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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 

pateho zadania tj. Ewaluacja dokumentacji programowej. 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: 

► Czy dokumentacja programowa dla wnioskodawców jest przejrzysta i posiada odpowiednie 

walory informacyjne?  

Dokumentacja programowa jest obszerna pod względem informacji. Wnioskodawcy 

i beneficjenci znajdą w niej informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

pomyślnej realizacji projektu.  

Niemniej jednak orientowanie się w całości dokumentacji może być trudne, zwłaszcza dla 

niedoświadczonych wnioskodawców i beneficjentów, z uwagi na dużą liczbę i obszerność 

dokumentów dotyczących poszczególnych etapów projektu. Wszystkie dokumenty nie są 

dostępne w tym samym miejscu, a ich treści często są sformułowane w skomplikowany 

sposób, również z niejednolitym stosowaniem terminów specjalistycznych i pojęć.  

Na dokumentację składa się siedem stosunkowo długich dokumentów, przykładowo: 

wnioskodawca, aby złożyć wniosek, powinien przeczytać ponad 250 stron tekstu 

(4 dokumenty, bez załączników). Tematy dokumentów w niektórych przypadkach częściowo 

zachodzą na siebie, albo też jeden temat jest rozpisany w wielu dokumentach. 

Aby odpowiedzieć na pytanie ewaluacyjne, wykorzystaliśmy głównie dokumentację programową oraz 

informacje od wnioskodawców i beneficjentów uzyskane w drodze ankiety. Poszczególne dokumenty 

poddano następnie analizie wielokryterialnej. Na podstawie tej analizy i wyników ankiety 

sformułowaliśmy zalecenia. 

Raport końcowy zawiera następujące sekcje: 
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1. Główne ustalenia i zalecenia 

2. Podejście do ewaluacji 

3. Wyniki oceny - Ocena dokumentacji programu 

a. Zbiorcza analiza dokumentacji programowej 

b. Analiza poszczególnych dokumentów. 

 
Główne zalecenia obejmują: 

 Zbiorcza analiza dokumentacji programowej  

Oznaczenie  Zalecenia  

1  

► Połączenie dokumentów Podręcznik wnioskodawcy oraz Poradnik 

przygotowania wniosku projektowego w jeden dokument, a także połączenie 

dokumentów Podręcznik beneficjenta oraz Podręcznik zarządzania projektem 

w ISKP z pozycji beneficjenta. 

2  

► W przypadku zachowania obecnego podziału dokumentacji na dotychczasową 

liczbę dokumentów – takie ujednolicenie systemu zamieszczania dokumentacji 

programowej na stronie internetowej, aby wszystkie dokumenty znajdowały się 

w tym samym miejscu w odpowiedniej zakładce, tzn. obydwa podręczniki na 

samym na początku zakładki „Jestem wnioskodawcą” i „Jestem beneficjentem” 

albo wszystkie dokumenty w jednej zakładce „Dokumentacja”.  

3  ► Zamieszczanie pełnej ewidencji zmian aktualizacji w każdym dokumencie. 

4  ► Wyeliminowanie duplikacji w obrębie całej dokumentacji.  

5  ► Scalenie zakresu tematycznego w jednym dokumencie. 

6  

► W przypadku zachowania obecnego podziału dokumentacji na dotychczasową 

liczbę dokumentów – ujednolicenie nazw dokumentów zawierających treści 

merytoryczne oraz dokumenty przeznaczone do pracy z ISKP, tj. na Poradniki 

i Podręczniki. 

7  ► Ujednolicenie terminologii w obrębie całej dokumentacji lub zwrócenie uwagi 

na początku każdego dokumentu na problemowe pojęcia.  

8  ► Spójne stosowanie jednego terminu dla konkretnego 

dokumentu/podmiotu/działania itp. w całej dokumentacji. 

9  ► Podawanie odnośników do aktualnych źródeł i istniejących załączników.  

10  ► Przeredagowanie treści dokumentów, tak aby tekst był łatwiejszy do 

zrozumienia. 

11  ► Ujednolicenie logiki budowy treści/uporządkowania rozdziałów, zwłaszcza 

w Podręcznikach wnioskodawcy i beneficjenta. 
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12  ► Ujednolicenie wyglądu/formy dokumentów, tzn. aby wszystkie napisane były tą 

samą czcionką i wielkością, a także by układ tekstu na stronie był jednolity.  

13  ► Stosowanie takich samych wcięć, poziomów rozdziałów, wyróżnień kolorami 

w obrębie całej dokumentacji. 

  

 Analiza poszczególnych dokumentów  

Oznaczenie  Zalecenia 

14  

 Poradnik przygotowania propozycji projektowej  

► Zamieszczenie odpowiedniej ewidencji zmian w dokumencie, z której będzie 

jasno wynikać, w którym konkretnym miejscu dokument uległ aktualizacji. 

15  

 Podręcznik wnioskodawcy wraz z załącznikami  

► Zmiana dokumentu pod względem treści, na przykład: wyjaśnienie, co oznacza 

wyróżnienie tekstu kolorem, ujednolicenie formalnej postaci tabel, terminów itp.  

16  ► Zmiana dokumentu pod względem treści, na przykład: uproszczenie tekstu, 

zwrócenie uwagi na problemowe terminy itp.  

17  

► Przeredagowanie dużej ilości tekstu ukierunkowanego na bardzo specyficzne 

informacje (pomoc publiczna) oraz zamieszczenie najważniejszych zasad 

ogólnych na początku dokumentu, zaś szczegółowych, specyficznych 

informacji, których przeczytanie nie jest wymagane od wszystkich 

wnioskodawców – na końcu dokumentu. 

18  

 Poradnik przygotowania wniosku projektowego osi priorytetowych 2-4  

► W przypadku zachowania obecnego podziału dokumentacji na dotychczasową 

liczbę dokumentów – takie dostosowanie Poradnika, aby służył wyłącznie 

w charakterze instrukcji składania wniosku o dofinansowanie w systemie 

monitorującym. Zamieszczenie informacji na temat treści wniosku tylko 

w Podręczniku beneficjenta; albo scalenie dokumentu z Podręcznikiem 

beneficjenta.  

19  ► Zamieszczenie indeksu pojęć na wstępie dokumentu oraz należyte 

dodefiniowanie pojęć, który mogłyby być mylące dla wnioskodawców.  

20  ► Przeredagowanie tekstów, tak by były one napisane językiem i stylem 

zrozumiałym dla przeciętnego wnioskdoawcy. 

21  

 Instrukcja metodyczna nr 1 do Podręcznika wnioskodawcy wraz 

z załącznikami  

► Dodanie na początku dokumentu indeksu pojęć i wykazu skrótów.  

22  ► Wyjaśnienie znaczenia wyróżnień tekstu kolorem, jeśli zostały użyte. 
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23  

 Metodyka kontroli i oceny wniosków  

► Rozważenie uchylenia Metodyki i podzielenia jej treści pomiędzy Karty kontroli 

(dla administratorów) a Podręcznik wnioskodawcy.  

24  

► W przypadku zachowania obecnego podziału dokumentacji:  

• Powiększenie czcionki bądź zmiana struktury tekstu w celu zapewnienia 

większej przejrzystości wizualnej.  

• Dokonanie rewizji Metodyki oraz przesunięcie niektórych części do 

dokumentów bardziej związanych z daną tematyką, np. „Usuwanie wad 

i uchybień we wniosku projektowym”. 

25  

 Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami  

► Zmiana dokumentu pod względem treści, na przykład: uproszczenie tekstu, 

zwrócenie uwagi na problemowe terminy itp.  

26  ► Zmiana formalnej postaci dokumentu, na przykład: zwiększenie rozmiaru 

czcionki i zmniejszenie ilości tekstu na stronie. 

27  

 Podręcznik zarządzania projektem w ISKP z pozycji beneficjenta  

► Zmiana nazwy dokumentu na „Poradnik...” albo połączenie go z Podręcznikiem 

beneficjenta.  

28  ► Używanie dokumentu wyłącznie w charakterze instrukcji, tzn. zamieszczanie 

wszelkich informacji dotyczących treści merytorycznej w Podręczniku.  

29  ► Wyjaśnienie znaczenia wyróżnień tekstu kolorem.  

30  ► Przeredagowanie tekstu w celu usunięcia zdublowanych i niejednoznacznych 

informacji. 

31  

 Dodatkowe źródła  

► Dokonać oceny skuteczności wideo instrukcji składania wniosku 

o dofinansowanie i składania raportów z realizacji.  

32  ► Kontynuacja odnoszących sukces szkoleń i seminariów. 
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