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Podsumowanie 

Niniejsze sprawozdanie końcowe zostało opracowane w ramach realizacji zamówienia publicznego 

Ewaluacja działań w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wykonawcą projektu 

jest Ernst & Young, s.r.o. na podstawie umowy z dn. 28 czerwca 2019, zawartej między EY a 

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego RCz. 

Głównym celem Ewaluacji jest ocena skuteczności działań podjętych w ramach programu 

oraz zdobycie wskazówek do ich dalszego udoskonalania i rozwoju. 

Sprawozdanie końcowe obejmuje jedno z ośmiu zadań częściowych, które tworzą łącznie spójną, 

logiczną całość, jednak ich poszczególne aspekty mogą się pokrywać. Niniejsze sprawozdanie dotyczy 

siódmego zadania tj. Porównanie działania podmiotów zarządzających funduszami mikroprojektów 

programu. Poniższa tabela przedstawia wszystkie zadania częściowe Projektu, przy czym zadanie, 

którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, zostało wyróżnione żółtym kolorem: 

Nr zadania Opis zadania 

1 Ewaluacja zarządzania wnioskiem w MS2014+ 

2 Ewaluacja zarządzania projektem w MS2014+ 

3 Ewaluacja poziomu błędów w projektach 

4 Ewaluacja systemu kontroli 

5 Ewaluacja dokumentacji programowej 

6 Ewaluacja strategiczności pracy podmiotów zarządzających 
funduszami mikroprojektów programu 

7 Porównanie działania podmiotów zarządzających funduszami 
mikroprojektów programu  

8 Wyszukiwanie dobrych praktyk programów Interreg 

Celem niniejszego zadania oraz sprawozdania jest odpowiedź na pytanie ewaluacyjne: 

► Jaka jest dobra i zła praktyka w zakresie sposobu zarządzania, procesów i funkcjonowania 

w porównaniu poszczególnych Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu? 

Zarządzający Funduszem mikroprojektów potrafią administrować Funduszem bez większych 

problemów czy przeszkód, pomimo skomplikowanych i wymagających dużego wysiłku 

administracyjnego procesów. Zawiły charakter zasad jest nieproprocjonalny w stosunku do 

małej ilości środków finansowych udostępnianych w ramach mikroprojektów.  

Skomplikowane zasady, zwłaszcza w zakresie składania wniosków i ostatecznego rozliczania 

projektu, są w wielu przypadkach zniechęcające dla wnioskodawców. Znaczącą przeszkodą 

jest także system finansowania projektów w trybie ex-post, które ponadto wielokrotnie zbyt 

długo trwa. Wnioskodawcami więc w większości są podmioty administracji publicznej, które 

posiadają większe doświadczenie z administrowaniem dofinansowania, a jednocześnie nie są 

uzależnione od środków finansowych z Funduszu.  

Różnice pomiędzy funkcjonowaniem Zarządzających są związane z ich wielkością (liczba 

administrowanych projektów, liczba pracowników), usytuowaniem i innymi działaniami, którymi 

dany euroregion się zajmuje. W przypadku niektórych Zarządzających współpraca 

przekraczająca granice (CZ – PL) jest bardzo intensywna i dotyczy nie tylko administrowania 

Funduszem, lecz także innych działań w regionie. Niektórzy spośród Zarządzających są 

bardzo aktywni również w zakresie świadczenia wnioskodawcom wsparcie w poszukiwaniu 

partnerów i pisaniu wniosków. 
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Aby uzyskać odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne, zostało ono zaczerpnięte z różnych źródeł, takich jak 

dokumentacja programu, dokumentacja zarządcza Funduszu Mikroprojektów a przede wszystkim 

Informacje uzyskane z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z czeskimi i polskimi 

przedstawicielami Zarządzających Funduszem Mikroprojektów. Dodatkowe informacje zostały 

dostarczone dane z MS2014 +. Na podstawie analiz i ustaleń dotyczących poszczególnych obszarów 

sformułowaliśmy zalecenia dotyczące poszczególnych kroków. 

Raport końcowy zawiera następujące sekcje: 

1. Główne ustalenia i zalecenia 

2. Podejście do ewaluacji 

3. Wyniki oceny - ocena strategicznej pracy Kierowników Projektów Funduszy Programu 

a. Ustalenia procedur funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów 

b. Aspekty i kryteria funkcjonowania Zarządzających 

 

Główne zalecenia obejmują: 

 Ustalenia procedur funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów 

Oznaczenie Zalecenia 

1 ► Uproszczenie zasad funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów (FMP) przy 

wykorzystaniu bardziej szczegółowych zaleceń, proponowanych poniżej. 

2 ► Omówienie głównych celów i funkcji Funduszu Mikroprojektów 

z Zarządzającymi FMP. 
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► Omówienie z Ministerstwem Finansów i Zarządzającymi FMP wykorzystania 

MS2014+ dla mikroprojektów, ustalenie jego korzyści oraz ewentualne 

wyłączenie mikroprojektów z systemu monitorującego i korzystanie z prostych 

narzędzi do składania wniosków i raportowania. 

4 ► Uproszczenie wniosku o dofinansowanie mikroprojektów, mające na celu 

odpowiednie dostosowanie go do mniejszego zakresu mikroprojektów. 

5 

► Podjęcie decyzji na szczeblu Instytucji Zarządzającej w sprawie tego, jacy 

beneficjenci powinni korzystać w ramach Funduszu Mikroprojektów ze wsparcia 

– czy priorytetowo podmioty administracji publicznej, tak samo jak do tej pory, 

czy również inni, kwalifikowalni wnioskodawcy, dla których korzystanie 

z Funduszu jest niemożliwe z powodu ustalonych procedur finansowania. 

W przypadku gdyby Fundusz miał wspierać więcej organizacji spoza 

administracji publicznej – zmiana sposobu i szybkości finansowania 

mikroprojektów. 
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► Takie dostosowanie zasad dotyczących mikroprojektów, aby beneficjenci nie 

dublowali pracy w zakresie przekazywania różnych rodzajów raportów 

i dokumentów, np. Zbiorczego raportu końcowego z mikroprojektu oraz 

Zbiorczego raportu końcowego z samodzielnych projektów, tj. typu C. 
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 Aspekty i kryteria funkcjonowania Zarządzających 

Označení Doporučení 

7 

► Współdzielenie się wszystkich Zarządzających Funduszem informacjami na 

temat tego, jakie kroki są efektywne w promowaniu Funduszu, jaka jest dobra 

praktyka i czego należy unikać . Zidentyfikowana dobra praktyka obejmuje:  

• Aktywna obecność Zarządzającego w regionie.  

• Pomoc dla wnioskodawców w zakresie poszukiwania potencjalnych 

partnerów, informowanie także o innych euroregionach (inne terminy 

naborów).  

• Dobrej jakości strona internetowa euroregionu lub inna obecność 

w internecie, np. media społecznościowe, oferujące informacje na temat 

wydarzeń regionalnych, przekraczających zakres Funduszu Mikroprojektów 

i promujące mikroprojekty.  

► Osobiste konsultacje dotyczące propozycji mikroprojektów z wnioskodawcami.. 
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► Uproszczenie procesu oceny merytorycznej mikroprojektów:  

• Zmniejszenie liczby kryteriów oceny merytorycznej, tak aby odzwierciedlała 

wielkość mikroprojektów (w porównaniu ze standardowymi projektami, 

w których kryteria oceny są prawie identyczne), ewentualnie zmiana całej 

struktury oceny merytorycznej (kryteria jakości, współpracy transgranicznej 

i wpływu transgranicznego) i utworzenie tylko jednego zestawu kryteriów, tak 

aby ich ocena była prostsza i bardziej transparentna.  

• Ujednolicenie systemu oceny i korzystania z usług ekspertów, Zarządzających 

oraz czeskich i polskich przedstawicieli.  

• Ujednolicenie interpretacji oceny merytorycznej dla oceniających, np. za 

pomocą pytań naprowadzających, wspólnych szkoleń, tak aby była jednolita 

w ramach wszystkich euroregionów. 

9 ► Uproszczenie procesu składania raportów i Zestawień dokumentów, patrz 

zalecenia w zadaniu nr 4. 

10 ► Stosowanie uproszczonego trybu wykazywania kosztów, patrz zalecenia 

w zadaniu nr 4.  

11 ► Omówienie z CRR / województwami najkorzystniejszych narzędzi do szkolenia 

beneficjentów w zakresie wykazywania kosztów i składania raportów. 

12 ► Transparentne informowanie o procesie kontroli, tzn. podawanie do publicznej 

wiadomości informacji dotyczących ukierunkowania kontroli – kart kontrolnych. 

13 ► Położenie większego nacisku na wizyty monitoringowe w porównaniu 

z formalnymi kontrolami mikroprojektów. 
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