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FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WOJEWÓDZTWACH
– ANALIZA STATYSTYCZNA
Streszczenie: W artykule zastosowano statystyczną analizę projektów dofinansowanych
z Funduszy Europejskich w latach 2004-2013. Analiza została przeprowadzona na przykładzie województw. Celem artykułu jest uporządkowanie województw tak, aby powstały grupy jednorodne pod względem tematyki realizowanych projektów dofinansowanych
z Funduszy Europejskich. Do grupowania województw wykorzystano diagram Czekanowskiego.
Słowa kluczowe: Fundusze Europejskie, analiza statystyczna, diagram Czekanowskiego.

Wprowadzenie
Polska jest największym beneficjentem Funduszy Europejskich (FE) pod
względem kwot przekazanych przez Komisję Europejską (KE). Komisja ta
przydzieliła Polsce w płatnościach zaliczkowych i refundacjach 55 mld euro, co
stanowi 82% środków przyznanych Polsce na lata 2007-2013 [www 1], a więc
wykorzystanie środków jest na wysokim poziomie.
Celem niniejszej analizy jest zbadanie zmian wartości projektów współfinansowanych przez UE pod względem tematów projektów w latach 2004-2006
oraz 2007-2013 w poszczególnych województwach. Zweryfikowane zostaną
również następujące hipotezy badawcze:
− w najbogatszych województwach UE dofinansowała projekty o największej
łącznej wartości, ponieważ właśnie te województwa same mogą zainwestować najwięcej pieniędzy,
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− województwa mające największą liczbę mieszkańców realizowały najwięcej
projektów, ponieważ większość z nich została złożona przez osoby prywatne,
a nie instytucje samorządowe,
− tematy projektów, na które przeznaczano największe pieniądze, realizowanych i współfinansowanych z Funduszy Europejskich w różnych województwach, są różne ze względu na odmienne położenie geograficzne, stopień
zurbanizowania oraz gęstość zaludnienia, ale mimo to tworzą grupy, w których kwoty projektów oraz wielkość dofinansowania projektów w poszczególnych sferach tematycznych są podobne.
Analiza taka jest tym ważniejsza, że z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014-2020, samorządy
województw będą zarządzać w sumie ponad 31 mld euro. To prawie 40% całej
kwoty. Dla porównania w latach poprzednich regiony miały do dyspozycji ok. 25%
środków. Zwiększona została zatem rola regionów w zakresie zarządzania środkami unijnymi [www 1]. Analiza da również odpowiedź na pytanie, w których
województwach przedsiębiorstwa prywatne lub osoby zarządzające jednostkami
samorządowymi dostawały największe dofinansowanie ze środków UE na realizację zaplanowanych projektów.
Wszystkie dane dotyczące projektów współfinansowanych przez UE pochodzą ze strony internetowej o dotacjach europejskich [www 2], natomiast
dane dotyczące ilości mieszkańców oraz wielkości PKB – ze strony internetowej
GUS [www 3].

1. Wykorzystanie Funduszy Europejskich w latach 2004-2013
W latach 2004-2013 w Polsce złożono 187 825 wniosków, które zostały dofinansowane ze środków unijnych. Wartość wszystkich realizowanych projektów
wyniosła 665 304,4 mln zł, z czego 365 181,5 mln zł pochodziło z FE. Dzięki dofinansowaniu z FE prawie 55% wartości projektów zostało sfinansowanych z pieniędzy pochodzących z budżetu UE.
Wartość realizowanych projektów oraz dofinansowania w poszczególnych okresach finansowania przez UE były różne. W latach 2004-2006 zostały zrealizowane
projekty o łącznej wartości 98 543,15 zł, a w latach 2007-2013 – 566 761,29 zł. Drugi okres był ponad dwa razy dłuższy, ale wzrost wartości realizowanych projektów
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wyniósł 475%.
4
Równiież wartość kwoty
k
dofinaansowania z Funduszy
F
Euuropejskich
wzrosła w latach 20077-2013 w stossunku do lat 2004-2006
2
o 486%1.
Na taak duży wzroost wartości projektów oraz
o
dofinanssowania nie m
miał dużego wpływ
wu wzrost licczby przyjętyych wniosków
w; wyniósł on
o jedynie 144%. Skoro
nie wzrosst liczby przzyjętych wnniosków, to wartość reallizowanych projektów
miała głów
wny wpływ na wzrost zaarówno łaczn
nej wartości realizowanyych projektów, jak i wielkości dofinansowan
d
nia. W latach
h 2004-20066 średnia warrtość realizowanegoo projektu wyyniosła 1,124 mln zł, a w latach 20007-2013 – 5665,9 tys. zł
(wzrost o 403%). Z kolei
k
dofinansowanie ze środków
ś
KE, przypadająące średnio
004-2006 do 3,113 mln zzł w latach
na 1 projeekt, wzrosło z 608 tys. złł w latach 20
2007-2013 (o 412%).
Wartto zauważyć,, że w latachh 2004-2006 wartość proojektów realiizowanych
przy dofinnansowaniu z Funduszy Europejskich
E
przypadającaa na 1 osobęę2 wyniosła
2585 zł, a w latach 20007-2013 – 144 723 zł (wzrrost o 470%).. W przypadkku dofinank
te wyniiosły odpowiednio 1397 zł
z i 8103 zł (w
wzrost o 480%
%).
sowania kwoty

1.1. Analiza wykorzzystania Fu
unduszy Eurropejskich w wojewód
dztwach
w lattach 2004-22006
Wykorzystanie Funduszy
F
Euuropejskich w poszczególnych wojew
wództwach
było nieróównomierne.. Liczba projjektów realizzowanych prrzy współudzziale środków pochhodzących z FE
F została prrzedstawionaa na rys. 1.
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Rys. 1. Licczba projektów
w realizowanycch przy dofinan
nsowaniu z FE
E w województtwach
w latach
l
2004-20006
1
2

Dofinanssowanie w latacch 2004-2006 wyniosło
w
53 263 mln zł, natom
miast w latach 2007-2013 –
311 918 mln
m zł.
Liczbę luudności wzięto odpowiednio z lat 2006 i 2013
3.
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n
wniosków o dofinansowan
d
nie zostało pprzyjętych
Zdeccydowanie najmniej
w wojewóództwach lubbuskim i opolskim, a naajwięcej w mazowieckim
m
m, wielkopolskim i lubelskim. Różna liczbba przyjętych
h wniosków
w o dofinansowanie ze
środków UE
U może zalleżeć niewąttpliwie od licczby mieszkaańców poszcczególnych
wojewódzztw, dlatego na rys. 2 przedstawion
p
o liczbę reaalizowanych projektów
przy wspóółudziale FE przypadająccych na 10 ty
ys. mieszkańców.
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Rys. 2. Licczba projektów
w realizowanycch przy dofinan
nsowaniu z FE
E, przypadającaa
na 10 tys. mieszkkańców wojew
wództw w latach
h 2004-2006

dająca na 10 tys. mieszkaańców, jest
Liczbba realizowaanych projekttów, przypad
zdecydow
wanie najmniiejsza w wojeewództwie śląskim, a najjwiększa w w
województwach lubbelskim i poddlaskim. Wsspółczynnik korelacji linniowej Pearsoona [Ostasiewicz, Rusak
R
i Sieddlecka, 2001]] pomiędzy liczbą mieszzkańców a liiczbą dofinansowannych wnioskóów wyniósł 0,66,
0
a więc zależność jest dodatnia.
Czy największa liczba przyjjętych projek
któw oznaczza również nnajwiększą
p
orraz największzą kwotę do
ofinansowaniia? Czy możże wartość
wartość projektów
projektów
w zależy od PKB
P
wypracoowanego w poszczególny
p
ych wojewóddztwach?
Na rys.
r
3 przedstawiono waartości projeektów realizowanych prrzy współudziale Unii
U Europejsskiej, kwoty dofinansowaania oraz waartość PKB w poszczególnych województwa
w
ach w 2006 r.
r
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Rys. 3. Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),
wielkość dofinansowania (w mln zł) w latach 2004-2006 oraz PKB (w mln zł)
w województwach w 2006 r.

Z rys. 3 wynika, że zarówno wartość projektów, jak i wielkość dofinansowania tych projektów zależy od wielkości PKB w poszczególnych województwach. Wyjątek stanowi województwo małopolskie, w którym przy stosunkowo
wysokim PKB wartość projektów współfinansowanych przez UE była na średnim poziomie. Porównując rys. 1 i 3, można zauważyć, że wartość realizowanych projektów oraz ich dofinansowanie z FE w umiarkowanym stopniu zależy
od ich liczby. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy wartością
realizowanych projektów a ich liczbą wyniósł 0,68.
Wartość realizowanych projektów oraz wielkość dofinansowania z FE na
10 tys. mieszkańców zaprezentowano na rys. 4.
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Rys. 4. Waartość projektóów realizowanyych przy dofin
nansowaniu z FE
F (kolor czarnny)
oraaz wielkość dofinansowania w latach 2004--2006, przypaddające
na 10 tys. mieszkkańców (kolor biały) w poszcczególnych woojewództwach

w
ach podkarpaackim i mało
opolskim w latach 2004--2006 zreW województwa
alizowanoo projekty współfinansow
w
wane przez UE,
U którychh wartość przzypadająca
na 10 tyss. mieszkańcców była najjmniejsza. Z kolei w woojewództwacch zachodniopomorrskim i mazoowieckim prrojekty te w przeliczeniuu na 10 tys. mieszkańców miałyy największąą wartość.
W przypadku
p
wiielkości dofiinansowania najmniejsze dofinansow
wanie z FE
przypadająące na 10 tys.
t
mieszkaańców zostałło przyznanee projektom złożonym
w wojewóództwach: maałopolskim, świętokrzyski
ś
im i podkarppackim, a najjwiększe –
w wojewóództwach dolnośląskim, mazowieckim
m
m i zachodniiopomorskim
m.
Rysuunek 5 przeddstawia średdnią wartośćć projektów realizowanyych w poszczególnnych wojewóództwach oraaz średnią wielkość dofinnansowania z FE.
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Rys. 5. Śreednia wartość projektów
p
reallizowanych przzy dofinansow
waniu z FE (kollor czarny)
oraaz średnia wiellkość dofinansoowania (kolor biały) w latachh 2004-2006
w poszczególnyc
p
ch województw
wach

Zdeccydowanie naajmniejsza śreednia wartość projektów dofinansowaanych z FE
w latach 2004-2006
2
zoostała zrealizoowana w wojeewództwach podlaskim i lubelskim,
a projektyy o największzej średniej wartości
w
realiizowane byłyy w wojewóddztwie śląskim.
w
ch podlaskim
m i lubelskim przyjęto najw
więcej wniossków przyW województwac
padających na 10 tys. mieszkańców
m
w, ale były to wnioski
w
na sttosunkowo m
małe kwoty.

1.2. Analiza wykorzzystania Fu
unduszy Eurropejskich w wojewód
dztwach
w lattach 2007-22013
Liczbba realizowannych projektóów ogółem, w ramach wsppółpracy z U
UE w latach
2007-20133, w stosunkku do liczby zrealizowany
ych projektóów w latach 2004-2006
wzrosła, jaak już wspom
mniano, jedynnie o 14%. Naa rys. 6 przeddstawiono liczzbę projektów dofinnansowanych z UE, zrealizowanych w poszczegóólnych wojew
wództwach
w latach 2007-2013
2
o
oraz
stosuneek liczby zreealizowanycch projektów
w w latach
2007-2013 do liczby zrealizowany
z
ych projektów
w w latach 2004-2006.
2
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Rys. 6. Licczba współfinaansowanych prrojektów przezz UE w latach 2007-2013
2
i sttosunek liczby projektów zreealizowanych w latach 2007-2013 do liczbyy
proojektów zrealizzowanych w laatach 2004-200
06

W 9 województw
wach nastąpiłł wzrost liczb
by realizowaanych projekktów, które
były dofinnansowane z FE. Najwiękkszy stosunk
kowy wzrost tej liczby miiał miejsce
w wojewóództwach: śląąskim (o 158%
%), podkarpacckim (o 177%
%) i lubuskim
m (o 172%).
Z kolei naajwiększe spaadki liczby dootowanych prrojektów odnnotowano w w
województwach: lubbelskim (o 155%), zachodniopomorskim
m (o 15%) i św
więtokrzyskim
m (o 13%).
W województwie
w
e lubuskim, mimo stosun
nkowo najw
większego wzzrostu liczby projekttów dofinanssowanych z UE,
U nadal ich
h liczba jest najmniejsza
n
ze wszystkich wojeewództw. Współczynnik
W
korelacji lin
niowej Pearssona pomięddzy liczbą
realizowaanych projekttów a liczbąą mieszkańcó
ów wzrósł doo 0,96, czyli zależność
ta okazałaa się znaczącca.
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Rys. 7. Licczba projektów
w realizowanycch przy dofinan
nsowaniu z FE
E, przypadającaa na 10 tys.
mieeszkańców woojewództw w laatach 2004-2006
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Jeżeli policzymy liczbę projektów współfinansowanych przez UE w latach
2007-2013 na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach (rys. 7), to
zauważymy, że zaszły duże zmiany w stosunku do sytuacji w latach 2004-2006.
Największy „awans” zanotowały województwa: podkarpackie i warmińsko-mazurskie (oba o 7 pozycji), natomiast największy spadek odnotowały województwa:
pomorskie (o 10 pozycji) i zachodniopomorskie (o 9 pozycji).
Jeżeli spojrzymy na wartość dofinansowanych projektów i wielkość dofinansowania z UE w latach 2007-2013 oraz wielkość PKB w 2012 r. (rys. 8) i porównamy te wartości z wartościami dla lat 2004-2006, to okazuje się, że kolejność
województw jest bardzo podobna. Największa zmiana dotyczy województwa
małopolskiego, gdzie wartość projektów jest na 3. miejscu, natomiast wartość
dofinansowania – na miejscu 5.
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Rys. 8. Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),
wielkość dofinansowania (w mln zł) w latach 2007-2013 oraz PKB (w mln zł)
w województwach w 2012 r.

Oczywiście nie każde województwo (zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne) stać na to, aby wyłożyć bardzo duże pieniądze na inwestycje, dlatego warto spojrzeć na rys. 9, na którym obliczono stosunek otrzymanego dofinansowania do wartości projektów.
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Rys. 9. Stosunek otrzymaanego dofinanssowania do waartości projektóów w latach 20007-2013

Z ryss. 9 wynika, że wojewóddztwa, w któ
órych PKB jest
j na stosuunkowo niskim poziiomie, uzyskkały najwiękksze dofinanssowanie w sttosunku do zzainwestowanego kapitału.
k
W prrzeliczeniu na
n 10 tys. mieszkańców
m
w (rys. 10) widać,
w
że naajmniejsza
wartość zrealizowany
z
ych projektów
w była w wo
ojewództwie śląskim, a nnajwiększa
w warmińńsko-mazurskkim. Jeżeli poorównamy wartości
w
dofinnansowanych projektów
w latach 2004-2006
2
w przeliczeniuu na 10 tys. mieszkańców
w (rys. 4) i 22007-2013,
zauważym
my bardzo maałą zależnośćć pomiędzy miejscami
m
zaajmowanymii przez poszczególnne wojewódzztwa w obu badanych okresach
o
– współczynnik
w
k korelacji
rang Speaarmana [Ostaasiewicz i in.., 2001] wyniósł 0,21.
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Rys. 11. Średnia wartośćć projektów reaalizowanych przy
p dofinansow
waniu z FE (koolor czarny)
orraz średnia wieelkość dofinannsowania (kolo
or biały) w lataach 2007-2013
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Anallizując rys. 5 i 11, możnna zauważyć, że stosunkkowo najmniej wzrosła
średnia wartość
w
zarów
wno projektów
w, jak i dofinaansowania w województw
wie śląskim
(wzrost o ok. 50%), alle należy doddać, iż w lataach 2004-20006 właśnie w tym wojeE były najwięększe. Stowództwie średnie warttości projektóów i dofinanssowania z UE
w oraz dofinnansowania
sunkowo najbardziej wzrosły śreednie wartoścci projektów
l
2004-2
2006 wartoścci te były naajmniejsze,
w wojewóództwach, w których w latach
awięc w województwa
w
ach: podlaskim
m (wzrost o ok. 900%) i lubelskim
l
(w
wzrost o ok.
800%).

2.

Anaaliza struktu
ury tematyycznej projeektów
wspóółfinansow
wanych przeez UE

Projeekty współfinnansowane przez
p
UE zo
ostały pogruppowane weddług następujących tematów:
− nauka i edukacja,
− energeetyka,
− transpoort,
− turystyyka,
− bezpieeczeństwo,
− badaniia, rozwój, innnowacje,
− kulturaa i sztuka,
− ochronna zdrowia,
− rozwójj firm,
− telekom
munikacja i e-usługi,
e
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−
−
−
−
−

praca i integracja społeczna,
współpraca międzynarodowa,
administracja,
rewitalizacja,
ochrona środowiska.
W latach 2004-2006 najwięcej projektów dofinansowanych z FE dotyczyło
rozwoju firm. Wniosków tych było 3 razy więcej niż wszystkich pozostałych.
Mimo tak dużej ilości wniosków dotyczących rozwoju firm największa wartość
projektów oraz największa kwota dofinansowania była w przypadku wniosków
dotyczących transportu i ochrony środowiska (rys. 12a, 12b oraz 13).
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Rys. 12a. Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),
wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów
w latach 2004-2006 wg tematów projektów – część I
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Rys. 12b. Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),
wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów
w latach 2004-2006 wg tematów projektów – część II
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Tylko jeden współfinansowany projekt w latach 2004-2006 dotyczył kultury oraz sztuki i był realizowany w województwie wielkopolskim. Energetyki
dotyczyło tylko 7 projektów. Pozostałych projektów według określonej tematyki
było co najmniej kilkaset. Najmniejsza łączna wartość projektów i dofinansowania dotyczyła energetyki.
W latach 2007-2013 najmniej projektów (304) dotyczyło współpracy międzynarodowej. Do kultury i sztuki odnosiło się już 723 projektów, a najwięcej było
związanych z pracą i integracją społeczną (24 934), rozwojem firm (24 447) oraz
nauką i edukacją (20 878).
30000

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

25000
20000
15000
10000
5000
0

wartość projektów

wartość dofinansowania

ilość projektów

Rys. 13. Wartość projektów realizowanych przy dofinansowaniu z FE (w mln zł),
wielkość dofinansowania (w mln zł) oraz liczba współfinansowanych projektów
w latach 2007-2013 wg tematów projektów

Na rys. 13 nie ujęto projektów związanych z transportem, ponieważ zarówno
ich łączna wartość (264 177 mln zł), jak i wielkość dofinansowania (150 395 mln zł)
są zdecydowanie największe i zaciemniałyby obraz pozostałych wartości.
Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku projektów związanych z administracją oraz współpracą międzynarodową dofinansowanie sięga 86% wartości projektów.
Struktura tematyczna realizowanych projektów pod względem ich wartości
w latach 2004-2006 i 2007-2013 była różna. Współczynnik korelacji rang Spearmana wyniósł 0,55.
Na rys. 14 przedstawiono różnicę pomiędzy wartością dofinansowanych
projektów oraz wielkością dofinansowania w latach 2007-2013 i 2004-2006. Na
rysunku nie uwzględniono projektów związanych z transportem, ponieważ różnice te są bardzo duże i wynoszą odpowiednio 234 219 mln zł i 131 493 mln zł.
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Rys. 15. Podobieństwo pomiędzy wartościami projektów realizowanych
przy dofinansowaniu z FE w latach 2004-2006 wg tematów projektów – diagram
Czekanowskiego

Z rys. 15 wynika, że powstały 4 grupy województw, w których realizowano
współfinansowane projekty według określonych tematów na podobnym poziomie w analizowanym przedziale czasowym.
Tabela 1. Podział województw na grupy metodą Czekanowskiego – wartości projektów
realizowanych w latach 2004-2006
Grupa I
łódzkie
pomorskie

Grupa II
warmińsko-mazurskie
lubelskie

Grupa III
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
lubuskie
podkarpackie

Grupa IV
małopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

W województwach należących do I grupy dofinansowano stosunkowo dużo
projektów; są to województwa w których w 2006 r. był wysoki PKB. W porównaniu
do województw z innych grup zaangażowano duży kapitał w projekty związane
z transportem, a mały – z ochroną zdrowia i współpracą międzynarodową.
Mały kapitał zainwestowano w ochronę środowiska w województwach
z grupy II. Inwestycje w telekomunikację były na średnim poziomie. Województwa o najmniejszym PKB znalazły się w III grupie; wartość projektów w zakresie
rozwoju firm, pracy i integracji społecznej, administracji, rewitalizacji i ochrony
środowiska również była na stosunkowo niskim poziomie.
Województwa z IV grupy inwestowały dużo w ochronę środowiska i rozwój firm.
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Rys. 16. Podobieństwo pomiędzy wielkościami dotacji z FE do projektów realizowanych
w latach 2004-2006 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego

W przypadku dotacji w latach 2004-2006 (rys. 16) powstały prawie identyczne
grupy, jedyną różnicą jest to, że do grupy III dołączyło województwo podlaskie.
Również wielkości dotacji pokrywały się z wartościami projektów, poza tym, że
w grupie II województwa otrzymały dużą dotację na projekty związane z turystyką.

Rys. 17. Podobieństwo pomiędzy wartościami projektów realizowanych przy dofinansowaniu
z FE w latach 2007-2013 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego

W przypadku wartości projektów realizowanych w latach 2007-2013 (rys. 17)
również wyróżniono 4 grupy województw podobnych – tab. 2.
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Tabela 2. Podział województw na grupy metodą Czekanowskiego – wartości projektów
realizowanych w latach 2007-2013
Grupa I
dolnośląskie
wielkopolskie
pomorskie

Grupa II
podkarpackie
małopolskie
śląskie
łódzkie

Grupa III
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie

Grupa IV
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie

W grupie IV znalazły się województwa, w których łączne wartości projektów w przypadku większości projektów pogrupowanych tematycznie są na najniższym poziomie. Na trochę wyższym poziomie były województwa z grupy III,
a następnie z I i II. Do grupy III należały województwa, w których wartość łączna dofinansowanych projektów była na najwyższym poziomie (oprócz energetyki i bezpieczeństwa).

Rys. 18. Podobieństwo pomiędzy wielkościami dotacji z FE do projektów realizowanych
w latach 2007-2013 wg tematów projektów – diagram Czekanowskiego

Na rys. 18 przedstawione są województwa podobne pod względem uzyskanych
dotacji z FE. Grupy są bardzo zbliżone do grup wyznaczonych na podstawie rys. 17.
Różnice polegają na tym, że województwo warmińsko-mazurskie znalazło się
w I grupie, a zachodniopomorskie w grupie III. Województwo śląskie nie znalazło się w żadnej grupie.
Województwa z grupy I otrzymały stosunkowo dużą dotację na projekty
związane z bezpieczeństwem, rewitalizacją i ochroną środowiska. W zakresie transportu jedynie województwa z grupy IV otrzymały większą dotację. W grupie tej
wysoko dotowane były również projekty związane z badaniami i rozwojem.
W grupie II dotacje we wszystkich kategoriach były na średnim poziomie,
a w grupie III w większości kategorii dotacje były najniższe.
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Podsumowanie
Wykorzystanie Funduszy Europejskich w województwach nie jest równomierne. Zarówno w latach 2004-2006, jak i 2007-2013 najwięcej dofinansowanych projektów było zrealizowanych w województwie mazowieckim, które jest
zdecydowanie najbogatsze. Aż w 6 kategoriach tematycznych w województwie
tym w latach 2004-2006 wartość projektów oraz kwota dofinansowania była
najwyższa. W latach 2007-2013 kwoty te były najwyższe już w 9 kategoriach.
Na wielkość projektów można jednak spojrzeć z innej perspektywy. W przeliczeniu na mieszkańca w latach 2004-2006 również te najbogatsze województwa
realizowały projekty o największej wartości (chociaż województwo mazowieckie znalazło się na 2. miejscu w przypadku kwoty dofinansowania). W latach
2007-2013 było już zupełnie inaczej – największa wartość projektów w przeliczeniu na mieszkańca była w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim (jedne z najniższych PKB spośród województw), a najmniejsza w województwach śląskim i wielkopolskim.
W latach 2004-2006 zarówno administracja, jak i prywatne przedsiębiorstwa złożyły najmniej przyjętych wniosków dotyczących kultury i sztuki oraz
energetyki, a zdecydowanie najwięcej związanych z rozwojem firm.
W latach 2007-2013 zmieniły się priorytety – najmniej przyjęto wniosków
dotyczących współpracy międzynarodowej i poprawy bezpieczeństwa, a najwięcej wniosków dotyczyło pracy i integracji społecznej, a także rozwoju firm.
Większość województw miała podobną strukturę wartości projektów oraz
wielkości dofinansowania. Zarówno w latach 2004-2006, jak i 2007-2013 wyróżniono 4 grupy województw podobnych pod względem wartości projektów
realizowanych w określonych obszarach tematycznych.
Podsumowując, im bogatsze województwo, tym łączna wartość dofinansowanych projektów i wielkość dofinansowania była większa. Zależność pomiędzy ilością realizowanych projektów a liczbą mieszkańców w latach 2004-2006
była słaba, natomiast w latach 2007-2013 była już bardzo silna.
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EUROPEAN FUNDS IN THE PROVINCES – STATISTICAL ANALYSIS
Summary: This article conducted a statistical analysis of projects co-financed from
European Funds in 2004-2013. The analysis was conducted in terms of provinces. Hypotheses which were verified sound:
− in the richest provinces of EU co-financed projects with the highest total value, because these provinces alone can just invest the most money,
− the region having the largest number of inhabitants implemented most projects because most of the projects were submitted by individuals, rather than self-government institutions,
− topics for which most money was spent, implemented and co-financed from European
Funds in the various provinces are different, due to different geographic location, degree of urbanization and population density, but yet are forming groups in which total
amounts of projects and the size of funding projects partially in individual thematic
spheres were similar.
Keywords: European Funds, statistical analysis, Czekanowski diagram.

