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1. Główne ustalenia i zalecenia  

Celem zadania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne:  

► Jak Zarządzający Funduszami Mikroprojektów, administrując swoim Funduszem, pracują 

z aktualnie obowiązującą ich strategią? 

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej wszyscy Zarządzający Funduszem 

Mikroprojektów posiadają własną strategię euroregionu. Wszystkie strategie zawierają cele 

strategiczne. W większości przypadków są one dostępne on-line. Strategie nie służą 

Zarządzającym do ukierunkowania Funduszu na potrzeby poszczególnych euroregionów, 

w związku z tym, że Fundusz jest nastawiony na obszary identyczne z głównym programem 

Interreg CZ-PL. Zdaniem Zarządzających takie ukierunkowanie jest wystarczające ze względu 

na dane obszary i niezbędną współpracę transgraniczną projektów i mikroprojektów. Strategie 

w większości przypadków nie są żywym dokumentem, który definiowałby Zarządzającym 

kierunki dofinansowania z Funduszu i na którego podstawie byłyby wybierane projekty.  

Dokumenty strategiczne euroregionów różnią się pomiędzy sobą pod względem objętości (od 

9 do 219 stron), formy i procedur dokonywania oceny. W żadnym z dokumentów nie określono 

wskaźników dotyczących oceny realizacji strategii. Różnice pomiędzy dokumentami wynikają 

z braku określonych wymagań co do formy dokumentu, a także z konieczności przygotowania 

dokumentów w trakcie okresu programowania, na żądanie Komisji Europejskiej (2016). 

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

1.1 Forma dokumentów strategicznych Zarządzających FMP  

Oznaczenie Zalecenia 

1  

► Podjęcie dyskusji z Komisją Europejską, Instytucją Zarządzającą 

i przedstawicielami Zarządzających Funduszem Mikroprojektów na temat 

utrzymania obowiązku istnienia dokumentów strategicznych dla 

Zarządzających i realnego wykorzystania strategii w pracy Zarządzających. 

Uwzględnienie podczas dyskusji:  

• Wielkości alokacji Funduszu Mikroprojektów i alokacji dla Zarządzających, 

w tym liczby pracowników Zarządzających i ich realizowanych przez nich 

obowiązków.  

• Wymagań dotyczących potencjału i kompetencji w zakresie tworzenia, 

monitorowania i dokonywania oceny dokumentów strategicznych oraz 

potencjału i kompetencji Zarządzających.  

• Istnienia podobnych dokumentów strategicznych w ramach euroregionów, 

np. strategii czeskich krajów i polskich województw oraz ich ewentualne 

nakładanie się na siebie. 

2  

► W przypadku utrzymania się obowiązku istnienia dokumentów strategicznych 

– zdefiniowanie roli Instytucji Zarządzającej i Zarządzających:  

• Instytucja Zarządzająca jako podmiot udzielający wsparcia metodycznego 

w trakcie tworzenia dokumentów i zapewniający potencjał i kompetencje dla 

Zarządzających.  
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• Zarządzający jako główny podmiot tworzący dokument strategiczny i jego 

zakres tematyczny. 

3 ► Nawiąż współpracę z odpowiednimi władzami regionalnymi w zakresie 

opracowywania strategii. 

 

1.2 Praca z dokumentami strategicznymi  

W przypadku utrzymania się obowiązku istnienia dokumentów strategicznych euroregionów 
proponujemy następujące działania:  

Oznaczenie Zalecenia 

4  ► Omówienie z Zarządzającymi możliwej formy dokumentów.  

5  

► Udostępnienie Zarządzającym podstawowych zasad i zaleceń dotyczących 

formy dokumentów strategicznych, ewentualnie zorganizowanie 

interaktywnego seminarium w celu omówienia formy dokumentów.  

• Dokumenty powinny być zwięzłe, przejrzyste, trafne i czytelne.  

6  
► Ujednolicenie sposobu tworzenia/aktualizacji strategii we wszystkich 

euroregionach, w celu zapewnienia jednolitego systemu korzystania z 

finansowania z mikroprojektów.  

7  

► Podjęcie dyskusji z Komisją Europejską, Instytucją Zarządzającą 

i przedstawicielami Zarządzających Funduszem Mikroprojektów na temat 

konieczności ukierunkowania projektów na konkretne obszary, specyficzne dla 

poszczególnych euroregionów 

8  

► W razie potrzeby, większe dostosowanie mikroprojektów do potrzeb 

euroregionów, wczesne informowanie Zarządzających Funduszem 

Mikroprojektów o nowych warunkach, tak aby zapewnić im wystarczająco dużo 

czasu do zdefiniowania specyficznych obszarów.  

9  

► Dokumenty strategiczne euroregionów powinny być żywym dokumentem, który 

powinien pomagać euroregionom w pracy, a nie przysparzać im dodatkowych 

czynności administracyjnych i formalnych. Dokument powinien być zwięzły, 

treściwy i łatwo stosowalny w praktyce.  

10  

► Jasne i jednolite w stosunku do wszystkich Zarządzających FMP zdefiniowanie 

sposobu, w jaki strategie mają być wykorzystywane do określania naborów, 

oceniania projektów i monitoringu. Motywowanie Zarządzających do 

aktywnego korzystania ze strategii. W przypadku gdy strategie nadal będą 

obowiązkowe dla Zarządzających i wykorzystywane do wyboru projektów.  

11  

► Położenie większego nacisku na ocenę zgodności mikroprojektów ze 

strategiami – z uwagi na obciążenie administracyjne beneficjenci powinni 

otrzymać dodatkowe punkty. Realizacja celów strategii odgrywałaby wówczas 

większą rolę w wyborze projektów.  

• Przykładowo: zgodność ze strategią nie będzie obowiązkowa, ale otrzyma 

dodatkową gratyfikację, tzn. projekty zawierające należyty opis zgodności ze 



 

4  

strategią uzyskają większą liczbę punktów w ramach oceny, co może mieć 

większy wpływ na ogólną ocenę wniosku.  

12  
► Zdefiniowanie strategii, które wnioskodawcy powinni uwzględniać podczas 

przygotowywania wniosku, oraz zalecenia, by nie kopiowali oni celu strategii, 

lecz raczej opisywali stopień przyczynienia się projektu do realizacji celu.  

13 ► Połączenie wskaźników programu ze wskaźnikami strategii euroregionów.  
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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 6 przeprowadziliśmy analizę dokumentów strategicznych 
Zarządzających Funduszem Mikroprojektów oraz pracy z nimi. W Raporcie wstępnym Projektu z dnia 
01.10.2019 r. szczegółowo opisano metody oraz źródła informacji, które wykorzystano na tym etapie.  

Główne źródła informacji użytych do opracowania 6. zadania Projektu obejmują:  

• Dokumenty strategiczne Zarządzających Funduszem Mikroprojektów (6)  

• Dane z systemu monitorującego MS2014+  

• Informacje z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z przedstawicielami Zarządzających 
Funduszem Mikroprojektów (12)  

• Zrealizowane ewaluacje mikroprojektów – Ewaluacja Funduszu Mikroprojektów.
1
  

Na podstawie desk-research, analizy projektów i wywiadów opracowaliśmy robocze dane wyjściowe, 

służące jako materiały źródłowe do niniejszego raportu.  

Materiały robocze obejmują:  

• Zestawienie dokumentów strategicznych  

• Dokumenty z wszystkich strategii euroregionów poddano analizie na podstawie z góry 

określonych kryteriów.  

• Kryteria ustalono w oparciu o zasady tworzenia strategii publicznych. Obejmują one:  

 

1. Jaka jest nazwa dokumentu?  

2. Kto go sporządził?  

3. Jaka jest objętość dokumentu?  

4. Czy dokument jest łatwo dostępny?  

5. Jaka jest struktura dokumentu? 

(podział rozdziałów)  

6. Czy terminologia i język dokumentu 

są zrozumiałe?  

7. Jaka jest wizja/misja/cel globalny 

euroregionu?  

8. Jakie są obszary strategiczne 

euroregionu?  

9. Jakie są cele euroregionu?  

10. Jakie są działania euroregionu?  

11. Jakie są punkty wyjścia strategii?  

12. Czy strategia zawiera opis procesu 

jej tworzenia/metodologii?  

13. Jakie osoby są zaangażowane 

w proces tworzenia strategii?  

14. Jaka jest hierarchia celów strategii?  

15. W jaki sposób podjęto decyzję 

dotyczącą ich wyboru?  

16. Czy wszystkie cele strategii zostały 

w wystarczającym stopniu opisane 

i uzasadnione?  

17. Czy określono wskaźniki dotyczące 

wszystkich celów strategii?  

18. Czy ustalono strukturę zarządzania 

wdrażaniem strategii?  

19. Czy określono zasady i procesy 

zarządzania wdrażaniem strategii?  

20. Czy w zakresie poszczególnych 

celów i działań określono 

odpowiedzialności za ich realizację?  

21. Czy sporządzono harmonogram 

czasowy wdrażania strategii?  

22. Jaki jest monitoring realizacji 

strategii?  

23. Czy ustalono procedury 

dokonywania oceny realizacji 

strategii? Jeżeli tak, to jakie?  

 

 

                                            
1
 Autor: M. Nekolová.  
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Informacje zostały odnotowane w jednolity sposób dla wszystkich euroregionów i stanowią załącznik 

do niniejszego raportu.  

• Studia przypadków zrealizowane na próbie mikroprojektów  

• W 12 mikroprojektach dokonano porównania informacji dostępnych z MS2014+  

• Opis zgodności projektu z dokumentami strategicznymi, podany we wniosku 
o dofinansowanie  

• Ocena punktowa zgodności projektu ze strategią  

• Wskaźniki projektów oraz ich wartości docelowe i osiągnięte.  

• Szczegóły studiów przypadków przedstawiono w dalszej części dokumentu, w celu 

dodatkowego poparcia stwierdzeń konkretnymi przykładami. Przykłady zamieszczono w szarych 

polach.  

• Zapisy wywiadów z Zarządzającymi Funduszem Mikroprojektów  

• Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich Zarządzających Funduszem 

Mikroprojektów, tzn. 12 wywiadów z czeskimi i polskimi przedstawicielami (wywiady prowadzone 

były po czesku i po polsku).  

• Wywiady były osobiste, częściowo ustrukturyzowane i prowadzone na podstawie wcześniej 

przygotowanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego scenariusza. 

Pytania były ukierunkowane na przygotowywanie dokumentów strategicznych i pracę z nimi. 

W wywiadach zajmowaliśmy się również innymi rolami Zarządzających, patrz zadanie nr 7.  

• Wywiady dostosowaliśmy do specyfiki poszczególnych euroregionów, a jednocześnie 
uwzględnialiśmy informacje uzyskane z wcześniej przeprowadzonych analiz i wywiadów.  

• Konkretne informacje uzyskane z wywiadów zamieszczono w ramach przykładów w treści 

dokumentu, w szarych polach.  

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, oznaczonych poniższymi piktogramami w celu identyfikacji 

źródła:  

Przykład ze studiów przypadków  

Przykład z dokumentacji programowej (desk-research)  

Przykład z wywiadu z przedstawicielami Zarządzającego Funduszem 

Mikroprojektów  
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3. Wyniki ewaluacji – praca strategiczna Zarządzających 
Funduszem Mikroprojektów  

Fundusz Mikroprojektów (zwany dalej także „FMP” lub „Funduszem”) jest przeznaczony do wspierania 

małych projektów o wpływie transgranicznym. Fundusz stanowi 20 % programu Interreg V-A Republika 

Czeska-Polska (w zależności od alokacji). Poszczególne euroregiony (6), czyli Zarządzający 

Funduszem Mikroprojektów (zwani dalej także „FMP” lub „Zarządzającymi”) rozdzielają środki 

finansowe pomiędzy małe projekty, a mianowicie powyżej 2,000 EUR. Poszczególni Zarządzający 

dysponują różną alokacją budżetu, patrz Wykres 1 poniżej.  

  

Nysa  Glacensis  Pradziad  Silesia  Śląsk 
Cieszyński  Beskidy  

 7 120 215 €   11 922 432 €   9 665 991 €   7 226 001 €   5 712 750 €   3 596 955 €  

  

Każdy z euroregionów, Zarządzający Funduszem Mikroprojektów, obejmuje Partnera Wiodącego 

z Republiki Czeskiej oraz Partnera z Polski. Alokacja dla Funduszu została podzielona proporcjonalnie 

pomiędzy nich.  

Każdy z Zarządzających Funduszem Mikroprojektów posiada własną strategię rozwoju regionu. 

Dokumenty strategiczne wyspecyfikowano poniżej pod względem ich treści i sposobu, w jaki 

Zarządzający nimi dysponują.  

Forma dokumentów strategicznych w istotny sposób różni się pomiędzy euroregionami. Pod względem 

treści strategie mają wspólne ich ogólne ukierunkowanie. Jednocześnie we wszystkich euroregionach 

można stwierdzić, że ich strategie są raczej dokumentem statycznym, nieodzwierciedlającym postępów 

w czasie i zostały opracowane z myślą o spełnieniu formalnych wymagań.  

 

 

Standardowe 
projekty

80%
Nysa
3%

Glacensis
5%

Pradziad
4%

Silesia
3%

Śląsk 

Cieszyński 3%

Beskidy 2%

Mikroprojektów
20%

Interreg V-A CZ-PL - alokacja

Standardowe projekty Nysa Glacensis Pradziad Silesia Śląsk Cieszyński Beskidy

Wykres 1 Alokacja programu Interreg V-A CZ-PL  
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Zalecenia  

► Podjęcie dyskusji z Komisją Europejską, Instytucją Zarządzającą i przedstawicielami 

Zarządzających Funduszem Mikroprojektów na temat utrzymania obowiązku istnienia 

dokumentów strategicznych dla Zarządzających i realnego wykorzystania strategii w pracy 

Zarządzających. Uwzględnienie podczas dyskusji:  

• Wielkości alokacji Funduszu Mikroprojektów i alokacji dla Zarządzających, w tym liczby 

pracowników Zarządzających i ich realizowanych przez nich obowiązków.  

• Wymagań dotyczących potencjału i kompetencji w zakresie tworzenia, monitorowania 

i dokonywania oceny dokumentów strategicznych oraz potencjału i kompetencji 

Zarządzających.  

• Istnienia podobnych dokumentów strategicznych w ramach euroregionów, np. strategii 

czeskich krajów i polskich województw oraz ich ewentualne nakładanie się na siebie.  

► W przypadku utrzymania się obowiązku istnienia dokumentów strategicznych – zdefiniowanie 

roli Instytucji Zarządzającej i Zarządzających:  

• Instytucja Zarządzająca jako podmiot udzielający wsparcia metodycznego w trakcie 

tworzenia dokumentów i zapewniający potencjał i kompetencje dla Zarządzających.  

• Zarządzający jako główny podmiot tworzący dokument strategiczny i jego zakres 

tematyczny.  
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3.1 Forma dokumentów strategicznych Zarządzających FMP  

Z punktu widzenia formy występują znaczne różnice w dokumentach strategicznych euroregionów. 
Każdy z Zarządzających FMP podszedł do tworzenia dokumentu w inny sposób, również pod 
względem źródeł finansowania przygotowania dokumentu (np. niektóre strategie finansowane były jako 
mikroprojekt).  

Istnienie strategii euroregionów, zdaniem Komisji Europejskiej (na podstawie pisma otrzymanego przez 
instytucje zarządzające w kwietniu 2016 roku), stanowi warunek funkcjonowania Funduszu 
Mikroprojektów. Zgodnie z tym warunkiem wszystkie euroregiony przedstawiły swoje dokumenty 
strategiczne Instytucji Zarządzającej. Niektóre spośród euroregionów miały przygotowane dokumenty 
strategiczne z własnej inicjatywy, niektóre euroregiony musiały zaktualizować stare dokumenty lub 
dokumenty o innym ukierunkowaniu.  

Między poszczególnymi dokumentami strategicznymi można zauważyć zasadnicze różnice, zarówno 
z punktu widzenia formy dokumentów, jak i ich wdrażania w trakcie okresu programowania.  

Podstawowe charakterystyki i różnice dokumentów strategicznych euroregionów są następujące:  

• Dokumenty w większości przypadków są dostępne on-line, na stronie internetowej 
Zarządzających mikroprojektami i są opracowane w obu językach programu (po czesku i po polsku).  

• Sporządzenie niektórych dokumentów finansowano z Funduszu Mikroprojektów, niektóre 
dokumenty sporządzono w ramach bieżących działań euroregionów.  

• Objętość dokumentów znacznie się różni – od 8 do 219 stron (czeskie wersje dokumentów).  

• Jeden z dokumentów służy dla euroregionu większego niż euroregion czesko-polski (euroregion 
Nysa, obejmujący obszar Czech, Polski i Niemiec). Ukierunkowanie pozostałych dokumentów 
odwzorowuje obszar Zarządzających Funduszem Mikroprojektów.  

• Terminologia stosowana w dokumentach jest jasna, lecz struktura i wzajemne powiązanie 
dokumentów nie zawsze są jasne i czytelne.  

• Większość dokumentów ma wizję/globalny cel euroregionu oraz zawiera obszary strategiczne 
lub priorytetowe i cele.  

• Dokumenty strategiczne są szeroko ukierunkowane – zajmują się przede wszystkim wspieraniem 
ruchu turystycznego, kultury i sportu, edukacji i biznesu, ochrony przyrody oraz rozwojem 
infrastruktury w regionie.  

• Euroregiony w różny sposób zaangażowały w tworzenie dokumentów/celów itp. swoje instytucje 
członkowskie lub innych interesariuszy.  

• Tylko niektóre z dokumentów mają jasno określoną strukturę zarządzania i zasady wdrażania 
strategii.  

• W żadnym z dokumentów nie zdefiniowano własnych wskaźników oceny realizacji strategii i tylko 
w jednym z dokumentów podano sposób, w jaki przebiegać będzie ocena realizacji strategii.  

• Oprawa graficzna dokumentów jest różna. Niektóre z dokumentów są dopracowane pod względem 
graficznym, niektóre są bardziej dokumentem roboczym, bez większej oprawy formalnej lub 
graficznej.  

Podsumowania dotyczące każdego z euroregionów zamieszczono w kartach euroregionów. 

Szczegółowy wykaz treści poszczególnych strategii przedstawiono w Załączniku.  

Niektórzy administratorzy powołują się na pozytywną współpracę z odpowiednim organem 
regionalnym, który ma większe możliwości i doświadczenie w pracy strategicznej.  

Duża część Zarządzających FMP stwierdziła, że brak im instrukcji, przykładów czy 

dobrej praktyki ze strony IZ, dotyczących tworzenia i formy dokumentu strategicznego. 

Zostało to potwierdzone również ramową analizą dokumentów strategicznych 

wszystkich euroregionów, która wskazała na różnice w formie, strukturze, a zatem 

również treści dokumentów. 
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Zalecenia  

► W przypadku utrzymania się obowiązku istnienia dokumentów strategicznych euroregionów:  

• Omówienie z Zarządzającymi możliwej formy dokumentów.  

• Udostępnienie Zarządzającym podstawowych zasad i zaleceń dotyczących formy 

dokumentów strategicznych, ewentualnie zorganizowanie interaktywnego seminarium w celu 

omówienia formy dokumentów.  

• Dokumenty powinny być zwięzłe, przejrzyste, trafne i czytelne  

• Ujednolicenie sposobu tworzenia/aktualizacji strategii we wszystkich euroregionach, w celu 

zapewnienia jednolitego systemu korzystania z finansowania z mikroprojektów.  

• Nawiąż współpracę z odpowiednimi władzami regionalnymi w zakresie opracowywania 

strategii. 

 

3.2 Praca z dokumentami strategicznymi  

Większość Zarządzających Funduszem Mikroprojektów 
nie odbiera dokumentów strategicznych jako żywych 
dokumentów, z którymi pracowaliby regularnie. W wielu 
przypadkach opracowanie tego dokumentu to tylko 
formalność wynikająca z wymagań Komisji Europejskiej.  

Istotnym dla Zarządzających Funduszem Mikroprojektów 
jest Dokument programowy, który określa, w jakich osiach priorytetowych i obszarach (priorytetach) 
mikroprojekty powinny być realizowane (identyczny dokument, priorytety u działania jak w przypadku 

standardowych projektów).
2
 Większość euroregionów realizuje projekty w osi priorytetowej 2 – Rozwój 

potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz 4 – Współpraca 

instytucji i społeczności (zw. dalej także „OP2” lub „OP4“).
3
  

Euroregiony mogą dodatkowo wyspecyfikować, jakie typy projektów będą przez nie wspierane, 
a mianowicie za pośrednictwem ogłoszonych naborów. Nabory nie są jednak ograniczane według 
strategii euroregionów.  

Tym niemniej, ocena zgodności projektów z obowiązującą strategią jest częścią oceny 
merytorycznej wniosków. Obszary ogłaszania naborów, dokonywania oceny mikroprojektów 
i realizacji strategii opisano bardziej szczegółowo w następujących podrozdziałach.  

3.2.1 Nabory do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów  

Składanie wniosków o dofinansowanie nie jest ograniczane czy dostosowywane według dokumentów 
strategicznych euroregionów. Projekty są ukierunkowane na tematy ogólne, bez specyficznego 
ukierunkowania na potrzeby konkretnego euroregionu.  

Euroregiony ogłaszają średnio dwie rundy naborów w ciągu roku (najaktywniejszym pod względem 
ogłaszania naborów jest euroregion Nysa, który do końca 2019 roku ogłosił 11. rundę naborów, 
większość euroregionów w 2019 roku ogłosiła 8. rundę). Na początku okresu programowania nabory 
euroregionów nie były w żaden sposób ograniczone, z wyjątkiem ogólnego ustalenia procedur 
programu i Funduszu Mikroprojektów. W 2019 roku wszystkie euroregiony zawężały swoje nabory tylko 
do określonych typów projektów. Zawężenia naborów dotyczą:  

• Typu projektów (A, B, C)  

                                            
2
 Za standardowe projekty przyjmujemy projekty finansowane z programu Interreg CZ-PL poza Funduszem 

Mikroprojektów.  
3
 Projekty w osi priorytetowej 3 – Edukacja i kwalifikacje – realizują tylko euroregiony Silesia i Śląsk Cieszyński.  

W odpowiedzi na pytanie o użyteczność 

i wykorzystanie strategii do 

pracy euroregionu jeden 

z respondentów stwierdził, że 

„strategia nie szkodzi”.  
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• Osi priorytetowych (na przykład akceptowane były projekty tylko w OP2 lub OP4)  

• Obowiązkowych wskaźników (projekty zgłaszające wniosek o dofinansowanie muszą wybrać 
odpowiedni wskaźnik, np. „elementy infrastruktury” w OP2).  

Euroregiony dostosowują nabory tylko do warunków koniecznych, które muszą spełniać w ramach 

zarządzania Funduszem Mikroprojektów – spełnienie wskaźników lub alokacja osi priorytetowych. 

Specyfikacja rund naborów jest więc jedynie czynnością zapewniającą realizację obowiązków 

administracyjnych związanych z wdrażaniem Funduszu Mikroprojektów, a nie dostosowaniem do 

specyfiki regionu.  

W oparciu o informacje uzyskane od Zarządzających Funduszem Mikroprojektów, powody takiego 

specyfikowania naborów są następujące:  

• Wystarczające określenie priorytetów i działań według osi priorytetowych programu – ruch 
turystyczny i współpraca, wzgl. edukacja  

• Ograniczony krąg potencjalnych beneficjentów, dla których zawężenie oznaczałoby brak 
możliwości zgłoszenia swojego projektu.  

Euroregiony jednocześnie nie odczuwają konieczności/potrzeby ukierunkowywania projektów na 

konkretne obszary tematyczne.  

Zalecenia  

► W przypadku utrzymywania się obowiązku istnienia dokumentów strategicznych euroregionów:  

• Podjęcie dyskusji z Komisją Europejską, Instytucją Zarządzającą i przedstawicielami 

Zarządzających Funduszem Mikroprojektów na temat konieczności ukierunkowania 

projektów na konkretne obszary, specyficzne dla poszczególnych euroregionów.  

• W razie potrzeby, większe dostosowanie mikroprojektów do potrzeb euroregionów, wczesne 

informowanie Zarządzających Funduszem Mikroprojektów o nowych warunkach, tak aby 

zapewnić im wystarczająco dużo czasu do zdefiniowania specyficznych obszarów.  

• Dokumenty strategiczne euroregionów powinny być żywym dokumentem, który powinien 

pomagać euroregionom w pracy, a nie przysparzać im dodatkowych czynności 

administracyjnych i formalnych. Dokument powinien być zwięzły, treściwy i łatwo stosowalny 

w praktyce.  

  

3.2.2 Ocena zgodności mikroprojektów ze strategiami  

Beneficjenci końcowi mikroprojektów (wnioskodawcy) muszą zajmować się strategiami euroregionów 
podczas przygotowania projektu, pomimo że strategie mają niewielki wpływ na ich projekt i ocenę.  

Wnioskodawcy we wniosku o dofinansowanie muszą 
potwierdzić zgodność ze strategią danego regionu 
i wskazać konkretny dokumentu i jego część (konkretne 
pytanie we wniosku, patrz szare pole). Kryterium jest 
oceniane w ramach oceny merytorycznej i można 
uzyskać za niego maks. 2 punkty (z łącznej liczby 
100 punktów).  

Strategie euroregionów w kilku przypadkach liczą nawet 
setki stron. Wysiłek administracyjny związany 
z przestudiowaniem długich dokumentów strategicznych, 
przynoszący prawdopodobieństwo uzyskania 2 punktów 
ze stu za wskazanie zgodności projektu ze strategią, jest ogromny.  

  

Pytanie we wniosku, część L:  

Czy działania i cele projektu 

są ujęte w strategii czy 

koncepcji regionalnej?  

Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y 

i jego/ich część/części wraz ze stopniem 

przyczynienia się projektu do ich 

realizacji (zgodność), maks. 700 znaków.  
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Niektóre z euroregionów w swoich podręcznikach wskazują, że warto odsyłać bezpośrednio do strategii 
euroregionu. Zmniejszają zatem wysiłek beneficjentów związany z odnajdywaniem stosownych 
strategii. Należy się jednak zastanowić, jaka jest wartość dodana wypełnionej w ten sposób informacji 
we wniosku (przykłady punktów przyznawanych za zgodność wniosków ze strategiami przedstawiono 
w dalszej części dokumentu).  

Na podstawie próby badanych projektów wyraźnie widać, że wnioskodawcy nie poświęcają strategiom 
zbyt wiele uwagi. W próbie 12 wniosków zaobserwowaliśmy następujące fakty:  

• Osiem projektów odsyła do strategii danego euroregionu  

• jeden projekt odsyła do strategii euroregionu, lecz wymienione we wniosku konkretne cele 

strategii w ogóle nie występują w danej strategii;  

• większość spośród projektów (pięć) odsyła do konkretnego priorytetu lub celu strategii 

euroregionu.  

• Cztery projekty odsyłają do strategii krajów/województw  

• Większość projektów równocześnie odsyła do kilku dokumentów strategicznych, np. 
kraj/województwo i euroregion.  

• Większość projektów jedynie wymienia zasadniczy cel dokumentu strategicznego, bez 
uzupełnienia stopnia przyczynienia się lub uzasadnienia.  

Na podstawie naszej analizy, badane wnioski projektowe w większości przypadków miały silne 

powiązanie ze strategią, nawet bez wyraźnego wskazania strategii euroregionu. W  dwóch badanych 

przypadkach powiązanie ze strategiami było słabsze, patrz szare pole. Silne powiązanie projektów jest 

związane z ogólnym charakterem i szeroko zakrojonym zakresem dokumentów strategicznych, patrz 

wyżej.  

 Wnioski projektowe, pod względem zgodności z działaniami w regionie oceniane są pozytywnie:  

• Większość z badanych wniosków projektowych (7) w zakresie oceny zgodności z działaniami 
w regionie uzyskała pełną liczbę dwóch punktów.  

• Trzy projekty uzyskały 1,5 punktu.  

• W przypadku dwóch projektów nie można było ustalić liczby uzyskanych punktów oceny.  

Wyraźniejsze zwiększenie wpływu „strategiczności” projektów wymagałoby jednak istnienia 

odpowiednio większej konkurencji pomiędzy projektami oraz „nadmiaru” projektów z pozytywną oceną 

wymogów formalnych i kwalifikowalności w stosunku do zasobów finansowych naborów. Niemniej 

jednak obecna sytuacja jest taka, że większość projektów, które uzyskają pozytywną ocenę w tych 

fazach, następnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymuje dofinansowanie, ewentualnie 

zostaje wykluczona z procesu oceny z innych powodów niż z powodu jakości merytorycznej wniosku.  

Po przeprowadzeniu analizy danych z MS2014+ stwierdzono:  

- Razem zarejestrowano 1770 wniosków  
- Dofinansowaniem wsparto 1081  
- Spośród odrzuconych wniosków:  

o 199 nie spełniło wymogów formalnych  
o 100 nie spełniło warunków oceny merytorycznej  
o 33 nie zalecono do finansowania  

Ogólny charakter strategii został potwierdzony również przez niektórych 

Zarządzających FMP. Zgodnie z ich wypowiedziami „każdy projekt znajdzie sobie 

zgodność w strategiach”.  

Niektórzy z Zarządzających pod kątem ogólnych ustaleń FMP wskazali, że nie jest dla 

nich priorytetem określenie konkretnych, wąskich obszarów, w których projekty powinny 

być realizowane, lecz ważne jest to, żeby składane projekty były dobrej jakości 

o ukierunkowaniu na współpracę transgraniczną.  
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Reszta sumująca się do całkowitej liczby wniosków to wnioski będące w toku opracowywania (122), 

wnioski będące w toku oceny (103), wnioski zakończone przez Instytucję Zarządzającą/Podmioty 

pośredniczące (40) itp. Z powyższych liczb wynika, że z powodu oceny merytorycznej odrzuconych jest 

tylko 100 spośród całkowitej liczby zarejestrowanych wniosków. W  celu zwiększenia konkurencji 

pomiędzy projektami, która umożliwiłaby wybieranie naprawdę dobrej jakości wniosków 

ukierunkowanych na realizację celów strategii, należałoby zwiększyć liczbę wniosków napływających 

do oceny merytorycznej, co można by dokonać:  

► Poprzez zwiększenie liczby wnioskodawców, a co za tym idzie – również liczby wniosków, 

poprzez zwiększenie motywacji dotychczasowych beneficjentów do składania kolejnych 

projektów (patrz także zalecenia w zadaniu nr 7)  

► Poprzez zmniejszenie liczby projektów, które nie przejdą oceny wymogów formalnych 

i kwalifikowalności, np. poprzez obniżenie wymagań administracyjnych stawianych wnioskom, 

usprawnienie efektywności systemu MS2014+ itp. (patrz także zalecenia w zadaniu nr 7).  

Zalecenia  

► Jasne i jednolite w stosunku do wszystkich Zarządzających FMP zdefiniowanie sposobu, w jaki 

strategie mają być wykorzystywane do określania naborów, oceniania projektów i monitoringu. 

Motywowanie Zarządzających do aktywnego korzystania ze strategii. W przypadku gdy 

strategie nadal będą obowiązkowe dla Zarządzających i wykorzystywane do wyboru projektów:  

• Położenie większego nacisku na ocenę zgodności mikroprojektów ze strategiami – z uwagi 

na obciążenie administracyjne beneficjenci powinni otrzymać dodatkowe punkty. Realizacja 

celów strategii odgrywałaby wówczas większą rolę w wyborze projektów.  

• Przykładowo: zgodność ze strategią nie będzie obowiązkowa, ale otrzyma dodatkową 

gratyfikację, tzn. tylko projekty zawierające należyty opis zgodności ze strategią uzyskają 

większą liczbę punktów w ramach oceny, co może mieć większy wpływ na ogólną ocenę 

wniosku.  

• Zdefiniowanie strategii, które wnioskodawcy powinni uwzględniać podczas przygotowywania 

wniosku, oraz zalecenia, by nie kopiowali oni celu strategii, lecz raczej opisywali stopień 

przyczynienia się projektu do realizacji celu.  
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3.2.3 Realizacja strategii euroregionów  

Żadna ze strategii nie ma określonych wskaźników, na podstawie których możliwe byłoby dokonanie 
oceny ich realizacji. Oceny realizacji strategii nie można też dokonać w oparciu o wskaźniki 
programowe dotyczące mikroprojektów, z uwagi na zbyt ogólny charakter tych wskaźników.  

Łącznie trzy euroregiony w czasie ewaluacji pracowały nad aktualizacją strategii, obejmującą również 
ocenę jej realizacji. Tylko jedna strategia posiada formalnie określoną grupę roboczą, której 
obowiązkiem byłoby regularne monitorowanie i składanie raportów z realizacji zdefiniowanych celów.  

Wskaźniki mikroprojektów są określone na podstawie wskaźników określonych dla całego programu, 
do których realizacji zobligowane są euroregiony. Są one wyznaczone w sposób bardzo ogólny – i dla 
niektórych beneficjentów, zgodnie z ich wypowiedzią – zbyt skomplikowany.  

 

 

 

 

Mikroprojekty wybierają spośród następujących wskaźników:  

Oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia”:  

• Liczba elementów dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego o wyższej atrakcyjności  

• Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowegoLiczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  

Oś priorytetowa 3 „Edukacja i kwalifikacje”:  

• Liczba uczestników wspólnych programów w zakresie edukacji oraz przygotowania 

zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania 

możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego  

Oś priorytetowa 4 „Współpraca instytucji i społeczności”:  

• Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania  

Zalecenia  

► W przypadku gdy strategie nadal będą obowiązkowe dla Zarządzających:  

• Połączenie wskaźników programu ze wskaźnikami strategii euroregionów.  
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