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1. Wnioski i zalecenia  

Pytanie ewaluacyjne dotyczące zadania nr 7:  

► Jaka jest dobra i zła praktyka w zakresie sposobu zarządzania, procesów i funkcjonowania 

w porównaniu poszczególnych Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu? 

Zarządzający Funduszem mikroprojektów potrafią administrować Funduszem bez większych 

problemów czy przeszkód, pomimo skomplikowanych i wymagających dużego wysiłku 

administracyjnego procesów. Zawiły charakter zasad jest nieproprocjonalny w stosunku do 

małej ilości środków finansowych udostępnianych w ramach mikroprojektów.  

Skomplikowane zasady, zwłaszcza w zakresie składania wniosków i ostatecznego rozliczania 

projektu, są w wielu przypadkach zniechęcające dla wnioskodawców. Znaczącą przeszkodą 

jest także system finansowania projektów w trybie ex-post, które ponadto wielokrotnie zbyt 

długo trwa. Wnioskodawcami więc w większości są podmioty administracji publicznej, które 

posiadają większe doświadczenie z administrowaniem dofinansowania, a jednocześnie nie są 

uzależnione od środków finansowych z Funduszu.  

Różnice pomiędzy funkcjonowaniem Zarządzających są związane z ich wielkością (liczba 
administrowanych projektów, liczba pracowników), usytuowaniem i innymi działaniami, którymi 
dany euroregion się zajmuje. W przypadku niektórych Zarządzających współpraca 
przekraczająca granice (CZ – PL) jest bardzo intensywna i dotyczy nie tylko administrowania 
Funduszem, lecz także innych działań w regionie. Niektórzy spośród Zarządzających są 
bardzo aktywni również w zakresie świadczenia wnioskodawcom wsparcie w poszukiwaniu 
partnerów i pisaniu wniosków.  

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 Ustalenia procedur funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów 

Oznaczenie Zalecenia 

1 ► Uproszczenie zasad funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów przy 

wykorzystaniu bardziej szczegółowych zaleceń, proponowanych poniżej. 

2 ► Omówienie głównych celów i funkcji Funduszu Mikroprojektów 

z Zarządzającymi FMP. 

3 

► Omówienie z Ministerstwem Finansów i Zarządzającymi FMP wykorzystania 

MS2014+ dla mikroprojektów, ustalenie jego korzyści oraz ewentualne 

wyłączenie mikroprojektów z systemu monitorującego i korzystanie z prostych 

narzędzi do składania wniosków i raportowania. 

4 ► Uproszczenie wniosku o dofinansowanie mikroprojektów, mające na celu 

odpowiednie dostosowanie go do mniejszego zakresu mikroprojektów. 

5 

► Podjęcie decyzji na szczeblu Instytucji Zarządzającej w sprawie tego, jacy 

beneficjenci powinni korzystać w ramach Funduszu Mikroprojektów ze wsparcia 

– czy priorytetowo podmioty administracji publicznej, tak samo jak do tej pory, 

czy również inni, kwalifikowalni wnioskodawcy, dla których korzystanie 

z Funduszu jest niemożliwe z powodu ustalonych procedur finansowania. 

W przypadku gdyby Fundusz miał wspierać więcej organizacji spoza 
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administracji publicznej – zmiana sposobu i szybkości finansowania 

mikroprojektów. 
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► Takie dostosowanie zasad dotyczących mikroprojektów, aby beneficjenci nie 

dublowali pracy w zakresie przekazywania różnych rodzajów raportów 

i dokumentów, np. Zbiorczego raportu końcowego z mikroprojektu oraz 

Zbiorczego raportu końcowego z samodzielnych projektów, tj. typu C. 

1.2 Aspekty i kryteria funkcjonowania Zarządzających 

Označení Doporučení 
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► Współdzielenie się wszystkich Zarządzających Funduszem informacjami na 

temat tego, jakie kroki są efektywne w promowaniu Funduszu, jaka jest dobra 

praktyka i czego należy unikać . Zidentyfikowana dobra praktyka obejmuje:  

• Aktywna obecność Zarządzającego w regionie.  

• Pomoc dla wnioskodawców w zakresie poszukiwania potencjalnych 

partnerów, informowanie także o innych euroregionach (inne terminy 

naborów).  

• Dobrej jakości strona internetowa euroregionu lub inna obecność 

w internecie, np. media społecznościowe, oferujące informacje na temat 

wydarzeń regionalnych, przekraczających zakres Funduszu Mikroprojektów 

i promujące mikroprojekty.  

► Osobiste konsultacje dotyczące propozycji mikroprojektów z wnioskodawcami.. 
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► Uproszczenie procesu oceny merytorycznej mikroprojektów:  

• Zmniejszenie liczby kryteriów oceny merytorycznej, tak aby odzwierciedlała 

wielkość mikroprojektów (w porównaniu ze standardowymi projektami, 

w których kryteria oceny są prawie identyczne), ewentualnie zmiana całej 

struktury oceny merytorycznej (kryteria jakości, współpracy transgranicznej 

i wpływu transgranicznego) i utworzenie tylko jednego zestawu kryteriów, tak 

aby ich ocena była prostsza i bardziej transparentna.  

• Ujednolicenie systemu oceny i korzystania z usług ekspertów, Zarządzających 

oraz czeskich i polskich przedstawicieli.  

• Ujednolicenie interpretacji oceny merytorycznej dla oceniających, np. za 

pomocą pytań naprowadzających, wspólnych szkoleń, tak aby była jednolita 

w ramach wszystkich euroregionów. 

9 ► Uproszczenie procesu składania raportów i Zestawień dokumentów, patrz 

zalecenia w zadaniu nr 4. 

10 ► Stosowanie uproszczonego trybu wykazywania kosztów, patrz zalecenia 

w zadaniu nr 4.  

11 ► Omówienie z CRR / województwami najkorzystniejszych narzędzi do szkolenia 

beneficjentów w zakresie wykazywania kosztów i składania raportów. 
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12 ► Transparentne informowanie o procesie kontroli, tzn. podawanie do publicznej 

wiadomości informacji dotyczących ukierunkowania kontroli – kart kontrolnych. 

13 ► Położenie większego nacisku na wizyty monitoringowe w porównaniu 

z formalnymi kontrolami mikroprojektów. 
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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 7 przeprowadziliśmy analizy funkcjonowania Zarządzających 
Funduszem Mikroprojektów (zwanych dalej także „FMP” lub „Zarządzającymi”). W Raporcie wstępnym 
Projektu z dnia 01.10.2019 r. szczegółowo opisano metody oraz źródła informacji, które zostały 
wykorzystane również na tym etapie.  

Główne źródła informacji użytych do opracowania zadania nr 7 Projektu obejmują:  

• Dokumentacja programowa  

• Dokumentacja zarządcza Funduszu Mikroprojektów, tj.:  

• Strategia Funduszu Mikroprojektów  
• Podręcznik dla Zarządzających Funduszem Mikroprojektów  
• Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów  
• Podręcznik dla użytkowników końcowych Funduszu Mikroprojektów  
• Strona internetowa euroregionu.  

• Dane z systemu monitorującego MS2014+  

• Informacje uzyskane z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z czeskimi i polskimi 
przedstawicielami Zarządzających Funduszem Mikroprojektów.  

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

służące jako materiały źródłowe do niniejszego raportu.  

Materiały robocze obejmują:  

• Macierz funkcjonowania Zarządzających Funduszem Mikroprojektów zgodnie ze 
zdefiniowanymi kryteriami  

• Kryteria obejmują  
• Struktura organizacyjna Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów, potencjał personalny 

i specjalistyczny  
• Sposób promowania programu – strona internetowa, inne działania  
• Organizowanie szkoleń/seminariów dla wnioskodawców/beneficjentów (budowanie 

potencjału absorpcyjnego)  
• Liczba ogłaszanych naborów, złożonych wniosków, zatwierdzonych wniosków  
• Proces ogłaszania naborów  
• Proces kontroli i oceny wniosków, ustalania kryteriów kwalifikowalności i kryteriów oceny  
• Administracja i kontrola projektów  
• Czas trwania poszczególnych procesów, dotrzymywanie terminów.  

• Oceny poszczególnych kryteriów dla poszczególnych Zarządzających dokonano na podstawie 
wyżej wymienionej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Zarządzających Funduszem, 
patrz następny punkt.  

• Zapisy wywiadów z Zarządzającymi Funduszami Mikroprojektów  

• Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich Zarządzających Funduszami, 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 funkcjonowanie Zarządzających, procesy Funduszu i inne 

prowadzone przez nich działania. W wywiadach zajmowaliśmy się również strategicznymi 

dokumentami Zarządzających, patrz zadanie nr 6.  

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

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

dokumentu, w szarych polach.  
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Orientacja w treści rozdziałów  

Żółte pole każdego podrozdziału zawiera zalecenia. Konkretne przykłady dotyczące poszczególnych 

kroków zamieszczono w szarych polach. Pola oznaczono poniższymi piktogramami w celu identyfikacji 

źródła:  

Przykład ze studiów przypadków 

Przykład z wywiadu z przedstawicielami Zarządzających Funduszami 

Mikroprojektów 

Przykład dobrej praktyki 

Ważna uwaga  
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3. Wynik ewaluacji – komparacja Zarządzających Funduszami 
Mikroprojektów  

Zarządzający Funduszem Mikroprojektów są odpowiedzialni za kompleksowe, a w wielu przypadkach 

skomplikowane procesy i zasady Funduszu Mikroprojektów (zw. dalej także „FMP”). Przeprowadzenie 

komparacji Zarządzających wymaga zatem uwzględnienia także ogólnych ustaleń procedur Funduszu 

Mikroprojektów. Stąd też w dalszej części tekstu zajmiemy się ogólnymi ustaleniami procedur Funduszu 

Mikroprojektów, skupiając się na obszarach stanowiących największe obciążenie dla wnioskodawców, 

beneficjentów i administratorów. Dodatkowo wskazujemy szczegółowe procesy i zasady 

funkcjonowania poszczególnych Zarządzających Funduszem Mikroprojektów, z uwzględnieniem 

zidentyfikowanej dobrej praktyki.  

W treści dokumentu opisujemy funkcjonowanie Zarządzających Funduszem Mikroprojektów – termin 

ten jest używany dla obu zarządzających, czeskiego (partner wiodący) oraz polskiego (partner), tzn. 

euroregion.
1
 Różnice w funkcjonowaniu po stronie czeskiej i polskiej omówiono w tekście.  

Uproszczony wykres wielkości i podziału Funduszu zamieszczono w Raporcie końcowym dotyczącym 

zadania nr 6.  

3.1 Ustalenia procedur funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów  

Mikroprojekty są częścią programu Interreg CZ-PL, ustalenia większości zasad i procesów (pomimo 

o wiele mniejszych budżetów i czasu trwania mikroprojektów) są identyczne lub podobne jak 

w przypadku standardowych projektów. Skomplikowane ustalenia procesów i zasad Funduszu 

Mikroprojektów przejawiają się przede wszystkim w postaci większych nakładów administracyjnych 

i większej czasochłonności (zarówno dla Zarządzającego FMP, jak i dla beneficjenta), a także 

większych nakładów finansowych na mikroprojekty (dla beneficjenta).  

Na podstawie analizy zidentyfikowaliśmy następujące istotne aspekty funkcjonowania mikroprojektów, 

wpływające na nakłady administracyjne:  

• System monitorujący MS2014+  

• Forma wniosków o dofinansowanie  

• Finansowanie mikroprojektów.  

Pod względem budżetu mikroprojekty są o wiele mniejsze niż standardowe projekty programu Interreg 

CZ-PL. Średnią wielkość (w EUR) standardowych projektów i mikroprojektów, z uwzględnieniem liczby 

projektów, przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Porównanie alokacji projektów i mikroprojektów
2
  

 

 Średni budżet 

projektów 

Średnie 

dofinansowanie z UE 

Liczba projektów 

Mikroprojekty 26 000 EUR 21 000 EUR 1 081 

Standardowe 

projekty 

997 000 EUR 840 000 EUR 194  

  

 

                                            
1
 Za Podręcznikiem dla Zarządzających Funduszem Mikroprojektów, Definicje pojęć.  

2
 Kwoty na podstawie danych udostępnionych przez MMR. Kwoty zostały zaokrąglone. 
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W porównaniu ze standardowymi projektami programu Fundusz Mikroprojektów wyróżnia się tym, że 

Zarządzający są odpowiedzialni za cały cykl projektowy mikroprojektów, tzn. od złożenia wniosku, 

poprzez administrację i kontrolę projektów, po ich zakończenie.
3
 W przypadku standardowych projektów 

obowiązki te są podzielone pomiędzy Wspólny Sekretariat (WS) a Centrum Rozwoju Regionalnego 

(CRR, zapewniają kontrole projektów).  

Z uwagi na duże nakłady administracyjne na funkcjonowanie mikroprojektów czas całości administracji 

jest długi, tzn. od złożenia wniosku, poprzez ocenę, wybór mikroprojektu do podpisania umowy, 

złożenie raportów z realizacji i wniosków o płatność, aż po refundację środków. Wpływa to na 

potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów, zniechęcając ich, zdaniem Zarządzających, 

beneficjentów oraz na podstawie Ewaluacji Funduszu Mikroprojektów,
4
 od wnioskowania 

o dofinansowanie lub od ponownego składania wniosków.  

Ustalenia procedur funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów zostały zawarte w Podręczniku dla 

Zarządzających Funduszem Mikroprojektów (wiążąco), który nawiązuje do podstawowych zasad 

określonych w Dokumencie Programowym. Poszczególni Zarządzający Funduszem Mikroprojektów 

tworzą następnie własne podręczniki wnioskodawcy/beneficjenta (wytyczne). Są one w dużej części 

kopiami zasad i procesów zaczerpniętych z podręcznika wnioskodawcy/beneficjenta standardowych 

projektów. Jednak dla wnioskodawców/beneficjentów dokumenty i zasady są skomplikowane i gorzej 

zrozumiałe.  

Należy uwzględnić również sposób, w jaki Zarządzający odbierają Fundusz. Według wypowiedzi kilku 

Zarządzających FMP powinien służyć niczym tzw. szkoła dla dużych projektów. To, zdaniem niektórych 

Zarządzających, oznacza, że trudność dokumentacji, zasad i procesów mikroprojektów jest pożądana, 

gdyż celem Funduszu jest przygotowanie mikrobeneficjenta do korzystania z projektów standardowych. 

W opinii Instytucji Zarządzającej to tylko część funkcji Funduszu i nie stanowi głównej istoty 

funkcjonowania FMP. 

 Zalecenia 

► Uproszczenie zasad funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów przy wykorzystaniu bardziej 

szczegółowych zaleceń, proponowanych poniżej.  

► Omówienie głównych celów i funkcji Funduszu Mikroprojektów z Zarządzającymi FMP. 

  

3.1.1 System monitorujący  

Mikroprojekty w ramach całego cyklu projektowego korzystają – tak samo jak standardowe projekty – 

z systemu monitorującego MS2014+. Dla wielu wnioskodawców, beneficjentów i administratorów 

system ten jest istotnym obszarem problemowym w ramach całego programu. Konkretne przykłady 

ustalenia procedur w zakresie administracji wniosków i projektów w MS2014+ opisaliśmy w Raporcie 

końcowym nr 1 i 2. W przypadku mikroprojektów należy uwzględnić fakt, że zarówno wnioskodawcy, 

jak i beneficjenci napotykają podobne trudności administracyjne co beneficjenci kilkakrotnie większych, 

standardowych projektów.  

Korzystanie z MS2014+ dla mikroprojektów jest nowością w okresie 2014–2020. Wymóg ten 

wprowadzono na podstawie postulatu Instytucji Płatniczej i Certyfikującej Ministerstwa Finansów 

z powodu wykorzystywania danych dotyczących korzystania ze środków finansowych z funduszy 

europejskich i innych statystyk na podstawie danych z MS2014+. Na podstawie aktualnie dostępnych 

informacji dane z MS2014+ nie są już wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów.  

W wywiadach z zarządzającymi Funduszem system MS2014+ wielokrotnie był przytaczany jako 

komplikacja dla podmiotów składających wnioski o mikroprojekty oraz częsty powód zaniechania 

wnioskowania o kolejne projekty. 

                                            
3
 Z wyjątkiem kontroli próby 5% mikroprojektów, za którą odpowiedzialne jest CRR. 

4
 Autor: M. Nekolová 
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Zalecenia 

► Omówienie z Ministerstwem Finansów i Zarządzającymi FMP wykorzystania MS2014+ dla 

mikroprojektów, ustalenie jego korzyści oraz ewentualne wyłączenie mikroprojektów z systemu 

monitorującego i korzystanie z prostych narzędzi do składania wniosków i raportowania. 

  

3.1.2 Forma wniosków o dofinansowanie  

Wnioski o dofinansowanie są składane przez wnioskodawców za pośrednictwem MS2014+. Forma 

i trudność wypełnienia wniosków nie są dostosowane do wielkości mikroprojektów. Ich kontrola i ocena 

są trudne również dla administratorów.  

• Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu liczy średnio 60 stron.  

• Przykładowo: w przypadku Funduszu Mikroprojektów programu Interreg Polska-Niemcy wniosek 
zawiera ok. 6-7 stron.  

Objętość wniosku w dużym stopniu wynika z jego wygenerowania w systemie MS2014+ i nie oznacza 

zatem automatycznie konieczności wypełnienia danej ilości stron przez wnioskodawcę. Niemniej 

jednak, według odpowiedzi respondentów, skomplikowany charakter i długość wniosku komplikują jej 

kontrolę i ocenę, jak również mogą zniechęcać potencjalnych wnioskodawców.  

Szczegółowe stwierdzenia dotyczące wniosku o dofinansowanie zamieściliśmy w Raporcie końcowym 

dotyczącym zadania nr 1. Wobec wskazanych wcześniej niedużych różnic w stosunku do 

standardowych projektów mają one zastosowanie również do mikroprojektów.  

W porównaniu ze standardowymi projektami niektóre typy mikroprojektów (typ projektów 

samodzielnych i partnerskich, B i C) nie muszą być tłumaczone na obydwa języki. Nakłady 

administracyjne są pod tym względem niższe (projekty wspólne, typ A, wymagają tłumaczenia). 

Zalecenia 

► Uproszczenie wniosku o dofinansowanie mikroprojektów, mające na celu odpowiednie 

dostosowanie go do mniejszego zakresu mikroprojektów. 

3.1.3 Finansowanie mikroprojektów 

Mikroprojekty finansowane są dopiero po zakończeniu zaplanowanych działań i zatwierdzeniu Raportu 

końcowego.  

Czas trwania mikroprojektów to z reguły 12, ewentualnie 

18 miesięcy. Po realizacji działań beneficjent, korzystając 

z MS2014+, składa Zestawienie dokumentów oraz 

Raport końcowy z mikroprojektu/części mikroprojektu (w 

terminie 30 dni). Po zatwierdzeniu wydatków – również 

Zbiorczy raport końcowy oraz Wniosek o płatność.  

Również projekty typu C, tzn. samodzielne projekty, 
wymagają złożenia częściowego Raportu końcowego 
z mikroprojektu. Po jego zatwierdzeniu beneficjent 
sporządza Zbiorczy raport końcowy z mikroprojektu (bez opisywania w Zbiorczym raporcie innych 
działań, ponieważ projekt jest realizowany przez niego samego).  

W porównaniu ze standardowymi projektami beneficjenci dodatkowo czekają, aż Zarządzający FMP 

wyśle własny, zbiorczy wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej. Po zatwierdzeniu wniosku przez 

IZ i wysłaniu środków Zarządzającemu FMP, Zarządzający przekaże je Beneficjentom. 

Zgodnie z wypowiedziami 

przedstawicieli FMP 

absolutna większość 

zestawień (99 %) i raportów 

z realizacji jest zwracanych w celu 

uzupełnienia/zmiany, często nawet 

kilkakrotnie.  
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Przedstawiciele FMP wskazują, że w wielu przypadkach beneficjent, zanim otrzyma środki finansowe, 

to musi czekać przynajmniej przez pół roku, a właściwie dłużej, co w niektórych przypadkach może 

powodować problemy w ramach przepływów finansowych organizacji beneficjenta.  

Taki sposób finansowania prowadzi wówczas do tego, że o dofinansowanie z Funduszu 

Mikroprojektów ubiega się tylko pewien rodzaj beneficjentów. Są to przede wszystkim podmioty 

administracji publicznej. Nie są one aż tyle uzależnione 

od zewnętrznych źródeł finansowych, mogą więc 

pozwolić sobie na realizację projektu i czekanie przez 

dłuższy czas na przelanie środków finansowych.  

Z analizy wnioskodawców mikroprojektów
5
 wynika, że 

same gminy, miasta, powiaty lub województwa 

stanowią 53 % podmiotów, które złożyły wniosek 

o dofinansowanie (43 % czeskie podmioty, 60 % 

polskie podmioty). W danych nie uwzględniono innych 

podmiotów administracji publicznej. Nawet to 

podstawowe zestawienie ilustruje, że wnioskodawcy z miast i gmin przeważają nad innymi 

podmiotami.  

Większe zaangażowanie innych podmiotów spoza administracji publicznej (organizacje non-profit, 

stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej itd.), aktywnych  ramach euroregionów mogłoby zwiększyć 

potencjał mikroprojektów w zakresie wpłynięcia na wydarzenia po drugiej strony granicy i rozszerzyć 

zakres wspieranych działań. 

Zalecenia 

► Podjęcie decyzji na szczeblu Instytucji Zarządzającej w sprawie tego, jacy beneficjenci powinni 

korzystać w ramach Funduszu Mikroprojektów ze wsparcia – czy priorytetowo podmioty 

administracji publicznej, tak samo jak do tej pory, czy również inni, kwalifikowalni wnioskodawcy, 

dla których korzystanie z Funduszu jest niemożliwe z powodu ustalonych procedur 

finansowania. W przypadku gdyby Fundusz miał wspierać więcej organizacji spoza 

administracji publicznej – zmiana sposobu i szybkości finansowania mikroprojektów.  

► Takie dostosowanie zasad dotyczących mikroprojektów, aby beneficjenci nie dublowali pracy 

w zakresie przekazywania różnych rodzajów raportów i dokumentów, np. Zbiorczego raportu 

końcowego z mikroprojektu oraz Zbiorczego raportu końcowego z samodzielnych projektów, tj. 

typu C.  

                                            
5
 Dane z MS2014+ z 11/2019.  

Zgodnie z wypowiedziami 

przedstawicieli FMP, 

miejscowe organizacje 

pozarządowe często nie mają 

finansowych możliwości realizowania 

projektów finansowanych ex-post, ze 

względu na długi czas administrowania 

wniosku o płatność.  



 

11  

3.2 Aspekty i kryteria funkcjonowania Zarządzających  

Zarządzający Funduszem Mikroprojektów różnią się między sobą przede wszystkim pod względem 

ilości i wielkości zarządzanych projektów.  

Obszary, w których wszyscy Zarządzający FMP działają w podobny sposób, obejmują: ogłaszanie 

naborów, ustalanie procesów oraz działania wspierające realizowane przez Zarządzających w ramach 

Funduszu:  

• Nabory ogłaszane przez Zarządzających FMP są bardzo ogólne, tzn. bez szczególnego 
ukierunkowania.  

• Procesy oceny wniosków i administrowania projektami są w większości przejęte z ustaleń procedur 
standardowych projektów.  

• Większość Zarządzających prowadzi w ramach funkcjonowania FMP podobne działania 
wspierające dla wnioskodawców i beneficjentów, tzn. konsultacje, szkolenia i seminaria.  

Konkretny opis aspektów funkcjonowania przedstawiono poniżej. W Załączniku skompletowano dla 

poszczególnych Zarządzających FMP również tzw. karty, na których podsumowano ich 

funkcjonowanie, w tym również ustalenia dot. strategii.  

3.2.1 Struktura organizacyjna Zarządzających Funduszem Mikroprojektów  

Zarządzający Funduszem różnią się pod względem liczby pracowników, ich włączenia do funkcji oraz 
liczby administrowanych projektów.  

Liczba pracowników Zarządzających Funduszem znacząco się różni, wahając się od 4 do 13 FTE na 

Zarządzającego Funduszem (tj. cały euroregion). W ramach poszczególnych partnerów i partnerów 

wiodących Zarządzających etaty znajdują się w przedziale od 1,2 FTE do 6 FTE.  

Pracownicy Funduszy z reguły funkcjonują w charakterze kierowników finansowych lub kierowników 
projektów. W niektórych przypadkach pracownicy Zarządzających zajmują się całym cyklem 
projektowym mikroprojektów. Funkcje pracowników są różne także między partnerami wiodącymi i ich 
partnerami. Administratorzy o uniwersalnych funkcjach stanowią zaletę w przypadku wahań ilości pracy 
– szczególnie podczas zamykania naborów lub pod koniec roku, gdy większość projektów składa 
Raporty z realizacji i zestawienia. Niemniej jednak przeszkolenie pracowników jest trudniejsze niż 
w przypadku wyspecjalizowanych funkcji, z uwagi na obszerność wszystkich zasad cyklu projektowego 
programu.  

Liczba administrowanych projektów znacząco się różni pomiędzy Zarządzającymi. Na listopad 2019 
roku liczby te były następujące:  

• liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z FMP wahała się w granicach od 101 (Beskidy) do 
462 (Glacensis).  

• liczba zrealizowanych projektów wahała się w granicach od 62 (Beskidy) do 229 (Glacensis).  

Analogicznie różniły się też całkowite wielkości wniosków i zatwierdzonych projektów pomiędzy 

euroregionami. Największym Zarządzającym, pod względem liczby i wielkości projektów, jest 

Glacensis, najmniejszym Beskidy.  

Konkretne porównanie Zarządzających przedstawiono w tabelach poniżej.  
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Tabela 2 Porównanie liczby projektów Zarządzających FMP 

 Wszystkie projekty (wnioski) 
Pomyślnie zrealizowane 

projekty 

Euroregion Beskidy 101 62 

Euroregion Glacensis 462 229 

Euroregion Nysa 331 199 

Euroregion Pradziad 331 219 

Euroregion Silesia 303 216 

Euroregion Śląsk Cieszyński 242 156 

Razem 1 770 1 081 

Źródło: Dane z MS2014+, 11.11.2019 r.  

Tabela 3 Porównanie wielkości projektów Zarządzających FMP według dofinansowania z UE w EUR 

  
Wszystkie projekty razem 

w EUR (wnioski) 

Pomyślnie zrealizowane 

projekty razem w EUR 

Euroregion Beskidy 1 939 908 1 374 714 

Euroregion Glacensis 8 704 368 5 538 369 

Euroregion Nysa 4 656 130 3 365 039 

Euroregion Pradziad 6 133 380 4 486 459 

Euroregion Silesia 5 278 571 4 040 367 

Euroregion Śląsk Cieszyński 5 319 964 4 111 891 

Razem 32 032 323 22 916 843 

Źródło: Dane z MS2014+, 11.11.2019 r.  

Między partnerami i partnerami wiodącymi proporcje liczb i wielkości projektów także się różnią. 
Partnerzy wiodący, tzn. czescy Zarządzający Funduszem Mikroprojektów, są odpowiedzialni 
w większości przypadków za około jedną trzecią wszystkich wniosków a projektów (24–55 % 
wniosków i 23–52 % zrealizowanych projektów).  

Czeskie i polskie projekty niezbyt różnią się pod względem wielkości projektów (w EUR).  

Niektórzy ze Zarządzających mają podobną liczbę administratorów (np. Glacensis – 13) i liczbę 
administrowanych mikroprojektów (np. Glacensis – 229) co Wspólny Sekretariat (12 pracowników, 194 
projektów), zajmujący się standardowymi projektami. Główne różnice występują w wielkości projektów 
– projekty administrowane przez Wspólny Sekretariat (WS) są znacznie większe (w EUR). 
Obowiązkiem WS jest jedynie administracja wniosków oraz zmiany w projektach (a także częściowo 
kontrola współpracy transgranicznej). Z kolei Zarządzający Funduszem przeprowadzają także kontrole. 
Gdyby do liczby pracowników WS (12) doliczyć jeszcze liczbę kontrolerów, którzy przeprowadzają 
kontrole (CRR w Hradcu Kralove, Ołomuńcu i Ostrawie oraz kontrolerzy wojewódzcy w Katowicach, 
Opolu i Wrocławiu), liczba administratorów zapewniających wdrażanie dużych programów byłaby 
o wiele większa.  



 

13  

Dokonując prostego porównania liczby etatów w stosunku do liczby projektów, nie można więc 
stwierdzić, że administracja Funduszu Mikroprojektów znacząco różni się pod względem efektywności 
od administracji standardowych projektów.  

3.2.2 Promocja programu przez Zarządzających Funduszem 
Mikroprojektów  

Główna promocja Funduszu realizowana jest online, tzn. na stronie www lub w mediach 
społecznościowych. Wszyscy Zarządzający organizują konsultacje, a większość Zarządzających 
organizuje seminaria dla potencjalnych wnioskodawców. Niektórzy Zarządzający promują działania 
Funduszu także w ramach regionalnych periodyków.  

Strony internetowe Zarządzających FMP  

Strony internetowe Zarządzających są różne pod względem wyglądu i treści. Niektórzy 

z Zarządzających, tj. euroregiony, mają nowoczesną i ładną pod względem graficznym stronę 

internetową, zawierającą wszystkie niezbędne i aktualne informacje i dokumenty.  

Jeden z euroregionów ma na stronie przejrzysty i obszerny kalendarz ciekawych wydarzeń 

regionu oraz aktualności z regionu, np.  informacje dotyczące warsztatów na różne tematy.  

  

Niektóre z euroregionów wykorzystują serwisy społecznościowe, w których zamieszczają 

aktualności, informacje o wydarzeniach i zdjęcia. Strony mają też większą liczbę 

obserwujących.  

Przeciwnie zaś, niektóre strony sprawiają wrażenie raczej przestarzałych, orientacja w nich jest 

nieintuicyjna. Niektóre euroregiony mają konta w serwisach społecznościowych bez większej liczby 

obserwujących (np. 17 obserwujących). W tym przypadku działania promocyjne bez szerszego zasięgu 

oddziaływania i potencjału nie są wykorzystywane efektywnie.  

Organizowanie szkoleń/seminariów dla beneficjentów (budowanie potencjału absorpcyjnego) 

Doświadczenia Zarządzających z organizowaniem 

szkoleń i seminariów dla potencjalnych beneficjentów są 

różne.  

• Niektórzy spośród Zarządzających organizują 
regularne seminaria, np. raz na kwartał.  

• Niektórzy Zarządzający robią seminaria na 
zamówienie, tzn. że wnioskodawcy muszą zgłosić 
zainteresowanie.  

• Niektórzy spośród Zarządzających, z powodu własnych ograniczonych możliwości, musieli 
zrezygnować ze szkoleń.  

• Niektórzy Zarządzający nie robią szkoleń, ponieważ – w opinii Zarządzających – w regionie mają 
mało wnioskodawców.  

• Niektórzy Zarządzający twierdzą, że szkolenia raczej zniechęcają zainteresowanych do złożenia 
wniosku o mikroprojekt, z uwagi na skomplikowany charakter prezentowanych zasad – na 
szkoleniach często poznają konkretne szczegóły dotyczące finansowania, a także to, jakich 
działań nie można finansować i realizować w ramach FMP.  

Zdaniem niektórych Zarządzających osobiste konsultacje są bardziej odpowiednim narzędziem do 

dyskusji nad projektami, z uwagi na elastyczność omawianych tematów i możliwość udzielenia 

wnioskodawcom precyzyjnych porad w zakresie konkretnego projektu.  

Niektórzy spośród Zarządzających uzależniają konsultacje od wcześniejszego zapoznania się 

z zasadami projektu, co nie zawsze jest przestrzegane przez wnioskodawców. Jednym z powodów 

może być skomplikowany charakter i niezrozumiałość dokumentacji.  

 

Ze względu na trudność 

złożenia wniosku wymagane 

jest, w opinii przedstawiciela 

Zarządzającego, wstępne 

omówienie projektu z wnioskodawcami , 

a także dodatkowe wsparcie dla 

wnioskodawców. 
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W niektórych przypadkach Zarządzający konsultują projekty po kilka razy, dążąc do 

zapewniania dobrej jakości wniosku. Niektórzy Zarządzający nie tylko konsultują projekty 

z wnioskodawcami, lecz także pomagają im w poszukiwaniu partnerów, a następnie 

moderują pierwsze spotkania partnerów. Udzielają zatem wnioskodawcom kompleksowej 

pomocy w przygotowywaniu projektów, przez co zwiększają prawdopodobieństwo, że projekt będzie 

dobrej jakości.  

W takiej sytuacji należy rozważyć, czy skomplikowany charakter składania wniosku mikroprojektu i 

w związku z tym konieczność konsekwentnego udzielania pomocy wnioskodawcom są korzystne 

i efektywne pod względem ekonomicznym, z uwagi na wielkość mikroprojektów i samodzielności 

wnioskodawców.  

Konsultacje w większości przypadków odbywają się u Zarządzających, ewentualnie 

Zarządzający wyjeżdżają do wnioskodawców/beneficjentów. Obecność Zarządzających 

w regionach i dostępność dla wnioskodawców i beneficjentów stanowi istotną wartość 

dodaną funkcjonowania Funduszu Mikroprojektów. Ważna jest również znajomość 

lokalnych warunków oraz ogólne rozeznanie o miejscowych organizacjach w celu 

udzielenia ewentualnej pomocy w poszukiwaniu partnerów dla projektów.  

Konsultacje, zdaniem Zarządzających w wielu przypadkach dotyczą skomplikowanego 

procesu wypełnienia wniosku w MS2014+. Również w tym przypadku rola 

Zarządzającego FMP jest duża w związku z tym, że pracują na bieżąco w MS2014+ 

w charakterze beneficjenta. Znają więc funkcjonowanie systemu od strony 

wnioskodawcy/beneficjenta, co wobec dwóch interfejsów MS2014+ (dla administratorów, dla 

beneficjentów) jest dużym atutem, często nieposiadanym przez innych administratorów. Zarządzający 

mogą udzielać wnioskodawcom, a także beneficjentom stosownych porad na podstawie własnych 

doświadczeń uzyskanych podczas pracy w systemie.  

Inne działania Zarządzających Funduszem Mikroprojektów  

Niektóre euroregiony publikują materiały informacyjne na temat działań regionu. Materiały te obejmują 

na przykład kwartalny newsletter lub inne periodyki. Niektóre z nich są ukierunkowane na euroregion 

w ujęciu ogólnym, niektóre skupiają się przede wszystkim na mikroprojektach i działalności 

Zarządzającego.  

Zalecenia 

► Współdzielenie się wszystkich Zarządzających Funduszem informacjami na temat tego, jakie 

kroki są efektywne w promowaniu Funduszu, jaka jest dobra praktyka i czego należy unikać . 

Zidentyfikowana dobra praktyka obejmuje:  

• Aktywna obecność Zarządzającego w regionie.  

• Pomoc dla wnioskodawców w zakresie poszukiwania potencjalnych partnerów, informowanie 

także o innych euroregionach (inne terminy naborów).  

• Dobrej jakości strona internetowa euroregionu lub inna obecność w internecie, np. media 

społecznościowe, oferujące informacje na temat wydarzeń regionalnych, przekraczających 

zakres Funduszu Mikroprojektów i promujące mikroprojekty.  

• Osobiste konsultacje dotyczące propozycji mikroprojektów z wnioskodawcami. 
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3.2.3 Ogłaszanie rund naborów Funduszu Mikroprojektów  

Rundy naborów na początku okresu programowania ogłaszane były bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Zarządzający zaczęli stopniowo warunkować nabory poprzez typy projektów (A, B, C), osie priorytetowe 

(np. tylko OP2 lub OP4) oraz obowiązkowe wskaźniki.  

Ukierunkowanie rund naborów ze strategicznego punktu widzenia zostało opisane w raporcie 

dotyczącym zadania nr 6, w którym stwierdzamy, że nabory nie są dostosowywane w żadnym 

z euroregionów do ich strategii.  

Na podstawie informacji uzyskanych od Zarządzających FMP większość Zarządzających stara się 
ogłaszać nabory zgodnie z posiadaną wiedzą o potencjalnych wnioskodawcach i zapotrzebowaniach 
regionu.  

W oparciu o informacje na temat naborów nabory są 
dostosowywane tylko do formalnych wymagań projektów 
Zarządzających, tzn. spełnienia wymaganych 
wskaźników lub wykorzystana alokacji dla danego typu 
osi priorytetowej.  

Rundy naborów ogłaszane są przez wszystkich 

Zarządzających według terminu posiedzenia 

Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS). 

Funkcjonuje on, podobnie jak Komitet Monitorujący w przypadku standardowych projektów, 

w charakterze głównego podmiotu odpowiedzialnego za wybór mikroprojektów. Średnio na 3 miesiące 

przed terminem posiedzenia EKS zostają zamknięte rundy naborów wniosków o dofinansowanie. 

W tym czasie wnioski są poddawane ocenie pod względem formalnym, kwalifikowalności i jakości 

merytorycznej. Różnice pomiędzy terminami od zakończenia naborów a posiedzeniem EKS są istotne 

wśród Zarządzających FMP.  

Euroregiony ogłaszają średnio 2 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 rund naborów.  

W związku z tym, że dla wnioskodawców mogą mieć znaczenie również terminy 

zamykania naborów innych euroregionów – w przypadku projektów typu B, euroregion 

Silesia gromadzi informacje na temat terminów zamykania rund i posiedzeń EKS 

i podsumowuje informacje w przejrzystym dokumencie. Dokument ten jest dostępny na 

stronie internetowej euroregionu dla wszystkich pozostałych euroregionów. Pozostałe 

euroregiony nie zamieszczają tych informacji na swojej stronie internetowej.  

Jak wspomniano wyżej, euroregion Glacensis w ramach swoich naborów otrzymał najwięcej wniosków 
o dofinansowanie (462, 8 rund naborów). Euroregion Nysa (10 rund), Pradziad (9 rund) oraz Silesia (8 
rund) otrzymały mniej więcej 300 wniosków, Śląsk Cieszyński 242 (8 rund), a najmniej – euroregion 
Beskidy (101, 9 rund).  

Zatem liczba ogłoszonych rund naborów nie koreluje z liczbą otrzymanych wniosków.  

                                            
6
 Do poprzedniego okresu programowania 2007-2013. 

Niektórzy z Zarządzających 

starają się tak dostosować 

rundy do beneficjentów, aby 

w ramach rund wiosennych beneficjenci 

mogli realizować projekty latem, gdy są 

to np. roboty budowlane lub realizacja 

działań turystycznych.  

Zasada dotycząca zaangażowania co najmniej 10 % nowych wnioskodawców
6
 została 

już – zgodnie z wypowiedziami Zarządzających – spełniona przez większość 

euroregionów. Jednakże zdaniem jednego z Zarządzających program jest raczej 

zamknięty dla nowych wnioskodawców. Istnieje wąskie grono beneficjentów, którzy mają już 

doświadczenie z projektami i zgłaszają się ponownie do programu. Dla nowych wnioskodawców 

administracja projektów jest skomplikowana, mają oni kłopoty z rozliczeniem, a wobec istnienia 

także i innych programów dofinansowania, korzystają chętniej z tych prostszych. Poszerzenie 

kręgu nowych wnioskodawców wymaga zdecydowanego uproszczenia zasad, gdyż inaczej 

program pozostanie raczej „elitarnym” programem dla doświadczonych wnioskodawców.  
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3.2.4 Proces kontroli i oceny wniosków  

Kontrola spełnienia wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz ocena merytoryczna wniosku 
przebiegają w bardzo podobny sposób, jak w przypadku standardowych projektów programu.  

Proces kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności 
jest realizowany przez Zarządzającego Funduszem, na 
podstawie karty kontrolnej. Karta kontrolna ma 
identyczną formę jak w przypadku standardowych 
projektów i jest podana do publicznej wiadomości jako 
załącznik do wytycznych dla beneficjenta przez 
wszystkich Zarządzających Funduszem. W przypadku 
braków formalnych wnioskodawcy mogą zostać wezwani 
do uzupełnienia. Choć zasady nie przewidują dla 
Zarządzających, ile razy mogą wezwać beneficjentów, 
Zarządzający założyli, że mogą wezwać ich do 
uzupełnienia tylko raz – tak samo jak w przypadku 
standardowych projektów.  

W przypadku nieusunięcia braków 
formalnych prowadzących do wykluczenia 
wniosku z oceny (typ A), jeden 
z Zarządzających dopuszcza 

w wyjątkowych przypadkach drugie uzupełnienie (w 
krótszym terminie, tj. 3 dni roboczych).  

Z uwagi na trudność złożenia wniosku bardziej intensywne wsparcie (mikro)wnioskodawców przez 
Zarządzających jest niezbędne. Należy jednak wziąć pod uwagę efektywność i wymagania stawiane 
Zarządzającemu. Proces składania wniosków warto więc raczej uprościć, aniżeli zwiększać 
zaangażowanie Zarządzającego i jego wsparcie dla wnioskodawców z powodu trudności związanych 
ze składaniem.  

Ocena merytoryczna wniosku  

Ocena merytoryczna przebiega w podobny sposób jak w przypadku standardowych projektów, tzn. 
oceniana jest jakość projektu, wpływ transgraniczny oraz współpraca transgraniczna. Wszyscy 
Zarządzający korzystają z usług zewnętrznych oceniających (ekspertów) w zakresie oceny jakości 
projektu. Eksperci muszą spełniać kryteria zdefiniowane co najmniej w wytycznych dla 
wnioskodawców, przykładowo: doświadczenia z działaniami dofinansowywanymi 
z programu i znajomość regionu.  

Niektórzy z Zarządzających w swoich wytycznych bardzo szczegółowo określają 
wymagania stawiane oceniającym, co przyczynia się do większej transparentności 
oceniania projektów.  

Każdy z Zarządzających do oceny aspektów transgranicznych korzysta z usług różnych podmiotów.  

• Połowa Zarządzających (3) podała, że ocena wpływu 
transgranicznego i współpracy transgranicznej 
dokonywana jest przez ekspertów lub 
przedstawicieli Zarządzającego Funduszem.  

• Jeden z Zarządzających podaje, że ocena jest 
dokonywana, tak samo jak w przypadku jakości, tylko 
przez ekspertów.  

• Dwaj Zarządzający podają, że ocena jest 
dokonywana tylko przez przedstawicieli 
Zarządzającego Funduszem.  

We wspólnych projektach (typu A) zarówno ocena jakości merytorycznej, jak i ocena aspektów 
transgranicznych zawsze dokonywana jest przez ekspertów/przedstawicieli Zarządzającego z Czech 

Większość Zarządzających 

zwraca wnioski celem 

uzupełnienia tylko raz, ze 

względu na późniejsze terminy, które 

muszą zostać dopełnione. Uzupełnianie 

w kilku rundach zdaniem 

Zarządzających byłoby niemożliwe ze 

względów czasowych, między innymi 

również z uwagi na to, że w opinii 

Zarządzających 99 % wniosków jest 

przez nich zwracanych z powodu 

braków formalnych.  

Na podstawie danych udostępnionych 

przez MMR 92 % wniosków zwrócono 

celem uzupełnienia.  

Zdaniem przedstawiciela 

jednego Zarządzającego 

zaangażowanie większej 

liczby różnych podmiotów w ocenę 

merytoryczną (ocenę jakości oraz 

współpracy transgranicznej i wpływu 

transgranicznego) powoduje, że projekt 

nie jest odbierany przez oceniających 

jako całość. 
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i Polski (1+1). W przypadku samodzielnych i partnerskich mikroprojektów (typ B i C) Zarządzający 
przyjęli różne zasady dotyczące składu ekspertów/przedstawicieli Zarządzającego według krajów.  

• Jakość jest oceniana w większości przypadków przez 2 oceniających z danego kraju 
projektu (według pochodzenia projektu – albo CZ, albo PL)  

• W przypadku jednego Zarządzającego jakość jest oceniana w projektach B+C przez 
przedstawicieli zarówno z CZ, jak i PL (1+1)  

• Z kolei współpraca transgraniczna oraz wpływ transgraniczny w większości przypadków 
oceniane są przez przedstawicieli zarówno z CZ, jak i PL (1+1)  

• W przypadku jednego Zarządzającego aspekty transgraniczne oceniane są przez 
przedstawicieli jednego kraju (według pochodzenia projektu – albo z CZ, albo z PL).  

Zanim eksperci rozpoczną ocenianie projektów, odbywają szkolenia. Zarządzający w większości 

przypadków organizują szkolenia ekspertów oddzielnie, tzn. sam Zarządzający z CZ i PL. Eksperci 

mogą więc mieć różne podejścia, co zdaniem niektórych przedstawicieli Zarządzających może 

powodować różnice w zakresie przyznawania oceny punktowej projektom. Powodem mogą być 

różniące się wytyczne dotyczące oceniania projektów, mimo że oceniane są te same projekty, według 

tych samych kryteriów.  

Jeden z Zarządzających organizuje wspólne szkolenia ekspertów – CZ i PL razem. 

Eliminuje w ten sposób różne pojmowanie poszczególnych kryteriów i poprawia spójność 

oceny.  

Tabela oceny (karta kontrolna) stanowi załącznik do wytycznych wszystkich 
Zarządzających. Tabela oceny jest podobna pod względem treści do kart kontrolnych 
używanych w standardowych projektach. Jednakże tabela ujmuje wszystkie trzy typy 
oceny w jednym, przejrzystym dokumencie (w przeciwieństwie do standardowych 
projektów, w których występują 3 karty kontrolne o różnych formatach). Pod kątem 
zrozumienia systemu oceny przez wnioskodawcę jeden dokument jest bardziej przyjazny 
i transparentny.  

Ocena jakości projektu obejmuje także pytanie o wpływ projektu na politykę horyzontalną UE (maks. 
3 punkty). Ze względu na wielkość i ukierunkowanie mikroprojektów powyższe kryterium jest raczej 
ogólne – tak samo jak pytanie dotyczące zgodności projektów ze strategiami regionu, patrz zadanie 
nr 6. 

Zalecenia 

► Uproszczenie procesu oceny merytorycznej mikroprojektów:  

• Zmniejszenie liczby kryteriów oceny merytorycznej, tak aby odzwierciedlała wielkość 

mikroprojektów (w porównaniu ze standardowymi projektami, w których kryteria oceny są 

prawie identyczne), ewentualnie zmiana całej struktury oceny merytorycznej (kryteria jakości, 

współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego) i utworzenie tylko jednego zestawu 

kryteriów, tak aby ich ocena była prostsza i bardziej transparentna.  

• Ujednolicenie systemu oceny i korzystania z usług ekspertów, Zarządzających oraz czeskich 

i polskich przedstawicieli.  

• Ujednolicenie interpretacji oceny merytorycznej dla oceniających, np. za pomocą pytań 

naprowadzających, wspólnych szkoleń, tak aby była jednolita w ramach wszystkich 

euroregionów.  

  

3.2.5 Administracja i kontrola projektów  

Kontrola wdrażania i rozliczania mikroprojektów jest zbyt wymagająca pod względem administracyjnym 
i nieproporcjonalnie szczegółowa w stosunku do wielkości mikroprojektów.  
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Większość procesu kontroli, łącznie z obowiązkami w zakresie dokumentacji, je podobna jak 
w przypadku standardowych projektów. Opis i zalecenia zamieściliśmy w zadaniu nr 4. 

Zgodnie z wypowiedziami Zarządzających, weryfikacja administracyjna mikroprojektów polega bardziej 
na kontroli wymagań formalnych, aniżeli na kwestiach merytorycznych projektów. Niemniej jednak 
zdaniem Zarządzających braki formalne w Raportach z realizacji i Zestawieniach dokumentów są 
bardzo powszechne. Zarządzający, zgodnie z ich 
wypowiedziami, zwracają raporty i zestawienia celem 
uzupełnienia w przypadku wszystkich beneficjentów, i to 
co najmniej jeden raz, zwykle jednak nawet dwa do trzech 
razy.  

Zarządzający mają 60 dni na sprawdzenie raportu 
i zestawienia. Wobec ograniczonych możliwości 
Zarządzających, które opisano wcześniej, w wielu 
przypadkach mają oni trudności z dotrzymaniem 
terminów. Terminy są niedotrzymywane przede 
wszystkim w sytuacjach zbiegu zakończeń większej 
liczby projektów w jednej dacie, jednak termin na 
sprawdzenie raportów przez Zarządzających pozostaje 
60 dni.  

Niektórzy z Zarządzających organizują szkolenia dla 
beneficjentów, zanim ci oddają raport i zestawienie. Niektórzy z Zarządzających wprawdzie nie 
organizują szkoleń, ale prowadzą indywidualne konsultacje z beneficjentami.  Pomimo starań o jak 
największe urozmaicenie beneficjentom tych spotkań, tak aby złożenie raportów i zestawień było mniej 
problemowe, Zarządzający nie widzą w nich dużej wartości dodanej, gdyż prawie wszystkie raporty 
i zestawienia są przez nich zwracane do uzupełnienia.  

Jeden z Zarządzających zamieścił na swojej stronie internetowej, na wezwanie 
Ministerstwa Finansów, karty kontrolne dotyczące kontroli formalnej, kontroli 
kwalifikowalności wydatków oraz kontroli zbiorczych RR i WoP. To zwiększa 
transparentność całego procesu kontroli, a także mogłoby poprawić odsetek pomyślnie 

złożonych wniosków przez beneficjentów. Podstawowa przesłanka jest taka: karty kontrolne nie będą 
zbyt skomplikowane i nie będą zniechęcać potencjalnych wnioskodawców do realizacji projektu.  

Zgodnie z zasadami Zarządzający Funduszami wyjeżdżają na wizyty monitoringowe, co najmniej 30 % 
projektów. Jednakże większość spośród Zarządzających odwiedza większą liczbę projektów, niektórzy 
na przykład 50 %, zaś niektórzy Zarządzający podejmują starania, by odwiedzić wszystkie projekty. 
Niemniej jednak część Zarządzających podaje, iż nie posiadają oni możliwości do odbycia większej 
liczby wizyt monitoringowych, niż określonych obowiązkiem. W przypadku mikroprojektów wizyty mają 
dużą wartość dodaną, ze względu na możliwość omówienia przebiegu projektu i raportowania 
z Zarządzającymi osobiście i na miejscu.  

Zalecenia 

► Uproszczenie procesu składania raportów i Zestawień dokumentów, patrz zalecenia w zadaniu 

nr 4.  

► Stosowanie uproszczonego trybu wykazywania kosztów, patrz zalecenia w zadaniu nr 4.  

► Omówienie z CRR / województwami najkorzystniejszych narzędzi do szkolenia beneficjentów 

w zakresie wykazywania kosztów i składania raportów.  

► Transparentne informowanie o procesie kontroli, tzn. podawanie do publicznej wiadomości 

informacji dotyczących ukierunkowania kontroli – kart kontrolnych.  

► Położenie większego nacisku na wizyty monitoringowe w porównaniu z formalnymi kontrolami 

mikroprojektów. 

 

Na podstawie wypowiedzi 

jednego z Zarządzających, 

w niektórych skrajnych 

przypadkach może wystąpić 

sytuacja, w której zwrócą oni raport 

beneficjentowi celem uzupełnienia, nie 

wnosząc uwag w zakresie całego 

raportu/zestawienia. Kolejną porcję 

uwag wyślą do beneficjenta dopiero 

w drugiej rundzie uzupełniania raportu. 

Zarządzający oszczędzają w ten sposób 

czas.  
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