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Wstęp  
Funduszu Mikroprojektów (dalej również „Fundusz”) jest specyficznym narzędziem finansowania 

małych projektów transgranicznych o lokalnym znaczeniu w ramach Programu Interreg V–A Republika 

Czeska – Polska (dalej tylko „Program”). Fundusz jest realizowany od kilku okresów programowania i 

dotychczasowe subiektywne doświadczenia z realizacji Funduszu są bardzo dobre, i to zarówno pod 

względem zdolności absorpcyjnych jak i osiągania celów Programu. Jego wkład – natychmiastowy i 

długoterminowy nie był jednak dotychczas dokładnie oceniony.   

Z tego względu celem tej ewaluacji była ocena wkładu mikroprojektów inwestycyjnych realizowanych 

w obecnym okresie programowania i długoterminowej trwałości  mikroprojektów inwestycyjnych i 

społecznościowych z poprzedniego okresu programowania 2007-2013.  Zleceniodawca ewaluacji i 

jednocześnie organ implementacyjny Programu – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz (dalej tylko 

„MRR”) – sformułował łącznie trzy pytania ewaluacyjne (patrz dalej). Wymaga też tego aby ewaluacja 

skupiła się przede wszystkim na osiach priorytetowych 2 i 4 Programu (dalej też „OP2”, ew. OP4”). 

Niezwykle ważną częścią raportu miał być również projekt zaleceń wynikających z tego co 

stwierdziliśmy w trakcie ewaluacji i ukierunkowanych na zwiększenie efektywności i trwałości 

Funduszu Mikroprojektów. 

Pod względem metodologicznym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne zostały 

zastosowane zasady tzw. ewaluacji realistycznej, tzn. ewaluacji ukierunkowanej przede wszystkim na 

kontekst realizacji mikroprojektów oraz czynniki, dzięki którym one funkcjonują. Podstawowym 

punktem wyjścia ewaluacji stała się teoria zmiany Programu oraz analiza dostępnych danych wtórnych 

dotyczących Programu, Funduszu i samych ewaluowanych mikroprojektów. Jednocześnie 

przeprowadzono przegląd poprzednich ewaluacji i badań poświęconych programowi współpracy 

transgranicznej, a konkretnie mikroprojektom lub typowym obszarom oddziaływania mikroprojektów. 

Faza zbioru danych terenowych obejmował przeprowadzenie ankiet wśród czeskich i polskich 

beneficjentów mikroprojektów i zarządców Funduszy oraz tzw. wywiady realistyczne. Uzupełniają one 

ogólne badania o bardziej szczegółowy kontekst i pomagają zidentyfikować mechanizmy zmian dla 

poszczególnych studiów przypadku dotyczących długoterminowej trwałości (łącznie 10 

mikroprojektów z poprzedniego okresu programowania).1  

 

 

 

 

  

                                                           
1 Bardziej szczegółowe informacje dot. metodologii ewaluacji znajdują się w załączniku nr 1 – Metodyka 
ewaluacji. 
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Zalecenia dotyczące zwiększenia korzyści i trwałości Funduszu 

Mikroprojektów 

OBSZAR A: Ukierunkowanie Funduszu 
nr Zalecanie i jego uzasadnienie Korzyści 

1A Zachować dotychczasową typologię działań wspieranych 
przez Fundusz Mikroprojektów i rozważyć wprowadzenie 
specyficznej kategorii mikroprojektów innowacyjnych  
 
Nie jest konieczna zasadnicza rewizja wspieranych działań. 
Zarówno projekty inwestycyjne*, jak i społecznościowe** 
umożliwiają Funduszowi realizację jego celów i na poziomie 
ogólnym nadal pozostają aktualne. 
W świetle zidentyfikowanych problemów określonych 
poniżej proponujemy rozważenie wprowadzenia określonej 
kategorii innowacyjnych mikroprojektów (jako odrębnej 
kategorii lub podkategorii mikroprojektów inwestycyjnych i 
społecznościowych). 
 
* INWESTYCYJNE - większość środków finansowych 
przeznaczona jest na promowanie atrakcyjności 
turystycznej lub na tworzenie, remont lub zakup jakiegoś 
wyposażenia. 
 
** SPOŁECZNOŚCIOWE - większość pieniędzy przeznaczana 
jest na wydatki związane ze spotykaniem się ludzi 
(uroczystości, festiwale, turnieje, konkursy) lub współpracę 
instytucji (badania, edukacja, oświata) 

Innowacyjne mikroprojekty 
koncentrowałyby się na 
prawdziwie innowacyjnych 
interwencjach, pozwalały na 
lepsze ukierunkowanie 
wsparcia i testowanie oraz 
ocenę różnych rodzajów 
działań w stosunkowo 
elastycznym i zorientowanym 
na uczenie się środowisku (np. 
przy użyciu zasady human 
centered design 2). 
W ten sposób Fundusz mógłby 
lepiej reagować (szybciej i 
opierając się na dowodach) na 
zmieniające się warunki i 
potrzeby euroregionów. 

2A Wyjaśnić oczekiwania interesariuszy; w szczególności 
uwzględniając wspierania mikroprojektów z dużym 
ryzykiem martwej wagi 
 
Przede wszystkim w przypadku mikroprojektów 
społecznościowych może wystąpić sytuacja, w której 
pożądane efekty w znacznym stopniu mogą zostać 
osiągnięte bez wsparcia Funduszu (tzw. martwa waga). 
Dlatego IZ, ew. euroregiony, powinny rozważyć, czy i w 
jakim stopniu wspierają już tradycyjne wydarzenia 
(cykliczne festiwale, turnieje itp.), ew. jak zapewnić to aby 
ich wsparcie było ukierunkowane na osiąganie celów 
Funduszu. Wiąże się z tym nacisk na innowację w 
mikroprojektach. Może to przynajmniej częściowo 
przyczynić się do zmniejszenia tzw. martwej wagi. 
Jednocześnie jednak zmusza potencjalnych beneficjentów 
do dostosowywania swoich celów i działań, w taki sposób 
aby zwiększać ich innowacyjność co nie zawsze jest 

Wyjaśnienie oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych 
stron (zwłaszcza IZ, zarządców i 
beneficjentów/opinii 
publicznej) przyczyni się do 
większej celowości, 
efektywności i odpowiedniego 
ukierunkowania 
mikroprojektów. 

                                                           
2 „Projektowanie  skupione na człowieku“ jest to proces i zastaw technik, które można wykorzystać przy 
tworzeniu nowych  rozwiązań (produktów, usług itp.) poprzez wsłuchiwanie się w potrzeby samych 
użytkowników i testowanie różnych rozwiązań iich korygowanie. Bardziej szczegółowo w publikacji w jezyku 
czeskim, która jest do pobrania na  http://eknihy.knihovna.cz/static/files/hcd-design-zamereny-na-cloveka.pdf. 
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korzystne i odpowiednie dla danego projektu. Jednym z 
narzędzi do wyjaśnienia wzajemnych oczekiwań, które się 
sprawdziło, jest format wstępnego (krótkiego, ale jasno 
skonstruowanego) zamiaru projektu, na temat którego 
wypowiadaliby się przedstawiciel euroregionu.    
 

3A Równoczesne usuwanie utrzymującej się bariery 
językowej i wspieranie działania niezależne od dobrych 
umiejętności językowych mieszkańców Czech i Polski 
 
Nieznajomość języków obcych jest jedną z głównych 
przeszkód we współpracy transgranicznej. Zwłaszcza w 
przypadku mikroprojektów społecznościowych większy 
nacisk należy położyć na wzmocnienie znajomości języków 
czeskiego lub polskiego, a nawet języków światowych. 
Równolegle do tego przedsięwzięcia zalecamy dalsze 
wspieranie takich działań społecznościowych, których 
efekty nie są w decydującym stopniu zależne od dobrych 
umiejętności językowych (np. wydarzeń sportowych lub 
artystycznych). Wzmacniają one wspólne poczucie 
tożsamości niejęzykowymi sposobami. W takich 
przypadkach wnioskodawca powinien jednak uzasadnić, 
jakimi środkami w wyniku interakcji zaangażowanych osób 
zostaną osiągnięte pożądane wyniki i cele mikroprojektu. 

Usunięcie bariery językowej 
doprowadzi do bardziej 
efektywnego rozwoju 
kontaktów roboczych 
(merytorycznych) oraz 
osobistych relacji między 
dziećmi i dorosłymi po obu 
stronach granicy. 

4A Zwróć większą uwagę na różne potrzeby obszarów 
docelowych poszczególnych euroregionów 
 
Podczas gdy w niektórych euroregionach nadal 
najważniejsze jest wspieranie rozwoju turystyki, w inne 
mają zupełnie inne priorytety. Uzależnione jest to od 
położenia geograficznego i indywidualnych możliwości 
poszczególnych euroregionów. Zwiększeniu efektywności  
Funduszu może pomóc większy transfer kompetencji do 
euroregionów, aby mogły definiować swoje potrzeby. W 
oparciu o określone przez nie priorytety dostosowywano 
by następnie sposób podziału środków. 

Umożliwi to skuteczniejsze 
ukierunkowanie wsparcia i jego 
dopasowanie do potrzeb. Patrz 
także zalecenie nr 1. 

5A Wspieranie tzw. transgranicznych mikroprojektów 
inicjatywnych administracji publicznej i samorządów 
 
Mikroprojekty inicjatywne odpowiadałyby na możliwości i 
sens współpracy transgranicznej oraz służyłyby do łączenia 
potencjalnych partnerów w specyficznych obszarach 
tematycznych. Nawiązująca do nich współpraca 
tematyczna organizacji zajmujących się danymi 
zagadnieniami (np. stowarzyszeń) może mieć głębszy 
charakter i większy potencjał zaangażowania osób po obu 
stronach granicy. 

Organizacje tematyczne zwykle 
mają słabsze zaplecze 
administracyjne i mają 
mniejsze możliwości 
zapewnienia trwałości działań 
niż urzędy. Jednak upraszczając 
administrację mikroprojektów, 
taka współpraca byłaby 
prostsza i miałaby bardziej 
trwały charakter. 
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OBSZAR B: Organizacja Funduszu 
1
B 

Stopniowanie ogólnej złożoność administracyjnej Funduszu 
Mikroprojektów 
 
Absolutnie konieczne wydaje się stopniowanie obciążenia 
administracyjnego (tzn. zmniejszenie go dla mniejszych mikroprojektów) 
oraz ustanowienie funkcjonalnego i prostszego środowiska 
elektronicznego dla administracji mikroprojektów (jeśli to możliwe 
wyjęcie Funduszu z systemu MS2014 +). Konkretnie chodzi przede 
wszystkim o: 

 luźniejsze zasady realizacji mikroprojektów pozwalające na 
szybsze zmiany operacyjne; 

 bardziej elastyczne finansowanie realizacji mikroprojektów 
(łącznie z możliwością prefinansowanie i płatności zaliczkowych); 

 skrócenie terminów podejmowania decyzji i czynności 
administracyjnych przez Instytucję Zarządzającą (w szczególności 
dotyczy to wypłacania środków); 

 wprowadzenie doradztwa i wsparcia metodologicznego przy 
realizacji zamówień publicznych o małej wartości. 

 
W tym zakresie wskazana jest wymiana doświadczeń między 
euroregionami, i to nie tylko w ramach tego Programu (np. respondenci 
zgłaszali pozytywne doświadczenia z administrowaniem wniosków do 
FMP w Euroregionie Silva Nortica). Możliwe jest również czerpanie 
inspiracji z uproszczonej sprawozdawczości, wprowadzonej przez czeskie 
Ministerstwo Edukacji. Przygotowało ono dla wnioskodawców szablony 
dla poszczególnych interwencji, które są w zasadzie standaryzowane, 
niezależne od odbiorcy (na przykład szablon „szkolny pedagog specjalny”). 

Beneficjenci uważają, że 
wymagania administracyjne 
dotyczące mikroprojektów 
stanowią jedną z głównych 
barier wpływającą na ich 
motywację do składania 
wniosków o dofinansowanie. 
Ponadto realizację 
mikroprojektów komplikuje ich 
trwałość. Uproszczenie 
administracji mogłoby 
przyciągnąć innowacyjne 
mikroprojekty i ogólnie 
zwiększyć zainteresowanie 
Funduszem wśród 
potencjalnych beneficjentów. 

2
B 

Umożliwienie współpracy transgranicznej podmiotów z różnych 
euroregionów 
 
Zalecamy umożliwienie realizacji mikroprojektów partnerom z różnych 
euroregionów po czeskiej i polskiej stronie granicy. Z różnymi siedzibami 
organizacji nadrzędnych (centrale) związane są też dalsze nasze 
rekomendacje. 

Zwiększenie korzyści z realizacji 
mikroprojektów mogą też 
umożliwić zmiany ram 
programu w obu krajach, które 
pozwoliłyby na współpracę 
podmiotów przygranicznych w 
większym zakresie obszarów 
tematycznych. 

3
B 

Wspieranie zaangażowania organizacji centralnych/nadrzędnych 
 
MRR może aktywnie docierać do organizacji, które dotychczas nie 
odczuwały jeszcze potrzeby zainteresowania regionami przygranicznymi 
lub nie wiedzą o możliwościach pozyskiwania funduszy na projekty 
transgraniczne swoich ich placówek zamiejscowych znajdywanych się na 
terenie euroregionów. Zazwyczaj są to muzea, które mają oddziały na 
pograniczu, lub ministerstwa, które są organami założycielskimi 
organizacji/instytucji świadczących usługi na terenie euroregionów. 

Celem jest zwiększenie 
zaangażowania i gotowości do 
współpracy na wyższych 
szczeblach zarządzania 
instytucjami (przede wszystkim 
w ramach administracji 
publicznej).  
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OBSZAR C: Monitorowanie i ocena 
1C Kłaść nacisk na dokładność, możliwość zrealizowania i zweryfikowania 

celów mikroprojektów 
 
Wnioskodawcy powinni wiedzieć, że ambitne i dosłowne kopiowanie 
ogólnych celów Funduszu/Programu nie zwiększa ich szans na uzyskanie 
dofinansowania. Z wniosku musi nie tylko wynikać wkład mikroprojektu 
w realizację celów Funduszu i danej osi priorytetowej, ale także 
konkretne, wiarygodne i wymierne cele samego mikroprojektu. Jednak 
oznacza to również wyższe wymagania wobec MRR lub zarządców, 
którzy muszą być w stanie lepiej (tzn. dokładniej, konkretniej) 
formułować cele Funduszu na poziomie krajowym lub regionalnym oraz 
swoje oczekiwania wobec mikroprojektów. Konieczna jest większa 
komunikacja zarządców z wnioskodawcami na tematy tych celów i 
oczekiwań (wzorcem tego podejścia i komunikacji jest zakresie funduszy 
europejskich departament innowacji społecznych i projektów współpracy 
międzynarodowej Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych). 

Ta zmiana perspektywy oceny 
wniosków pozwoli również 
zarządcą lub IZ monitorować i 
weryfikować natychmiastowe 
wyniki Funduszu w zakresie 
realizacji mikroprojektów.3 
 
Lepsza komunikacja z 
wnioskodawcami jest 
czasochłonna, ale przynosi 
znaczne oszczędności 
czasu/zasobów przy realizacji 
mikroprojektów i przyczynia 
się do wyjaśnienia, a tym 
samym do spełnienia 
oczekiwań zaangażowanych 
podmiotów.  

2C Położyć większy nacisk na motywację i naukę beneficjentów 
mikroprojektów niż na ich kontrolę 
 
W tym kontekście wskazane jest, aby beneficjentom jasne określić cel 
monitorowania i ewentualnej ewaluacji (patrz dalej). Obecnie nie jest 
jasne, co dokładnie i dlaczego beneficjenci powinni sprawdzać (patrz 
zalecenia 3C i 4C). Monitorowanie powinno skupiać się raczej na 
wzajemnym uczeniu się i doskonaleniu niż na kontroli (formalne 
wykazywanie wyników i trwałości). W nauce pomogłoby też dzielenie się 
„przykładowymi mikroprojektami” między aktualnymi, przeszłymi i 
potencjalnymi beneficjentami (platforma wymiany mogłaby być 
zarządzana przez IZ lub samych administratorów). 

Wyjaśnienie celu i wymogów 
monitorowania może w 
znacznym stopniu przyczynić 
się do wyjaśnienia oczekiwań 
podmiotów, a przede 
wszystkim przyczynić się do 
ułatwienia oceny korzyści i ich 
wymiany zarówno 
horyzontalnej (wnioskodawcy, 
beneficjenci), jak i pionowej 
do euroregionów i szczebla 
centralnego. 

3C Określ kryteria oceny (szczególnie trwałość), na podstawie których 
mikroprojekty będą oceniane 
 
Wytyczne dla wnioskodawców i dokumentacja dla beneficjentów z 
poszczególnych euroregionów zawierają jedynie bardzo ogólną definicję 
kryteriów oceny, ponadto odwołują się do kryterium 3E (zgodnie z 
ustawą o kontroli finansowej nr 320/2001 Sb.), a nie do U5 (zgodnie z 
zaleceniami metodycznymi MRR dot. ewaluacji w okresie 
programowania 2014-2020). Kryteria są wymienione tylko w odniesieniu 
do kwalifikowalności wydatków, a nie spełnienia celów interwencji i 
wykazania jej wpływu. Kryterium trwałości jest zdefiniowane bardzo 
technicznie, i przede wszystkim w odniesieniu do mikroprojektów 
inwestycyjnych. Dlatego zalecamy wyjaśnienie, jakie kryteria oceny będą 
ogólnie śledzone (patrz także zalecenie 5C) i a następnie należy je 
sprecyzować. Dotyczy to głównie trwałości, gdzie widzieliśmy różne 
podejście ze strony IZ, zarządców FM i wnioskodawców. Warto również 

Wyjaśnienie kryteriów oceny 
przyczyni się do wzajemnego 
zrozumienia między 
wnioskodawcami, 
administratorami FM i IZ 
jeszcze przed rozpoczęciem 
realizacji mikroprojektu. Może 
to prowadzić nie tylko do 
lepszego ustawienia 
monitorowania, ale także do 
lepszych projektów. 
Przykładami są projekty, 
których wynikiem jest 
aplikacja sieciowa lub innego 
rodzaju. W tym przypadku 
wnioskodawcy wykazaliby, że 

                                                           
3 Nie musi chodzić o bardzo dokładną ewaluację oddziaływania.  
Na przykład przy takim zdarzeniu jak dożynki,  kiedy z Funduszu zakupiono nowe stroje ludowe, można 
realistycznie zmierzyć zmianę w stosunku do poprzednich edycji w zakresie liczby odwiedzających, reakcji w 
mediach, uczestniczących przedstawicieli organizacji partnerskich z obu stron granicy itp. 
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rozważyć skrócenie okresu trwałości dla projektów nieinwestycyjnych do 
2 lub 3 lata. 

administracja i aktualizacja 
witryny w przypadku realizacji 
częścią strategii 
komunikacyjnej projektu 
będzie zgodna z jego 
trwałością uwzględniając przy 
tym zabezpieczenie 
aktualizacji technologii 
internetowych, licencji na 
treści itp. 

4C Wprowadzić obowiązkowy monitoring osiągania realistycznych celów 
mikroprojektów 
 
Ze względu na heterogeniczny charakter mikroprojektów nie można 
prawdopodobnie określić niezbędnego minimum kontrolowanych 
danych (co bardzo często prowadzi do gromadzeni minimum 
niezbędnych danych). Konieczne jest zdefiniowanie tego jakie dane są 
ważne dla danego mikroprojektu, ew. grupy mikroprojektów.  Taki 
monitoring można jednak ustawić jedynie w przypadku realistycznych i 
istotnych celów (patrz zalecenie 1C). 
 
W przypadku efektów projektów chodzi na przykład o śledzenie 
odwiedzalności nowo stworzonych stron internetowych, liczby pobrania 
aplikacji, odwiedzin przedmiotu/obszaru inwestycji, śledzenie reakcji na 
organizowane imprezy społeczne, nawiązanych współpracy podmiotów 
transgranicznych itp. W ten sposób mogą być zapewnione dane do 
ewaluacji bezpośrednich wyników mikroprojektów ew. szacunku ich 
korzyści (wkładu).4 

Konsekwentny monitoring, 
jest podstawą jakiejkolwiek 
ewaluacji oddziaływania i 
umożliwia w zależności od 
wybranej  formy z większą lub 
mniejszą dokładnością 
oszacować oddziaływanie 
dofinansowanych 
mikroprojektów na grupy 
docelowe, ew. na cały fundusz 
na przedmiotowym obszarze.  

5C Przeprowadzenie obiektywnej ewaluacji oddziaływania Funduszu 
mikroprojektów 
 
Dotychczas nie był możliwa ocena efektywności mikroprojektów i 
Funduszu jako całości w jednym studium ewaluacyjnym opierającym się 
na subiektywnej ocenie (łącznie z tym). Po doświadczeniach z innych 
obszarów wsparcia i na podstawie charakteru mikroprojektów nie 
zalecamy wprowadzania obowiązku ewaluowania wszystkich 
mikroprojektów. Za możliwe do realizacji uważamy następujące warianty 
ewaluacji: 

a. Ogłoszenie specjalnych naborów, których częścią byłaby 
rygorystyczna (konsekwentna) ocena oddziaływania. Byłaby ona 
obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców danego naboru a 
koszty związane z taką ewaluacją zostałyby odpowiednio 
zrekompensowane (zwiększenie alokacji, zapewnienie oceny 
zewnętrznej, itp.). Taki nabór mógłby być ograniczony do jednego 
euroregionu lub ograniczony czasowo lub tematycznie itp. W 
takim przypadku konieczne jest uwzględnienie tego, że im 
bardziej nabór będzie specyficzny, tym niższa będzie wartość 

Tylko obiektywna ewaluacja 
oddziaływania zapewnia 
wystarczająco istotne wnioski 
dotyczące efektów 
poszczególnych 
mikroprojektów, ich różnych 
typów i całego Funduszu (tj. 
określenie jego wpływu na 
poziom odwiedzalności 
euroregionów, zwiększenia 
zatrudnienia i wzajemnie 
transgranicznej współpracy 
między podmiotami). 
 
Na jej podstawie (w 
połączeniu z innymi 
informacjami z innych typów 
ewaluacji) możliwe jest 
odpowiedzialne 

                                                           
4 Tu nie jesteśmy w stanie ocenić, jak bardzo jest to w ogóle możliwe w ramach obecnego sytemu 
monitorowania, ew. czy jest w ogóle możliwe wyjęcie mikroprojektów z Systemu Monitorującego i śledzenie 
ich w inny sposób.  
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oceny, czyli możliwość uogólnienia wyników ewaluacji i 
przeniesienia jej na pozostałe nie ewaluowane mikroprojekty. 
Jednak w przypadku oceny oddziaływania głównym kryterium jest 
zwykle ocena wewnętrzna (czyli wewnętrzna prawidłowość i 
trafność obserwacji), która może być stosunkowo wysoka (w 
zależności od wybranej formy ewaluacji i konkretne 
mikroprojekty). Ponadto, jeżeli nabór zostałby ograniczony tylko 
do jednego euroregionu, byłoby możliwe,  oszacowanie ogólnego 
oddziaływania naboru na ogólne wskaźniki, takich jak 
odwiedzalność  metodą porównaczą „difference-in-differences“ z 
innymi euroregionami (zakładając, że różniły się tylko w zakresie 
tego konkretnego naboru). 

b. Dokonywanie multi-case studium ewaluacyjnego, gdzie 
oceniający byłby zaangażowany jeszcze przed zatwierdzeniem 
mikroprojektu. W porównaniu do wariantu A nie byłoby 
warunkiem zaangażowania w nabór, ale raczej o  porozumienie 
między MMR, zarządcami i wybranym beneficjentami na 
realizację ewaluacji konkretnego projektu. IZ wybierze kilka 
podstawowych kryteriów, według których zostanie dokonany 
wybór kwotowy. Ogólnie rzecz biorąc, chodziłoby o np. 50 
mikroprojektów, które reprezentowałyby zarówno projekty 
inwestycyjne jak społecznościowe, wszystkie osie i regiony itp. W 
tym przypadku należy wyjaśnić beneficjentom, że nie chodzi o ich 
kontrolę, ale głównym celem ewaluacji jest nauka. Również oni 
uzyskaliby wsparcie jak w wariancie B (jednak koszty byłyby 
znacznie niższe ze względu na mniejszą liczbę analizowanych 
mikroprojektów).   

podejmowanie decyzji o 
zasadniczych regulacjach lub 
wstrzymaniu interwencji tego 
typu. 
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Wkład mikroprojektów inwestycyjnych w okresie 2014-2020 (EO1) 

Pytanie ewaluacyjne nr 1: Czy mikroprojekty inwestycyjne mają pozytywny wkład 

w realizacji celu specyficznego danej osi priorytetowej? 

a) Jeśli tak, jakie rodzaje działań inwestycyjnych, które mają pozytywny wpływ, a 

które nie? 

b) Jeśli tak, to w jakich okolicznościach i na jakich warunkach te mikroprojekty 

mają taki pozytywny wpływ? 

Ocena 
Fundusz mikroprojektów na podstawie dostępnych danych można ocenić jako ogólnie korzystny. 

Teoria zmiany, oparta na idei stosunkowo niewielkiego wsparcia beneficjentów, które wywołuje i/lub 

dalej rozwija współpracę między czeskimi i polskimi partnerami, okazuje się potwierdzać, i to dla obu 

typów mikroprojektów - inwersyjnych i społecznościowych. 

W przypadku mikroprojektów inwestycyjnych jaki celowe wydają się mikroprojekty infrastrukturalne 

takie jak budowa/przebudowy ścieżek rowerowych, ścieżek dydaktycznych itp., ewentualnie 

rekonstrukcja i rewitalizacja zasobów naturalnych i kulturowych, łącznie z  odpowiednią promocją tych 

inwestycji. W przypadku mikroprojektów społecznościowych celowe są wszystkie wspierane działania. 

Z naszego punktu widzenia, ważny jest również fakt, że mikroprojekty realizują nie tylko cele Funduszu, 

ale także odpowiadają oczekiwaniom samych odbiorców (które nie zawsze muszą być bezpośrednio 

zgodne z celami mikroprojektów). Wygląda na to, że cele Funduszu i sposób jego organizacji za 

pośrednictwem euroregionów oferuje wystarczającą elastyczność i przestrzeń do formułowania 

potrzeb grup docelowych (i potencjalnych beneficjentów). 

Do głównych czynników sukcesu mikroprojektów inwestycyjnych należy odpowiedniej jakości wniosek 

projektowy (dobry i potrzebny pomysł, wybór działań, produktów i plan realizacji) oraz dostateczna 

promocja projektu. Kluczowymi okazały się ponadto czynniki związane z wewnętrznym 

funkcjonowaniem instytucji beneficjenta (doświadczenie z realizacji projektów, stabilności 

finansowa/zaplecze partnerów), a przede wszystkim organizacja samego Funduszu. 

Odbiorcy i zarządcy borykają się z problemem wysokiego obciążenia administracyjnego, które 

zmniejsza ich motywację do składania kolejnych mikroprojektów. Przede wszystkim dotyczy to 

złożoności środowiska elektronicznego do administracji mikroprojektów i ich finansowania 

(skomplikowane rozliczenia, dokumentacji i długi okres oczekiwania na wypłacenie środków). 

Studium przypadków ujawniło jedną stosunkowo poważną komplikację – odmienny podział 

administracyjny obu krajów oraz brak możliwości bezpośredniej współpracy partnerów z różnych 

euroregionów.   

Wyniki badania ankietowego 
Całkowity wkład mikroprojektów inwestycyjnych w obecnym okresie programowania zarówno 

beneficjenci jaki i zarządcy oceniają średnio jak raczej duży, i to zarówno w zakresie zwiększania 

odwiedzalności  (OP2) oraz zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności na przedmiotowym 

obszarze (OP4).  

Podczas oceny wkładu poszczególnych działań w OP2 beneficjentom wydaje się raczej mało istotne 

oddziaływanie  przebudowa i modernizacja lokalnych/regionalnych dróg transgranicznych 
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poprawiających dostępność transgraniczną zasobów przyrodniczych i kulturowych. W przeciwieństwie 

do tego respondenci jako najbardziej korzystne z oceniają następujące działania: 

a) przebudowa, rekonstrukcja i inne działania mające na celu zachowanie lub odnowę zasobów 

naturalnych i kulturowych; 

b) działania mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów naturalnych i 

kulturowych w turystyce; 

c) kampanie promujące zasoby naturalne i kulturowe; 

d) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury zwiększającej wykorzystania zasobów 

naturalnych i kulturowych w turystyce (np. ścieżki rowerze, ścieżki edukacyjne, tablice 

informacyjne, stojaki na rowery, itd.). 

W OP4 wśród ocenianych korzyści nie było między poszczególnymi działaniami znaczących różnic i 

wszystkie były oceniane średnio jako raczej bardzo korzystne (patrz Wykres 1).  

Wykres 1 - Ocena korzyści wynikających z mikroprojektów w OP2 i OP4 z punktu widzenia 

beneficjentów 

 

Źródło: Badania ankietowe autorów (2018) 
Uwaga: Średnie wartości dla zakresu 1 = brak korzyści dla 5 = bardzo korzystne. Liczba respondentów, którzy oceniali dana 
aktywność (N), wynika z tego, czy działanie było realizowane w mikroprojekcie. 

 

Zdaniem zarządców w OP2 największy efekt mają mikroprojekty infrastrukturalne takie jak 

budowa/przebudowy ścieżek rowerowych, szlaków dydaktycznych itp., ewentualnie rekonstrukcja i 

rewitalizacja zasobów przyrodniczych i kulturowych. Natomiast najmniejszy wpływ mają działań 

związane z ewaluacją i planowaniem wykorzystania tych zasobów, a także udziału w targach i 

0 1 2 3 4 5

Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji…

Rozwój współpracy instytucji administracji…

Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci…

Oś priorytetowa 4

Rekonstrukcja, rewitalizacja i inne działania…

Działania zwiększające wykorzystywanie…

Kampanie promujące zasoby naturalne i kulturowe…

Działania w zakresie infrastruktury w celu…

Udział w targach i innych imprezach promocyjnych…

Wspieranie wykorzystania niematerialnego…

Wykorzystanie technologii mobilnych do…

Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury…

Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany…

Przebudowa i modernizacja lokalnych /…

Oś priorytetowa 2
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podobnych imprezach. W ramach OP4 zarządcy Funduszu mikroprojektów oceniają wszystkie 

dofinansowane działania jako bardzo korzystne. 

Poza wkładem interesował nas też poziom realizacji oczekiwań samych realizatorów projektów, z 

którymi przystępowali do realizacji projektu i które mogły się różnić od ogólnych celów mikroprojektu. 

Wyniki sugerują, że przynajmniej w przypadku respondentów z Czech, ma to rzeczywiście miejsce. 

Podczas gdy średnio w obu krajach mikroprojekty raczej spełniły oczekiwania realizatorów 

mikroprojektów, 22% przedstawicieli z Czech podało, że ich oczekiwania nie zostały w pełni 

zrealizowane.5 

„Efekt projektu jest piękny, funkcjonalny i intensywnie wykorzystywany.” (beneficjent z 

Republiki Czeskiej) 

„Duże zadowolenie odwiedzających.” (beneficjent z Republiki Czeskiej) 

„Większy oddziaływanie może zostać osiągnięte w dłużej trwających projektach.” (beneficjent 

z Polski) 

„Założenia przyjęte w ramach projektu zostały zrealizowane w 100%.” (beneficjent z Polski) 

Przy ocenie korzyści zgodnie z treścią pytań ewaluacyjnych skupiliśmy się na mikroprojektach 

inwestycyjnych. Jednak, przynajmniej dla prostego porównania korzyści z obu typów mikroprojektów 

w kwestionariuszu znalazły się też dwa pytania dotyczące mikroprojektów społecznościowych. 

Wynikiem tego jest stwierdzenie, że podobnie jak w przypadku ogólnych korzyści, również osiągnięcie 

oczekiwań beneficjentów średnia w porównaniu z projektami inwersyjnymi nie różniła się znacząco. 

Ogólny wkład projektów społecznościowych jest oceniany jako raczej duży zarówno w Czechach jak i 

w Polsce. Podobnie mikroprojekty społecznościowe również średnio raczej spełniły oczekiwania 

beneficjentów w obu krajach. Dla porównania, z punktu widzenia zarządców korzyści z realizacji 

mikroprojektów społecznościowych w zakresie zwiększania intensywności współpracy między 

instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym są oceniane lepiej niż projektów 

inwestycyjnych i ich zdaniem są one duże.  

W związku z korzyściami interesowało nas również, jakie zdaniem beneficjentów czynniki w 

największym stopniu wpływały na powodzenia mikroprojektów inwestycyjnych. Na pierwszych dwóch 

miejscach znalazły się jakość wniosku projektowego (pomysł, wybór działań, produktów i plan 

realizacji) oraz odpowiednia promocja projektu. Beneficjenci uznali za ważne również odpowiedni 

harmonogram czasowy projektu i działań wszystkich partnerów projektu. Zainteresowanie grupy 

docelowej i jakość, ew. stabilność zespołu projektowego znalazły się na ostatnim miejscu. Jest to 

jednak zagregowana ocena tych czynników wzajemnie a stwierdzone różnice były stosunkowo 

niewielkie. 

Beneficjenci mieli również możliwość określenia pozostałych czynników, które oni sami uważają za 

ważne dla powodzenia mikroprojektów inwestycjnych. W ich komentarzach najczęściej występowały 

następujące czynniki: 

                                                           
5 W liczbach absolutnych chodzi o 8 respondentów, którzy dodatkowo nie skorzystali z możliwość bardziej 
szczegółowego wyjaśniania swojej oceny w komentarzach. Dalego wyniku tego nie należy nadmiernie oceniać. 
W zasadzie może chodzić o naprawdę niezadowolonych beneficjentów, którzy przystępujące do projektu mieli 
inne oczekiwania. W przypadku niektórych z nich może to być też nie poświęcenie odpowiedniej uwagi 
wypełnianiu ankiety. 
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 doświadczenia beneficjentów i partnerów w zakresie realizacji projektów; 

 stabilność finansowa/zaplecze organziacyjne partnerów; 

 promocja mikroprojektu wśród młodego pokolenia; 

 wybór partnera mikro-projektu; 

 wsparcie mikroprojektów przez samorząd lokalny; 

 odpowiednie dobranie wskaźników produktu Fundusz Mikroprojektów/Programu; 

 czas realizacji mikroprojektu; 

 wybór grup docelowych mikroprojektu 

Kluczowy wpływ na korzyści z mikroprojektów inwestycyjnych zdaniem beneficjentów ma sama 

organizacja i ustawiuenie Programu, ew. Funduszu mikroprojektów. Gdybyśmy oceniali ten aspekt, jak 

w szkole, MRR od beneficjentów dostałoby tylko średnią ocen, tzn. dobra organizacja. Uwzględniając 

lat doświadczeń z administracją projektów europejskich jest to stosunkowo słaby wynik.  

Administratorzy oceniając Program bardzo pozytywnie oceniali zasady działań programu i ogólną 

logikę interwencji. Jednak pozostałe aspekty organizacji Programu, przede wszystkim kwalifikowalność 

wydatków, alokacji środków i administracji wniosków projektowych w MS2014+, otrzymały również 

średnią ocen. W dalszych komentarzach administratorzy niezwykle krytycznie ocenili przede wszystkim 

system administracji MS2014+, który ich zdaniem jest „krokiem wstecz” (pełna lista znonimowanych 

odpowiedzi jest częścią Załącznika 3 - Zanonimizowane dane z badań ankietowych).  

Wyniki wywiadów częściowo ustrukturyzowanych  
Z przeprowadzonych pogłębionych wywiadów wynika kilka bardziej ogólnych uwag i sugestii 
związanych z wkładem mikroprojektów w realizację celów OP1 i OP2. Z punktu widzenia 
ankietowanych zarządców i beneficjentów cele Programu, w obecnym okresie programowania, można 
bardzo dobrze realizować łącząc projekty inwestycyjne i miękkie (społecznościowe). Oba typy 
projektów w praktyce się dobrze uzupełniają: drobne inwestycje w dłuższej perspektywie rozwijają 
dane miejsce a wsparcie społeczności poprawia współpracę transgraniczną partnerów poprzez 
zwiększanie wiedzy i usuwanie barier komunikacyjnych.  

W porównaniu z poprzednim okresem zdaniem respondentów cały obecny Program jest zdecydowanie 

lepiej sprofilowany merytorycznie i ma lepszą strukturę. Choćby jego zasady są zadaniem Zarządców 

Funduszy lepiej dostosowane do czeskich i polskich warunków. W celu zachowania efektów działań 

transgranicznych ważne jest aby beneficjenci nadal mogli stosować już istniejące narzędzia i procedury 

(sprawdzone praktycznie przez wiele lat). Pomagają one pokonywanie takich barier jak granica 

państwowa lub różnice językowo oraz zmniejszają peryferyjny charakter obszarów przygranicznych.  

Również w wywiadach niezwykle jednoznacznie występował wielki problem obecnego okresu 

programowania – duże obciążenie administracyjne projektów. Choć w celu zwiększenia oddziaływania 

i powiązań między projektami byłoby wskazane, aby dobrzy wnioskodawcy/beneficjenci ponownie 

angażowali się w realizację projektów, stosunkowo często dochodzi do sytuacji, że rozbudowane 

wymogi administracyjne, skomplikowane rozliczenie, dokumentowanie i długi okres oczekiwania na 

wypłatę środków są czynnikami, które ich zniechęcają do realizacji kolejnych projektów. Praca w 

systemie informatycznym MS2014+ jest czasochłonna, szczególnie dla polskich partnerów, kiedy w 

początkowym okresie realizacji programu brakowało tłumaczeń na język polski.  Dlatego w wielu 

przypadkach wnioskodawcy podejmują decyzję o złożeniu wniosku projektowego do innego, 

prostszego pod względem administracyjnym programu. 

„Osobiście mogę potwierdzić., że po własnych doświadczeniach jestem zdecydowany 

nigdy już nie wnioskować o kolejne dofinansowanie z tego programu. Mam wiele 
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pomysłów, zdolni ludzie też by się znaleźli, ale nie mam czasu na walki z wiatrakami." 

(beneficjent z Republiki Czeskiej) 

W przypadku niektórych mikroprojektów kolejnym problematycznym aspektem fazy realizacyjnej jest 

charakter obowiązkowej promocji (np. strony internetowe, na których przy przewijaniu na ekranie 

nieustannie jest obecne wielkie logo programu). Nadmierny nacisk na formę (zabezpieczenie 

wszystkich procedur obowiązkowej promocji) zamiast skupienia się na jakości realizowanych działań 

jest znacznym (i zbędnym) obciążeniem dla beneficjentów.  

Całkowicie specyficznym problemem/barierą uniemożliwiającą osiągnięcie większych efektów przez 

Program jest również fakt, że gminy partnerskie, które nie leżą na granicy, nie mogą wnioskować o 

środki finansowe na inwestycje, tak więc w kółko powtarzają "miękkie" projekty społecznościowe, 

zamiast składać projekty, dzięki którym stopniowo tworzą potrzebną infrastrukturę turystyczną (np. 

szalki turystyczne i ich znacznie itp.). 

A jeśli zostaniemy tylko przy kwestii partnerstwa, wówczas przede wszystkim dysproporcje w 

transgranicznych partnerstwach gmin są źródłem dużych strat i problemów uwzględniając ogólne 

korzyści z realizacji Funduszu. Kiedy czeskie gminy są stosunkowo małe (a większe miasta dzielą się na 

dzielnice), nie działają powiaty a kraje są zbyt wielkie – w Polsce podstawową jednostką samorządu 

jest powiat.  Efektem tych dysproporcji jest to, że współfinansowanie we wniosku projektowym jest w 

znacznym stopniu powierzane większemu, czyli polskiemu wnioskodawcy. 

Ostatni czynnik dotyczący organizacji Funduszu, który wpływa na ogólny jego wkład, a który chcemy 

zmienić, dotyczy obszaru dofinasowania mikroprojektów i dotyczy niezadowolenia z ograniczonym 

wykorzystaniem płatność ryczałtowych, długim rozliczaniem płatności, nie wypłacaniem zaliczek oraz 

skomplikowaniem wniosków projektowych, które w obecnym okresie programowania dochodzą do 60 

stron.  

„Porównując Interreg z innymi programami jest to najbardziej wymagający program pod 

względem administracji. Jest najbardziej szczegółowy pod względem przygotowania, 

rozliczenia, oceny. Nawet w projektach za dziesiątki milionów w RPO nie ma aż takich 

wymogów i szczegółów, które są wymagane w Interregu. Pomogłoby więcej zaufania do 

wnioskodawców (mniej dokumentowania szczegółów), więcej wydatków rozliczanych 

ryczałtem, mniej wymogów w zakresie obowiązkowej promocji. Administracja jest 

niewspółmierna w porównaniu z wieloma droższymi projektami.” (zarządca z RCz) 

„Nasz i polska szkoła zdecydowaliśmy się, że już nigdy nie będziemy wnioskować o 

dofinansowanie, ponieważ nie tylko wypełnienie wniosku, ale udokumentowanie 

dosłownie każdego halerza, jest czymś ponadstandardowym. Korzystamy też z innych 

programów europejskich, ale z tak skomplikowaną księgowością jeszcze nigdzie się nie 

spotkaliśmy.” (beneficjent z RCz) 
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Długoterminowa trwałość i sukcesy mikroprojektów w okresie 200—

2013 (PE2 i PE3) 

Pytania ewaluacyjne nr 2 i 3. Czy efekty 5 wybranych mikroprojektów 

inwestycyjnych i 5 wybranych mikroprojektów społecznościowych (3 czeskich i 2 

polskich) są długoterminowo trwałe w stosunku do celu mikroprojektów? 

a) Jeśli tak, to w jakich okolicznościach te wybrane mikroprojekty inwestycyjne i 

społecznościowe, zdaniem respondentów uczestników mikroprojektów, są 

długoterminowo trwałe?  

 

Ocena 
Mikroprojekty inwestycyjne i społecznościowe realizowane w okresie 2007-2013 na podstawie 

dostępnych danych można oceniać jako chaakyteryzujące się dobrą trwałością. Przede wszystkim w 

przypadku mikroprojektów inwestycyjnych intensywność wykorzystywania ich produktów z czasem 

ulega zwiększeniu. Dla mikroprojektów społecznościowych natomiast zasadnicze jest to, że nawiązana 

współpraca jest kontynuowana i ma tendencję do pogłębiania się. 

Na długoterminową trwałość mikroprojektów w większym stopniu niż typ działania wpływa typ 

podmiotów, które realizują mikroprojekty.  W tym kontekście najlepiej sprawdzają się podmioty 

samorządu lokalnego oraz lokalnego sektora publicznego ze względu na ich stabilizację finansową. Z 

drugiej strony organizacje pozarządowe i podmioty zarządzające destynacjami turystycznymi potrafię 

lepiej ukierunkować projekty pod względem rzeczywistej potrzeby/zainteresowania a znaczącą 

gwarancję trwałości dają te podmioty, które mają długotrwale działają w zakresie wpółpracy 

transgranicznej. 

Do głównych czynników trwałości mikroprojektów należy odpowiedniej jakości wniosek projektowy 

(dobry i potrzebny pomysł, wybór działań, produktów i plan realizacji) oraz dostateczna promocja 

projektu. Kluczowymi okazały się ponadto czynniki związane z wewnętrznym funkcjonowaniem 

instytucji beneficjenta (doświadczenie z realizacji projektów, stabilności finansowa/zaplecze 

partnerów), a przede wszystkim organizacja samego Funduszu. 

Ważnym czynnikiem długoterminowego wkładu mikroprojektów jest też rozmieszczenie geograficzne 

działań rozwojowych. W małych regionach przygranicznych efekty te są wyraźniejsze przede wszystkim 

dlatego, że dla małych zamkniętych obszarów można stosunkowo dobrze zidentyfikować wspólne 

transgraniczne problemy i potrzeby. 

Ponieważ oba pytania ewaluacyjne mówią o długoterminowej trwałości w stosunku do celów 

mikroprojektów, zajęliśmy się też tym aspektem.  Choć zarządcy są przekonani, że beneficjenci w 

poprzednim okresie stosunkowo realistycznie formułowali cele mikroprojektów i udawało się im je 

zaplanować, to w wyniku naszych badań doszliśmy do przeciwnego wniosku. Przyczynę widzimy w 

różnym postrzeganiu tego, co oznacza mikroprojekt zakończony sukcesem. Kiedy zarządcy i 

beneficjenci uważają za zakończony sukcesem taki projekt, który zrealizował wszystkie działania i 

produkty, my sukces mikroprojektu oceniamy na podstawie osiągnięcia celów, które jednak w połowie 
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wszystkich wniosków projektowych są określone zbyt ogólnie, ambitnie i nie są przez nikogo 

sprawdzane ani trakcie ani po zakończeniu mikroprojektu. 

Na koniec chcemy wspomnieć, że również w kwestii trwałości beneficjenci i zarządcy wspominali o 

problemie dużego obciążenia administracyjnego, które po zakończeniu mikroprojektu może 

spowodować obniżenie motywacji do finansowania, ewentualnie dalszego rozwijania jego działań i 

produktów. 

Wyniki studiów przypadku wybranych mikroprojektów6 

Czynniki sukcesu mikroprojektów 
Głównymi warunkami sukcesu (osiągnięcia celów i trwałości) mikroprojektu zdaniem zarządców i 
beneficjentów są 1) charakter/typ wnioskodawcy; 2) potrzeba projektu i jego jasna wizja; 3) dobrze 
napisany wniosek projektowy i 4) duże zainteresowanie realizacją mikroprojektu przez obu 
zaangażowanych partnerów.  

Typy działań o długotrwałym oddziaływaniu  
Bardziej niż ocena na podstawie konkretnych działań, z punktu widzenia sukcesu mikroprojektu i jego 

długoterminowego oddziaływania (wkładu) jest ważne jaki podmiot realizuje projekt. Zarządcy 

Funduszy, do których się zwrócili mają np. dobre doświadczenie z wnioskodawcami/beneficjentami z 

sektora samorządowego (np. gminy i miasta, które często występują w imieniu mniejszych 

wnioskodawców typu kluby sportowe, stowarzyszenia itp.) oraz szkołami. Idealnym wariantem 

maksymalizującym długotrwałą trwałość projektu jest sytuacja, w której beneficjent dysponuje 

środkami finansowymi na utrzymanie/rozwój/kontynuację produktów również po zakończeniu 

obowiązkowego okresu trwałości.  

Zarządcy Funduszy mają też pozytywne doświadczenia z instytucjami zarządzającymi destynacjami 

turystycznymi w regionach przygranicznych, które bardzo dobrze potrafią promować cele swoich 

projektów i są dobrze ukierunkowania na wsparcie turystyki na danych obszarach. Zaletą 

wnioskodawców z sektora organizacji pozarządowych jest to, że potrafią dobrze ukierunkować 

mikroprojekty pod względem ich potrzeby, problemem jednak bywa właśnie zapewnienie trwałości 

wykraczającej ponad ramy gwarantowane we wniosku projektowym, ponieważ ich sytuacja finansowa 

bardzo często nie pozwala na wydawanie na ten cel dalszych środków. Swoją rolę odgrywa również 

odległość beneficjenta od granicy oraz jakość partnerstwa transgranicznego. Długoterminowe korzyści 

(wkład) mają też mikroprojekty, które są realizowane przez podmioty o długotrwałej (historycznej) 

współpracy z transgranicznym partnerem, którzy poprzez realizację mikroprojektów pogłębiają tę 

współpracę. Jeśli wnioskodawca szuka partnera ad hoc, w niektórych przypadkach jest problematyczne 

wykazywanie długoterminowych korzyści.   

Na sukces i trwałość mikroprojektów wpływa też lokalizacja geograficzna działań realizowanych w 

ramach mikroprojektów. Wyniki i oddziaływanie transgraniczne mikroprojektów społecznościowych są 

bardziej widoczne w małych regionach przygranicznych. Beneficjenci mikroprojektów obejmujących 

mniejszy obszar lepiej identyfikują potrzeby poszczególnych jego części.  

W sytuacji kiedy mikroprojekty o charakterze inwestycyjnym mają namacalne produkty z jasno 

określoną trwałością często jest stosunkowo skomplikowane zdefiniować trwałość projektów 

społecznościowych. To jest też głównym powodem, dla którego zarządcy Funduszu nie kontrolują jej 

formalnie. W przypadku takich projektów dobrym aspektem trwałości jest to, jeśli wnioskodawca wraz 

                                                           
6 Poszczególne studia są szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 – Studia przypadków wybranych 
mikroprojektów. 
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z partnerem w nawiązaniu do projektu rozwiną wzajemne kontakty i współpracę np. przez ponowne 

zaangażowanie w Program lub inne programy dofinansowania. Niestety wyniki badań oraz studia 

przypadków w sposób zgodny pokazują, że znaczne wymagania administracyjne związane z realizacją 

mikroprojektów są często główną (i jedyną) barierą w ponownym zaangażowaniu wnioskodawcy w 

realizację Programu i prowadzą do szukania innych programów lub źródeł finansowania powiązanych 

działań. 

Pod względem trwałości wśród mikroprojektów społecznościowych do osiągających największe 

sukcesy działań należą: 1) wymiany uczniów i wycieczki szkolne; 2) imprezy kulturalne i sportowe z 

transgranicznym udziałem; 3) wymiana doświadczeń i wzmacnianie współpracy między służbami 

ratowniczymi (straż pożarna, policja, pogotowie). W przypadku mikroprojektów inwestycyjnych są to: 

1) mikroprojekty wspierające turystykę zawierającą adekwatny i odpowiedniej jakości element 

promocyjny; 2) mikroprojekty polegające na zakupie wspólnego wyposażenia dla służb ratowniczych 

po obu stronach granicy. 

Określanie celów mikroprojektów 
Zdaniem wszystkich zapytanych Zarządców Funduszy wnioskodawcy określają cele projektów przede 
ważnie realistycznie. Znaczną rolę odgrywa tu, ich zdaniem, to że wnioskodawca konsultuje 
przygotowania wniosku projektowego z Zarządcą Funduszu lub wniosek przygotowuje samodzielnie, 
ew. wniosek tworzy firma konsultingowa. W drugim przypadku problemy z realizacją czy osiągnięciem 
celów mikroprojektów pojawiają się częściej, i to mimo to, że od strony formalnej wniosek jest 
odpowiedniej jakości. Nie mniej w praktyce, zdaniem zarządców, niezwykle rzadko dochodzi do tego, 
że projekt nie osiąga sukcesu, nie realizuje określonych celów, i nie są refundowane wydatki poniesione 
na realizację projektu. 

Na podstawie naszych obserwacji z punktu widzenia ewaluacji sytuacji jest nieco odmienna, ponieważ 
nie można mieszać realizacji produktów z osiągnięciem celów. W trakcie analizy wniosków 
projektowych w aktualnym okresie programowania stosunkowo często spotykaliśmy się ze zbyt 
ogólnymi i/lub ambitnymi celami projektów. Mniej więcej jedna trzecia aż połowa wniosków 
projektowych miała ten niedostatek, co oczywiście znacząco komplikuje możliwość późniejszego 
sprawdzeni a ich osiągnięcia a tym samym celowości Funduszu. Z drugiej strony można zaobserwować 
pewien rozwój w kierunku bardziej realistycznego formułowania celów w stosunku do poprzedniego 
okresu programowania, co jest pozytywnym stwierdzeniem. 

Jakość czesko-polskiej współpracy i partnerstwa 
Współpraca między biurami euroregionów na polskiej i czeskiej stronie na podstawie oceny zarządców 

i beneficjentów, do których się zwróciliśmy, jest w ostatnich latach bardzo dobra. Po pierwszych latach 

wzajemnego poznawania („sprawdzania”) spotykamy się z kreatywnymi partnerstwami opierającymi 

sią na zaufaniu i wspólnej historii realizacji projektów i mikroprojektów, która są podstawą dalszej 

współpracy. Tak zarwane (mikro)projektowe partnerstwa utrzymują się dłużej niż jedna kadencja a 

współpraca transgraniczna się stopniowo rozszerza.  

Wyniki badania ankietowego  
Jak oceniali sukcesy i długoterminową trwałość mikroprojektów inwestycyjnych i społecznościowych 

w okresie 2007-2013 poszczególni zarządcy Funduszy w ankiecie prezentuje Tabela 1. Zdaniem 

większości zarządców dofinansowane mikroprojekty udało się zrealizować w 61%, a częściej w ponad 

81%. I dotyczy to zarówno projektów inwestycyjnych, jak i społecznościowych. Pod względem ogólnych 

korzyści dofinansowania w ramach programu jest jeszcze istotniejsze, że również długoterminowa 

trwałość mikroprojektów jest przez zarządców oceniana pozytywnie i optymistycznie. 

Tabela 1 – Poziom sukcesu i trwałości mikroprojektów 2007-2013 zdaniem zarządców Funduszu. 
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Poziom sukcesu 
mikroprojektów (zdaniem 9 
zarządców)  

Udział projektów 
charakteryzujących się 
długoterminową trwałością 
(zdaniem 9 zarządców) 

  Inwestycyjne Społecznościowe Inwestycyjne Społecznościowe 

0 – 20 % 1 0 1 0 

21 – 40 % 0 0 0 1 

41 – 60 % 0 0 0 0 

61 – 80 % 2 2 2 3 

81 – 100 % 6 7 6 5 

Łącznie 9 9 9 9 
Uwaga: Brzmienie pytań: a Proszę spróbować oszacować udział mikroprojektów inwestycyjnych dofinansowanych z Państwa 
Funduszu, które w poprzednim okresie programowania (2007–2013) z sukcesem zrealizowały wszystkie swoje cele 
projektowe. b Proszę spróbować oszacować udział długoterminowo trwałych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z 
Państwa Funduszu w poprzednim okresie programowania. 

 

Również beneficjenci ocenili mikroprojekty inwestycyjne i społecznościowe z poprzedniego okresu 

programowania jako trwałe. W przypadku mikroprojektów inwestycyjnych zgodnie z ich 

doświadczeniami przedmioty inwestycji są nadal rozwijane i promowane a intensywność ich 

wykorzystania wzrasta. Podobnie jest w przypadku projektów społecznościowych kontynuowana jest 

realizacja i promocja dofinansowanych działań również po ich zakończeniu. Bardzo pozytywnie można 

też ocenić fakt, że w obu typach mikroprojektów nawiązana współpraca transgraniczna jest 

kontynuowana a partnerzy intensywnie przygotowują kolejne wspólne (mikro)projekty (patrz Tabela 

2).  

Tabela 2 – Proszę ocenić zmianę, do której doszło po zakończeniu mikroprojektu 

Typ projektu Działanie  N Średnia 

Inwestycyjne Dalszy rozwoju przedmiotu inwestycji (np. dobudowa miejsc 
do odpoczynku przy szlaku itp.) 

49 
3 

Wykorzystanie przedmiotu inwestycji po zakończeniu projektu 
(np. wyremontowana część drogi, szlaku pieszego lub 
rowerowego itp.) 

52 
4 

Promocja przedmiotu inwestycji po zakończeniu 
mikroprojektu 

59 
3 

Współpraca z partnerem transgranicznym po zakończeniu 
mikroprojektu 

61 
3 

Przygotowanie kolejnych transgranicznych (mikro)projektów 61 4 

Społecznościowe Realizacja dofinansowanych działań po zakończeniu 
mikroprojektu 

146 3 

Promocja kluczowych działań po zakończeniu mikroprojektu 141 3 

Współpraca z partnerem transgranicznym po zakończeniu 
mikroprojektu 

150 3 

Przygotowanie kolejnych transgranicznych (mikro)projektów 149 4 
Uwaga: Nie wszystkie działania dotyczyły6 wszystkich projektów.  Z tego powodu wartość N jest różna dla różnych pozycji. 
Skala: 1 – W ogóle nie kontynuowano; 2 – Intensywność się obniżyła; 3 – intensywność została taka sama; 4 – Intensywność 
wzrosła 
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Kontrole formalne trwałości mikroprojektów inwestycyjnych z okresu 2007-2013 standardowo 

przeprowadza wszystkich 9 zarządców z 12, którzy wzięli udział w naszym badaniu ankietowym. Przy 

czym u siedmiu zarządców kontroli podlegają wszystkie mikroprojekty inwestycyjne a u dwu 

pozostałych zarządców jedynie te wybrane. Wyniki kontroli są ogólnie bardzo pozytywne, ponieważ z 

reguły nie dochodzi do żadnych istotnych nieprawidłowości. Stwierdzone problemy dotyczą raczej 

oznaczania poszczególnych sztuk wyposażania zgodnie z zasadami promocji i wykorzystywanie 

wyposażenia po zakończeniu jego żywotności w okresie trwałości projektu.  

Interesowało nas też to, jakie czynniki zdaniem beneficjentów w największych stopniu mają wpływ na 

trwałość mikroprojektów  Wyniki nie budzą wątpliwości i nie są zaskakujące: 1) ogólna jakość projektu, 

tzn. pomysł, wybór działań, produkty i plan realizacji. Beneficjenci uznali również za ważne 2) 

dostateczną promocję po obu stronach granicy a w przypadku inwestycyjnych mikroprojektów również 

3) jakość zrealizowania inwestycji. I kiedy w przypadku projektów społecznościowych z punktu 

widzenia trwałości zasadnicze wydaje się prawidłowy harmonogram działa, a w przypadku projektów 

inwestycyjnych czynnik ten znalazł się na ostatnim miejscu. Jako stosunkowo mniej ważne zostały 

ocenione zainteresowanie/popyt użytkowników końcowych inwestycji oraz środki finansowe na dalsze 

inwestycje, ew. na powtórzenie działań (patrz Tabela 2). Podobnie jak przy czynnikach sukcesu 

konieczne jest zwrócenie uwagi, że ostateczne różnice były stosunkowo małe (przede wszystkim w 

przypadku mikroprojektów inwestycyjnych) oraz, że jest to agregowana ocena wszystkich tych 

czynników razem. 

Tabela 3 – Znaczenie wybranych czynników trwałości mikroprojektów z lat 2007-2013 ( z punktu 

widzenia beneficjentów).  

Inwestycyjne Kolejność Społecznościowe 

Ogólna jakość projektu (pomysł, wybór 
działań, produkty i plan realizacji) 

1 Odpowiednia promocja działań projektu po 
obu stronach granicy 

Odpowiednia promocja przedmiotu 
inwestycji  po obu stronach granicy 

2 Odpowiednie rozplanowanie działań w 
czasie 

Jakoś realizacji inwestycji 3 Ogólna jakość projektu (pomysł, wybór 
działań, produkty i plan realizacji) 

Zainteresowanie/popyt użytkowników 
końcowych iwnestycji 

4 Zainteresowanie grupy docelowej 
działaniami społecznościowymi 
(spotkaniowymi) 

Środki finansowe na dalsze inwestycje 5 Środki finansowe na 
powtórzenie/kontynuację działań 

Odpowiednie rozplanowanie inwestycji w 
czasie 

6 Aktywne starania beneficjentów z obu 
stron granicy o powtórzenie/kontynuację 
działań 

Uwaga: Dwa czynniki ze względu na ich znaczenie nie są porównywalne: jakość realizacji inwestycji nie dotyczy 
mikroprojektów społecznościowych, natomiast czynnik staranie o powtórzenie działań nie dotyczy projektów inwestycyjnych. 

 

Podobnie jak w przypadku PE1 również tu beneficjentom i zarządcom zadaliśmy pytanie, jakie inne 

czynniki oni sami uważają za istotne dla zapewnienia trwałości mikroprojektów inwestycyjnych i 

społecznościowych. W ich odpowiedziach najczęściej występowały następujące czynniki: 

 Rzeczywista potrzeba realizacji przedmiotu inwestycji po obu stronach granicy (I inwestycyjny) 

 Dalsze inwestycje w rozwój obszaru/lokalizacji (I) 
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 Środki finansowe na utrzymanie rozwój inwestycji (I) 

 Powiązanie z pozostałymi projektami inwestycyjnymi danej lokalizacji (I) 

 Aktywna współpraca partnerów we wszystkich fazach projektu (I, S) 

 Długotrwała współpraca partnerów mikroprojektu (S – społecznościowe) 

 Nawiązanie osobistych kontaktów transgranicznych (K) 

 Środki finansowe na kontynuację działań (S) 

 Zaangażowanie szerszej społeczności w kontynuowane działania (S) 

 Wsparcie przez samorząd lokalny/regionalny (S) 

Ostatnie pytanie, które zadaliśmy beneficjentom, dotyczyło problematycznych miejsc w organizacji 

bądź zasadach Funduszu mikroprojektów ze względu na zapewnienie trwałości projektów. Prawie 

wszystkie odpowiedzi beneficjentów dotyczyły problemów niepotrzebnie wysokiego obciążenia 

administracyjnego, które obniża motywację do kontynuowania działań również po zakończeniu 

projektu. Odpowiedzi wskazują, że obciążenie administracyjne obniża nie tylko zainteresowanie 

wykorzystaniem środków z Funduszu na realizację nowych pomysłów, ale również motywację do 

długoterminowego rozwijania produktów zrealizowanych mikroprojektów wykraczających ponad 

ramę formalnych kryteriów trwałości.  

Zadając ostatnie pytanie do zarządców Funduszu chcieliśmy dowiedzieć się w jaki sposób ujmować, 

śledzić i ewentualnie mierzyć długoterminową trwałość projektów społecznościowych. Przede 

wszystkim ze względu na najczęstszy jednorazowy (i z reguły nie inwestycyjny) charakter działań 

społecznościowych. W swoich odpowiedziach zarządcy ogólnie zgodzili się, że w mikroprojektach 

społecznościowych trwałość odgrywa znaczącą rolę. Oczywiście nie koniecznie a jedynie w zakresie 

trwałości działań projektowych, ale istota tych mikroprojektów – kontynuacja i rozwój nawiązanej 

współpracy transgranicznej między partnerami i realizacji kolejnych projektów społecznościowych. 

 


