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Podsumowanie 

Niniejsze sprawozdanie końcowe zostało opracowane w ramach realizacji zamówienia publicznego 

Ewaluacja działań w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wykonawcą projektu 

jest Ernst & Young, s.r.o. na podstawie umowy z dn. 28 czerwca 2019, zawartej z Ministerstwem 

Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. 

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 

trzecie zadania tj. ewaluacja poziomu błędów w projektach. 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: 

► Jakie są przyczyny i okoliczności najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjentów 

w ramach całego cyklu życia projektu?  

Najczęstsze uchybienia identyfikowane w ramach weryfikacji administracyjnych, kontroli na 

miejscu lub zamówień publicznych, zdaniem beneficjentów i kontrolerów to uchybienia 

formalne bądź administracyjne. Częstą przyczyną uchybień jest skomplikowany charakter 

zasad, z powodu którego beneficjenci nie potrafią wykazać działań i wydatków w poprawny 

sposób, szczególnie po raz pierwszy. Z uwagi na dużą ilość dokumentacji skierowanej do 

beneficjentów oraz jej ogólną objętość zwiększa się również prawdopodobieństwo popełnienia 

błędu lub przeoczenia zasady przez beneficjentów. Kolejnym aspektem popełniania błędów 

formalnych jest skomplikowany charakter systemu monitorującego MS2014+, do którego 

beneficjenci wgrywają wszelkie materiały.  

Analiza najczęstszych błędów została przeprowadzona na podstawie danych wyodrębnionych z 

MS2014 + i na podstawie danych dostarczonych przez Centrum Rozwoju Regionalnego. Dalsze 

informacje uzyskano z wywiadów z beneficjentami i kontrolerami. Ponadto do beneficjentów wysłano 

kwestionariusz w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przyczyn błędu. Na 

podstawie tej analizy i wyników ankiety sformułowaliśmy zalecenia. 

Raport końcowy zawiera następujące sekcje: 

1. Główne ustalenia i zalecenia 
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2. Podejście do ewaluacji 

3. Wyniki oceny - Analiza poziomu błędu 

a. Uchybienia według charakteru 

b. Uchybienia według części budżetowej. 

 
Główne zalecenia obejmują: 

Oznaczenie  Zalecenie  

1 

► Standaryzacja informacji dotyczących poszczególnych uchybień 

odnotowywanych w MS2014+; tj. określenie minimalnych wymagań co do Opisu 

ustaleń (Część budżetowa, Typ uchybienia, Powód uchybienia, Skutek 

finansowy).  

2 ► Dokonanie rewizji zasad dotyczących kontroli, dostępnych dla beneficjentów, tak 

aby były one krótsze i bardziej zrozumiałe dla beneficjentów.  

3 ► Ocena wartości dodanej szczegółowej kontroli promocji oraz ewentualna zmiana 

jej zasad. Więcej na ten temat patrz zadanie nr 4 – Ewaluacja procesu kontroli.  

4 

► Poziom poniesionych starań administracyjnych w przypadku kontroli kosztów 

podróży pozostaje w widocznej dysproporcji do całkowitej wykrytej kwoty 

wydatków niekwalifikowalnych, co nasuwa możliwość przeniesienia wydatków 

związanych z kosztami podróży w koszty objęte stawką ryczałtową. 

Zalecenie to wymaga przeprowadzenia analizy dotychczasowych wydatków 

programu, a także uwzględnienia w przygotowaniach nowego okresu 

programowania.  
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