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1. Główne ustalenia i zalecenia 

Celem zadania jest udzielenie odpowiedzi 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.  

Konkretne zalecenia dotyczące poszczególnych części raportu podano poniżej, zgodnie ze strukturą 
raportu. Ponadto, zalecenia te są wymienione w treści w kontekście ustaleń dotyczących 
poszczególnych obszarów.  

Zalecenia dotyczące Dokumentacji programowej:  

1.1 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. 
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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. 

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. 

  

1.2 Analiza poszczególnych dokumentów  

Oznaczenie  Zalecenia 

14  

1.2.1 Poradnik przygotowania propozycji projektowej  

► Zamieszczenie odpowiedniej ewidencji zmian w dokumencie, z której będzie 

jasno wynikać, w którym konkretnym miejscu dokument uległ aktualizacji. 

15  

1.2.2 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  

1.2.3 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.  
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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  

1.2.4 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. 

23  

1.2.5 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  

1.2.6 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  

1.2.7 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  

1.2.8 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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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 5 przeprowadziliśmy analizę dokumentacji programowej Programu. 
W Raporcie wstępnym Projektu z dnia 01.10.2019 r. szczegółowo opisano metody oraz źródła 
informacji, które zostały wykorzystane.  

Główne źródła informacji użytych do opracowania 5. zadania Projektu obejmują:  

► Dokumentację programową  

► Badanie ankietowe  

► Studia przypadków opracowane w ramach poprzednich zadań.  

Na podstawie desk research, analizy wielokryterialnej oraz badania ankietowego opracowaliśmy dane 

wyjściowe, służące jako materiały źródłowe do niniejszego raportu.  

Materiały źródłowe obejmują:  

• Analiza wielokryterialna  

• Kierując się wcześniej określonymi kryteriami, poddaliśmy szczegółowej analizie poszczególne 

dokumenty dokumentacji programowej. Dla jasności i ułatwienia orientacji przedstawiamy 

kryteria w tabeli:  

Zakres  

• Liczba stron  

• Zakres dokumentu jest odpowiedni do treści (tzn. czy dokument 
zawiera tylko informacje istotne)  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Częstotliwość aktualizacji dokumentów  

• Zakres zmian dokumentów  

Dostępność 
dokumentacji  

• Dokumenty wraz z wszystkimi załącznikami są przejrzyście poukładane 
i łatwo je odnaleźć na stronie internetowej Programu  

Poziom duplikacji 
informacji  

• Duplikacje informacji w ramach dokumentu  

• Duplikacje informacji w obrębie całej dokumentacji  

• Ocena obciążenia użytkownika w przypadku podawania 
zduplikowanych informacji  

Zrozumiałość 
terminologii  

• Terminy są stosowane jednolicie w obrębie dokumentu i całej 
dokumentacji  

• Specyficzne terminy są wyjaśnione w sposób zrozumiały, dostępne są 
przejrzyste indeksy pojęć  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Struktura dokumentu jest intuicyjna i naprowadzająca  

• Informacje w dokumentach nawiązują do kroków w procesie składania 
wniosku i realizacji projektu w MS2014+, a także poza nim  

• Treść dokumentacji jest napisana przystępnym i jednoznacznym 
językiem  
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• Badanie ankietowe  

• Kwestionariusz zawierał pytania ukierunkowane na temat dokumentacji programowej i innych 

istotnych źródeł informacji (szkolenia, seminaria itd.). Kwestionariusz zawierał również pytania 

dotyczące poziomu popełniania błędów, którym zajęto się w ramach zadania nr 3.  

• Jeżeli respondent odpowiedziałby na wszystkie pytania, kwestionariusz zawierał łącznie 

12 pytań. Większość z nich była pytaniami zamkniętymi, w których respondenci oceniali 

dokumenty objęte dokumentacją programową w skali 1-5
1
. W trzech pytaniach istniała 

możliwość wyboru z listy, a na jedno pytanie można było udzielić odpowiedzi otwartej.  

• Kwestionariusz został wysłany do beneficjentów i wnioskodawców w dniu 11.11.2019 r. Kontakt 

do nich otrzymaliśmy od Zamawiającego.  

• Dataset zawierał listę głównych osób kontaktowych w ramach wszystkich zarejestrowanych 

w Programie projektów, tzn. zarówno przyjętych, jak i odrzuconych. Po uzgodnieniu 

z Zamawiającym dataset został oczyszczony z poniższych kontaktów, w stosunku do których 

wypełnienie ankiety było nieistotne:  

• Beneficjenci z osi priorytetowej 5 – pomoc techniczna  

• Wnioskodawcy i beneficjenci z mikroprojektów  

• Wnioskodawcy i beneficjenci z wnioskami w trakcie opracowywania – w związku z tym, iż nie 

posiadają wiedzy na temat całego procesu składania wniosku.  

• Kwestionariusz został wysłany do 357 osób kontaktowych w ramach 510 projektów. 

Otrzymaliśmy 173 odpowiedzi (tzn. poziom zwrotności 48%).  

• Role respondentów ilustruje następujący wykres.  

Wykres 1 - Rola respondenta w ramach cyklu projektu
2
  

  

                                             
1
Ocena 1 wyraża wysokie zadowolenie respondenta  

ocena 2 wyraża częściowe zadowolenie  
ocena 3 wyraża postawę neutralną  
ocena 4 wyraża raczej niezadowolenie  
ocena 5 wyraża wysokie niezadowolenie respondenta.  
2
 Źródło: badanie ankietowe.  

Pytanie dotyczące roli respondenta było pytaniem zamkniętym – respondenci mogli wybierać nawet kilka opcji 
z listy. Z tego powodu użyto wykresu kolumnowego. 

58,4 %

34,1 %
38,2 %

11,6 % 11,0 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Beneficijent -
projekt w toku

Beneficiejnt -
zakończony

projekt

Wnioskodawca -
doświadczony
wnioskodawca

Wnioskodawca -
niedoświadczony
wnioskodawca

Wnioskodawca -
pierwszy wniosek

Role respondentów w ramach cyklu projektu



  

7   

Przedstawiany raport zawiera podsumowane informacje z wszystkich danych wejściowych i analiz. 

Wobec tego, że niektóre kroki są powiązane, dodatkowe informacje ujęto także w innych raportach 

Projektu.  

  

Orientacja w treści rozdziałów  

Żółte pole każdego podrozdziału zawiera zalecenia. Konkretne przykłady dotyczące poszczególnych 

kroków zamieszczono w szarych polach i uzupełniono o niżej wyemienione piktogramy służące do 

identyfikacji źródła:  

Przykład ze studiów przypadków  

Przykład z dokumentacji programowej (desk-research)  

Przykład z systemu monitorującego  

Przykład z badania ankietowego  
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3. Dokumentacja programowa  

Na dokumentację programową składa się siedem dokumentów
3

, które powinny służyć wnioskodawcom 

/ beneficjentom do pomyślnego złożenia propozycji projektowej, wniosku oraz realizacji projektu w tym 

Programie.  

Dokumenty zawarte w dokumentacji programowej nie mają jednolitej formy ani struktury i częściowo są 

napisane skomplikowanym językiem. Stąd też orientacja w dokumentacji może być trudna dla 

użytkownika.  

Dokumentację programową można podzielić na trzy podstawowe części w zależności od cyklu 

projektowego:  

• Dokumenty przeznaczone do przygotowania propozycji projektowej (1 dokument)  

• Dokumenty przeznaczone dla wnioskodawców (4 dokumenty)  

• Dokumenty przeznaczone dla beneficjentów (2 dokumenty).  

Już samo zestawienie dokumentów i innych źródeł przeznaczonych do złożenia wniosku i realizacji 
projektu może utrudniać orientację w obrębie całej dokumentacji. Z poniższego wykresu widać, że 
prawie wszyscy respondenci korzystali z Podręcznika Wnioskodawcy oraz Podręcznika Beneficjenta. 
Z pozostałych dokumentów korzystali w mniejszym stopniu. Najmniej wykorzystywany był kanał 
YouTube programu.  

Wykres 2 - Wykorzystanie poszczególnych dokumentów i innych źródeł przez respondentów
4
  

  

Przeprowadzając analizę wyników badania ankietowego, skupiliśmy się również na podziale ocen 

poszczególnych dokumentów w zależności od:  

• tego, czy wniosek/projekt zakończył się sukcesem dla danego respondenta  

• doświadczenia wnioskodawcy, tzn. czy składa wniosek po raz pierwszy, czy jest doświadczonym 
beneficjentem.  

Można stwierdzić, że respondenci stosunkowo stabilnie oceniali łatwość odnalezienia dokumentów, 

zrozumiałość dokumentacji oraz orientację w obrębie całej dokumentacji – bez względu na to, czy ich 

                                             
3
 Dokument Metodyka kontroli i oceny wniosków wybrano do analizy ponad zakres specyfikacji zamówienia   

4
 Źródło: Badanie ankietowe 
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wniosek/projekt zakończył się sukcesem, jak również bez względu na ich doświadczenia ze złożeniem 

wniosku.  

Raport podzielono na dwie części. Najistotniejsze ustalenia wynikające z analizy wielokryterialnej 

i badania ankietowego na obszarze dokumentacji programowej jako całości przedstawiono w pierwszej 

części niniejszego raportu. Z kolei w drugiej części omówiono najistotniejsze ustalenia dotyczące 

poszczególnych dokumentów.  

3.1  Zbiorcza analiza dokumentacji programowej  

Poszczególne dokumenty dokumentacji programowej różnią się zarówno formą, jak i strukturą treści. 
Niektóre z nich są dwujęzycznie, niektóre napisane w jednym języku, różnią się rozmiarem oraz ilością 
aktualizowanych wersji. Ponadto, ewidencję zmian zawierają jedynie dwa spośród siedmiu 
dokumentów. Treść dokumentów jest po części zdublowana, a terminologia stosowana w obrębie całej 
dokumentacji jest skomplikowana i niejednolita.  

W oparciu o przeprowadzoną przez nas analizę wielokryterialną oraz o wyniki badania ankietowego 
zdefiniowano kilka problemowych obszarów, które w pewnym stopniu kopiują kryteria z analizy. Zostały 
one opisane w dalszej części i obejmują:  

• Dostępność dokumentacji
5
  

• Poziom duplikacji informacji  

• Zrozumiałość terminologii  

• Funkcję naprowadzającą dokumentacji.  

3.1.1 Dostępność dokumentacji programowej  

Dokumentacja programowa jest dostępna na stronie internetowej programu
6
 w następujących trzech 

zakładkach:  

• Formularz propozycji projektowej/System MS2014+.  

• Jestem wnioskodawcą – zamierzam złożyć wniosek.  

• Jestem beneficjentem – realizuję projekt.  

Miejsce usytuowania dokumentu w każdej zakładce jest niejednolite, na przykład „Poradnik 

przygotowania propozycji projektowej” można pobrać od razu w zakładce „Formularz propozycji 

projektowej”. „Metodyki kontroli i oceny wniosków” są zamieszczone w sekcji „Metodyki” w zakładce 

„Jestem wnioskodawcą”.  

Poniższy schemat ilustruje dostępność poszczególnych dokumentów na stronie internetowej programu. 

Pola żółte oznaczają obszar/zakładkę, w której znajduje się dany dokument na stronie. Schemat 

zawiera informacje o tym, ile stron liczą poszczególne dokumenty, czy są to dokumenty jedno- lub 

wielojęzyczne oraz jaka jest aktualna wersja dokumentu.  

                                             
5
Kryteria Zakres oraz Częstotliwość zmian i aktualizacji ujęto w podrozdziale Dostępność dokumentacji  

6
www.pl-cz.eu 
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Schemat 1 Podstawowe zestawienie dokumentacji programowej  

 

Licza dokumentów przeznaczonych do poszczególnych faz cyklu projektowego jest różna. Pod tym 
względem najtrudniej ma wnioskodawca, który miałby 
przeczytać aż 250 stron tekstu (bez załączników).  

Zarówno Podręcznik wnioskodawcy, jak i Podręcznik 
beneficjenta obok dużej liczby stron cechuje także duża 
liczba załączników - 33 załączników w przypadku 
Podręcznika wnioskodawcy oraz 34 załączników 
w przypadku Podręcznika beneficjenta.  

  

  

  

  

  

  

Wszystkie dokumenty były aktualizowane co najmniej 
trzykrotnie. Kompletna ewidencja zmian została 
zamieszczona tyko w jednym dokumencie, ewidencja w innym dokumencie jest wypełniona w części, 
a w pozostałych dokumentach w ogóle nie zamieszczono ewidencji zmian.  

Zalecenia  

► 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.  

► 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”.  

 

W ewidencji zmian dokumentu 

Podręcznik wnioskodawcy 

podano jedynie informację 

„Adekwatnie dostosowano 

terminologię przekrojową stosowaną 

w pozostałych rozdziałach Podręcznika 

wnioskodawcy”.  

Jeżeli czytelnik poszukuje konkretnych 

informacji, to musi je wyłuskać 

bezpośrednio z przytoczonej treści 

Podręcznika. Zachodzi więc pytanie, czy 

w takim przypadku ewidencja zmian jest 

pomocna.  

62% respondentów badania 

ankietowego uważa, że 

przejrzystość strony www 

oraz łatwość odnalezienia 

poszczególnych dokumentów na stronie 

jest raczej niewystarczająca  
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► Zamieszczanie pełnej ewidencji zmian aktualizacji w każdym dokumencie.  

3.1.2 Poziom duplikacji informacji  

Treść dokumentów jest zdublowana w niektórych 

częściach, przede wszystkim w Podręczniku 

wnioskodawcy, Podręczniku beneficjenta, Poradniku 

przygotowania wniosku projektowego oraz Podręczniku 

zarządzania projektem w ISKP, np. w rozdziale 

Zamówienia publiczne lub Inne przychody. Zdublowane 

informacje pojawiają się również w obrębie jednego 

dokumentu albo w dokumencie i jego załącznikach.  

Z kolei niektóre tematy są podzielone na kilka 

dokumentów, co może zmniejszać przejrzystość i przyjazność dla użytkownika. Taki podział informacji 

pojawia się przede wszystkim w zakresie:  

• Podręcznika wnioskodawcy i Poradnika przygotowania wniosku projektowego  

• Podręcznika beneficjenta i Podręcznika zarządzania projektem w ISKP.  

Chodzi np. o obszary wsparcia publicznego lub współpracy transgranicznej. Nieujednolicone, 

zamieszczone w kilku dokumentach informacje zwiększają czasochłonność konkretnego kroku 

w ramach cyklu projektowego. Dokumenty częściowo odsyłają jedne do drugich, lecz nie jest to regułą. 

Wnioskodawcy/beneficjentowi nie jest więc wiadomo, czy informacja podana w jednym dokumencie 

jest kompletna, czy wymagane jest przeszukiwanie innych dokumentów.  

Zalecenia  

► Wyeliminowanie duplikacji w obrębie całej dokumentacji.  

► Scalenie zakresu tematycznego w jednym dokumencie.  

3.1.3 Zrozumiałość terminologii  

Terminologia w obrębie całej dokumentacji nie jest jednoznaczna we wszystkich przypadkach, a nawet 
może być myląca. W niektórych przypadkach terminy są stosunkowo trudne do zrozumienia, ponieważ 
są na pozór podobne, ale oznaczają odrębne podmioty/działania/dokumenty. Mowa np. 
o następujących pojęciach:  

• Partner Wiodący, Główny Beneficjent, beneficjent dofinansowania, partner projektu.  

• Zestawienie dokumentów oraz zestawienie przychodów.  

• Działalność promocyjna oraz usługi promocyjne i informacyjne.  

• Elementy promocji oraz Działania związane z promocją.  

Stosowanie spójnej terminologii jest istotne przede wszystkim dla niedoświadczonych wnioskodawców. 

Brak spójności terminów może mocno utrudniać pracę i zmniejszać orientację w obrębie całej 

dokumentacji (aktualnie chodzi np. o termin „Ukazatel” oraz „Indikátor” – w polskich wersjach 

dokumentów „Wskaźnik”, zagadnienia dotyczące tych pojęć szczegółowo omówiono w Raporcie 

końcowym nr 1).  

Dokumentom nie nadano usystematyzowanych nazw, które w sposó oczywisty określałyby zakres 

zagadnień ujętych w danych dokumencie.  

 

 

Przykładowo, na początku 

rozdziału Zamówienia 

publiczne w Podręczniku 

zarządzania projektem 

w ISKP z pozycji beneficjenta oraz 

Poradniku przygotowania wniosku 

projektowego zamieszczono identyczny 

tekst.  
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Na przykład nazwy dokumentów przeznaczonych do 

administrowania wniosku i projektu w systemie 

monitorującym są długie i skomplikowane. Połączenie 

nazw Poradnik przygotowania wniosku projektowego 

oraz Podręcznik zarządzania projektem w ISKP z pozycji 

beneficjenta może stwarzać mylące wrażenie, wobec 

tego, że obydwa dokumenty skupiające się na treści 

merytorycznej mają nazwę Podręcznik.  

Takie niejednolite i niejednoznaczne stosowanie 

terminów oraz nazw poszczególnych dokumentów może 

zwiększać trudność pracy z dokumentami i zmniejszać 

ogólną przejrzystość dokumentacji.  

Zalecenia  

► 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  

► Ujednolicenie terminologii w obrębie całej dokumentacji lub zwrócenie uwagi na początku 

każdego dokumentu na problemowe pojęcia.  

► Spójne stosowanie jednego terminu dla konkretnego dokumentu/podmiotu/działania itp. w całej 

dokumentacji.  

3.1.4 Funkcja naprowadzająca dokumentacji  

Zarówno struktura formalna, jak i struktura treści dokumentów jest niespójna w obrębie całej 
dokumentacji. Dokumentacja jest więc nieprzejrzysta dla użytkownika, a praca z nią jest czasochłonna.  

Na podstawie naszej analizy oraz danych wyjściowych z badania ankietowego można zidentyfikować 
dwa najbardziej problematyczne obszary, które omawiamy w następujących podrozdziałach.  

3.1.4.1 Struktura treści dokumentacji  

Orientowanie się w siedmiu różnych dokumentach, które 

jedynie częściowo nawiązują i odsyłają jedne do drugich, 

jest trudne. W dokumentacji nie zawarto żadnej 

procedury wyjaśniającej, w jaki sposób należy 

podchodzić do poszczególnych dokumentów oraz jakie istnieją między nimi powiązania.  

Ponadto, część dokumentów jest napisana stosunkowo skomplikowanymi bądź niejednoznacznymi 

zdaniami. Przykładowo: z opisu kontroli wstępnej projektów w Podręczniku beneficjenta: „Wstępna 

kontrola przeprowadzana jest każdorazowo w przypadku projektów, których rzeczywista realizacja 

zostanie zakończona jeszcze przed wydaniem Decyzji/podpisaniem Umowy, ewentualnie w innych 

uzasadnionych przypadkach” nie wynika jasno, których projektów kontrola wstępna dotyczy.  

Struktura treści niektórych dokumentów nie jest zgodna z rzeczywistymi krokami podejmowanymi przez 

wnioskodawcę/beneficjenta. Na przykład, rozdziały Podręcznika beneficjenta kalkują procedurę 

realizacji projektu, z kolei rozdziały Podręcznika wnioskodawcy są podzielone na ogólne zasady 

Programu i składania wniosków.  

  

Przykłady otwartych 

odpowiedzi w ramach 

badania ankietowego:  

• Niełatwo zorientować się 

w terminologii, szczególnie 

w przypadku pierwszego projektu  

• Niektóre pojęcia są niezrozumiałe 

i niejasne  

• Pojęcia są zbyt wieloznaczne.  

Podręcznik beneficjenta 

odsyła do załączników 11b lub 

7a, które nie są już aktualne.  
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Zalecenia  

► Podawanie odnośników do aktualnych źródeł i istniejących załączników.  

► Przeredagowanie treści dokumentów, tak aby tekst był łatwiejszy do zrozumienia.  

► Ujednolicenie logiki budowy treści/uporządkowania rozdziałów, zwłaszcza w Podręcznikach 

wnioskodawcy i beneficjenta.  

3.1.4.2 Formalna postać dokumentacji  

Formalna postać dokumentów jest niejednolita w obrębie 

dokumentacji. Różne są zarówno wielkość i rodzaj 

czcionki, jak i układ stron w dokumencie. Gdy dokument 

jest dwujęzyczny, z reguły zastosowano orientację 

poziomą i bardzo drobną czcionkę. Na stronie znajduje 

się wówczas bardzo dużo tekstu, który może stwarzać 

wrażenie nieprzejrzystości. W niektórych dokumentach 

pewne fragmenty dokumentacji są wyróżnione kolorem bez wyjaśnienia na wstępie lub w przypisach, 

co dany kolor oznacza.  

Zalecenia  

► Ujednolicenie wyglądu/formy dokumentów, tzn. aby wszystkie napisane były tą samą czcionką 

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

► Stosowanie takich samych wcięć, poziomów rozdziałów, wyróżnień kolorami w obrębie całej 

dokumentacji.  

Wiele informacji 

w Podręczniku wnioskodawcy 

przedstawiono w tabelach. 

Jednak forma i kolor tabeli 

różni się w obrębie dokumentu.  
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3.2 Analiza poszczególnych dokumentów  

Na podstawie analizy wielokryterialnej
7
 i wyników badania ankietowego zidentyfikowano najbardziej 

problemowe miejsca poszczególnych dokumentów. W odniesieniu do każdego dokumentu 
przedstawiono podstawowe ustalenia pogrupowane według czterech poniższych kryteriów, 
a mianowicie:  

• Częstotliwość zmian i aktualizacji  

• Poziom duplikacji informacji  

• Zrozumiałość terminologii  

• Funkcja naprowadzająca dokumentacji.  

Kolejne dwa kryteria (zakres i dostępność dokumentu), w stosunku do każdego dokumentu, 

przedstawiono w schemacie pierwszego rozdziału niniejszego raportu.  

W odniesieniu do każdego dokumentu przedstawiono podsumowanie wyników badania ankietowego 

oraz zalecenia dotyczące zmian poszczególnych dokumentów dokumentacji programowej.  

3.2.1 Poradnik przygotowania propozycji projektowej  

Poradnik przygotowania propozycji projektowej to krótki dokument opisujący sposób, w jaki należy 
wypełnić wszystkie wymogi propozycji projektowej. Dokument jest ukierunkowany zarówno na treść 

merytoryczną propozycji, jak i na procedurę wypełniania formularza złożenia propozycji.
8
 Na każdej 

stronie znajduje się co najmniej jeden zrzut ekranu, więc dokument zawiera minimum tekstu, który 
dodatkowo napisano krótkimi, prostymi zdaniami.  

  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Poradnik nie zawiera ewidencji zmian.  

• Na stronie internetowej Programu nie są zamieszczone poprzednie 
wersje.  

Poziom duplikacji 
informacji  • Zdublowane informacje występują w dokumencie w minimalnym stopniu  

Zrozumiałość 
terminologii  

• Termin „ukazatel” oraz „indikátor”, będący czeskim odpowiednikiem 
terminu „wskaźnik”, jest stosowany zamiennie w całym dokumencie  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Tekst jest zwięzły i zrozumiały  

• Niektóre informacje dokument omawia zbyt drobiazgowo kosztem innych 
informacji. Na przykład opis resetu hasła na 2 str.  

  

Badanie ankietowe  

Prawie 80 % respondentów, którzy skorzystali z tego dokumentu, uważało go za 

dostateczny pod względem treści i zasadniczo nie miało kłopotu z odnalezieniem go na 

stronie internetowej programu. Ponad 80 % ankietowanych odpowiedziało, że zorientowanie się 

w dokumencie było dla nich łatwe, a tekst – zrozumiały.  

  

                                             
7
 Kryteria analizy szczegółowo opisano w rozdziale Podejście do ewaluacji  

8
 Propozycja projektowa jest składana za pośrednictwem formularza na stronie internetowej programu  



 

15   

Zalecenia  

► Zamieszczenie odpowiedniej ewidencji zmian w dokumencie, z której będzie jasno wynikać, 

w którym konkretnym miejscu dokument uległ aktualizacji.  

3.2.2 Podręcznik wnioskodawcy wraz z załącznikami  

Podręcznik wnioskodawcy to podstawowy dokument dla wszystkich wnioskodawców, ponieważ 
zawiera wszystkie informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.  

Struktura dokumentu została ustalona w następujący sposób:  

► W pierwszej części zamieszczono podstawowe informacje na temat programu, opis osi 

priorytetowych oraz ogólne zasady składania wniosków.  

► W drugiej części zawarto szczegółowy opis specyficznych tematów, takich jak: pomoc publiczna 

i projekty generujące dochód (tekst tego rozdziału jest stosunkowo długi, ma 22 stron – ze 133 

stron Podręcznika). Dla zupełności dodajemy, że celem Podręcznika nie jest udzielanie 

wskazówek dotyczących wypełniania wniosku w systemie monitorującym MS2014+.  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Ewidencja zmian jest zamieszczona na końcu dokumentu w tabeli 
zatytułowanej Zmiana, Przedmiot zmiany i Rozdział. Jednakże kolumna 
Rozdział jest pusta, a Przedmiot zmiany w większości przypadków 
podano bardzo ogólnikowo. Nie udziela zatem konkretnej informacji na 
temat tego, co faktycznie zostało zmienione.  

• Na przykład: „Częściowo uzupełniono opis procesu kontroli 

kwalifikowalności i oceny projektów.”  

Poziom duplikacji 
informacji  

• Informacje są zdublowane w dokumencie w minimalnym stopniu.  

• Niektóre informacje są zdublowane z treścią Poradnika przygotowania 
wniosku projektowego, np.: zamówienia publiczne, wpływ 
transgraniczny i współpraca transgraniczna.  

Zrozumiałość 
terminologii  

• Dokument zawiera problemowe pojęcia, o których mowa w pierwszym 
rozdziale niniejszego raportu, takie jak: Główny Beneficjent/Partner 
Wiodący, Zestawienie dokumentów/przychodów itp.  

• Zamienne stosowanie terminów „indikátor" i „ukazatel”.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Podręcznik jest stosunkowo długim dokumentem, pisanym drobną 
czcionką. W dokumencie brakuje wskazówek dotyczących sposobu 
korzystania z Podręcznika i orientowania się w nim.  

• Niektóre informacje są ujęte w tabelach, które nie są jednolite w obrębie 
dokumentu (np. pod względem kolorystycznym).  

• Fragmenty tekstu wyróżnione kolorem, bez wyjaśnienia, co dany kolor 
oznacza.  

• Rozdziały są podzielone nawet na pięć poziomów, co może utrudniać 
orientację w tekście.  
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Badanie ankietowe  

Niespełna 80 % respondentów, którzy korzystali z tego Podręcznika do wypełnienia 

wniosku o dofinansowanie, znalazło w nim wszystkie potrzebne informacje. Podobny 

odsetek ankietowanych ocenił, że orientacja w dokumencie jest raczej łatwa. Nieco gorzej oceniona 

została zrozumiałość dokumentu, jednak dokument jako „raczej niezrozumiały” oceniło tylko 8 % 

respondentów.  

Zalecenia  

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

tekstu kolorem, ujednolicenie formalnej postaci tabel, terminów itp.  

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

na problemowe terminy itp.  

► 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. 

3.2.3 Poradnik przygotowania wniosku projektowego osi priorytetowych 2-
4  

Dokument Poradnik przygotowania wniosku projektowego to instrukcja dotycząca wypełniania wniosku 
o dofinansowanie w systemie monitorującym. Oprócz opisu procedury złożenia wniosku w MS2014+ 
niektóre części Poradnika ukierunkowane są również na treść wniosku. Chodzi na przykład o opis 
kluczowych działań.  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Poradnik nie zawiera ewidencji zmian.  

• Na stronie internetowej Programu nie są dostępne poprzednie wersje.  

Poziom duplikacji 
informacji  

• W niektórych fragmentach Poradnika pojawiają się zdublowane 
informacje, które obecne są również w Podręczniku wnioskodawcy 
(np. Inne przychody).  

• Poradnik w pewnym stopniu uzupełnia treść Podręcznika 
wnioskodawcy, nie służy zatem wyłącznie w charakterze instrukcji pracy 
z systemem monitorującym. Wnioskodawca musi więc korzystać 
z informacji na temat treści wniosku z kilku dokumentów. Chodzi na 
przykład o opis wpływu transgranicznego i współpracy transgranicznej, 
który zamieszczony został zarówno w Podręczniku wnioskodawcy, jak 
i w Poradniku.  

Zrozumiałość 
terminologii  

• Poradnik zawiera poniższe terminy, które są bardzo podobne, lecz mają 
inne znaczenie. Dla wnioskodawców mogą one być niejednoznaczne 
i nietrudne do omyłkowej zamiany:  

• Działalność promocyjna oraz Działania promocyjne i informacyjne  

• Elementy promocji, Działania związane z promocją.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Poradnik powinien służyć jako instrukcja pracy z systemem 
monitorującym, lecz zawiera także pewne informacje ogólne, 
stanowiące uzupełnienie Podręcznika wnioskodawcy.  
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• Na przykład, opis Zasad horyzontalnych lub Działań kluczowych 

został zamieszczony tylko w Poradniku.  

• Dokument zawiera zrzut ekranu z systemu monitorującego, który jest 
niezgodny z rzeczywistością MS2014+. Na zrzucie ekranu w Poradniku 
pokazane są pola, które należy wypełnić, oraz pola, które są 
wypełnianie automatycznie, z wyróżnieniem na żółto. Jednak 
w rzeczywistym MS2014+ automatycznie wypełniane pola powinny być 
oznaczone na biało.  

  

Badanie ankietowe  

Niezadowolenie z powodu obszerności poradnika wyraziło tylko 16 % respondentów, 

z tym że taki sam odsetek respondentów wybrał opcję nie wiem lub nie pamiętam. 

Niespełna 6 % ankietowanych oceniło dostępność dokumentacji jako trudno dostępną, oceny 

neutralnej udzieliło 21 %. Więcej neutralnych odpowiedzi niż w przypadku poprzednich dokumentów 

odnotowano również w kwestii oceny łatwości orientacji w dokumencie (27 %) i jego zrozumiałości 

(24 %).  

  

Zalecenia  

► 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.  

► Zamieszczenie indeksu pojęć na wstępie dokumentu oraz należyte dodefiniowanie pojęć, który 

mogłyby być mylące dla wnioskodawców.  

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

przeciętnego wnioskdoawcy.  

3.2.4 Instrukcja metodyczna nr 1 do Podręcznika wnioskodawcy wraz 
z załącznikami  

Dokument aktualizuje fragmenty Podręcznika wnioskodawcy wraz z załącznikami. Jest napisany 
dwujęzycznie, z zachowaniem tej samej formy co Podręcznik. Jedna strona może więc zawierać 
większą ilość tekstu, co może zmniejszać przejrzystość całego dokumentu. Aktualizowane fragmenty 
Podręcznika zostały dodane do dokumentu w różnej postaci – niektóre są wstawione w postaci 

standardowej, inne są skreślone, a niektóre wyróżnione kolorem.
9
  

  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Na stronie internetowej Programu można odnaleźć tylko drugą wersję 
Instrukcji metodycznej, mimo że chodzi o czwartą wersję dokumentu.  

                                             
9
 W związku z tym, że dokument ten nie jest kluczowym dokumentem w procesie składania wniosku, 

zdecydowaliśmy się nie włączać go do badania ankietowego. Ponadto, Podręcznik beneficjenta 
posiada dwie Instrukcje metodyczne i uważamy, że respondentom trudno byłoby odróżnić te dwa 
dokumenty w trakcie badania ankietowego.  
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Poziom duplikacji 
informacji  •  Poziom duplikacji w dokumencie jest minimalny.  

Zrozumiałość 
terminologii  • Zrozumiałość dokumentu jest na stosunkowo dobrym poziomie.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• W Instrukcji metodycznej nie podano wykazu skrótów ani indeksu pojęć.  

• Niektóre zmiany formalne dokumentu nie zostały wyjaśnione, np. 
fragmenty dokumentów wyróżniono kolorem, bez zamieszczenia 
legendy, co dany kolor oznacza.  

  

Zalecenia  

► Dodanie na początku dokumentu indeksu pojęć i wykazu skrótów.  

► Wyjaśnienie znaczenia wyróżnień tekstu kolorem, jeśli zostały użyte.  

3.2.5 Metodyka kontroli i oceny wniosków  

Dokument zawiera kryteria dotyczące oceny wymogów formalnych, kwalifikowalności, współpracy 
transgranicznej, wpływu transgranicznego i jakości projektu. Każdemu pytaniu przyporządkowano 
maksymalną liczbę punktów. Oprócz powyższych pytań dokument zawiera także podsumowanie 
ogólnych zasad składania wniosków o dofinansowanie, odwołań/zażaleń itd.  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Metodyka nie zawiera ewidencji zmian.  

• Na stronie internetowej Programu nie są dostępne poprzednie wersje.  

Poziom duplikacji 
informacji  

• Dokument zawiera podstawowe informacje na temat składania 
propozycji projektowej, wniosków o dofinansowanie, 
odwołania/zażalenia itp., po części więc dubluje informacje zawarte 
w Podręczniku beneficjenta i Poradniku przygotowania propozycji 
projektowej.  

• Zdublowane informacje w obrębie dokumentu występują w minimalnym 
stopniu.  

Zrozumiałość 
terminologii  

• W dokumencie stosowane są pojęcia Partner Wiodący, Partner, 
Beneficjent, który mogłyby być mylące dla użytkownika.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Metodyka dokumentu jest stosunkowo krótka i logicznie 
ustrukturyzowana.  

• Pisana jest dwujęzycznie i stosunkowo małą czcionką, na stronie 
znajduje się zatem całkiem sporo tekstu, co może utrudniać orientację 
w tekście.  

• W dokumencie znajduje się rozdział „Usuwanie wad i uchybień we 
wniosku projektowym”. Stanowi on ważną informację dla 
wnioskodawcy, która nie została zamieszczona w Podręczniku 
wnioskodawcy, lecz tylko w Metodyce.  
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Badanie ankietowe  

Metodyka jest jednym z najmniej wykorzystywanych dokumentów (46 % respondentów), 

przy czym prawie jedna czwarta ankietowanych nie wie (lub nie pamięta), czy zawierała 

ona wszystkie potrzebne informacje. Odnalezienie dokumentu było nieco trudniejsze niż w przypadku 

poprzednich dokumentów, jednak większe kłopoty (raczej niełatwe) miały tylko 3 % użytkowników 

dokumentu. Również w odniesieniu do orientacji i zrozumiałości nie zidentyfikowano większych 

kłopotów – większość respondentów (odpowiednio 74 % i 73 %) jest raczej zadowolona z dokumentu.  

Choć Metodyka jest przeznaczona przede wszystkim dla administratorów, to ze względu na zasadę 

transparentności podejścia do wnioskodawców zamieszczona została na stronie internetowej 

Programu. Powinna zatem być zrozumiała dla wnioskodawców.  

  

Zalecenia  

► Rozważenie uchylenia Metodyki i podzielenia jej treści pomiędzy Karty kontroli (dla 

administratorów) a Podręcznik wnioskodawcy.  

► 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”.  

3.2.6 Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami  

Dokument zawiera podstawowy zakres informacji dla beneficjentów dofinansowania. Nie zawiera 
instrukcji pracy z systemem monitorującym w trakcie realizacji projektu, na której skupia się dokument 
Podręcznik zarządzania projektem w ISKP.  

Podręcznik jest podzielony na rozdziały, które w zasadzie kopiują kolejność kroków w trakcie realizacji 
projektu. Na końcu dokumentu znajduje się ewidencja zmian, aktualizacje zamieszczono w tabeli 
zawierającej odnośniki do konkretnych miejsc w dokumencie. Jest napisany w podobnej formie co 
Podręcznik wnioskodawcy, czyli dwujęzycznie i drobną czcionką.  

Dla czeskich beneficjentów ważne jest zapoznanie się z dokumentem Obowiązki w zakresie 
dokumentacji. Strona internetowa Programu odsyła do tego dokumentu, bo możne jest jego odszukanie 
na stronie internetowej CRR. Jednak link podany na stronie nie działa (a właściwie pokazuje „Page not 
found”).  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• Ewidencja zmian jest zamieszczona na końcu dokumentu w przejrzystej 
tabeli zawierającej odnośniki do konkretnych miejsc, które zostały 
zmienione w dokumencie.  

Poziom duplikacji 
informacji  

• Niektóre części Podręcznika są zdublowane z innymi dokumentami, 
przykładowo: rozdział Zamówienia publiczne jest podobny do 
Podręcznika wnioskodawcy.  

• Informacje zdublowane w obrębie Podręcznika występują 
w minimalnym stopniu.  
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Zrozumiałość 
terminologii  

• Podręcznik wnioskodawcy zawiera terminy, które mogłyby być mylące 
dla beneficjenta, przykładowo: zestawienie dokumentów, zestawienie 
przychodów, końcowe zestawienie.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• Układ rozdziałów jest raczej odpowiedni do przebiegu realizacji 
projektu.  

• Niektóre fragmenty tekstu odsyłają do pojęć „wymienionych wyżej”, czyli 
czytelnik musi wracać do poprzednich treści.  

• Podręcznik odsyła do nieaktualnych już załączników, np. 11b i 7a.  

• Niektóre informacje są zamieszczone bardziej w załącznikach 
Podręcznika, przykładowo: załącznik nr 19 (Raport z trwałości), 
beneficjent musi więc szukać informacji w kilku dokumentach.  

 

 

3.2.7 Podręcznik zarządzania projektem w ISKP z pozycji beneficjenta  

Podręcznik zarządzania projektem służy w charakterze instrukcji dla beneficjenta w zakresie 
administrowania projektem w systemie monitorującym, tzn. w jaki sposób powinien on składać 
i wypełniać Raporty z realizacji, wnioski o zmianę itp.  

Sama nazwa dokumentu może wprowadzać w błąd, gdyż w ramach dokumentacji programowej 
Podręczniki wnioskodawcy i beneficjenta ukierunkowane są przede wszystkim na treść merytoryczną, 
a Poradnik przygotowania wniosku projektowego stanowił instrukcję zarządzania wnioskiem w ISKP. 
Dokument ma prawie 90 stron, niemal na każdej stronie zamieszczono zrzut ekranu systemu 
monitorującego.  

Częstotliwość zmian 
i aktualizacji  

• W dokumencie nie zamieszczono ewidencji zmian, brak również 
informacji na temat wersji dokumentu.  

• Na stronie internetowej Programu nie są zamieszczone poprzednie 
wersje.  

Badanie ankietowe  

Dokument jest jednym z najbardziej wykorzystywanych dokumentów (90 %), zaraz po 

Podręczniku wnioskodawcy. 80 % respondentów było zadowolonych z treści dokumentu, 

czyli odszukali oni w nim wszystko, co potrzebne. Tyle samo ankietowanych uważało, że odszukanie 

dokumentu jest łatwe. Ponad 70 % respondentów oceniło, że orientacja w obrębie dokumentu jest 

raczej łatwa, tak samo ocenili oni również zrozumiałość dokumentu.  

Zalecenia  

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

na problemowe terminy itp.  

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

i zmniejszenie ilości tekstu na stronie.  
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Poziom duplikacji 
informacji  

• Zdublowane informacje występują w dokumencie tylko w zakresie 
instrukcji dotyczącej elektronicznego podpisywania dokumentu.  

• Jednak treści niektórych części są zdublowane z załącznikami 
Podręcznika beneficjenta (np. załączniki 7 i 12).  

• Wstęp do części dotyczącej zamówień publicznych jest identyczny ze 
wstępem zamieszczonym w Poradniku przygotowania wniosku 
projektowego.  

Zrozumiałość 
terminologii  • Nazwa dokumentu może być myląca.  

Funkcja 
naprowadzająca 
dokumentacji  

• W niektórych miejscach w tekście pojawiają się niejednoznaczne 
informacje, na przykład fragment „załączniki, które należy dołączyć, 
zostały zdefiniowane w dokumentacji programowej, w szczególności 
w Podręczniku beneficjenta” nie odsyła jasno do dokładnego miejsca, 
w którym beneficjent powinien szukać.  

• Niektóre podrozdziały są niepotrzebne, jedynie informują o tym, że 
„zakładka zostanie usunięta”.  

• Fragmenty tekstu wyróżnione kolorem, bez wyjaśnienia, co dany kolor 
oznacza.  

  

Badanie ankietowe  

Podręcznik ten jest najmniej wykorzystywanym dokumentem z dokumentacji 

programowej (43 %). Również zadowolenie z treści dokumentu jest najniższe, niespełna 

30 % ankietowanych nie odnalazło wymaganych informacji w tym Podręczniku. Niemniej jednak 

dostępność dokumentu można ocenić pozytywnie (75 % raczej łatwe), w podobny sposób 

respondenci ocenili łatwość orientacji w dokumencie. 67 % respondentów uważa, że dokument jest 

raczej zrozumiały, a prawie jedna czwarta ankietowanych zrozumiałość Podręcznika ocenia 

neutralnie.  

  

Zalecenia  

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

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

informacji dotyczących treści merytorycznej w Podręczniku.  

► Wyjaśnienie znaczenia wyróżnień tekstu kolorem.  

► Przeredagowanie tekstu w celu usunięcia zdublowanych i niejednoznacznych informacji.  
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3.2.8 Dodatkowe źródła  

Oprócz dokumentacji programowej wnioskodawcy i beneficjenci mogą korzystać z kilku innych źródeł 
informacji do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie oraz późniejszego składania raportów 
z realizacji. Do tych źródeł należą:  

► Szkolenia i seminaria organizowane przez Wspólny Sekretariat (WS)  

► Usługi firm doradczych  

► YouTube (kanał Interreg V-A CZ/PL).  

Respondenci badania ankietowego w największym stopniu wykorzystywali szkolenia do składania 

wniosku/raportów (61 %), jedna piąta ankietowanych korzystała z pomocy zewnętrznych firm 

doradczych. Najmniej wykorzystywanym źródłem był kanał YouTube Programu, z którego skorzystało 

tylko niespełna 7 % respondentów.  

Jeśli chodzi o zadowolenie wnioskodawców/beneficjentów z ilości informacji uzyskanych z tych źródeł, 

to ankietowani najbardziej byli zadowoleni z usług firm zewnętrznych (82 %) i szkoleń (80 %), następnie 

z seminariów (74 %) a jedynie połowa respondentów uważała, że kanał YouTube posiada odpowiednie 

walory informacyjne.  

Kanał YouTube zawiera instrukcje dotyczące składania wniosków i raportów z realizacji (kilkadziesiąt 

wyświetleń), a także reportaże z pomyślnie zrealizowanych projektów (do 600 wyświetleń)  

Zalecenia  

► Dokonać oceny skuteczności wideo instrukcji składania wniosku o dofinansowanie i składania 

raportów z realizacji.  

► Kontynuacja odnoszących sukces szkoleń i seminariów.  
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