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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 z 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 

drugiego zadania tj. Ewaluacji zarządzania projektem w MS2014+.  

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 zarządzanie projektem w MS2014+ zawiera jedynie stosowne i niezbędne 

czynności? 

Czynności, które muszą zostać wykonane przez beneficjentów oraz administratorów w trakcie 

administracji projektów, umożliwiają realizację oraz finalizację projektów. Jednak niektóre kroki 

się dublują lub też są zbyt wymagające w porównaniu z ich celem i dalszym wykorzystaniem. 

W związku z tym należałoby ograniczyć lub uprościć nieefektywne i skomplikowane 

czynności. 

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne zostały wykorzystane różne źródła informacji, 

np. dokumentacja programowa, analiza danych z MS2014+, informacje i doświadczenia 

wnioskodawców oraz administratorów. Następnie informacje zostały podsumowane w mapie 

procesów, analizie poszczególnych kroków oraz studiach przypadków, na których opiera się również 

niniejsze sprawozdanie. Na podstawie analiz i ustaleń dotyczących poszczególnych kroków 

sformułowaliśmy dla nich zalecenia. 
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Sprawozdanie składa się z następujących części: 

1. Podejście do ewaluacji  

2. Proces zarządzania projektem 

a. Wnioski o zmianę 

b. Raporty z realizacji i wnioski o płatność.  

 
Główne zalecenia obejmują: 

 Wnioski o zmianę 

No. Zalecenia 

1 ► Umożliwienie składania wniosków o nieistotną zmianę wraz z Raportem 

z realizacji. 

2 
► Korekta procesu z wnioskiem o nieistotną zmianę, który – w przypadkach, gdy 

zatwierdzenie nie jest konieczne (np. zmiana burmistrza) – powinien być objęty 

jedynie obowiązkiem oznajmienia o niej. 

3 

► Podjęcie decyzji, który z systemów powinien być używany w przypadku opisanych 

wniosków (MS2014+ czy karty zmiany) i rozwinięcie go tak, aby odpowiadał na 

wszystkie potrzeby zainteresowanych podmiotów (beneficjentów 

i administratorów zmian) oraz aby czynności się nie dublowały. 

4 
► Ograniczenie możliwości wprowadzania dat w systemie monitorującym oraz 

wybierania możliwości nieistotnych dla danego projektu, np. ustawiania daty 

wejścia zmiany w życie spoza okresu trwania projektu. 

5 

► Zmiana ustawień system tak, aby poszczególni partnerzy mieli prosty wgląd do 

nieistotnych zmian przeprowadzanych przez partnerów, bez konieczności 

interwencji partnera głównego – np. automatyczne zapisywanie w systemie 

zmian dot. bieżącego budżetu u wszystkich partnerów projektu oraz 

informowanie o jego aktualizacji.  

6 ► Zastąpienie procesu z wniosku o nieistotną zmianę na obowiązek zgłaszania 

zmiany, jeżeli zatwierdzenie zmiany nie jest konieczne. 

7 

► Podjęcie decyzji, którego systemu należy używać do zarządzania wnioskiem 

(MS2014+ czy karty zmiany) i zmienić system tak, żeby odpowiadał potrzebom 

zainteresowanych podmiotów (beneficjentów i administratorów zmian), 

a czynności się nie dublowały. 

8 ► Umożliwienie generowania z systemu monitorującego kompletnego wykazu 

zmian w projektach. 

9 
► W przypadku zachowania przeglądu o zmianach w Excelu we WS, 

dotrzymywanie ujednoliconej oraz kompletne uzupełnianie informacji o zmianach 

w projektach. 
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10 ► Elektronizacja wydawania wspomnianego Aktu Prawnego oraz stosowanie 

podpisu elektronicznego, por. Sprawozdanie końcowe dla zadania nr 2. 

 Raporty z realizacji i wnioski o płatność 

No. Zalecenia 

11 

► Rezygnacja z zatwierdzania wykazów częściowych i częściowych raportów 

z realizacji projektu przed złożeniem zbiorczego RR i WoP. Zamiast tego 

należałoby zatwierdzać raporty równoległe. Główny beneficjent będzie 

odpowiedzialny za dobrze i punktualnie przygotowane raporty oraz wykazy 

partnerów, przez co wzmocniona zostanie konieczność współpracy 

(transgranicznej) między partnerami. 

12 

► Redukcja tych treści raportów z realizacji projektu, które się powielają z częściami 

z wniosku o dofinansowanie, a w przypadku których prawdopodobnie nic się nie 

zmieniło od czasu przygotowania wniosku, np. współpraca transgraniczna 

podczas przygotowania projektu itp.  

13 ► Eliminacja pól raportu, w których beneficjent uzupełnia informacje dostępne 

z innych źródeł, przede wszystkim z danych w systemie monitorującym 

14 ► Rezygnacja z konieczności tłumaczenia zbiorczych raportów z realizacji projektu 

w przypadku, że nie potrzebuje go żadna z zainteresowanych stron.  

15 ► W przypadku konieczności zachowania dwujęzyczności raportów – 

poinformowanie beneficjentów o powodach. 

16 ► Redukcja liczby projektów, w których kontrolowane są współpraca transgraniczna 

i wpływ transgraniczny. 

17 ► Przeprowadzanie bardziej szczegółowej kontroli merytorycznej przebiegu 

projektów, współpracy i wpływu transgranicznego u próbki projektów. 

18 ► Ograniczenie liczby dokumentów wgrywanych do zestawienia wydatków.  
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