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Wstęp  
W dokumencie tym w sposób zwięzły charakteryzujemy ramy metodologiczne, procedury (rozdział 2) 

oraz harmonogram (rozdział 3), które wybraliśmy do zrealizowania zadania i udzielenia odpowiedzi na 

trzy pytania ewaluacyjne (rozdział 1) związane ze sprawdzeniem wkładu i trwałości Funduszu 

Mikroprojektów.  

Pytania ewaluacyjne 
PE1: Czy mikroprojekty inwestycyjne mają pozytywny wkład w realizacji celu specyficznego danej osi 

priorytetowej? 

a. Jeśli tak, jakie rodzaje działań inwestycyjnych mają pozytywny wpływ, a które nie? 

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach i na jakich warunkach te mikroprojekty mają taki 

pozytywny wpływ? 

PE2: Czy wkład 5 wybranych mikroprojektów inwestycyjnych (3 czeskich i 2 polskich) jest 

długoterminowo trwały w stosunku do celów mikroprojektów? 

a. Jeśli tak, to które typy wybranych działań inwestycyjnych na podstawie doświadczeń 

respondentów uczestników mikroprojektów charakteryzują się długoterminową trwałością a 

które nie? 

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach te wybrane mikroprojekty inwestycyjne, zdaniem 

respondentów uczestników mikroprojektów, projekty te nie mają długoterminowej trwałości? 

PE3: Czy wkład 5 wybranych mikroprojektów społecznościowych (3 czeskich i 2 polskich) jest 

długoterminowo trwały w stosunku do celów mikroprojektów? 

a. Jeśli tak, to które typy wybranych działań inwestycyjnych zadaniem respondentów 

uczestników mikroprojektów charakteryzują się długoterminową trwałością a które nie? 

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach te wybrane mikroprojekty społecznościowe, zdaniem 

respondentów uczestników mikroprojektów, nie są długoterminowo trwałe? 

Metodologia analizy pytań ewaluacyjnych 

Ogólne podejście metodologiczne 
Do celu ewaluacji Funduszu i dla uzyskania odpowiedzi na wszystkie trzy pytania ewaluacyjne zostały 

wykorzystane zasady tzw. ewaluacji realistycznej. Dlatego przy ocenie skupiliśmy się na kontekście 

realizacji mikroprojektów i mechanizmach, dzięki którym funkcjonują. Pytaliśmy się o to, w jakich 

okolicznościach interwencje działają, dla kogo tak, ew. dla kogo nie.  

Podstawowym punktem wyjścia ewaluacji stała się teoria zmiany Programu oraz analiza dostępnych 

danych wtórnych dotyczących Programu, Funduszu i samych ewaluowanych mikroprojektów. 

Jednocześnie z tym przeprowadzono przegląd poprzednich ewaluacji i badań poświęconych 

Programowi, konkretnym mikroprojektom lub ogólnym zagadnieniom, które są najczęściej 

przedmiotem mikroprojektów.  

Na podstawie tych informacji zostały sformułowane hipotezy wstępne, które w trakcie fazy terenowej 

badań i gromadzenia danych były sprawdzane. Terenowy zbiór danych obejmował badania ankietowe 

oraz realistyczne wywiady uzupełniające badania całościowe o bardziej szczegółowy kontekst 

pomagający zidentyfikować mechanizmy zmiany dla głębokich studiów przypadku długoterminowej 

trwałości kilkunastu (10) mikroprojektów z poprzedniego okresu programowania. 
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Teoria zmiany programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie Funduszu 

mikroprojektów 
Fundusz wspiera mikroprojekty przyczyniające się do osiągnięcia specyficznych celów oraz wskaźników 
Osi priorytetowych Programu nr 2, 3 i 4.  Dlatego podstawowym punktem wyjścia ewaluacji trwałości 
i wkładu mikroprojektów została wybrana teoria zmiany/programu dla danej osi priorytetowej, 
ewentualnie jedynie dla osi 2 (tabela 1) i 4 (tabela 2), ponieważ wiedza o wkładzie i trwałości 
mikroprojektów w osi 3 nie jest dla zleceniodawcy priorytetem tej ewakuacji. 
 
Tabela 1 – Uproszczona teoria programu dla Osi priorytetowej 2 

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 

Cel 
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Typ działania Wskaźniki produktu działań  
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Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych, ukierunkowane na ich 
wykorzystanie dla zrównoważonego 
rozwoju wspólnego pogranicza 
 
 
 
 
Wsparcie wykorzystania niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
 
 
 
 
 
Działania w zakresie infrastruktury w celu 
transgranicznego udostępnienia i 
wykorzystania kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa regionu pogranicza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspólne działania marketingowe i 
promocyjne w dziedzinie wykorzystania 
zasobów przyrodniczych i kulturowych 
 
 
 
 
Ewaluacje, studia, strategie, plany dotyczące 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i 
kulturalnych 

 

 
- Liczba elementów bogactwa 
kulturowego/przyrodniczego o 
podwyższonej atrakcyjności  
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 
 
- Liczba elementów bogactwa 
kulturowego/przyrodniczego o 
podwyższonej atrakcyjności  
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 
 
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 
- Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg 
- Całkowita długość zbudowanych lub 
przebudowanych szlaków 
rowerowych, tras rowerowych i 
pieszych 
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 
 
- Liczba zrealizowanych wspólnych 
mechanizmów w zakresie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 

 
- Liczba zrealizowanych wspólnych 
mechanizmów w zakresie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 
- Zwiększenie oczekiwanej liczby 
odwiedzających wspieranych 
zabytków i atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. 

 

Liczba gości w zbiorowych 
placówkach zakwaterowania 
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Tabela 1 – Uproszczona teoria programu dla Osi priorytetowej 4 

Współpraca instytucji i społeczności 

Cel 
szczegółowy 

Typ działania Wskaźniki produktu działań  
Wskaźniki 

rezultatu/zmiany 
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Działania ukierunkowane na wspieranie 
integracji na poziomie lokalnym, współpraca 
społeczeństwa obywatelskiego i pozostałe 
działania przyczyniające się do zwiększenia 
spójności na poziomie lokalnym.  
 
 
Rozwój współpracy instytucji administracji 
publicznej  
 
 
Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci 
współpracy, łącznie ze współpracą z 
organizacjami pozarządowymi i partnerami 
społecznymi i biznesowymi.  

 

 
- Liczba partnerów zaangażowanych 
we wspólne działania 
 
 
 
- Liczba partnerów zaangażowanych 
we wspólne działania 
 
 
- Liczba partnerów zaangażowanych 
we wspólne działania 

Poziom współpracy instytucji 
na pograniczu czesko-

polskim  
 

Postrzeganie wzajemnego 
współistnienia i współpraca 

społeczności w regionie 
przygranicznym 

 
Podanych wskaźników zmiany (rezultatu) na poziomie całego programu niestety nie można było 

obiektywnie zmierzyć i obserwować w sposób odizolowany jedynie dla Funduszu. Nie mniej jego wkład 

można sprawdzać przynajmniej subiektywnie, na podstawie wypowiedzi aktorów zaangażowanych w 

realizację Programu w poprzednim i obecnym okresie programowania. 

Przy sprawdzaniu korzyści i trwałości mikroprojektów w poprzednim okresie programowania 

skupiliśmy się na następujących aspektach: 

 Osiągniecie(osiąganie) określonych celów mikroprojektów z punktu widzenia beneficjentów i 

zarządców Funduszu 

 Określanie ambitnych celów w stosunku do realnych możliwości mikroprojektów (i 

wnioskodawców). 

 Kontekst formułowania celów mikroprojektów; wnioskodawca versus zarządca i jego zasady. 

 Pierwotne oczekiwania wnioskodawców w stosunku do (długoterminowych) efektów 

mikroprojektów. 

 Mechanizmy zmiany zapewniające osiągnięcie (długotrwałych) wyników mikroprojektów. 

 Ogólny kontekst mikroprojektów – warunki realizacji, źródła wewnętrzne, zewnętrzne wpływy. 

 Długoterminowa trwałość produktów i rezultatów mikroprojektów = ich długoterminowy 

wkład; z punktu widzenie beneficjentów i zarządców. 

 Czynniki (aspekty) i działania zwiększające długotrwały wkład mikroprojektów z punktu 

widzenia beneficjentów i zarządców. 

 Najbardziej udane działania lub rodzaje działań pod względem długoterminowej trwałości. 

 Ocena wpływu mikroprojektów na odwiedzalność euroregionu.  

 Ocena wpływu mikroprojektów na wzmocnienie współpracy instytucji na czesko-polskim 

pograniczu.  

 Ocena oddziaływania mikroprojektów na jakość współżycia i współpracę czesko-polskiej 

społeczności. 

Przy sprawdzaniu wkładu mikroprojektów inwestycyjnych pod względem realizacji celów 

szczegółowych Osi priorytetowych 2 i 4 skupiliśmy się na następujących aspektach: 
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 Osiąganie przez mikroprojekty celów OP2 i OP4  z punktu widzenia beneficjentów i zarządców 

Funduszu. 

 Pierwotne oczekiwania beneficjentów w stosunku do rzeczywistych wyników mikroprojektów. 

 Czynniki (aspekty) i działania zwiększające długotrwały wkład mikroprojektów z punktu 

widzenia beneficjentów i zarządców. 

 Ogólny poziom sukcesu mikroprojektów inwestycyjnych i społecznościowych z poprzedniego 

okresu z punktu widzenia beneficjentów i zarządców. 

 Najbardziej udane działania lub rodzaje działań w mikroprojektach społecznościowych i 

inwestycyjnych z punktu widzenia długoterminowej trwałości. 

 Ogólna ocena ukierunkowania i organizacji Funduszu z punktu widzenia beneficjentów i 

zarządców. 

 Monitorowanie i ocena rozwoju i długoterminowej trwałości produktów i rezultatów 

mikroprojektów z poprzedniego okresu przez zarządców Funduszu. 

 Sensowność monitorowania długoterminowej trwałości mikroprojektów społecznościowych 

zdaniem zarządców. 

Procedura opracowania studiów przypadku - PE2, PE3  

Wybór przypadku i analiza danych wtórnych 
W pierwszej fazie prac, wspólnie z przedstawicielami IZ programu, wybraliśmy 5 mikroprojektów 

inwestycyjnych (3 czeskie i 2 polskie) oraz 5 mikroprojektów społecznościowych (3 czeskie i 2 polskie), 

aby przeprowadzić długofalowe studia przypadków dot. długoterminowej trwałości.  

Głównym celem przeprowadzonych analiz było uzyskanie ważnych informacji na temat dokumentu 

programowego Interreg (2007 - 2013), informacji charakteryzujących zarządców funduszy wybranych 

mikroprojektów, ich doświadczenie i procedury, informacji na temat treści/działań wybranych 

mikroprojektów, ich celów oraz oczekiwanych wyników, efektów lub oddziaływania, informacji na 

temat realizacji działań, produktów, rezultatów i celów, informacji na temat problemów 

poszczególnych mikroprojektów, informacji o beneficjentach (partnerach głównych i projektowych) 

oraz ich doświadczeniach w zakresie realizacji mikroprojektów, lub innych projektów EFSI; oraz 

pozostałe informacje o wybranych projektach (ze stron internetowych, mediów itp.), informacje o 

wynikach starszych ewaluacji i badań dotyczących Programu, Funduszu, samych mikroprojektów lub 

problematyki mikroprojektów inwestycyjnych i społecznościowych. 

Dodatkowe źródła danych:  

 Dokument programowy Interreg (2007-2013) 

 Dokument programowy Interreg (2014-2020) 

 Podręcznik dla Zarządców Funduszu mikroprojektów (2007-2013) 

 Wybrane wnioski mikroprojektowe 

 Raporty końcowe z wybranych mikroprojektów 

 Protokoły z posiedzeń EKS 

 Strony internetowa euroregionów wybranych mikroprojektów - kontakty + informacje 

 Wytyczne dla wnioskodawców w euroregionach wybranych mikroprojektów 

 Informacje internetowe i inne wiadomości dot. wybranych mikroprojektów 

 Dostępne ewaluacje i badania dotyczące Programu, Funduszu Mikroprojektów, samych 

mikroprojektów oraz problematyki mikroprojektów inwestycyjnych i społecznościowych 
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Wywiady z przedstawicielami wybranych mikroprojektów i zarządcami Funduszu 
Po wstępnych badaniach wszystkich materiałów źródłowych, w tym dostępnej dokumentacji 

projektowej wybranych mikroprojektów, rozpoczęliśmy przygotowywania do pogłębionych 

wywiadów. Głównym celem wywiadów była przede wszystkim weryfikacja teorii zmiany programu 

oraz uzyskanie informacji na temat wyżej wymienionych aspektów związanych z korzyściami i 

długoterminową trwałością mikroprojektów. 

Najpierw opracowaliśmy scenariusze wywiadów a następnie zaczęliśmy kontaktować się z 

potencjalnymi respondentami - przedstawicielami mikroprojektów i odpowiednich euroregionów. Po 

udanym nawiązaniu kontaktu przygotowaliśmy harmonogram wizyt w danych euroregionach. 

Następnie przeprowadzono badanie terenowe w euroregionach, które trwało od września do listopada 

2018 r. W grudniu zebrane przez nas dane przeanalizowaliśmy, zinterpretowaliśmy je i przetworzyliśmy 

wyniki w formie raportów z poszczególnych studiów przypadku (patrz Załącznik 2 - Studia przypadków 

wybranych mikroprojektów) oraz podsumowanie głównych ustaleń, które stały się częścią Raportu 

końcowej oceny ewaluacji. 

Aby lepiej zrozumieć treść wywiadów, oferujemy zestaw pytań dla poszczególnych typów 

respondentów. 

Zestaw pytań do beneficjentów mikroprojektów inwestycyjnych dot. PE2: 

- Jak oceniają Państwo, z perspektywy czasowej, że Państwa mikroprojektowi inwestycyjnemu 

udało się osiągnąć cele określone we wniosku? Czy zostały one określone realistycznie czy zbyt 

ambitnie? Jak Państwo sądzą, dlaczego konieczne jest sformułowanie we wniosku zbyt 

ambitnych celów? 

- Jakie były Państwa pierwotne oczekiwanie w zakresie wyników (również długoterminowych), 

które miała przynieść realizacja mikroprojektu?  

- W jaki sposób w Państwa mikroprojekcie miał osiągnąć wyznaczone cele i rezultaty? Jak 

sprawdziła się wybrana metoda (procedura)?  

- Jaki był kontekst mikroprojektu (początkowe warunki realizacji, wewnętrzne zasoby, relacje 

międzyludzkie, otoczenie instytucjonalne)? Jakie wewnętrzne i zewnętrzne odziaływania 

wpłynęły na rozwój projektu, a także jego zdolność do osiągnięcia celów i wyników?  

- Czy Państwa zdaniem produkty i rezultaty mikroprojektu inwestycyjnego mają 

długoterminową trwałość? W czym tak a w czym nie? 

- Cezo się Państwo nauczyli ze swojego mikroprojektu? Co Państwa zdaniem należało zrobić 

inaczej (np. jakie działanie dodać lub kogo zaangażować ten proces), tak aby mikroprojekt był 

jeszcze bardziej udany, a przede wszystkim miał długoterminową trwałość?   

- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne czynniki/warunki (kontekst) 

długoterminowej trwałości projektu inwestycyjnego w stosunku do jego celów?  

- Jakie rodzaje działań inwestycyjnych w mikroprojekcie mają Państwa zdaniem realny 

długoterminowy efekt (korzyści) i w jakich warunkach? 

Zestaw pytań do beneficjentów mikroprojektów społecznościowych dot. PE3: 

- Jak oceniają Państwo, z perspektywy czasowej, to że Państwa mikroprojektowi 

społecznościowemu udało się osiągnąć cele określone we wniosku? Czy zostały one określone 

realistycznie czy zbyt ambitnie? Jak Państwo sądzą, dlaczego konieczne jest sformułowanie we 

wniosku zbyt ambitnych celów? 

- Jakie były Państwa pierwotne oczekiwanie w zakresie wyników (również długoterminowych), 

które miała przynieść realizacja mikroprojektu społecznościowego?  
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- W jaki sposób w Państwa mikroprojekcie miał osiągnąć wyznaczone cele i rezultaty? Jak 

sprawdziła się wybrana metoda (procedura)?  

- Jaki był kontekst mikroprojektu społecznościowego (początkowe warunki realizacji, 

wewnętrzne zasoby, relacje międzyludzkie, otoczenie instytucjonalne)? Jakie wewnętrzne i 

zewnętrzne odziaływania wpłynęły na rozwój projektu, a także jego zdolność do osiągnięcia 

celów i wyników?  

- Czy Państwa zdaniem produkty i rezultaty mikroprojektu społecznościowego mają 

długoterminową trwałość? W czym tak a w czym nie? 

- Cezo się Państwo nauczyli ze swojego mikroprojektu społecznościowego? Co Państwa zdaniem 

należało zrobić inaczej (np. jakie działanie dodać lub kogo zaangażować ten proces), tak aby 

mikroprojekt był jeszcze bardziej udany, a przede wszystkim miał długoterminową trwałość?   

- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne czynniki/warunki (kontekst) 

długoterminowej trwałości projektu społecznościowego w stosunku do jego celów?  

- Jakie rodzaje działań społecznościowych w mikroprojekcie mają Państwa zdaniem realny 

długoterminowy efekt (korzyści) i w jakich warunkach? 

Zestaw pytań do Zarządców Funduszu mikroprojektów dot. PE2: 

- Jak oceniają Państwo z perspektywy czasowej realne sukcesy mikroprojektów inwestycyjnych 

z poprzedniego okresu programowania – przed wszystkim w odniesieniu do relacji między 

wynikami a ich oczekiwanymi i rzeczywistymi celami? Czy beneficjenci we wniosku 

projektowym określają cele realistycznie lub raczej ambitnie? Jeśli raczej ambitnie, dlaczego 

tak robią? 

- Czy Państwa zdaniem osiągnięte rezultaty mikroprojektów inwestycyjnych w ubiegłym okresie 

programowania mają długoterminową trwałość? W czym tak a w czym nie? 

- W jaki sposób śledzą Państwo rozwój i wykorzystanie produktów mikroprojektów 

inwestycyjnych z poprzedniego okresu programowania? Jeśli tak, w jaki sposób? 

- Jakie były, Państwa zdaniem, kluczowe wewnętrzne i zewnętrzne czynniki/warunki (kontekst) 

długoterminowej trwałości mikroprojektów inwestycji z poprzedniego okresu programowania 

w stosunku do celów tych mikroprojektów? 

- Jakie rodzaje działała inwestycyjnych, Państwa zdaniem, najczęściej mają długoterminową 

trwałość z punktu widzenia określonych celów mikroprojektów?  

- Jak oceniają Państwo wyniki i długoterminową trwałość mikroprojektu inwestycyjnego 

wybranego do studium przypadku z poprzedniego okresu programowania? Czy ewentualnie 

mogą Państwo polecić, do którego z zarządców zwrócić się z tym pytaniem? 

Zestaw pytań do Zarządców Funduszu mikroprojektów dot. PE3: 

- Jak oceniają Państwo z perspektywy czasowej realne sukcesy mikroprojektów 

społecznościowych z poprzedniego okresu programowania – przed wszystkim w odniesieniu 

do relacji między wynikami a ich oczekiwanymi i rzeczywistymi celami? Czy beneficjenci we 

wniosku projektowym określają cele realistycznie lub raczej ambitnie? Jeśli raczej ambitnie, 

dlaczego tak prawdopodobnie robią? 

- Czy Państwa zdaniem osiągnięte rezultaty mikroprojektów społecznościowych w ubiegłym 

okresie programowania mają długoterminową trwałość? W czym tak a w czym nie? 

- W jaki sposób śledzą Państwo rozwój i wykorzystanie produktów mikroprojektów 

społecznościowych z poprzedniego okresu programowania? Jeśli tak, w jaki sposób? 
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- Jakie były, Państwa zdaniem, kluczowe wewnętrzne i zewnętrzne czynniki/warunki (kontekst) 

długoterminowej trwałości mikroprojektów społecznościowych z poprzedniego okresu 

programowania w stosunku do celów tych mikroprojektów? 

- Jakie rodzaje działała społecznościowych, Państwa zdaniem, najczęściej mają realną 

długoterminową trwałość z punktu widzenia określonych celów mikroprojektów i w jakich 

warunkach?  

- Jak oceniają Państwo wyniki i długoterminową trwałość mikroprojektu społecznościowego 

wybranego do studium przypadku z poprzedniego okresu programowania? Czy ewentualnie 

mogą Państwo polecić, do którego z zarządców zwrócić się z tym pytaniem? 

Zestaw pytań do Zarządców Funduszu mikroprojektów dot. PE1: 

- Jak ogólnie oceniają Państwo rzeczywisty poziom sukcesów mikroprojektów inwestycyjnych - 

w poprzednim i bieżącym okresie programowania? 

- W jaki sposób mikroprojekty inwestycyjne przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych 

OP1? 

- Jakie rodzaje działań inwestycyjnych są najbardziej korzystne z punktu widzenia celów OP a 

jakie nie? 

- Na czym powinny koncentrować się mikroprojekty inwestycyjne, aby miały wkład w realizację 

celów OP? 

- Jaki musi być Państwa zdaniem kontekst (warunki wewnętrzne i zewnętrzne), aby działania 

inwestycyjne były korzystne ze względu na cele OP? 

Przygotowanie ankiety i podstawowe informacje o danych - PE1, PE2, PE3 

Analiza dodatkowych źródeł danych: 
Głównym celem badania była potrzeba szczegółowego zorientowania się w dokumencie 

programowym Interreg VA Czechy - Polska w latach 2014–2020, w celu uzyskania informacji na temat 

funkcjonowania i działań zarządców funduszu mikroprojektów w zakresie zapewnienia jakości i wkładu 

mikroprojektów inwestycyjnych, poznania zasad i procedur związanych z przyznawaniem dotacji 

wnioskodawcom mikroprojektów inwestycyjnych, uzyskanie informacji o liczbie, zakresie i celach oraz 

bieżącym rozwoju już realizowanych mikroprojektów inwestycyjnych po stronie czeskiej i polskiej. 

Celem badań było również uzyskanie maksymalnej liczby informacji o jakości i korzyściach 

mikroprojektów inwestycyjnych z dotychczas przeprowadzonych analiz i ocen (Process i KPMG) oraz 

innych dostępnych źródeł danych (ze stron internetowych, mediów itp.).  

Analiza istniejących danych wraz z zakresem zlecenia ewaluacji i teorią zmiany programu Interreg było 

podstawowym punktem wyjścia do stworzenia hipotez początkowych i sformułowania pytań w 

powiązanej ankiecie. 

Dodatkowe źródła danych: 

 Dokument programowy 

 Podręcznik dla Zarządców Funduszu mikroprojektów 

 Wnioski mikroprojektowe 

 Sprawozdania końcowego mikroprojektów 

 Składane na bieżąco sprawozdania z realizacji  

 Protokoły z posiedzeń EKS 

                                                           
1 Patrz dokument programowy Interreg V-A RCz-PL 
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 Strony internetowe euroregionów - kontakty 

 Roczne sprawozdania z oceny realizacji Funduszu Mikroprojektów - dla poszczególnych 

euroregionów 

 Lista wszystkich kontaktów dot. przedłożonych mikroprojektów 

 Lista wszystkich złożonych mikroprojektów  

 Wytyczne dla wnioskodawców w poszczególnych euroregionach 

 Dane z MS2014 + 

 Dostępne dane z badania ankietowego Process i KPMG 

Badanie ankietowe beneficjentów mikroprojektów i zarządców Funduszy 
Po wstępnej analizie zaczęliśmy od faktycznego przygotowania badania ankietowego 

beneficjentów(realizatorów), które zostało przeprowadzane w okresie od października do listopada 

2018 r. przy użyciu metody CAWI (Computer-Aided-Web-Interview). Przed przeprowadzeniem samego 

badania ankietowego na podstawie bazy danych mikroprojektów, udostępnionej przez 

zamawiającego, stworzono listę wszystkich beneficjentów, którzy należeli do grupy docelowej 

ewaluacji. Następnie, we współpracy z IZ, przygotowaliśmy ankiety dla poszczególnych grup 

respondentów w języku czeskim i polskim. Pełne wersje kwestionariuszy w języku czeskim są dostępne 

na końcu tego załącznika. Następnie na 727 adresów e-mail (363 CZ i 364 PL) wysłaliśmy zaproszenie 

do udziału w badaniu z linkiem do ankiety. Zaproszenie zawierało również link do pisma przewodniego 

od zamawiającego ewaluację. 38 adresów e-mail zostało zwróconych jako nieprawidłowe. Łącznie 

kompletnie wypełniono 245 kwestionariuszy, całkowity poziom zwrotu osiągnął w ten sposób 35,6%. 

W 13 przypadkach respondenci nie wymienili ukończonego projektu ani w jednym okresie 

programowania i te kwestionariusze zostały wyłączone z analizy. W ten sposób do analizy włączono 

łącznie 232 kwestionariusze, 119 ze strony czeskiej i 113 ze strony polskiej. W przypadku badania on-

line, zgodnie z naszym doświadczeniem, wskaźnik ten można uznać za standardowy, nie mniej wynik 

ten ogranicza możliwości uogólnienia wniosków na całą docelową populację. Chociaż nie jest to 

reprezentatywne badanie, jesteśmy głęboko przekonani, że wnosi ono istotne informacje na temat 

oceny korzyści i trwałości mikroprojektów, a także zalecenia dotyczące poprawy organizacji Funduszu 

Mikroprojektów. 

Przyglądając się bliżej próbie, stwierdziliśmy, że 232 respondentów (z beneficjentów) zrealizowało 

łącznie 276 mikroprojektów w okresie programowania 2014–2020 i 215 mikroprojektów w okresie 

programowania 2007–2013. Łączna liczba 491 mikroprojektów (ukończonych lub tuż przed 

zakończeniem) była równomiernie rozłożona między Republiką Czeską (239) i Polską (252).  W obu 

okresach wyraźnie przeważały projekty społecznościowe nad inwestycyjnymi (zob. wykres 1). W 

okresie programowania 2014–2020 respondenci ocenili 75 mikroprojektów inwestycyjnych, z których 

35 było po stronie czeskiej a 40 po stronie polskiej. 42 mikroprojekty zostały zrealizowane w osi 

priorytetowej 2 (z tego 21 w RCz i 21 w PL) i 33 w osi priorytetowej 4 (z tego 14 w RCz i 19 w PL). W 

okresie programowania 2007–2017 respondenci ocenili 62 mikroprojekty inwestycyjne z których 29 

było po stronie czeskiej a 33 po stronie polskiej. 
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Wykres 1 - Realizowane mikroprojekty w obu okresach programowania (N = 232) 

  

Źródło: Badania ankietowe autorów (2018) 
Uwaga: Całkowita liczba ocenianych mikroprojektów jest wyższa niż całkowita liczba respondentów, ponieważ jeden 
respondent mógłby realizować mikroprojekty w obu okresach programowania oraz oba typy mikroprojektów. 

 

Ogólnie próba beneficjentów była dobrze zrównoważona pod względem reprezentacji 

mikroprojektów, a różnice między oboma krajami nie są istotne statystycznie. Jednak w analizie 

zawsze testowaliśmy różnice między krajami i statystycznie istotne wyniki zaraportowaliśmy w 

Sprawozdaniu końcowym. 

Badanie ankietowe zarządców funduszy mikroprojektów, też zostało przeprowadzono również w 

okresie od października do listopada 2018 r. Zastosowaliśmy taką samą metodę jak w przypadku 

beneficjentów. Ponownie badanie ankietowe została poprzedzone stworzeniem listy wszystkich 

Euroregionów udzielających dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów oraz przygotowaniem 

kwestionariusza w języku czeskim i polskim. Następnie na 12 adresów e-mail (6 CZ i 6 PL) wysłaliśmy 

zaproszenie do udziału w badaniu z linkiem do ankiety. Zaproszenie zawierało również link do pisma 

przewodniego od zamawiającego ewaluację. Łącznie zostało wypełnionych 9 kwestionariuszy, 6 po 

stronie czeskiej i 3 po stronie polskiej (zwrot 75%). Ze względu na liczbę euroregionów 

przeanalizowaliśmy odpowiedzi ich przedstawicieli ograniczając się jedynie do opisowej metody 

statystycznej. Uzyskane wyniki należy interpretować w kontekście wniosków wyciągniętych ze studiów 

przypadku i ankiety beneficjentów (tj. jako dodatkowe źródło do triangulacji). 

Harmonogram ewaluacji 
Tabela 3 - Harmonogram ewaluacji 

Aktywność / miesiąc 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 

Przygotowanie planu ewaluacji i 
wybór przypadków 

X       

Analiza dodatkowych źródeł danych: X X X     

Przygotowanie scenariusza wywiadów X X      

Zwrócenie się do respondentów - 
wywiady 

 X X X    

Przygotowanie badania - ankieta i 
rozwiązanie techniczne 

  X X    

Przygotowanie badania - pilotaż   X X    

35

100

40

101

29

75

33

78

0

20

40

60

80

100

120

Inwestycyjne Społecznościowe Inwestycyjne Społecznościowe

CZ PL

2014-2020

2007-2013



   
 

11 
 

Realizacja wywiadów   X X X X  

Realizacja badania ankietowego    X X   

Opracowanie i analiza zebranych 
danych 

    X X  

Tworzenie raportów ze studiów 
przypadków 

     X  

Tworzenie końcowego raportu z 
ewaluacji 

     X X 

Przedłożenie ostatecznej wersji 
sprawozdania z ewaluacji wraz z 
załącznikami 

      X 

 


