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1. Główne ustalenia  

Pytanie ewaluacyjne dotyczące zadania nr 8:  

► Jaka jest dobra praktyka wśród programów Interreg pod względem procesów i ustalenia 

struktury wdrażania programu dla czesko-polskiego programu transgranicznego?  

Obszary i procesy programu Interreg CZ-PL o zidentyfikowanym potencjale do poprawy mogą 

czerpać inspirację w ustaleniach procedur innych programów Interreg. Obszary o potencjale 

do poprawy obejmują: forma dokumentacji programowej, język funkcjonowania programu, 

zakres i skomplikowany charakter wniosku o dofinansowanie, zaangażowanie małych 

podmiotów w mikroprojekty lub wsparcie beneficjentów w trakcie wdrażania projektów.  

► Dokumentacja programowa może być zwięzła i tak opracowana pod względem 
graficznym, aby wnioskodawcy i beneficjenci z łatwością potrafili się w niej 
zorientować i odszukać potrzebne informacje.  

► Programy mogą funkcjonować w jednym, angielskim języku, co redukuje wymagania 
administracyjne związane z tłumaczeniem dokumentów dla administratorów 
programu, a także dla wnioskodawców i beneficjentów.  

► Wnioski o dofinansowanie mogą kłaść nacisk na prostotę, przede wszystkim dla 
wnioskodawców, którzy mogą otrzymać przejrzysty wniosek w ramach podręcznika 
nawet off-line.  

► Małym podmiotom można udzielać specyficznego wsparcia w celu zaangażowania ich 
w program, również w ten sposób, że finansowanie zostanie dostosowane do ich 
potrzeb.  

W trakcie wdrażania beneficjenci mogą otrzymywać wsparcie mające na celu zwiększenie 

współpracy transgranicznej, a jednocześnie administratorzy mogą zaproponować wsparcie podczas 

wspólnych spotkań.  

Niniejszy raport nie zawiera konkretnych zaleceń, gdyż sam opis dobrej praktyki można potraktować 

jako zalecenie.  
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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 8 przeprowadziliśmy analizę zrealizowanych ewaluacji innych 
programów Interreg, a następnie skupiliśmy się na czterech wybranych programach, konkretnie na 
szczegółowych procedurach i zasadach. W Raporcie wstępnym Projektu z dnia 01.10.2019 r. 
szczegółowo opisano metody oraz źródła informacji, z których korzystaliśmy w tej części ewaluacji.  

Główne źródła informacji użytych do opracowania zadania nr 8 Projektu obejmują:  

► Strony internetowe zawierające ewaluacje i opisy dobrej praktyki, przede wszystkim strony Interact 
i inne, mające zastosowanie strony internetowe  

► Ekspertyza członków zespołu w ramach funduszy europejskich i współpracy transgranicznej  

► Desk-research dokumentacji programowej  

► Wywiady z przedstawicielami wybranych programów.  

Na podstawie desk-research, analizy ewaluacji i wywiadów opracowaliśmy dane wyjściowe, służące 

jako materiały źródłowe do niniejszego raportu.  

Materiały robocze obejmują:  

► Zestawienie badań ewaluacyjnych innych programów Interreg, w tym opisy dobrej praktyki w nich 
zawarte  

► Zestawienie funkcjonowania wybranych programów Interreg  

► Zapisy wywiadów z przedstawicielami struktura wdrażania wybranych programów.  

Przedstawiany raport zawiera podsumowane informacje z wszystkich danych wejściowych i analiz.  

Orientacja w treści rozdziałów  

Konkretne przykłady dotyczące poszczególnych kroków zamieszczono w szarych polach, oznaczonych 

poniższymi piktogramami w celu identyfikacji źródła:  

Przykład z analiz i ewaluacja (desk-research)  

Przykład z wywiadu z przedstawicielami programów operacyjnych  

W tekście użyto również innych piktogramów, służących przede wszystkim do ilustracji meritum tekstu. 
Piktogramów tych nie podajemy tutaj, ich znaczenie wynika z treści.  

Niniejszy dokument nie zawiera konkretnych zaleceń, wyrażonych explicite, jak w przypadku innych 
raportów z ewaluacji, bowiem wszystkie poniższe informacje można traktować jako zalecenia.  
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3. Wyniki ewaluacji – dobra praktyka  

Dobrą praktykę wybrano na podstawie poprzedniej analizy ustaleń procedur programu Interreg CZ – 
PL i obszarów, w których zidentyfikowaliśmy potencjał do poprawy.  

Programy objęte badaniem to:  

► Interreg Central Europe  

► Interreg Polska – Słowacja  

► Interreg Węgry-Chorwacja  

► Interreg Estonia-Łotwa.  

Obszary poddane analizie w ramach programów to:  

► Dokumentacja programowa  

► Proces składania wniosku o dofinansowanie  

► Zaangażowanie małych podmiotów w (mikro)projekty  

► Administracja projektów  

► Język administracji wniosków i projektów  

► Ustalenie procedur funkcjonowania funduszu mikroprojektów, przede wszystkim ich finansowania.  

Programy Interreg reagują na regionalną sytuację obszarów objętych tymi programami, nie można więc 

w prosty sposób przejąć ich ustalenia i zasady. Następujący opis ich funkcjonowania ma na celu 

przekazanie inspiracji w zakresie ewentualnego przeniesienia niektórych zasad funkcjonowania, przy 

zachowaniu specyfiki programu CZ-PL.  
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3.1 Interreg Central Europe  

Program Central Europe (zw. dalej „CE”) ukierunkowany jest na międzynarodową współpracę krajów 
Europy Środkowej, a zatem zasada funkcjonowania nie jest identyczna z zasadą programu Interreg 
Czechy – Polska. Do istotnych różnic należy zaliczyć:  

► Wielkość projektów – CE wspiera projekty o wielkości 1–5 mln EUR.  

► Ilość partnerów z różnych krajów – CE wspiera projekty z partnerami pochodzącymi z więcej niż 
dwóch krajów.  

► System monitorujący – CE korzysta z eMS (system utworzony w ramach programu Interact, przez 
Komisję Europejską).  

Choć występują wyżej wymienione różnice, to podstawowe procesy są identyczne, można się zatem 

inspirować pewnymi krokami i ustaleniami procedur. Obszary, które przeanalizowaliśmy biorąc pod 

uwagę ewentualną inspirację, obejmują:  

► Forma wniosku o dofinansowanie  

► Ocenę wniosków  

► Bieżący monitoring funkcjonowania projektów  

► Dokumentację programową.  

Wyniki oceny wskazanych obszarów przedstawiono w dalszej treści dokumentu.  

Wniosek o dofinansowanie  

Wbrew wielkości projektów wspieranych w programie Interreg CE wniosek o dofinansowanie 
w niektórych jego częściach jest wyraźnie krótszy i prostszy dla użytkownika. Wniosek 
o dofinansowanie jest wypełniany przez wnioskodawców w elektronicznym systemie monitorującym 
(eMS). Również forma i funkcjonalność tego systemu ułatwia wnioskodawcy złożenie wniosku. Wzór 
formularza wniosku jest przejrzysty i czytelny, wykorzystuje odpowiednią formę graficzną w celu 
zapewnienia lepszej przejrzystości (tabele, kolory). Jednocześnie, pytania zawarte we wniosku CE są 
krótsze i bardziej zrozumiałe, np. pytania o wpływ transgraniczny patrz niżej.  

Konkretne części wniosku, które są proste i intuicyjne, a jednocześnie porównywalne (inne części 
wniosku są na tyle różne i zachodzące na siebie, że byłoby nieodpowiednie ilustrowanie różnic na ich 
przykładzie), to:  

► Opis zespołu realizacyjnego partnerów – wniosek skupia się przede wszystkim na 
doświadczeniach i roli partnera projektu jako całości, w przeciwieństwie do programu czesko-
polskiego, w którym nie jest zaakcentowany opis doświadczeń partnera działającego w imieniu 
podmiotu, ale kompetencji poszczególnych pracowników i członków zespołu. Z uwagi na możliwą 
fluktuację pracowników i wielkości zespołów partnerów, część ta (w niektórych przypadkach) jest 
obszerna, a w przypadku większości osób zespołu realizacyjnego opis się powtarza (doświadczenia 
kadry oceniane są w ramach jednego z pytań dotyczących oceny jakości wniosku).  

Central Europe  CZ-PL  

► Kompetencje partnera (maks. 1500 

znaków)  

► Rola partnera w projekcie (maks. 1500 

znaków)  

► Unijne/międzynarodowe doświadczenia 

partnera (maks. 1500 znaków)  

► Opis doświadczeń/praktyki partnera 

w zakresie realizacji projektów 

o podobnym charakterze i wielkości 

(maks. 800 znaków)  

► Opis poszczególnych członków zespołu 

partnera, tzn. imiona, nazwiska 

i stanowiska osób, kompetencje 

i kwalifikacje (dla każdego członka 

zespołu, maks. 2000 znaków)  
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► Współpraca transgraniczna i wpływ transgraniczny – wniosek zawiera jedno pytanie o aktualną 
współpracę transgraniczną, CE kładzie nacisk przede wszystkim na celowość współpracy 
międzynarodowej (w odróżnieniu od programu czesko-polskiego, który na ten obszar kładzie duży 
nacisk zarówno we wniosku, jak i podczas oceny, dążąc do objęcia obszarów współpracy 
transgranicznej w wielu aspektach. To, w ramach zadania nr 1 niniejszej Ewaluacji, okazało się być 
bardzo trudne zwłaszcza dla wnioskodawców, którzy z trudem orientują się wśród poszczególnych 
aspektów współpracy międzynarodowej, podając we wniosku zdublowaną lub bardzo podobną 
treść). Jednocześnie mniejszy nacisk stawia się na opis wspólnego przygotowania, wdrażania, 
personelu i finansowania, niż w przypadku programu czesko-polskiego (również mikroprojektów).  

Central Europe  CZ-PL  

► Dlaczego wymagana jest współpraca 

ponadnarodowa do osiągnięcia celów 

i wyników projektu? (2000 znaków)  

► Uzasadnienie złożenia projektu w ramach 

programu i wartości dodanej realizacji 

projektu, tzn. tego, w jakim stopniu 

zakładane rezultaty i oddziaływanie 

projektu będą większe, niż w przypadku 

realizacji dwóch indywidualnych 

projektów w ramach programów 

krajowych lub tematycznych. Opisać, 

w jakim stopniu projekt przyczynia się do 

rozwiązania wspólnego problemu lub 

rozwija wspólny potencjał. (maks. 1000 

znaków)  

  
► Jaki jest wkład projektu łączenie polsko-

czeskiego pogranicza - w celu rozwijania 

kontaktów transgranicznych, usuwania 

barier, tworzenia trwałych powiązań 

i struktur, integrowania grup docelowych 

po obu stronach granicy itp.? (maks. 

1000 znaków)  

  
► Jakie jest oddziaływanie działań projektu 

po drugiej stronie granicy, 

w szczególności w stosunku do 

wskazanych grup docelowych i ich 

potrzeb? (maks. 1000 znaków)  

  
► Jak szerokie jest oddziaływanie projektu 

na wspólnym obszarze? (maks. 1000 

znaków)  

► Opis wspólnego przygotowania (maks. 

200 znaków)  

► Opis wspólnego wdrażania (maks. 200 

znaków)  

► Opis wspólnego personelu 

(nieobowiązkowy, maks. 200 znaków)  

► Opis wspólnego finansowania (maks. 200 

znaków)  

► Opis wspólnego przygotowania (maks. 

1000 znaków)  

► Opis wspólnego wdrażania (maks. 1000 

znaków)  

► Opis wspólnego personelu (maks. 1000 

znaków)  

► Opis wspólnego finansowania (maks. 

1000 znaków)  
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Ocena merytoryczna wniosku  

Program Central Europe w swoim podręczniku wnioskodawcy opisuje sposób dokonywania oraz 
główne kryteria oceny merytorycznej na 4 stronach, z uwzględnieniem graficznej ilustracji kryteriów 
oceny (patrz Rysunek 1 poniżej).  

W Podręczniku wnioskodawcy programu czesko-polskiego brakuje przejrzystego i zwięzłego opisu 
sposobu, w jaki projekty będą oceniane, oraz tego, jakie konkretne obszary będą uwzględniane 
w ramach kryteriów. Program ma oddzielny dokument „Metodyka kontroli i oceny”, który liczy 30 stron.  

Rysunek 1 Schemat oceny merytorycznej w programie Central Europe  

  

Źródło: strona internetowa programu  

W programie Central Europe każde z kryteriów oceniane jest 1-5 punktów. Ocena jest zatem łatwa do 

zrozumienia. Niemniej jednak takie ogólne ocenianie nie musi być transparentne w przypadku dużych 

i kompleksowych projektów.  

                                             
1
 Operation Evaluation of the Interreg Central Europe Programme (sierpień 2019). 

Na podstawie ewaluacji programu z 2019
1
 roku proces składania wniosków i ich 

wyboru oceniany był pozytywnie. Proces ciągłego upraszczania procedur pociąga za 

sobą przede wszystkim zmniejszanie obciążenia administracyjnego – zarówno dla 

wnioskodawców, jak i dla programu.  

► W porównaniu z poprzednim okresem programowania doszło do redukcji średniego czasu 

wymaganego do dokonania oceny wniosku z mniej więcej 1,6 do 1,3 dni kalendarzowych na jeden 

wniosek (w ramach I i II naboru).  

► Uproszczenie przynosi również wprowadzenie eMS. W ramach badania przeprowadzonego 

w kwietniu 2018 roku 64 % wnioskodawców oceniło możliwości wykorzystania narzędzia do 

składania wniosków elektronicznych w eMS jako bardzo dobre lub dobre (w skali do 5). Tym 

niemniej, wśród wnioskodawców nadal panuje opinia, że obciążenie administracyjne jest zbyt 

duże i dobrze byłoby poprawić przejrzystość formularzy. Na podstawie ewaluacji, korzystanie 

z eMS było początkowo skomplikowane, później jednak było uważane za przyjazne dla 

użytkownika i generalnie prowadziło do bardziej skutecznego zarządzania programem CE 

i projektami.  
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Implementacja projektów – wsparcie merytoryczne i kontrola projektów  

Ze względu na wielkość projektów wspieranych z programu CE administratorzy przywiązują do ich 
kontroli merytorycznej dużą wagę. Jednocześnie uproszczono obowiązki beneficjentów w zakresie 
raportowania w trakcie realizacji projektu.  

Projekty mają obowiązek zawiązania na początku procesu wdrażania tzw. komitetu sterującego (lub 
pod inną nazwą), składającego się z przedstawicieli wszystkich partnerów. Komitet ma obowiązek 
spotykania się raz na okres monitorowania (1 raz na sześć miesięcy) oraz omawiania i monitorowania 
przebiegu projektu, zatwierdzania ważnych decyzji i ewaluowania projektu.  

Na zebranie komitetu zapraszany jest przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu (WS), który ma 
możliwość wglądu do protokołu spotkań. Dzięki temu administratorzy WS mogą wykryć odpowiednio 
wcześnie potencjalne problemy w projekcie.  

Proces ten jednocześnie pomaga wszystkim partnerom projektu w pojmowaniu projektu jako całości, 
poznawaniu jego działań i problemów, a nie tylko w zakresie swojej części. Osobiste spotkania celem 
rozwiązywania problemów związanych z postępem projektu wspierają współpracę transnarodową.  

Podobny model występuje również w innych programach Interreg, np. South Baltic, w którym 
przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu bierze udział w otwarciu lub jednym ze spotkań partnerskich 
w początkowej fazie procesu wdrażania projektu. Wraz z tym w programie organizowany jest tzw. 
„midterm review”, którego celem jest omówienie postępów i ewentualnych problemów projektu.  

W kontekście wielkości projektów programu CE oraz CZ-PL wyraźnie widać, że w przypadku programu 

czesko-polskiego nie ma obowiązku organizowania spotkań i komitetów sterujących. W celu poprawy 

faktycznego wpływu współpracy transgranicznej można zatem kłaść większy nacisk na nieformalne 

spotkania partnerów i ich współpracę w ramach procesów wdrażania projektów i rozwiązywania 

problemowych obszarów czy działań. To pozwoli na redukcję czysto formalnej współpracy między 

partnerami, której celem jest jedynie spełnienie warunków określonych przez wskaźniki. Powyższa 

procedura byłaby odpowiednia raczej dla dużych, bardziej kompleksowych projektów, tak aby 

niepotrzebnie nie obciążać beneficjentów prostszych projektów, w których komunikacja może odbywać 

się np. na odległość lub w trakcie wspólnie organizowanych wydarzeń.  

Na podstawie wcześniej przytoczonej ewaluacji, kryteria oceny użyte do wyboru 

wniosków programu Interreg Central Europe uważane są za zrównoważone 

i ukierunkowane na innowacyjne projekty o dużym znaczeniu strategicznym 

i potencjalnym oddziaływaniem, a także o wysokiej jakości operacyjnej.  

Kryterium zasadności (relevance), które zawsze realizowane jest w pierwszej fazie oceny jakości 

projektów, można uważać za użyteczne i skuteczne narzędzie do zapewnienia efektywności procesu 

składania wniosków i ich wyboru. Projekty, które nie uzyskają określonego poziomu jakości pod 

względem pierwszych dwóch punktów w ramach kryterium zasadności (patrz Rysunek 1 powyżej), 

zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane na podstawie innych kryteriów.  

Generalnie, liczba niekwalifikowalnych wniosków programu Interreg Central Europe uważana jest za 

wskaźnik sukcesu wprowadzonych uproszczeń. Czynniki, które przyczyniły się do zmniejszenia 

odsetka niekwalifikowalnych wniosków, to prawdopodobnie przede wszystkim:  

► wyższy potencjał wnioskodawców  

► uproszczenie kryteriów kwalifikowalności  

► uproszczenie procesu składania wniosków (eliminacja warunków, które wcześniej prowadziły do 

niekwalifikowalności)  

► wykorzystanie eMS, który zwraca uwagę na niekompletne sekcje.  

Odsetek wszystkich kwalifikowalnych wniosków w obecnym okresie programowania sięga zatem 

poziomu ponad 90 %, w porównaniu z poprzednią wartością wynoszącą 79,3 %.  
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W celu uproszczenia procesu bieżącego raportowania, dla drugiego i czwartego okresu monitorowania 

beneficjenci składają uproszczoną wersję raportu bieżącego – tzw. „light report”. Zgodnie 

z Podręcznikiem wdrażania beneficjenci mają obowiązek wypełnienia w tym raporcie tylko pewnych 

części w pierwszych 2 sekcjach (Section A – Joint progress report oraz Section B – Work packages). 

„Light report” zatem nie wymaga podawania szczegółowych informacji na temat działań, deliverables, 

wyjść czy wskaźników. Dodatkowo zredukowano również liczbę wymaganych załączników (takich jak 

np. dokumentacja wyjść oraz deliverables osiągnięte w danym okresie). Niemniej jednak finansowa 

część raportu, wraz z obowiązkiem przekazania wszystkich niezbędnych załączników finansowych, 

pozostała bez zmian.  

  

Dokumentacja programowa  

Dokumentacja programowa Interregu CE została podzielona na kategorie według fazy projektu, przede 

wszystkim zaś na dokumentację dla wnioskodawców i beneficjentów. W przejrzystej formie na stronie 

internetowej zamieszczono dokumentację wymaganą do składania wniosków, a także do późniejszego 

zawierania umów i wdrażania projektów.  

W ramach składania wniosków wnioskodawcy pobierają tzw. pakiety dotyczące konkretnych naborów. 

Pakiety zawierają przede wszystkim Podręcznik wnioskodawcy (Application manual) wraz 

z załącznikami, dokument ogłoszenia naboru oraz offline szablon wniosku o dofinansowanie. Cały 

proces składania wniosku przetwarzany jest w całości drogą elektroniczną w eMS. Treść Podręcznika 

wnioskodawcy jest zależna od konkretnego naboru, którego charakter jest stosunkowo różnorodny.  

Podczas gdy w 3. rundzie objętość tego dokumentu bez załączników wynosiła 138 stron (ponadto 

dokument został podzielony na kilka oddzielnych części), w 4. rundzie podręcznik uległ znacznemu 

skróceniu i uproszczeniu w jeden krótki dokument liczący 41 stron.  

Podręcznik beneficjenta (Implementation Manual) jest identyczny dla wszystkich rund naborów. 

Podręcznik zawiera szczegółowe wskazówki dla beneficjenta we wszystkich etapach cyklu życia 

projektu. W przypadku zmian niektórych postanowień tego dokumentu dołączono rejestr zmian 

(Change Log). Z wywiadów z przedstawicielami krajowych organów kontrolnych, przeprowadzonych 

w ramach ostatniej ewaluacji programu na ogół wynika, że Podręcznik beneficjenta jest przez nich 

odbierany jako bardzo kompleksowy, ale jednocześnie trafny dokument. Sami kontrolerzy krajowi 

określają go jako najbardziej zaawansowany dokument w porównaniu z pozostałymi programami.
2
  

 

 

                                             
2
 Operation Evaluation of the Interreg Central Europe Programme (sierpień 2019), str. 45-46 

Ewaluacja stwierdza, że ustalenia procedur programu najprawdopodobniej zredukują 

ryzyko popełnienia błędów finansowych i anulowania zobowiązania – zarówno dzięki 

jasno określonym procedurom umożliwiającym wczesne wykrycie błędów już na poziomie 

projektu wskutek kontroli wykonywanej przez partnera wiodącego i dokładnej weryfikacji 

w każdym kroku, jak i dzięki wprowadzeniu wielu działań upraszczających (eMS, harmonizacja linii 

budżetowych).  

Jednym z aspektów uważanych za potencjalnie zwiększających ryzyko błędów jest niedostateczna 

harmonizacja kontroli finansowej, zwłaszcza kontroli pierwszego szczebla (przeprowadzanych przez 

kontrolerów krajowych).  

Obok poruszonego wcześniej wsparcia wnioskodawców, program wspiera również beneficjentów. 

Oprócz obszernego opisu procesów i procedur w Podręczniku wdrażania, factsheetów, 

organizowane są różne szkolenia ad-hoc i webinaria dotyczące raportowania, kontroli czy audytu, 

zaś raz w roku organizowane są szkolenia dla partnerów wiodących na temat wdrażania projektu.  
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W związku z programem Interreg CE należy również nadmienić stronę graficzną dokumentacji. 

Poszczególne dokumenty są bardzo przejrzyste, rozdziały nawiązują jedne do drugich w logiczny 

sposób i prowadzą wnioskodawcę lub beneficjenta przez cały proces krok za krokiem. Wyróżniony 

kolorami tekst i pola informacyjne zwracają uwagę na miejsca o potencjalnie wyższym ryzyku 

popełnienia błędu lub podkreślają niektóre ważne informacje. Jednolita forma dokumentów również 

zwiększa możliwości łatwej orientacji.  

W oparciu o informacje zwrotnych od wnioskodawców/beneficjentów programu poziom 

zadowolenia z udostępnionych informacji i wsparcia jest bardzo wysoki. W ramach 

przeprowadzonego w 2018 roku badania wśród beneficjentów ponad 80 % procent 

ankietowanych uważało, że forma dokumentacji zawierającej wskazówki jest bardzo dobra 

lub dobra. Niemniej jednak niektórzy wnioskodawcy regularnie nadmieniają, że woleliby 

krótszą i bardziej uproszczoną formę dokumentacji.
3
  

  

  

                                             
3
 Tamże, str. 50. 



  

11   

3.2 Interreg Estonia – Łotwa  

Program jest jednym z wielu programów Interreg w Europie, nawiązuje do okresu 2007-2013, a jego 
celem jest wspieranie rozwoju Estonii i Łotwy za pośrednictwem współpracy transgranicznej. Główne 
obszary wsparcia obejmują wsparcie dla przedsiębiorstw, środowiska naturalnego, portów i rynku 
pracy.  

Główne obszary do inspiracji funkcjonowaniem tego programu są następujące:  

► Język angielski jako język roboczy programu  

► Koordynacja partnerów dzięki kierownikowi projektu i kierownikowi finansowemu projektów  

► Wsparcie współpracy transgranicznej partnerów na początku procesu wdrażania projektów  

► Zmiany w pozycjach budżetu nieprzekraczające 10 % bez konieczności zatwierdzania, a także 
zmiany nazwy partnera bez konieczności zatwierdzania.  

Język angielski jako język roboczy programu  

  Do komunikacji i tworzenia głównych dokumentów, tzn. wniosku i raportu, używany jest 

język angielski. Konsultacje odbywają się we wszystkich językach.  

Oficjalna dokumentacja jest sporządzona tylko w jednym języku i jest zrozumiała dla 

wszystkich uczestników, bez konieczności tłumaczenia jej na drugi język.  

Funkcje kierownika projektu i kierownika finansowego  

  Główny partner ma obowiązek zatrudnienia kierownika projektu i kierownika 

finansowego. Kierownik projektu zapewnia koordynację i powinien być motorem działań 

w partnerstwie, mobilizuje partnerów i zapewnia efektywną komunikację pomiędzy 

poszczególnymi podmiotami. Kierownik finansowy jest odpowiedzialny za księgowość, 

sprawozdawczość finansową i zapewnia efektywne zarządzanie finansami (obydwie te 

funkcje mogą być realizowane przez jedną osobę).  

Z uwagi na obowiązki tej funkcji zachodzi wyższe prawdopodobieństwo, że projekty 

będą zarządzane w sposób efektywny i profesjonalny, przez co zwiększa się szansa na 

pomyślną realizację poszczególnych projektów, a zarazem całego programu.  

Wsparcie współpracy transgranicznej partnerów  

  W dokumentacji programowej beneficjentom wprost zaleca się zorganizowanie spotkań 

typu team-building dla wszystkich partnerów w początkowej fazie procesu wdrażania 

projektu. Lepsze poznanie poszczególnych członków zespołu według dokumentacji 

pomaga przede wszystkim w początkowym „przełamaniu lodów” i budowaniu zaufania 

wśród partnerów. Koszty tego spotkania są kwalifikowalne w ramach projektu.  

Zasada partnerstwa jest główną cechą programów transgranicznych, dlatego wsparcie 

tej zasady w dużej mierze przyczynia się do osiągnięcia celów programu, a także 

zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia projektów.  
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Zmiany w projekcie bez konieczności ich zatwierdzania  

  W programie obowiązuje zasada 10% elastyczności budżetu. Beneficjenci mogą 

przekroczyć pozycje budżetu nawet o 10 % bez zgłaszania do administratorów próśb 

o zatwierdzenie zmiany. Przekroczenie pozycji możliwe jest tylko przy zachowaniu 

łącznej kwoty budżetu.  

Beneficjent, który zmieni nazwę, jedynie powiadamia o tej zmianie, kierując oficjalne 

pismo do Wspólnego Sekretariatu. Takie zmiany nie wymagają zatwierdzenia.  

Elastyczność w zakresie zmian następujących w trakcie wdrażania projektów, gdy 

zmiany te nie mają istotnego wpływu na przebieg projektu i są raczej formalnością, 

zmiejsza nakłady administracyjne dla beneficjentów. Mogą więc oni bardziej skupić się 

na samej realizacji projektów.  
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3.3 Interreg Polska-Słowacja  

Program Interreg Polska-Słowacja jest podobny do programu Czechy-Polska. Z uwagi na ustalone 

procedury czesko-polskiego funduszu mikroprojektów poniżej opisano przede wszystkim system 

finansowania mikroprojektów.  

Fundusz mikroprojektów stanowi 12 % budżetu całego programu Polska – Słowacja. Możliwa kwota 

finansowania mikroprojektów jest znacząco wyższa w porównaniu z programem czesko-polskim 

i mieści się w granicach 2,000 EUR – 100,000 EUR dla wspólnych mikroprojektów. Czas trwania 

mikroprojektów nie powinien przekroczyć 12 miesięcy (wyjątkowo do 18 miesięcy). Większość środków 

funduszu została alokowana w ramach osi priorytetowej I (90 %, Rozwój dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego obszaru pogranicza), reszta w osi III (Rozwój edukacji). Po stronie słowackiej 

administracją zajmują się Wyższe Jednostki Terytorialne, w Polsce zaś Euroregiony.  

Finansowanie mikroprojektów  

Zarówno raportowanie, jak i sposób finansowania w tym programie są bardziej dostosowane do 

mikroprojektów (w porównaniu z programem czesko-polskim).  

  Interreg PL-SK do raportowania kosztów osobowych i administracyjnych 

mikroprojektów wykorzystuje uproszczony tryb. Koszty personalne finansowane 

w wysokości 20 % udziału w łącznych kosztach na mikroprojekt (bez kosztów 

personalnych). Koszty administracyjne finansowane są w wysokości 15 % kosztów 

personalnych. Nakłady pracy w zakresie wykazywania są zatem mniejsze dla 

mikrobeneficjentów, co pozwala im bardziej skupić się na właściwej realizacji projektów.  

Beneficjenci raportują swoje postępy w projekcie za pośrednictwem Raportów z realizacji 

i Wniosków o płatność. Są one składane każdorazowo po zakończeniu okresu monitorowania, który 

w przypadku mikroprojektów jest kwartalny. Mikroprojekty są więc finansowane na bieżąco i nie 

występują zakłócenia w zakresie strumieni finansowych w organizacji.  

Po sprawdzeniu dokumentacji złożonej przez mikrobeneficjenta i przeliczeniu wydatków według 

kursów walut beneficjentom wypłaca się 50 % wymaganej sumy (w przypadku gdy administrator ma 

je do dyspozycji). Reszta środków zostaje wysłana do mikrobeneficjentów po otrzymaniu przez 

administratora środków od Instytucji Zarządzającej.  

W opinii przedstawiciela administratora mikroprojektów zasada ta jest teoretycznie 

ustalona poprawnie.  

Niestety jednak zderza się ona z innymi zasadami i skomplikowanymi procesami 

w ramach programu Interreg, powodując, że w rzeczywistości beneficjenci i tak długo 

czekają na środki finansowe, co stwarza im problemy.  

Należy zatem wziąć pod uwagę, że ustalenia konkretnych zasad, których zadaniem jest 

udzielenie pomocy wnioskodawcom/beneficjentom/administratorom i zwiększenie 

efektywności procesów itp., muszą być poparte ustaleniami całego programu.  

  Ponadto, mikrobeneficjenci, którym nawet kwartalne wypłacanie środków stwarzałoby 

trudności w zakresie strumieni finansowych w organizacji, mogą wnieść o wypłacenie 

zaliczki na finansowanie. Wniosek można złożyć po upływie co najmniej trzech miesięcy 

od rozpoczęcia realizacji mikroprojektu. O wstępne finansowanie beneficjent zwraca się 

do zarządzającego funduszem mikroprojektów. Zarządzający wydaje pozytywną 

decyzję w sytuacji, gdy posiada on dostępne środki finansowe.  

Według wypowiedzi głównego partnera administratora krok ten funkcjonuje tylko 

teoretycznie. W tym okresie nikt ze słowackich mikrobeneficjentów nie skorzystał 

z zaliczki z powodu dużych nakładów administracyjnych związanych ze sporządzeniem 

wniosku o zaliczkę, a także z późniejszym procesem, również z punktu widzenia 

administratorów.  
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System ewentualnego wstępnego finansowania mikroprojektów, krótkich okresów monitorowania do 

wypłaty środków oraz przyspieszona refundacja 50 % kosztów z wniosku o płatność w istotny 

sposób zmniejszają wymagania w zakresie strumieni finansowych, co ma duże znaczenie przede 

wszystkim w przypadku małych podmiotów. Działania te zwiększają szanse na realizację celów 

funduszu mikroprojektów.  
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3.4 Interreg Węgry-Chorwacja  

Częścią programu Interreg Węgry-Chorwacja jest między innymi specjalny schemat „B-Light”, który 

obejmuje 16 % alokacji programu.
4
 Włącza małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) do programu 

w uproszczonym trybie funkcjonowania. Jego funkcja jest zatem podobna do funduszu mikroprojektów 

w programie czesko-polskim, jednak warunki są inne. W niektórych przypadkach warunki te są bardziej 

dostosowane do beneficjentów i mogą służyć w charakterze inspiracji dla programu czesko-polskiego. 

Program jest nowy w okresie 2014-2020. Procesy są dostosowywane w toku okresu programowania 

na podstawie doświadczeń i sugestii dotyczących usprawnień.  

Dla inspiracji ustaleniami procedur funduszu B-light w skrócie opisano proces składania wniosków 

i raportowania. Z programu można zaczerpnąć inspirację w następujących obszarach:  

► Językiem roboczym programu jest angielski  

► Eksperci zewnętrzni pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz 
podczas raportowania działań  

► Okres monitorowania liczy cztery miesiące, aby strumienie finansowe nie stwarzały beneficjentom 
kłopotów.  

Fundusz B-light jest zapewniany przez jednego, głównego beneficjenta – HAMAG BICRO, Chorwacka 

Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw, Innowacji i Inwestycji. Główny beneficjent, podobnie jak 

euroregiony w przypadku programu czesko-polskiego, administruje funkcjonowaniem funduszu. Obok 

głównego beneficjenta, HAMAG BICRO, działają również lokalne agencje rozwoju oraz eksperci 

regionalni, będący w kontakcie z konkretnymi przedsiębiorstwami SME.  

Projekty, które można finansować z funduszu, mogą trwać 6-18 miesięcy i mogą uzyskać 

dofinansowanie w wysokości 40-180 tys. EUR. Kwalifikowalni wnioskodawcy to małe i średnie 

przedsiębiorstwa na terenie Chorwacji i Węgier (z regionu zdefiniowanego w programie 

transgranicznym). W projekcie muszą uczestniczyć zawsze co najmniej dwa przedsiębiorstwa, każde 

z innej strony granicy. Celem funduszu jest współpraca transgraniczna przedsiębiorstw SME nad 

rozwojem wspólnych technologii, usług lub produktów w celu utworzenia nowej sieci dostawców i rynku.  

Język angielski jako język roboczy  

  Do komunikacji i tworzenia głównych dokumentów, tzn. wniosku i raportu, używany jest 

język angielski. Konsultacje odbywają się we wszystkich językach.  

Oficjalna dokumentacja jest sporządzona tylko w jednym języku i jest zrozumiała dla 

wszystkich uczestników, bez konieczności tłumaczenia jej na drugi język.  

Język angielski w wnioskach, a także w ustaleniach procedur programu nie 

stwarza problemów. Ze względu na różnice pomiędzy językami (chorwackim 

i węgierskim) konieczne było wybranie innego, wspólnego języka. Mała część 

beneficjentów musi korzystać z usług tłumacza, jednak większość beneficjentów nie ma 

żadnego kłopotu z językiem. W opinii przedstawiciela głównego beneficjenta jeden wspólny język 

jest dużym uproszczeniem i oszczędnością czasu.  

 

 

 

 

                                             
4
 Czyli prawie 10 mln EUR.  
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Wnioski o dofinansowanie  

  Podmioty potencjalnie zainteresowane dofinansowaniem z funduszu w pierwszej 

kolejności składają tzw. „light concept” – krótkie podsumowanie celów i działań 

planowanego projektu. Koncept zawiera tylko cztery pytania dotyczące projektu oraz 

bardzo ogólnie zarysowany plan budżetu.  

Wnioskodawcy opracowują swoje wnioski dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny 

konceptu i przedkładają obszerniejszy wniosek o dofinansowanie. Wniosek zawiera 

standardowe pytania dotyczące partnerów, opisu projektu, działań, wskaźników 

i budżetu.  

W opinii przedstawiciela głównego beneficjenta dwustopniowa procedura składania 

wniosków jest zbyt skomplikowana i zalecałby on skrócenie tej fazy w jeden wniosek.  

Pomoc ekspertów podczas sporządzania wniosków o dofinansowanie  

  Po rozpatrzeniu konceptów wnioskodawcy składają pełny wniosek o dofinansowanie. 

Wnioskodawcy, których koncept został zatwierdzony i którzy zaczynają 

przygotowywać wniosek o dofinansowanie, mają do dyspozycji regionalnych 

ekspertów zewnętrznych. Są oni przyporządkowani do poszczególnych wybranych 

projektów i udzielają specjalistycznych konsultacji podczas przygotowań projektów 

i wniosków.
5

  

  

Wybór ekspertów zdaniem przedstawiciela głównego beneficjenta jest skomplikowany, tzn. 

korzystanie z ich usług jest utrudnione wobec konieczności ogłaszania przetargów. Tym 

niemniej, zdaniem głównego beneficjenta ich rola jest znacząca. Możliwym rozwiązaniem 

byłoby korzystanie z usług ekspertów bezpośrednio przez wnioskodawców. 

Wnioskodawcy mogliby wtedy zgłaszać koszty tych usług jako wydatki kwalifikowalne 

w projekcie.  

Monitoring projektów  

  

Projekty w ramach funduszu B-light, w porównaniu ze standardowymi projektami 

programu, mają krótszy okres monitorowania – cztery miesiące.  

Krótki okres monitorowania w funduszu ustalono właśnie z powodu przedsiębiorstw 

SME, dla których zbyt wolna refundacja wydatków związanych z projektem mogłaby 

stwarzać kłopoty finansowe. Eksperci zewnętrzni udzielają konsultacji i pomocy 

również w zakresie raportowania działań i wydatków.  

Pomimo krótkiego okresu monitorowania niektórzy z beneficjentów wnioskują 

o pożyczki, aby sfinansować swoje działania. Niemniej jednak, zdaniem głównego 

beneficjenta, okres czteromiesięczny je jest dobrze dobrany.  

  

  

                                             
5
 Wynagrodzenie za pomoc ekspertów w przygotowaniu wniosku finansowane jest przez głównego beneficjenta, 

HAMAG-BICRO, ok. 5,000 EUR za partnera. 
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