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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 (dalej zwanego również 

„Projektem” lub „Ewaluacją”). Wykonawcą projektu jest Ernst & Young, s.r.o. (dalej zwany również „EY”) 

na podstawie umowy z dn. 28 czerwca 2019, zawartej między EY a Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego (dalej zwanym również „MRR” lub „Podmiotem zamawiającym”). 

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 

ósme zadania tj. Wyszukiwanie dobrych praktyk programów Interreg. 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 praktyka wśród programów Interreg pod względem procesów i ustalenia 

struktury wdrażania programu dla czesko-polskiego programu transgranicznego?  

Obszary i procesy programu Interreg CZ-PL o zidentyfikowanym potencjale do poprawy mogą 

czerpać inspirację w ustaleniach procedur innych programów Interreg. Obszary o potencjale 

do poprawy obejmują: forma dokumentacji programowej, język funkcjonowania programu, 

zakres i skomplikowany charakter wniosku o dofinansowanie, zaangażowanie małych 

podmiotów w mikroprojekty lub wsparcie beneficjentów w trakcie wdrażania projektów.  

► Dokumentacja programowa może być zwięzła i tak opracowana pod względem 
graficznym, aby wnioskodawcy i beneficjenci z łatwością potrafili się w niej 
zorientować i odszukać potrzebne informacje.  

► Programy mogą funkcjonować w jednym, angielskim języku, co redukuje wymagania 
administracyjne związane z tłumaczeniem dokumentów dla administratorów 
programu, a także dla wnioskodawców i beneficjentów.  

► Wnioski o dofinansowanie mogą kłaść nacisk na prostotę, przede wszystkim dla 
wnioskodawców, którzy mogą otrzymać przejrzysty wniosek w ramach podręcznika 
nawet off-line.  

► Małym podmiotom można udzielać specyficznego wsparcia w celu zaangażowania ich 
w program, również w ten sposób, że finansowanie zostanie dostosowane do ich 
potrzeb.  
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W trakcie wdrażania beneficjenci mogą otrzymywać wsparcie mające na celu zwiększenie 

współpracy transgranicznej, a jednocześnie administratorzy mogą zaproponować wsparcie 

podczas wspólnych spotkań. 

Aby uzyskać odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne, zostało ono zaczerpnięte z różnych źródeł, np. Oceny 

programu, dokumentacji programowej programów operacyjnych i wywiadów z przedstawicielami 

programu. 

Raport końcowy zawiera następujące sekcje: 

1. Główne ustalenia i zalecenia 

2. Podejście do ewaluacji 

3. Wyniki oceny – dobra praktyka 

a. Interreg Europa Środkowa 

b. Estonia-Łotwa Interreg 

c. Interreg Polska-Słowacja 

d. Interreg Węgry-Chorwacja. 

Niniejszy raport nie zawiera konkretnych zaleceń, gdyż sam opis dobrej praktyki można potraktować 

jako zalecenie.  
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The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in 

the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding 

leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders.  

In so doing, we play a critical role in building a better working world for our  

people, for our clients and for our communities. 

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member 
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