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Projekty z zakresu środowiska
planowane do realizacji w okresie 
programowania 2007-2013 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na obszarze górskim Sudetów 
Environmental projects to be realised between 2007-2013 
within Regional Operational Programme in the mountainous 
areas of the Sudetes

Streszczenie: Jednym z zasadniczych problemów 
związanych z członkostwem w Unii Europejskiej 
jest wykorzystanie środków Funduszy Struktural-
nych. Pozwolą na to opracowywane przez woje-
wództwa Polski Regionalne Programy Operacyjne 
(RPO) na lata 2007-2013. W celu dopracowania ich 
zapisów stworzono w Województwie Dolnośląskim 
„System ewidencji przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w latach 2007-2013”.
Podstawowym celem niniejszego opracowania była 
analiza projektów z zakresu środowiska zgłoszo-
nych do tego systemu z obszaru górskiego Sudetów. 
Oparto ją o szczegółową analizę rodzajów przed-
sięwzięć, struktury instytucjonalnej beneficjentów, 
wartości dofinansowania z EFRR oraz stopnia przy-
gotowania planowanych przedsięwzięć do realiza-
cji. 
Analiza wykazała, że na obszarze Sudetów przewa-
żają planowane inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, natomiast brak jest przedsięwzięć do-
tyczących ochrony środowiska. Wynika to m.in. ze 
struktury rodzajowej potencjalnych beneficjentów, 
wśród których dominują jednostki samorządu tery-
torialnego. Realizacja projektów zgodnie z obecną 
strukturą zadań wpisanych do „systemu ewidencji 
przedsięwzięć” na lata 2007-2013 może spowodo-
wać brak równowagi między celami ochrony śro-
dowiska, a rzeczywistą strukturą inwestycji. Jednym 
z zasadniczych wyzwań w przyszłym okresie pro-
gramowania jest więc pogodzenie potrzeb społecz-
ności lokalnych z potrzebami środowiska.

Abstract: One of the crucial problems connec-
ted with our membership in the European Union 
is allocation of the Structural Funds. It will be 
made possible owing to Regional Operational 
Programmes (ROPs) for the years 2007-2013 
designed by Polish voivodeships. In order to im-
prove their content the Dolnośląskie Voivode-
ship created ‘Registration system for the enter-
prises planned for the years 2007-2013’.
The main aim of this work was to evaluate the 
environmental projects submitted to this system 
from the area of the Sudetes. It was based on a 
detailed analysis of the enterprise types, institu-
tional structure of the beneficiaries, the amount 
of funds obtained from ERDF as well as the stage 
of preparation of the planned enterprises for re-
alization.
The analysis has shown that in the area of the Su-
detes the majority of planned investments con-
cern technical infrastructure and there are no en-
terprises dedicated specifically to the protection 
of the environment. This is largely caused by the 
fact that the dominant types of potential benefi-
ciaries are local government units. The execu-
tion of projects in accordance with the present 
structure of tasks planned in registration system 
for the years 2007-2013 may result in imbalance 
between environment protection policy and ac-
tual structure of investments. One of the funda-
mental challenges in the nearest programming 
period is therefore the reconciliation of social 
and local needs with the needs of environment.
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1. Wprowadzenie
Zgodnie z przygotowanymi aktami prawnymi określającymi funkcjonowanie Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności Rada Europejska na poziomie Wspólnoty przygotowała strategiczne wytyczne 
w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, określające indykatywne ramy 
interwencji funduszy, z uwzględnieniem innych polityk Wspólnoty. Na podstawie tych za-
pisów Polska opracowała Narodową Strategię Spójności 2007-2013 (NSS), która integruje 
główne priorytety Wspólnoty z priorytetami polskimi, uwzględniając jednocześnie zapisy 
Krajowego Programu Reform, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizboń-
skiej (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2006).

Dla realizacji NSS polskie regiony zobowiązane są do przygotowania Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych, które są dokumentem spajającym wszystkie działania o charakterze 
rozwojowym, w ramach których będą realizowane zadania jednostek samorządu terytorial-
nego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji publicznych i pry-
watnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główne zamierzenia i osie priorytetowe RPO dla Dolnego Śląska z jednej strony są usta-
lane w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa do 2020 r., a z drugiej muszą wpisy-
wać się w cele i priorytety Narodowej Strategii Spójności. Jednocześnie jego zapisy powinny 
uwzględniać treść rozporządzeń UE dotyczących funduszy strukturalnych w przyszłym okre-
sie programowania (Regionalny Program Operacyjny, 2006).

W celu lepszego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako instytucja przygotowująca RPO, stworzył 
tzw. „System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2007 – 2013”. 
Głównym jego założeniem była identyfikacja potrzeb regionu, umożliwiająca dopracowa-
nie zapisów RPO. Odbywała się ona poprzez analizę głównych inicjatyw planowanych do 
realizacji w latach 2007 – 2013 zgłoszonych do systemu przez wszystkie uprawnione in-
stytucje. Informacja o systemie została przekazana partnerom społeczno – gospodarczym 
(potencjalnym beneficjentom końcowym RPO) za pośrednictwem mediów, organizowanych 
konferencji oraz rozsyłanych pisemnych informacji. Należy zaznaczyć, ze wprowadzenie do 
systemu przedsięwzięcia było całkowicie dobrowolne i nie pociągało za sobą jakichkolwiek 
konsekwencji.

Procedura funkcjonowania systemu była następująca:

• podmioty, instytucje zainteresowane wprowadzeniem planowanego przedsięwzięcia 
do systemu przesyłały za pomocą faksu tzw. formularz zgłoszeniowy i na jego podsta-
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wie otrzymywały hasło i login do systemu, który przypisywany był do zgłaszającego 
i pozwalał na wprowadzenie przez niego dowolnej liczby przedsięwzięć,

• po załogowaniu do systemu zgłaszający wypełniał tzw. kartę przedsięwzięcia, która 
zawierała dokładne informacje o planowanych inwestycjach w przyszłym okresie pro-
gramowania.

Nabór do systemu przebiegał dwuetapowo i funkcjonował z niewielką przerwą od listo-
pada 2005 roku do końca stycznia 2006 roku. Po zakończeniu drugiego etapu wprowadzone 
do systemu przedsięwzięcia zostały przeanalizowane i przyporządkowane do priorytetów 
tworzonych w ramach RPO. Pozwoliło to na dopracowanie proponowanych zapisów RPO 
tak, aby w najlepszy sposób wykorzystać w przyszłym okresie programowania środki otrzy-
mane z Unii Europejskiej. Nie wiązało się przy tym z istotnymi zmianami o charakterze me-
rytorycznym, a jedynie służyło takiemu doprecyzowaniu treści dokumentu, aby umożliwić 
skuteczną realizację większości zamierzeń. Przeprowadzony nabór do systemu był jednym 
z pierwszych w kraju i stanowił przykład dla innych województw zaangażowania partnerów 
społeczno-gospodarczych w przygotowania Regionalnych Programów Operacyjnych. Infor-
macje zawarte w systemie stanowiły źródło danych dla niniejszego opracowania.

Przedmiotem analizy niniejszej pracy są przedsięwzięcia, które zostały przyporządkowa-
ne do priorytetu 5 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodno-
ści biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku (w skrócie: „Środowisko”) z obsza-
ru górskiego Sudetów. Przyporządkowanie to przeprowadził zespół przygotowujący RPO. 
W ramach tego priorytetu mogły być zgłaszane przedsięwzięcia wpisujące się w kategorie 
interwencji funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013 przyporządkowane do ochrony 
środowiska i zapobiegania zagrożeniom (szczegółowy wykaz – por. ryc. 3).

2. Cel, zakres i obszar badań
Podstawowym celem niniejszej pracy było:

• przeprowadzenie analizy rodzajów oraz wielkości przedsięwzięć, struktury instytucjo-
nalnej beneficjentów, ocena przedsięwzięć planowanych do realizacji,

• określenie stopnia przygotowania potencjalnych beneficjentów z obszaru Sudetów do 
wykorzystania środków pomocowych w latach 2007-2013,

• określenie zasadniczych problemów polityki z zakresu ochrony i kształtowania środo-
wiska wynikających z planowanych przedsięwzięć. 

Ogółem do systemu wprowadzono 3259 planowanych działań na łączną wartość ponad 
24 miliardów PLN, przy czym z zakresu ochrony środowiska było to 557 zgłoszeń na łączną 
wartość ponad 3,5 mld PLN. Projekty środowiskowe stanowiły drugą po transporcie dominu-
jącą grupę wprowadzonych do systemu. Planowane inwestycje z obszaru Sudetów stanowiły 
ponad 1/3 wszystkich wprowadzonych projektów środowiskowych.

Ponieważ nabór wniosków do systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do reali-
zacji w latach 2007-2013 poprzedzony był intensywną akcją promocyjno-informacyjną, 
a samo zgłoszenie było dobrowolne i stosunkowo proste w realizacji (za pomocą Internetu) 
założono, że zgłoszone inicjatywy pozwalają określić potencjalny popyt ze strony benefi-

Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013...
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cjentów, wskazują również na prawdopodobną strukturę przedsięwzięć oraz wartość pla-
nowanych projektów. Podstawą do analizy stanowiły informacje zawarte w systemie.  
W opracowaniu uwzględniono jedynie obszar górski Sudetów, a do jego delimitacji przyjęto 
kryteria zawarte w następujących dokumentach (JAKUBOWICZ i RACZYK 1998) (ryc. 1):

• opracowaniach naukowych i planistycznych, 

• aktach prawnych i projektach aktów prawnych (np. Ustawa o podatku rolnym z listo-
pada 1984, Uchwała RM ze stycznia 1985),

• Memoriale Górskim (wrzesień 1993) i Europejskiej Karcie Regionów Górskich (czer-
wiec 1994).

HELENA DOBROWOLSKA-KANIEWSKA, ANDRZEJ RACZYK

WAŁBRZYCH

Ryc. 1.  Delimitacja obszaru badań przyjęta w opracowaniu. Źródło: JAKUBOWICZ i RACZYK 1998.
Fig. 1.  Delimitation of the research areas as defined in the work. Source: JAKUBOWICZ & RACZYK 1998.
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OBSZAR PRZYJĘTY DO BADAŃ

DELIMITACJA POGRANICZA
(w:) „Studium koordynacyjne polsko-czeskie”, 1991

OBSZAR SUDETÓW
(w:) „Koncepcja rozwoju turystyki w Sudetach i Karpatach”, 1991

SUDETY – OBSZAR PROBLEMOWY
(w:) „Sudety obszar problemowy”, 1991

ZASIĘG PRZESTRZENNY REGIONU SUDECKIEGO
(w:) „Przestrzenne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów”, 1993

ZIEMIE GÓRSKIE W UJĘCIU PRACOWNI PLANÓW REGIONALNYCH PRZY WKPG (PWRN – Wrocław)
(w:) „Materiały studialne do prognozy ziem górskich woj. wrocławskiego w latach 1970-1985”, Wrocław, 1971

Objaśnienia do ryciny:
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 W oparciu o analizę tych dokumentów przyjęto, że:

1. dla potrzeb programowania rozwoju regionalnego podstawowym kryterium zaliczenia 
danej jednostki administracyjnej (gminy i miasta) do obszarów górskich i górzystych 
jest położenie powyżej 350 m. n.p.m. ponad 50 % jej powierzchni, 

2. dla potrzeb gospodarki rolnej do terenów górskich i górzystych zaliczyć należy miej-
scowości, w których ponad 50 % użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m. 
n.p.m. oraz miejscowości, w których ponad 50 % użytków rolnych leży na stokach 
o nachyleniu przekraczającym 12 stopni.

3. Analiza projektów zgłoszonych do systemu
Przeprowadzona analiza planowanych inwestycji wykazała, że rozkład wartości tych pro-

jektów charakteryzował się dużą asymetrią prawostronną (ryc. 2). Cechą charakterystyczną 
była przy tym dominacja projektów o relatywnie średniej wartości (do 1 mln Euro). Stanowiło 
to po części konsekwencję tego, iż projekty duże (ze względu na wartość) przewidziane są 
do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. W rozkładzie wyróżnia-
ła się również subpopulacja projektów większych, o wartości 2-5 mln Euro. Należy podkre-
ślić stosunkowo niewielką liczbę projektów o małych i bardzo małych wartościach (do 200 
tys. EURO), co wiąże się ze strukturą rodzajową projektów oraz beneficjentów.

Projekty odnoszące się do obszaru wielu gmin były relatywnie niewielkie pod względem 
skali wartości. Obejmowały one obszar całego województwa lub wyróżnionego obszaru 
regionu (np. dorzecza rzek).

Zdecydowana większość planowanych przedsięwzięć obejmowała inwestycje infrastruk-
turalne z zakresu kanalizacji, wodociągów oraz kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej 
– łącznie stanowiły one ponad 90% wszystkich projektów (ryc. 3). Należy przy tym podkre-
ślić, że dotychczasowe analizy prowadzone przez szereg autorów (np. CIOK 1993, CZERWIŃSKI 
1993, BINKIEWICZ 2004, FURMANKIEWICZ i POTOCKI 2004) wskazywały na nieco inne, rzeczywiste 
problemy stanu środowiska obszaru Sudetów, związane m.in. z:

• gospodarką odpadami (np. dzikie wysypiska śmieci, wysypiska nie spełniające norm 
sanitarnych etc.),

• presją nadmiernego ruchu turystycznego w niektórych obszarach chronionych,

• degradacją lasów spowodowaną zanieczyszczeniami powietrza,

• zagrożeniami środowiska stanowiącymi konsekwencję działalności przemysłowej (byłej 
i obecnej), w tym zagadnienia związane z rekultywacją obszarów poprzemysłowych,

• zagospodarowaniem obszarów chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000 i kon-
trowersji związanych z jej wprowadzaniem.

W zgłoszonych projektach zagadnienia te w zasadzie nie zostały odzwierciedlone. Bar-
dzo nikłym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się projekty z zakresu ochrony bioróż-
norodności, rekultywacji obszarów zdegradowanych, gospodarki odpadami oraz monitorin-
gu zagrożeń i stanu środowiska. Nie zgłoszono również żadnego przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony powietrza oraz typowych „miękkich” projektów odnoszących się do szeroko pojętej 
edukacji ekologicznej (np. ścieżki dydaktyczne, punkty widokowe, itp.).

Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013...
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Ryc. 2. Histogram wartości projektów z zakresu środowiska zgłoszonych do Systemu Ewidencji 
Przedsięwzięć na lata 2007- 2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Fig. 2. Histogram of the values of projects submitted to the Enterprise Registration System for the 
years 2007-2013. Source: Author’s own work based on the data from the Marshall’s Office of 
Dolnośląskie Voivodeship.
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Jest to sytuacja niepokojąca. Przeniesienie planowanej struktury projektów na etap reali-
zacji może spowodować dysfunkcyjność realizowanej polityki regionalnej w zakresie śro-
dowiska. Wynika to z tego, iż wprawdzie wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia kwalifikują 
się do wsparcia, ale dotyczą praktycznie jednego zagadnienia – infrastruktury technicznej 
(w tym ograniczonej w zasadzie tylko do wodociągów i kanalizacji). Sytuacja taka nie wyni-
ka z błędnych założeń polityki regionalnej, ale z czynników warunkowanych rzeczywistymi 
potrzebami społeczności lokalnych, będących konsekwencją długoletnich zaniedbań inwe-
stycyjnych obszaru Sudetów. Zasadniczym problemem jest więc dokonanie istotnego wybo-

Ryc. 3. Liczba projektów z zakresu środowiska zgłoszonych do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć 
według kategorii interwencji na lata 2007-2013. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Fig. 3. The number of environmental projects submitted to the Enterprise Registration System according 
to the intervention category for the years 2007-2013. Source: Author’s own work based on the 
data from the Marshall’s Office of Dolnośląskie Voivodeship.

OBJAŚNIENIA:

Kategorie interwencji w ramach ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, dla których zgłoszono pro-
pozycje projektów w ramach RPO: 44 – Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi; 45 – Woda pitna 
(zarządzanie i dystrybucja); 46 – Wody użytkowe (oczyszczanie); 48 – Zapobieganie i zintegrowana kontrola za-
nieczyszczeń; 49 – Regeneracja obszarów przemysłowych i terenów skażonych; 50 – Promocja bioróżnorodności 
i ochrona natury (w tym program Natura 2000); 53 – Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie 
planów i działań w celu zapobiegania ryzyka naturalnego i technologicznego); 54 – Inne działania na rzecz ochro-
ny środowiska i zapobiegania ryzyku; (Regionalny Program..., 2006); 99 – pozostałe (kategoria wprowadzona przez 
autorów). Na wykresie pominięto kategorie interwencji, do których nie zgłoszono żadnych propozycji projektów: 
47 – Jakość powietrza; 51 – Pomoc MŚP w promocji trwałych systemów produkcji (wprowadzanie skutecznych 
systemów zarządzania środowiskiem oraz adaptacja i użycie technologii zapobiegających zanieczyszczeniom); 
52 – Promocja czystego miejskiego transportu publicznego.

Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013...
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ru pomiędzy zaspokajaniem ważnych skądinąd potrzeb społeczności lokalnych a działania-
mi stricte środowiskowymi, opisanymi powyżej. Racjonalnym wyjściem byłoby znalezienie 
rozwiązania kompromisowego, a więc realizacja zarówno projektów infrastrukturalnych, jak 
i projektów „miękkich”. 

Wydaje się, że głównym powodem dominacji określonego typu projektów była struktu-
ra beneficjentów końcowych (ryc. 4). Ponad 90% wnioskodawców stanowiły jednostki sa-
morządu terytorialnego. Pozostałe kategorie związane były z jednostkami sektora finansów 
publicznych (jednostki budżetowe administracji publicznej, szkoły wyższe, zakłady opieki 
zdrowotnej). Podkreślić należy całkowity brak projektów zgłoszonych przez stowarzyszenia, 
organizacje społeczne i inne sektora non-profit. Świadczy to o braku zainteresowania z ich 
strony kształtowaniem polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska w ramach RPO 
oraz słabym poziomie rozwoju tego sektora (m.in. brak własnych środków finansowych na 
realizację projektów). Wynika to prawdopodobnie m. in. ze względnie niskiego poziomu 
rozwoju kapitału społecznego na badanym obszarze (por. RACZYK 2004). Rozwiązanie tego 
problemu wymaga więc kompleksowego i komplementarnego podejścia, które wykracza 
poza samą politykę z zakresu środowiska. Innymi słowy, podejmowane działania powinny 
mieć swoje odzwierciedlenie również w innych politykach realizowanych na obszarze re-
gionu. 

Ryc. 4. Liczba projektów z zakresu środowiska zgłoszonych do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć 
według rodzaju beneficjentów. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWD.

Fig. 4. The number of environmental projects submitted to the Enterprise Registration System according 
to the types of beneficiaries. Source: Author’s own work based on the data from the Marshall’s 
Office of Dolnośląskie Voivodeship.
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Symptomatyczny był w tym kontekście fakt, iż projekty ponadlokalne w zakresie środo-
wiska były proponowane najczęściej przez beneficjentów zlokalizowanych poza obszarem 
Sudetów. Były to przedsięwzięcia o charakterze kompleksowym, odnoszące się do obszaru 
całego województwa lub jego znacznych części, dlatego też ich wpływ na sytuację środowi-
ska analizowanego obszaru może być relatywnie niewielki (np. ocena stabilności powierzch-
ni górotworu w rejonach zakończonej, aktualnej i przyszłej eksploatacji górniczej, systemy 
„przepławek” dla ryb, itd.). 

Ponieważ głównymi beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego przestrzen-
ne rozmieszczenie projektów stanowiło odzwierciedlenie zainteresowania władz lokalnych 
(ryc. 5). Zastanawiające jest, iż część gmin uzdrowiskowo-turystycznych nie zgłosiła żadnego 
projektu do systemu mimo, iż ich rozwój ekonomiczny w dużym stopniu oparty jest właśnie 
o wykorzystywanie walorów środowiskowych (np. Lądek Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki 
Zdrój, Kudowa Zdrój, Szklarska Poręba). 

Zdecydowana większość projektów została zaplanowana na obszarach wiejskich. Wyni-
kało to w znacznej mierze z większych potrzeb inwestycyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do 
infrastruktury technicznej. 

Badanie zgodności planowanych przedsięwzięć z dokumentami lokalnymi oparto o de-
klaracje beneficjentów. Należy mieć świadomość, iż deklaracja taka nie zawsze odpowiadała 
faktycznemu stanowi, odzwierciedlała jednakże przynajmniej znajomość takich dokumen-
tów, ponieważ beneficjenci musieli je sami wymienić. Na obszarach miejskich i wiejskich 
zgodność ta wystąpiła w ponad 80 % przypadków. Trzeba przy tym podkreślić, iż uwzględ-
niona kategoria „dokumentów lokalnych” była rozumiana bardzo szeroko. Obejmowała ona 
zarówno strategie rozwoju, studia, wieloletnie plany inwestycyjne, itp. Tak wysoka zgodność 
z dokumentami lokalnymi wynikała ze struktury zgłoszonych projektów dotyczących głów-
nie gospodarki wodno-ściekowej, które z reguły są uwzględniane z wyprzedzeniem w więk-
szości tego typu opracowań. Wskazuje to, iż realizacja powyższych przedsięwzięć nie po-
winna napotkać na większe problemy o charakterze formalnym.

Wśród zgłoszonych projektów około połowę stanowiły działania będącą na etapie pomy-
słu. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenie całego województwa udział ten 
był jeszcze większy (około 95%) i wynikał częściowo z ich „nowatorskiego” charakteru (np. 
projekty o charakterze pilotażowym wypracowujące nowe metody monitoringu środowiska). 
Również około 50% projektów posiadało opracowaną wstępną dokumentację. Natomiast 
tylko nieco ponad 20% z nich miało przygotowaną pełną dokumentację techniczną. Mając 
na względzie dominację projektów z zakresu infrastruktury oraz konieczność przedłożenia 
takiej dokumentacji przy aplikowaniu o wsparcie, świadczy to o względnie słabym przygo-
towaniu potencjalnych beneficjentów do wykorzystania środków Funduszy Strukturalnych 
w przyszłym okresie programowania. Może to stanowić pewną barierę w ich absorpcji.

Zdecydowana większość beneficjentów posiadała wcześniejsze doświadczenia w reali-
zacji projektów podobnych do zgłoszonych i o podobnej skali. Szczególnie dotyczyło to 
wnioskodawców realizujących przedsięwzięcia na większych obszarach województwa. 
Było to efektem aktywności beneficjentów z obszaru Sudetów w wykorzystaniu środków 
przedakcesyjnych, jak i środków z programów krajowych.

Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013...
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Ryc. 5.  Przestrzenne rozmieszczenie projektów z zakresu środowiska zgłoszonych do Systemu 
Ewidencji Przedsięwzięć i ich wartość (wg gmin) na obszarze Sudetów. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych UMWD.

Fig. 5.  Spatial distribution of environmental projects submitted to the Enterprise Registration System 
and its cost (in gminas) in the area of the Sudety mountains. Source: Author’s own work based 
on the data from the Marshall’s Office of Dolnośląskie Voivodeship.
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4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza wykazała, iż:

• system ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2007-2013 poka-
zał potencjalny obraz popytu i ogólny stan przygotowań obszaru Sudetów do wykorzy-
stania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,

• w zgłoszonych projektach przeważały przedsięwzięcia o średniej wartości, ze względu 
na strukturę rodzajów planowanych działań brak było projektów małych i bardzo ma-
łych, zorientowanych przede wszystkim na środowisko,

• nabór projektów do systemu ewidencji w ramach RPO pokazał brak świadomości 
roli, jaką powinni pełnić potencjalni beneficjenci w kształtowaniu polityki regionalnej 
i wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Realizacja polityk wspólnotowych w nowym 
okresie programowania wymaga bowiem prowadzenia szerokich konsultacji z partne-
rami społeczno – gospodarczymi przy opracowywaniu dokumentów strategicznym na 
poziomie krajowym i regionalnym,

• bardzo mało zróżnicowana struktura beneficjentów pozbawiona instytucji non-profit 
świadczy o słabym poziomie rozwoju tego sektora (a więc pośrednio także społeczeń-
stwa obywatelskiego  oraz świadomości ekologicznej mieszkańców),

• struktura beneficjentów determinowała charakter podejmowanych przedsięwzięć, 
które w niewielkim tylko stopniu dotyczyły najistotniejszych problemów związanych 
z ochroną środowiska Sudetów, ponieważ preferowały przedsięwzięcia nastawione na 
zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych (infrastruktura techniczna), 

• przeważająca liczba gmin obszaru Sudetów przewidywała wykorzystanie środków po-
mocowych w przyszłym okresie programowania na działania w zakresie środowiska,

• przygotowania do realizacji planowanych przedsięwzięć w przeważającej części przy-
padków znajdowały się jedynie w początkowej fazie (na etapie pomysłu lub wstępne-
go planowania). Może to stanowić pewną barierę w przyszłym wykorzystaniu środków 
pomocowych.

W przyszłości w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych istotnym problemem wydaje 
się wyważenie pomiędzy potrzebami społeczności lokalnych a potrzebami ochrony środo-
wiska przyrodniczego, których zaspokajanie nie jest należycie reprezentowane. Zdaniem 
autorów wynika to przede wszystkim ze słabości sektora pozarządowego i relatywnie słabej 
świadomości ekologicznej „decydentów”. Wydaje się, że kluczową rolę w realizacji wła-
ściwej polityki środowiskowej w tym obszarze odgrywać powinna edukacja ekologiczna. 
Kształtowanie polityki z zakresu środowiska wymaga ponadto kompleksowego i spójnego 
podejścia we wszystkich politykach realizowanych na obszarze Sudetów. Celowe byłoby 
wypracowanie w przyszłości lepszych metod promocji i upowszechniania informacji o przy-
gotowywanych dokumentach o charakterze strategicznym oraz tworzonych w związku z tym 
różnego typu baz danych projektów, tak, aby dotarły one do szerokiego grona potencjalnych 
beneficjentów, zwłaszcza beneficjentów sektora non-profit.

Projekty z zakresu środowiska planowane do realizacji w okresie programowania 2007-2013...
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