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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. 

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 

czwarte zadania tj. Ewaluacja systemu kontroli. 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 
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Celem niniejszego zadania oraz sprawozdania jest odpowiedź na pytanie ewaluacyjne: 

► Czy wszystkie kroki w ramach systemu kontroli projektów, które otrzymały wsparcie 

z programu, są celowe i niezbędne? 

► Wszystkie czynności składające się na system kontroli prowadzą do kompletnej weryfikacji 

zarówno realizacji projektu, jak i procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych. 

Niektóre kroki są jednak nieproporcjonalnie czasochłonne i wymagające dużego wysiłku 

administracyjnego w stosunku do ich znaczenia w ramach całego procesu kontroli.  

► Do procesów i zasad wszystkich trzech typów kontroli ma zastosowanie nie tylko Wspólna 

metodyka obowiązująca w obu państwach członkowskich, lecz także specyficzne przepisy 

prawa krajowego. Ustalenia tych przepisów prowadzą do znacznych różnic w zakresie 

procesu kontroli po stronie czeskiej i polskiej.  

► Średni czas trwania weryfikacji administracyjnej jest dłuższy w ramach kontroli czeskich 

projektów. Powodem jest przede wszystkim wielkość próby dokumentów, bardzo 

drobiazgowe ukierunkowanie kontroli oraz dokładna kontrola aspektów formalnych 

dokumentów i raportów, co prowadzi do tego, że przygniatająca większość raportów 

z realizacji projektu zostaje zwrócona beneficjentom celem uzupełnienia lub poprawienia. 

Poziom szczegółowości niektórych wymagań w zakresie uzupełnienia rodzi wówczas 

pytania odnośnie adekwatności i stosowności kontroli, a dodatkowo może zwiększać 

obciążenie administracyjne po obydwu stronach.  

► Kontrola procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych jest bardziej wymagająca 

dla beneficjentów i kontrolerów w przypadku czeskich projektów, ze względu na to, że 

udzielanie zamówień podlega kontrolom w co najmniej trzech fazach (kontrola specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 

i zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, wzgl. aneksów). Nie dość, że takie 

ustalenia kontroli są bardziej czasochłonne, to w pewnym stopniu przenoszą 

odpowiedzialność za poprawność realizacji zamówienia z beneficjenta na kontrolera. 

W przeciwieństwie do tego udzielanie zamówień publicznych realizowanych przez polskich 

partnerów sprawdzane jest tylko ex-ante (nieobowiązkowo) i ex-post (obowiązkowo).  

► Kontrole na miejscu są stosowane tylko zgodnie z planem sporządzonym na podstawie 

analizy ryzyka, a zatem liczba projektów osobiście odwiedzonych przez kontrolerów nie jest 

zbyt duża. Również ukierunkowanie kontroli bardziej powinno uwzględniać merytoryczną 

realizację projektu. Ze względu na skomplikowany charakter administracji kontroli na miejscu 

nasuwa się możliwość większego wykorzystania instytutu wizyty monitoringowej w celu 

wzmocnienia kontaktów z beneficjentami i poprawy wzajemnego zrozumienia.  

► Kolejnym utrudnieniem zarówno dla beneficjentów, jak i kontrolerów po obu stronach granicy 

jest żmudna praca z systemem monitorującym. Nie ma jednolitego sposobu komunikacji, ani 

systemu wgrywania czy wypełniania stosownych dokumentów, takich jak karty kontrolne, 

protokół z kontroli itp. 

Aby uzyskać odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne, zostało ono zaczerpnięte z kilku źródeł. Na przykład 

z dokumentacji programu, metodologii procesu inspekcji, analizy danych MS2014 + i wywiadów z 

czeskimi i polskimi inspektorami. Zebrane informacje zostały streszczone na mapie procesu, analizie 

poszczególnych etapów procesu przeglądu i analizach przypadków, z których wszystkie posłużyły za 

podstawę niniejszego raportu. Na podstawie analizy wszystkich poziomów kontroli sformułowaliśmy 

główne zalecenia podzielone na rozdziały raportu końcowego. Raport końcowy zawiera następujące 

sekcje: 

1. Główne ustalenia i zalecenia 

2. Podejście do ewaluacji 
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3. Wyniki oceny – System kontroli 

a. Weryfikacja administracyjna  

b. Kontrola udzielania zamówień publicznych  

c. Kontrola na miejscu. 

 
Główne zalecenia obejmują: 

 Weryfikacja administracyjna  

Oznaczenie  Zalecenia  

1 

► Równoległe składanie częściowych raportów z realizacji oraz zbiorczego 

raportu z realizacji za projekt, zgodnie z opisem w Raporcie końcowym 

dotyczącym zadania nr 2 – Ewaluacja administrowania projektu w MS2014+ 

(rozdział 3.2). 

2 

► Ujednolicenie wymogów formalnych w zakresie składania dokumentacji przez 

czeskich i polskich partnerów, a zarazem utworzenie lub przeniesienie głównej 

odpowiedzialności za kontrole na jeden podmiot (analogicznie jak Wspólny 

Sekretariat (WS) jest odpowiedzialny za ocenę wniosków). 

3 

► Uproszczenie procesu weryfikacji administracyjnej mikroprojektów; na przykład 

poprzez:  

• Sprawdzanie jedynie próby dokumentów przedkładanych wraz 

z zestawieniem. Próba taka powinna być ustalona proporcjonalnie do 

weryfikacji administracyjnej dla projektów indywidualnych.  

• Wprowadzenie uproszczonego wykazywania kosztów dla beneficjentów 

mikroprojektów, na przykład i koszty podróży.
1
 

4 ► Rewizja wezwań do usunięcia braków i zredukowanie wymaganego stopnia 

szczegółowości, tak aby proces kontroli uległ przyśpieszeniu. 

5 
► Ujednolicenie procedury postępowania i zakresu kontroli czeskich i polskich 

kontrolerów, tak aby czasochłonność oraz wymagania administracyjne w obu 

państwach członkowskich były na podobnym poziomie. 

6 

► Zmniejszenie próby kontrolowanych wydatków po stronie czeskiej, 

w nawiązaniu do planowanej zmiany zasad ze strony Czeskiego Ministerstwa 

Finansów na kolejny okres programowania. Rozważenie zmniejszenia rygorów 

w obrębie zasad dotyczących dokumentacji w obszarach, w których nie 

zidentyfikowano zbyt wielu uchybień (np. w przypadku instytucji publicznych – 

niewymaganie oświadczeń od każdego pracownika, lecz zbiorczo za całą 

organizację). 

7 

► Umożliwienie korzystania z ryczałtu w większej liczbie typów wydatków, 

przynajmniej koszty podróży powinny być raczej opłacane ryczałtowo ze 

względu na ilość wezwań do naprawy i drobnych uchybień o minimalnym 

skutku finansowym. 

                                            
1
  W formie stawki ryczałtowej lub jednorazowej kwoty.  
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8 ► Wyeliminowanie zdublowanych pytań w obrębie wszystkich kart kontrolnych.  

9 

► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu zmniejszenia liczby pytań 

nieistotnych. W ramach ustaleń KK w nowym systemie – zdefiniowanie 

podstawowych zakresów pytań dotyczących podstawowych typów projektów 

i kontroli, tak aby zawsze pokazywane były tylko pytania istotne. 

10 ► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych do systemu monitorującego 

MS2014+. 

11 

► Zwiększenie elastyczności zmian budżetu, tak aby w razie drobnych zmian lub 

nieznacznych wahań cen nie wzrastało obciążenie administracyjne 

beneficjentów i kontrolerów z powodu składania/administrowania Wniosku 

o zmianę. (zalecane działanie, zgodnie ze stanowiskiem Centrum Rozwoju 

Regionalnego, zostało wdrożone w praktykę na jesieni 2019 roku). 

12 ► Przedkładanie zbiorczich raportów z realizacji za projekt tylko w języku 

Głównego Beneficjenta.  

13 ► Automatyzacja odpowiedzi na wybrane pytania w obrębie wszystkich kart 

kontrolnych.  

14 ► Ujednolicenie systemu wgrywania kart kontrolnych i wyników weryfikacji przez 

Wspólny Sekretariat do systemu monitorującego.  

  

 Kontrola udzielania zamówień publicznych  

Oznaczenie  Zalecenia  

15 

► Rozważenie redukcji liczby faz kontroli zamówień publicznych. Na przykład: 

udobrowolnienie pierwszej fazy kontroli, tak aby beneficjenci, w razie 

zainteresowania, mogli z niej skorzystać i zastosować się do jej zastrzeżeń 

w obowiązkowej fazie drugiej (CZ). 

17 ► Komunikowanie się wyłącznie przy użyciu depeszy wewnętrznych w systemie 

monitorującym. 

18 
► Dokonanie rewizji pytań w kartach kontrolnych w celu ukierunkowania ich tylko 

na istotne informacje i zmniejszenia ilości pytań, na które udzielono odpowiedzi 

NR (nieistotne).  

19 
► Zmniejszenie ilości kart kontrolnych (KK) i utworzenie ogólniejszych KK, 

odpowiednich do sytuacji, gdy KK zawiera minimum specyficznych pytań, tak 

aby ułatwić kontrolerom zorientowanie się w KK. 

20 ► Ujednolicenie systemu wprowadzania danych i wgrywania kart kontrolnych do 

systemu monitorującego MS2014+ 

 Kontrola na miejscu  

Oznaczenie  Zalecenia  
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21 ► Dokonać rewizji pytań w karcie kontrolnej w celu eliminacji zdublowanych 

pytań.  

22 ► Ujednolicenie terminologii w obrębie całej dokumentacji programowej, łącznie 

z kartami kontrolnymi. 

23 ► Większe ukierunkowanie kart kontrolnych na pytania dotyczące wdrażania 

projektu bezpośrednio na miejscu.  

24 
► Przeredagowanie lub wyeliminowanie pytań, na które można uzyskać 

odpowiedź w ramach weryfikacji administracyjnej lub które są ukierunkowane 

na wymogi formalne, które można ustalić bez względu na kontrolę na miejscu.  

25 ► W ramach kontroli dokumentów – sprawdzanie tylko oryginałów dokumentów, 

co stanowi jeden z obowiązkowych etapów kontroli na miejscu.  

26 

► Ujednolicenie systemu wgrywania wszystkich dokumentów dotyczących 

kontroli na miejscu dla wszystkich beneficjentów oraz odpowiednie 

dostosowanie systemu monitorującego w celu umożliwienia administrowania 

całego procesu w tym systemie. 
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