokumentach programowych
i strategiach samorządów?

Analiza zawartości dokumentów
strategicznych oraz oficjalnych stron
internetowych samorządów, panel
ekspertów

Analiza ekspercka
Wykonawcy

15. Czy stworzony dzięki wsparciu potencjał
jest w dostateczny sposób wykorzystywany
i promowany?

Analiza zawartości publikatorów
i zawartości dokumentów
strategicznych oraz oficjalnych
stron internetowych samorządów,
indywidualne wywiady pogłębione
z liderami opinii, panel ekspertów

Analiza zawartości
mediów, jakościowa
i ilościowa analiza
danych

16. Czy efekty realizacji inwestycji okazały
się trwałe, z perspektywy kilku lat po
zakończeniu projektu?

Ankiety wśród beneficjentów, indywidualne
wywiady pogłębione z beneficjentami,
Jakościowa i ilościowa
kartowanie i inwentaryzacja terenowa,
analiza danych
indywidualne wywiady pogłębione
z lokalnymi liderami opinii
Źródło: opracowanie własne.
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Zwiedzający muzea i oddziały
muzealne
Miejsca na widowni w stałej sali
w teatrach i instytucjach muzycznych
Przedstawienia/koncerty
Widzowie/słuchacze
Ludność na 1 miejsce
w teatrach i instytucjach muzycznych
Widzowie i słuchacze
w teatrach i instytucjach muzycznych
na 1000 ludności
Widzowie kin ogółem
Widzowie w multipleksach
Widzowie w kinach
na 1000 ludności
Pracownicy bibliotek
Czytelnicy w ciągu roku
Czytelnicy bibliotek publicznych na
1000 ludności
Uczestnicy imprez w domach
i ośrodkach kultury, klubach,
świetlicach
Członkowie zespołów artystycznych
Członkowie kół (klubów)
Liczba ludności

2006

2008

2009

47 383

54 961

70 120
55 458

70 526

4 713 816

23 333

2 467 310

232

38 190 608 38 132 277 38 135 876 38 167 329

287 278

34 455 370

172

1 096 064

2 139

578

16 794

250 007

202 552

171

6 553 760

18 446

1 024

274 232

281 231

235 681

30 213 027 33 612 049

184

198

6 529 954

17 972

17 566
7 023 259

17 375

7 576 405

924

849

1 617 209

14 544 720 20 244 381 22 683 294 25 750 808
661

2 727 657

546,92

25 243 139 32 362 507 35 179 453 38 975 258

304,16

541,18

239,85

251,77

249,22

543,87

1 118 656

4 425

8 621

706 300

2003

4 669 450

29 292

34 251

3 460 321

215

1 004 950

2 183

932

2 757 685

4 359 128

256,72

455,26

1 262 258

4 762

10 256

843 117

2006

4 647 503

197

918 032

2 172

1 095

3 165 814

5 087 347

322,31

527,92

1 526 188

6 656

8 800

1 287 756

2008

4 641 993

31 320

38 253

3 692 280

195

904 055

2 184

1 231

3 660 318

5 716 174

345,14

533,42

1 659 886

6 708

8 700

1 090 820

2009

Województwo śląskie

301,38

539,94

572,99

9 600 669 11 593 480 11 498 720

46 167

9 518 872

70 611

66 651

16 881 194 18 191 269 20 726 517 21 235 094

2003

Polska

12,25

11,72

12,18

10,29

14,31

12,43

13,62

13,47

13,15

10,05

14,52

4,63

2006

12,19

14,06

12,09

13,96

14,46

13,16

12,11

12,55

6,21

2008

12,16

11,42

13,32

10,72

13,79

11,84

14,21

14,67

14,44

12,10

12,34

5,14

2009

117

87

96

95

2003

117

110

102

84

2006

115

119

106

97

2008

113

120

115

99

2009

Poziom uczestnictwa
w kulturze/wskaźnik
dostępności infrastruktury
kulturalnej jeśli Polska = 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

12,34

8,29

9,90

8,17

14,47

12,31

11,12

10,81

11,75

9,58

12,93

4,18

2003

Udział województwa śląskiego
w kraju

Załącznik 4. Zmiany w konsumpcji kulturalnej i dostępności do dóbr i usług kultury na
terenie województwa śląskiego w latach 2003-2009 na tle całego kraju w świetle danych
statystycznych GUS
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146

31,0

321

702

22,6

Czytelnicy
w ciągu roku
w tys.

Czytelnicy
bibliotek
publicznych
na 1000 ludności

Wypożyczenia
księgozbioru
na zewnątrz
w tys. woluminów

Wypożyczenia
księgozbioru
na 1 czytelnika
w woluminach

4 425

45

Pracownicy
bibliotek

Księgozbiór
bibliotek
na 1000 ludności

5 372

Ludność na
1 placówkę
biblioteczną

2003

22,6

650

299

28,7

4 819

47

5 321

2006

Jaworzno

15,7

568

381

36,2

5 290

57

5 590

2009

19,2

463

126

24,1

2 102

63

14 697

2003

20,5

359

94

17,5

1 706

57

15 545

2006

Bytom

20,1

247

67

12,3

1 650

58

14 058

2009

14,9

115

241

7,7

2 492

12

16 122

2003

13,8

100

225

7,2

3 075

13

10 734

2006

Żywiec

3 552

2 139

5 256

2003

3 647

2 183

5 288

2006

12,6

77

191

20,3

20 380

215

3 515

17 375

3 602

2003

3 554

17 566

3 733

2006

3 518

18 446

3 871

2009

19,8

17 900

195

19,8

150
132

198

19,1

134
409

184

18,7

122
430

172

904,1 7 576,4 7 023,3 6 553,8

3 641

2 184

5 434

2009

Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

21,1

23 174

232

6,1 1 096,1 1 005,0

2 549

14

16 019

2009

Województwo Śląskie

Załącznik 5. Placówki biblioteczne i wskaźniki dotyczące czytelnictwa w miastach
województwa śląskiego, w których realizowane były projekty ZPORR związane
z infrastrukturą bibliotek na tle województwa i kraju w latach 2003-2009

485 577
150 339

w tym w hotelach 6 863 498 9 405 977 10 739 088 10 641 809

3 861 942

693 387

665 492

601 100

4,57

357 366

7 828 230 10 555 119 10 173 237

1 668 469

9 609 447

w tym turystom
zagranicznym

1 632 897

7,13

1 558 383

902 128

w tym w hotelach 12 652 587 17 639 934 19 849 679 19 444 565

259 506

7,07

7,99

7,86

5,89

8,92

6,66

2003

6,24

273 693

911 498

1 693 286

15 364

39 266

146

473

2009

udzielone noclegi 45 347 845 51 234 965 56 645 518 55 020 067 2 827 564 4 247 946 4 333 866 4 437 815
ogółem

4 046 312

877 293

1 647 814

12 982

35 528

117

423

2008

4,51

4 313 578

815 934

1 579 037

12 278

35 179

112

426

2006

6,57

8,83

8,29

6,34

8,67

9,02

9,18

6,12

8,65

6,36

2006

6,54

8,23

7,65

6,41

8,17

8,43

8,33

5,95

7,86

6,17

2008

205

331

1187

87

180

384

3,07

15,62

0,03

0,19

2003

252

509

1442

101

279

507

4,34

15,89

0,04

0,18

2009

Polska

76

191

600

32

103

248

1,95

7,45

0,02

0,10

2003

130

359

956

51

196

365

3,31

8,46

0,03

0,10

2009

1,23

1,54

1,21

1,16

1,55

1,32

1,41

1,02

1,42

0,98

1,71

1,88

1,59

1,60

1,91

1,47

1,69

1,14

1,44

1,01

WojeWojewództwo
Polska wództwo
śląskie
śląskie

2009 jeśli
2003=100

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

6,26

8,58

8,07

6,12

8,57

8,75

9,28

6,47

8,94

6,76

2009

Udział województwa śląskiego
w kraju

236 482

w tym turyści
zagraniczni

3 331 870

1 170 530

14 644 254 17 512 115 19 556 102 19 353 712

korzystający
z noclegów
ogółem

155 819

596 998

9 212

133 753

574 612

165 595

117 138

w tym w hotelach

474

2003

35 118

6 992

2009

606 501

596 460

miejsca
noclegowe
ogółem

1 488

6 857

2008

103

1 295

6 694

2006

Województwo śląskie

1 634

1 155

7 116

w tym hotele

obiekty
zbiorowego
zakwaterowania
ogółem

2003

Polska

Dany wskaźnik na 1000
ludności

Załącznik 6. Dane dotyczące obiektów zbiorowego zakwaterowania turystycznego i ich
wykorzystania dla województwa śląskiego na tle całego kraju
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147

148

Liczba
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

01.0130.09.
2010

Liczba odwiedzających/widzów/użytkowników deklarowana w ankietach beneficjentów

602
bd
100
315
103
163

bd
81
343
0
129

155

102

674

200

100

251

473

453

151

223

2009
149

2008

Źródło: opracowanie własne.

Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu
Żywiec
22000
12000
14000
23118
32680
49000
70000
Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu
Nautica – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach
Gorzyce
43878
–
–
–
–
10497 198946 207617 152000
– budowa krytej pływalni
Rewitalizacja obszaru po przemysłowego
Marklowice
10000
–
–
–
–
–
10000
20000
15000
– Tropikalna Wyspa etap I w Marklowicach
Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie
Częstochowa 4200000
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Modernizacja i rewaloryzacja budynku głównego Teatru
Polskiego
Bielsko-Biała
43920
46082
41005
40990
46494
39452
44767
67912
39963
i Małej Sceny w Bielsku-Białej
Centrum Sztuki Filmowej - Przebudowa i adaptacja kina
Katowice
70400
37275 104355 106059 176371 126157
„Kosmos” w Katowicach
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
Koszęcin
10000
32250
31409
39338
30325
99686
67355
60222 103670
Rekonstrukcja pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego
Rudy
28000 10 000
bd
bd
bd
bd
bd
bd 25 000
w Rudach
Rynek jako Salon Miasta - Rewitalizacja Rynku w Ustroniu
Ustroń
160000
85000
86000
91000
93000 105000 130000 160000 134000
Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie
Pszczyna
59000 110 673 106 629 120 480 161 700 186 965 202 346 185 938 133 867
Budowa Pokazowej Zagrody Żubrów
Pszczyna
106629
109 929 183 000
w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki
Zabrze
12363
9 475
9 510 11 721 11 175 16 753 16 007 20 161 13 065
Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza
Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie Parkowe
Gmina Janów
45000
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
Jaworzno
180000
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Pasterski Szlak Papieski z infrastrukturą towarzyszącą
Węgierska
10000
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
w gminie Węgierska Górka
Górka

Nazwa projektu

Miejsce
realizacji
projektu

Liczba deklarowana
we wniosku
a w ankiecie
(wniosek = 100)

Załącznik 7. Liczba odwiedzających/użytkowników danego obiektu deklarowana przez
Beneficjentów we wniosku projektowym i w ankietach przeprowadzonych na potrzeby badania

Bytom

Jaworze

Katowice

Koniecpol

Marklowice

Pszczyna

Sosnowiec

Żywiec

Razem

Załącznik 8. Charakterystyka respondentów badania
ankietowego

kobieta

70

71

95

65

85

53

56

76

571

mężczyzna

18

28

37

28

22

7

18

37

195

2

3

4

2

0

1

2

5

19

28

1

29

31

1

18

27

29

164

21-30

6

6

14

1

7

3

5

5

47

31-40

38

57

51

39

72

25

33

41

356

41-50

14

33

26

22

21

13

10

39

178

51-60

3

5

9

2

5

1

0

3

28

więcej niż 60 lat

0

0

5

0

1

0

0

0

6

brak danych

1

0

2

0

0

1

1

1

6

30

30

3

19

27

30

158

cecha

PŁEĆ

brak danych
WIEK
do 20 lat

WYKSZTAŁCENIE
podstawowe

19

zasadnicze zawodowe

15

26

31

11

48

13

2

11

157

średnie

34

37

45

36

37

13

24

29

255

wyższe

21

39

29

15

18

15

22

47

206

1

0

1

3

1

1

1

1

9

28

35

35

14

40

12

18

45

227

3

29

7

11

6

13

10

10

89

praca w firmie prywatnej

14

30

37

22

29

11

18

23

184

uczeń/student(ka)

28

32

30

2

19

28

30

169

renta/emerytura

3

11

5

8

2

29

niepracujacy(a)

3

2

1

1

11

bezrobotny(a)

4

1

5

7

3

inne

2

4

3

2

3

brak danych

5

1

5

3

5

9

15

8

10

dobre

39

46

55

przeciętne

37

39

złe

5

bardzo złe
brak danych

brak danych
GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA
praca w instytucji lub firmie
państwowej
własna działalność gospodarcza

2

2

24

1

4

19

4

1

2

26

5

5

14

16

82

28

57

36

40

56

357

62

50

43

17

17

44

309

0

9

4

1

2

3

0

24

0

1

1

0

0

0

1

0

3

0

1

1

3

1

1

1

2

10

90

102

136

95

107

61

76

118

785

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA
bardzo dobre

LICZBA WYPEŁNIONYCH
ANKIET

Źródło: opracowanie własne.
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regionalny

regionalny

7,72

2,81

0,27

średnia

<5

wzmocnienie
sektora
usługowego

<5

brak

wysoka

lokalny

1,27

Koniecpol

niska

średnia

ponadregionalny
wysoka

regionalny

29,28

Komplementarność
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
z innymi inwestycjami
w gminie/powiecie
Innowacyjność
wysoka
niska
wysoka
wysoka
średnia
projektu
WPŁYW NA WZROST GOSPODARCZY
Łączna liczba stwo25-35
5-10
5-10
25-35
<5
rzonych miejsc pracy
(bezpośrednio
i poprzez efekty
mnożnikowe)
Wpływ na zmiany
wzmocnienie wzmocnienie wzmocnienie wzmocnienie wzmocnienie
sektora
strukturalne
sektora
sektora
sektora
sektora
gospodarki
usługowego usługowego usługowego, usługowego, usługowego
dynamidynamizowanie
zowanie
kreatywnych kreatywnych
działalności działalności

5,19

4,15

2005-2007
58,97

Symfonia

Żywiec

brak

<5

niska

wysoka

ponadlokalny

0,24

0,31

brak

<5

niska

średnia

lokalny

Jaworze

brak

5

wysoka

niska

lokalny

2,71

wzmocnienie
sektora
usługowego

5-10

średnia

subregionalny
wysoka

6,25

brak

5-10

średnia

wysoka

lokalny

3,47

Sosnowiec Marklowice
Bytom
Nadbudowa
ModernizaRewitalizaŚcieżka dla
wież
cja gmachu
Centrum cja Starego
ModernizaBudowa Modernizapieszych
kościoła
Tropikalna głównego
Sztuki
Zamku
cja widowni
rolkowiska cja rynku
i rowerzyp.w. Św.
wyspa
Miejskiej
Filmowej
i Parku
Amfiteatru
stów
Tomasza
Biblioteki
Habsburgów
Apostoła
Publicznej
2005- 2006 2006 - 2008
2006
2006-2007
2006
2006
2006 - 2008 2006 - 2008 2007 - 2008
11,82
4,03
0,36
1,69
0,32
0,41
4,39
8,35
5,46

Katowice

lokalny

2006-2007
8,64

Renowacja
zamku

2007-2008
6,59

Zagroda
Żubrów

Pszczyna

ponadlokalny

Okres realizacji
Całkowita wartość
projektu (mln PLN)
Dofinansowanie
EFRR (mln PLN)
Zasięg oddziaływania

Nazwa projektu

Miejscowość

Załącznik 9. Zestawienie cech i wpływu na otoczenie projektów badanych w ramach
studiów przypadku

Zagroda
Żubrów

nowa oferta

Wpływ na wzrost
silny
tożsamości i dumy
lokalnej
Poprawa jakości
znacząca
bardzo silna bardzo silna
architektury
i przestrzeni
publicznych
Wpływ
silny
bardzo silny bardzo silny
na zachowanie
dziedzictwa kulturowego
WPŁYW NA WIZERUNEK MIEJSCOWOŚCI
Wpływ na
duży w
duży
średni
atrakcyjność
branżach
w branżach
inwestycyjną
powiązanych, powiązanych,
średni w
średni w
pozostałych pozostałych
Siła relacji z innymi
duża
średnia
średnia
podmiotami
Rozpoznawalność
duża
bardzo duża
średnia
projektu w mediach
i przewodnikach

Wpływ na ofertę
turystyczną

Symfonia

Centrum
Sztuki
Filmowej

Katowice

bardzo silna

bardzo silny

średni

średnia
średnia

średnia

silny

słaby,
głównie
pośredni
duża
niska

duży dla
lokalnych
usług
i handlu, niski
w pozostałych
nie dotyczy

bardzo silny

bardzo silna

silny

średni

średni

nie dotyczy

słaby

średni

silna

średni

średni

średni,
rozwinięcie

nie dotyczy

słaby

nie dotyczy

średnia

słaby

średni

nie dotyczy

Jaworze

bardzo niska bardzo niska bardzo niska bardzo niska

nie dotyczy

brak

nie dotyczy

słaba

słaby

słaby

nie dotyczy

Koniecpol

niska

słaba

brak

średni

silny

słaby

słaby

brak

niska

nie dotyczy

średni

nie dotyczy

silna

silny

bardzo niska

duża

słaby,
głównie
pośredni

nie dotyczy

bardzo silna

średni

silny,
rozwinięcie
i zróżnicowanie
nowa oferta
brak

średni

Sosnowiec Marklowice
Bytom
Nadbudowa
ModernizaRewitalizaŚcieżka dla
wież
cja gmachu
Modernizacja Starego
Budowa Modernizapieszych
kościoła
Tropikalna głównego
cja widowni
Zamku
rolkowiska cja rynku
i rowerzyp.w. Św.
wyspa
Miejskiej
Amfiteatru
i Parku
stów
Biblioteki
Tomasza
Habsburgów
Apostoła
Publicznej

Żywiec

silny,
silny,
silny, rozwirozwinięcie rozwinięcie
nięcie
i zróżnicowa- i zróżnicowa- i zróżnicowanie
nie
nie
umocnienie
pośredni
pośredni
rozwinięcie
istniejącej
zróżnicowanie
silny
średni
średni
silny

słaby

Renowacja
zamku

Pszczyna

WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA
Wpływ na ofertę
słaby
kulturalną

Nazwa projektu

Miejscowość
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