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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 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 

szóstego zadania tj. Ewaluacja strategiczności pracy podmiotów zarządzających funduszami 

mikroprojektów programu. 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: 

► 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). 

Aby uzyskać odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne, zostało ono zaczerpnięte z różnych źródeł, takich jak 

dokumentacja programu, analiza danych z MS2014 +, informacje i doświadczenie zarządzających 

funduszami mikroprojektów, a przede wszystkim z dokumentów strategicznych zarządzających. 

Następnie podsumowaliśmy te informacje w przeglądzie dokumentacji strategicznej i funkcjonowania 
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zarządzających funduszami. Na podstawie analiz i ustaleń dotyczących poszczególnych kroków 

sformułowaliśmy zalecenia dotyczące poszczególnych kroków.  

Raport końcowy zawiera następujące sekcje: 

1. Główne ustalenia i zalecenia 

2. Podejście do ewaluacji 

3. Wyniki oceny - ocena strategicznej pracy Kierowników Projektów Funduszy Programu 

a. Forma dokumentów strategicznych Zarządzających FMP 

b. Praca z dokumentami strategicznymi. 

Główne zalecenia obejmują: 

 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 (FMP) 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.  

• Zarządzający jako główny podmiot tworzący dokument strategiczny i jego 

zakres tematyczny. 

3 ► Nawiąż współpracę z odpowiednimi władzami regionalnymi w zakresie 

opracowywania strategii. 
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 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 

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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