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1. Główne ustalenia i zalecenia 

Celem niniejszego zadania oraz sprawozdania jest odpowiedź na pytanie ewaluacyjne: 

► Czy zarządzanie projektem w MS2014+ zawiera jedynie stosowne i niezbędne 

czynności? 

Czynności, które muszą zostać wykonane przez beneficjentów oraz administratorów 

w trakcie administracji projektów, umożliwiają realizację oraz finalizację projektów. Jednak 

niektóre kroki się dublują lub też są zbyt wymagające w porównaniu z ich celem i dalszym 

wykorzystaniem. W związku z tym należałoby ograniczyć lub uprościć nieefektywne 

i skomplikowane czynności. 

Główne i ogólne zalecenia obejmują: 

1.1 Wnioski o zmianę 

No. Zalecenia 

1 ► Umożliwienie składania wniosków o nieistotną zmianę wraz z Raportem 

z realizacji. 

2 
► Korekta procesu z wnioskiem o nieistotną zmianę, który – w przypadkach, gdy 

zatwierdzenie nie jest konieczne (np. zmiana burmistrza) – powinien być objęty 

jedynie obowiązkiem oznajmienia o niej. 

3 

► Podjęcie decyzji, który z systemów powinien być używany w przypadku 

opisanych wniosków (MS2014+ czy karty zmiany) i rozwinięcie go tak, aby 

odpowiadał na wszystkie potrzeby zainteresowanych podmiotów (beneficjentów 

i administratorów zmian) oraz aby czynności się nie dublowały. 

4 
► Ograniczenie możliwości wprowadzania dat w systemie monitorującym oraz 

wybierania możliwości nieistotnych dla danego projektu, np. ustawiania daty 

wejścia zmiany w życie spoza okresu trwania projektu. 

5 

► Zmiana ustawień system tak, aby poszczególni partnerzy mieli prosty wgląd do 

nieistotnych zmian przeprowadzanych przez partnerów, bez konieczności 

interwencji partnera głównego – np. automatyczne zapisywanie w systemie 

zmian dot. bieżącego budżetu u wszystkich partnerów projektu oraz 

informowanie o jego aktualizacji.  

6 ► Zastąpienie procesu z wniosku o nieistotną zmianę na obowiązek zgłaszania 

zmiany, jeżeli zatwierdzenie zmiany nie jest konieczne. 

7 

► Podjęcie decyzji, którego systemu należy używać do zarządzania wnioskiem 

(MS2014+ czy karty zmiany) i zmienić system tak, żeby odpowiadał potrzebom 

zainteresowanych podmiotów (beneficjentów i administratorów zmian), 

a czynności się nie dublowały. 

8 ► Umożliwienie generowania z systemu monitorującego kompletnego wykazu 

zmian w projektach. 

9 
► W przypadku zachowania przeglądu o zmianach w Excelu we WS, 
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dotrzymywanie ujednoliconej oraz kompletne uzupełnianie informacji 

o zmianach w projektach. 

10 ► Elektronizacja wydawania wspomnianego Aktu Prawnego oraz stosowanie 

podpisu elektronicznego, por. Sprawozdanie końcowe dla zadania nr 2. 

1.2 Raporty z realizacji i wnioski o płatność 

No. Zalecenia 

11 

► Rezygnacja z zatwierdzania wykazów częściowych i częściowych raportów 

z realizacji projektu przed złożeniem zbiorczego RR i WoP. Zamiast tego 

należałoby zatwierdzać raporty równoległe. Główny beneficjent będzie 

odpowiedzialny za dobrze i punktualnie przygotowane raporty oraz wykazy 

partnerów, przez co wzmocniona zostanie konieczność współpracy 

(transgranicznej) między partnerami. 

12 

► Redukcja tych treści raportów z realizacji projektu, które się powielają 

z częściami z wniosku o dofinansowanie, a w przypadku których 

prawdopodobnie nic się nie zmieniło od czasu przygotowania wniosku, 

np. współpraca transgraniczna podczas przygotowania projektu itp.  

13 ► Eliminacja pól raportu, w których beneficjent uzupełnia informacje dostępne 

z innych źródeł, przede wszystkim z danych w systemie monitorującym 

14 ► Rezygnacja z konieczności tłumaczenia zbiorczych raportów z realizacji projektu 

w przypadku, że nie potrzebuje go żadna z zainteresowanych stron.  

15 ► W przypadku konieczności zachowania dwujęzyczności raportów – 

poinformowanie beneficjentów o powodach. 

16 ► Redukcja liczby projektów, w których kontrolowane są współpraca 

transgraniczna i wpływ transgraniczny. 

17 ► Przeprowadzanie bardziej szczegółowej kontroli merytorycznej przebiegu 

projektów, współpracy i wpływu transgranicznego u próbki projektów. 

18 ► Ograniczenie liczby dokumentów wgrywanych do zestawienia wydatków.  
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2. Podejście do ewaluacji 

W celu opracowania zadania nr 2 przeprowadziliśmy analizę procesów administracji projektu 
z perspektywy beneficjenta i administratora. Zastosowane metody oraz wykorzystane źródła zostały 
szczegółowo opisane w Sprawozdaniu wstępnym Projektu z dnia 28.07.2019. 

Główne źródła informacji do opracowania zadania nr 2 Projektu obejmują: 

• Dokumentację programową programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

• Podręcznik beneficjenta, włącznie z załącznikami 

• Instrukcję wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji, modułu „Zamówienia publiczne” 

• Podręcznik zarządzania projektem w MS2014+ 

• System monitorujący MS2014+ i ekstrahowane z niego dane dot. projektów 

• Indywidualne wywiady półstrukturalne z próbką beneficjentów (6) 

• Półstrukturalne wywiady grupowe i indywidualne z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu 
(dalej również „WS”). 

Na podstawie analizy danych zastanych, analizy procesów i wywiadów opracowaliśmy dokumenty 
i materiały, o które opiera się niniejsze sprawozdanie. 

Dokumentacja robocza obejmuje: 

• Mapę procesów zarządzania wnioskiem 

• Na podstawie kroków w dokumentacji programowej została przeprowadzona analiza, 
a następnie został opisany cały cykl projektowy oraz kroki poszczególnych podmiotów. 

• Mapa procesów została przedyskutowana z przedstawicielami WS, a ewentualne rozbieżności 
zostały skorygowane. 

• Części mapy procesów zostały przedstawione w poniższym tekście w postaci schematów 
ilustrujących graficznie daną część procesu. 

• Studia przypadków dla próbki projektów 

• Na podstawie wywiadów z beneficjentami – pytania zadawane beneficjentom opierały się na 
scenariuszu zatwierdzonym przez Podmiot zamawiający. Pytania dotyczyły poszczególnych 
czynności podczas składania wniosków o zmianę, raportów z realizacji oraz wniosków 
o płatność, a także skomplikowanych kroków związanych z administracją. 

• Na podstawie informacji z MS2014+ dotyczących poszczególnych projektów. 

• W celu zilustrowania twierdzeń na konkretnych przykładach szczegóły ze studiów przypadków 
zostały podane w poniższym tekście. Przykłady znajdują się w szarych ramkach. 

• Analizę poszczególnych kroków procesu w MS2014+  

• Z pozycji beneficjenta mogliśmy dokonać jedynie częściowej symulacji składania wniosku 
o zmianę oraz wniosku o płatność (w środowisku testowym MS2014+). 

• Z pozycji administratora oceniliśmy i zatwierdziliśmy wniosek o zmianę. 

• Kroki w MS2014+ były oceniane na podstawie kryteriów podanych w Sprawozdaniu wstępnym. 
Kroki procesu były oceniane pod kątem: 
• Konieczności 

• Podstawy 

• Nakładów 
• Wykrytych problemów i defektów 

• Poziomu błędów 

• Opinii respondentów 

• Dublowania się kroków
1
 

 

 
1
 Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Sprawozdaniu wstępnym. 
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Niniejszy sprawozdanie zawiera podsumowanie informacji ze wszystkich wkładów i analiz. Z powodu 
złożoności oraz skomplikowania całego procesu w niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy jedynie 
kroki najbardziej istotne dla tej części Projektu. 

W żółtej ramce przy każdym z opisanych kroków procesu zarządzania wnioskiem przedstawione są 

rekomendacje. Konkretne przykłady są przedstawione w szarych ramkach przy poszczególnych 

krokach i oznaczone następującymi piktogramami zależnie od źródła: 

Przykład ze studiów przypadków 

Przykład z dokumentacji programowej (analiza danych 

zastanych)  

Przykład z systemu monitorującego  
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3. Wyniki ewaluacji – Proces administracji projektu 

W czasie trwania projektu beneficjent składa przede wszystkim (i) wniosek o płatność oraz (ii) raporty 
z realizacji oraz wnioski o zmianę. Składane przez beneficjenta raporty są następnie opracowane na 
poziomie administratorów przez różne podmioty, np. przez administratorów Wspólnego Sekretariatu, 
kontrolerów, pracowników Instytucji Zarządzającej (IZ) lub Komitetu Monitorującego (KM).  

W dalszej części tekstu przedstawiamy wnioski z oceny procesu administracji projektu 
uwzględniające zainteresowane podmioty. Wnioski podzielone są według rodzajów wniosków, tzn.: 

• Wnioski o zmianę 

• Złożenie wniosku o zmianę przez beneficjenta 
• Administracja wniosku o zmianę 

• Wnioski o płatność oraz raporty z realizacji 

• Raport z realizacji 
• Wnioski o płatność i zestawienia wydatków.
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3.1 Wnioski o zmianę 

Liczba wniosków o zmianę w projektach w programie Interreg jest bardzo wysoka. Dlatego warto 
przeanalizować proces i zidentyfikować możliwe kroki, które mogłyby efektywnośc administrowania 
zmian.  Wnioski o zmianę są w przypadku standardowych projektów Interreg bardzo częste, zarówno 
w porównaniu z liczbą wszystkich projektów, jak i co do liczby zmian w ramach jednego projektu. 

Według danych WS, który prowadzi rejestr zmian projektów, od rozpoczęcia okresu projektowego 
złożono 690 wniosków o zmianę. Z tego: 

• Liczba standardowych projektów z wnioskiem o zmianę – 144 

• Liczba realizowanych lub zakończonych z powodzeniem standardowych projektów – 171 

Liczba wniosków o zmianę podanych w czasie realizacji projektów jest wysoka, por. poniższa tabela. 
Liczba ponad 10 zmian w projekcie jest oznaczona żółtym kolorem, liczba ponad 20 zmian 

w projekcie jest oznaczona kolorem czerwonym.
2
 

Tabela 1. Liczba zmian w projektach 

Liczba zmian 
Liczba projektów z daną 

liczbą zmian 

1 33 

2 24 

3 18 

4 14 

5 10 

6 13 

7 5 

8 5 

9 6 

10 2 

11 3 

12 1 

13 1 

14 2 

16 1 

18 2 

21 1 

44 1 

Ogółem 144 

Istnieje kilka rodzajów zmian, o jakie beneficjent może złożyć wniosek, przy czym o każdym z nich 
decyduje inny podmiot. Przez to proces składania i rozpatrywania wniosków o zmianę staje się 
bardziej skomplikowany. 

O zmianach nieistotnych decyduje Wspólny Sekretariat lub kontroler. O istotnych zmianach decyduje 
Instytucja Zarządzająca lub Komitet Monitorujący. 

 
2
 Opracowane dane pochodzą ze WS.  
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Tabela 2. Liczba rodzajów zmian 

Rodzaj zmiany3 Liczba zmian 

Nieistotna 7 

Nieistotna – WS 149 

Nieistotna – kontroler 384 

Istotna 11 

Istotna – KM 18 

Istotna – IZ 98 

Ogółem 690 

Istotną oraz nieistotną zmianę określają Zalecenia Metodyczne nt. monitorowania implementacji EFIS 
(czes. Metodický pokyn pro monitorování implementace ESIF), jednak określenie konkretnej kategorii 
zmiany w poszczególnych przypadkach pozostaje w kompetencji IZ.   

Instytucja Zarządzająca programu ustaliła, iż większość zmian musi być zgłaszana przez beneficjenta 
za pomocą „wniosku o zmianę” (oprócz zmian terminów 
realizacji czynności kluczowych oraz planowanych 
osiągnięć, które można zgłosić w ramach raportu 
częściowego z realizacji), mimo iż nieistotne zmiany 
wystarczy zgłaszać tylko w raporcie z realizacji, według 
definicji Zalecenia Metodycznego. 

Składanie wniosków o nieistotną zmianę zwiększa 
obciążenie administracyjne beneficjentów, a przede 
wszystkim administratorów, którzy muszą pojedynczo 
oceniać i zatwierdzać wszystkie zmiany. 

 

 

Zalecenia 

► Umożliwienie składania wniosków o nieistotną zmianę wraz z Raportem z realizacji. 

► Korekta procesu z wnioskiem o nieistotną zmianę, który – w przypadkach, gdy zatwierdzenie 

nie jest konieczne (np. zmiana burmistrza) – powinien być objęty jedynie obowiązkiem 

oznajmienia o niej. 

 

  

 
3
 Dane zostały udostępnione przez WS, kategoryzacja wszystkich zmian nie jest dlatego taka sama, a kilka 

zmian nie zostało oznaczonych jako „istotne” i „nieistotne”. 

Beneficjenci muszą na 

przykład składać wniosek 

w przypadku, kiedy zmienia 

się burmistrz gminy. 

Informacja jest obowiązkowo 

publikowana w Centralnym Rejestrze 

Ewidencji (czes. Centrální registr 

oznámení). Taka zmiana zostaje 

prawdopodobnie zawsze zatwierdzona 

przez kontrolera.  
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3.1.1 Składanie wniosku o zmianę przez beneficjenta 

Złożenie wniosku o zmianę jest stosunkowo proste dla beneficjenta, jednak w większości przypadków 
beneficjent musi podjąć kilka dublujących się kroków, które zwiększają obciążenie administracyjne 
procesu. Ponadto, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów uczestniczących w zatwierdzaniu wniosków, 
w niektórych przypadkach proces zatwierdzenia wniosku trwa stosunkowo długo. 

W przypadku nieistotnych zmian zatwierdzanych przez kontrolera proces składania wniosku o zmianę 
przez beneficjenta przebiega jedynie w systemie monitorującym 

• Beneficjent uzupełnia uzasadnienie wniosku o zmianę w odpowiedniej zakładce „Wniosku 
o zmianę”, wpisuje datę wejścia zmiany w życie (która nie jest jednak ograniczona – można 
wpisać dowolny termin, np. przed rozpoczęciem czy po zakończeniu projektu). Następnie wybiera, 
czego dotyczy zmiana – udostępniona zostaje odpowiednia zakładka, po czym beneficjent 
dokonuje jej edycji. Beneficjent podpisuje elektronicznie4 wniosek o zmianę i wysyła go. 

W przypadku bardziej znaczącej zmiany, tj. nieistotnej zmiany zatwierdzanej przez WS lub istotnej 
zmiany, beneficjent uzupełnia szczegóły nie tylko w MS2014+ (taki sam przebieg jak powyżej), lecz 
również w karcie zmiany. Karta zmiany dołączana jest do wniosku o zmianę w MS2014+. 

• Karta zmiany musi zostać uzupełniona w obu językach i zawiera takie punkty jak: przyczyny 
zmiany, wpływ zmiany na współpracę transgraniczną i wpływ transgraniczny. Beneficjent 
wprowadza pierwotne oraz nowe wartości poszczególnych części, o których zmianę wnosi. 

Proces złożenia wniosku o istotną zmianę, która jest zatwierdzana przez IŻ, został zilustrowany na 
poniższym schemacie. 

 
4
 Żeby zapoznać się z opisem ustawienia podpisu elektronicznego, por. zadanie nr 1.  
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Schemat 1. Proces rozpatrywania wniosku o istotną zmianę 

Zmiany istotne

- Zgasza Partner Główny

- wniosek o zmianę musi być podpisany 

podpisem elektronicznym

- zmianę należy uwzględnić w Decyzji/ Umowie 

(nie dotyczy Porozumienia o współpracy)

- el podpis organu statutowego PG

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 26  Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (CZ i PL)

 

 

WS sprawdza kompletność i poprawność 

danych w liście zmian i wniosku u zmianę 

Do zatwierdzenia IZ 

IZ zaakceptowało 

zmianę?

 Przygotuje aneks do umowy dotyczącej 

projektu

( aneks do umowy") 

CZ PG?

Przygotowuje propozycję Decyzji o zmianie 

decyzji dotyczącej udzielenia dofinansowania 

( decyzja o zmianie") 

Podpisanie originału 

Podpisuje i zatrzymuje 

oryginał

Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

TAK

TAK

NIE

Podpisany oryginał

Podpisanie originału 
Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

Podpisany oryginał

PL PG 

Odrzucenie wniosku o 

zmianę = ostateczne 

(nie można się 

odwołać)

NIE

Informuje PG o odrzuceniu wniosku i powodach 

oraz informuje kontrolerówInformuje 

Informuje 

Informuje 

Informuje 

 

Beneficjenci akceptują proces złożenia wniosku o zmianę i nie mają poważniejszych zastrzeżeń co do 
jego przebiegu. 

 

Zalecenia 

► Podjęcie decyzji, który z systemów powinien być używany w przypadku opisanych wniosków 

(MS2014+ czy karty zmiany) i rozwinięcie go tak, aby odpowiadał na wszystkie potrzeby 

zainteresowanych podmiotów (beneficjentów i administratorów zmian) oraz aby czynności się 

nie dublowały. 

► Ograniczenie możliwości wprowadzania dat w systemie monitorującym oraz wybierania 

możliwości nieistotnych dla danego projektu, np. ustawiania daty wejścia zmiany w życie 

spoza okresu trwania projektu. 
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3.1.1.1 Śledzenie zmian między partnerami 

System monitorujący nie umożliwia między partnerami wzajemnego śledzenia zmian, o które 
wnioskują partnerzy (partnerzy mogą wnioskować o nieistotne zmiany sami). Może to być 
problematyczne przede wszystkim z powodu zmian budżetu, które są częste. 

Szczegółowy budżet podaje się we wniosku o dofinansowanie w formacie excel, jako załącznik. 
Podczas jego zmian (jeden budżet zawiera karty dla poszczególnych partnerów) partnerzy nie 
zawsze mają do dyspozycji ostatnią wersję budżetu – poszczególni partnerzy mogą sami korygować 
własny budżet w ramach wniosku o nieistotną zmianę. Może się zatem z łatwością zdarzyć, że 
główny partner, który odpowiada za projekt, nie wie o wszystkich zmianach zachodzących 
w projekcie. Jednocześnie może się zdarzyć, że partner wnioskuje o zmianę przedkładając 
nieaktualny budżet. 

W tym przypadku trzeba brać pod uwagę to, że celem projektów jest współpraca partnerów, dlatego 
zadaniem i odpowiedzialnością partnera głównego jest gromadzenie wszystkich sugestii oraz zmian 
partnerów w trakcie realizacji projektu.  

Trudniejsza administracja zmian między partnerami zwiększa obciążenie administracyjne również na 
administratorów, którzy muszą kontrolować, czy podawane przez partnerów zmiany zawierają 
najbardziej aktualne informacje, oraz ewentualnie informować o błędzie.  

Zalecenia 

► Zmiana ustawień system tak, aby poszczególni partnerzy mieli prosty wgląd do nieistotnych 

zmian przeprowadzanych przez partnerów, bez konieczności interwencji partnera głównego – 

np. automatyczne zapisywanie w systemie zmian dot. bieżącego budżetu u wszystkich 

partnerów projektu oraz informowanie o jego aktualizacji.  

3.1.1.2 Konsekwencje procesu wniosku o zmianę 

Z perspektywy beneficjentów zatwierdzanie wniosków o zmianę może trwać długo, powodując 
opóźnienie w kolejnych czynnościach projektu.  

Beneficjenci składają wniosek o zmianę jak najszybciej, żeby zmiana mogła zostać zatwierdzona, 
zanim wejdzie w życie. Dotyczy to na przykład zmian budżetu, które muszą zostać zatwierdzone, 
zanim beneficjenci złożą wniosek o płatność, w której chcą wykazać zmianę. Bez zatwierdzenia 
zmiany wykazane wydatki nie będą kwalifikowalne.  

 Według wypowiedzi niektórych beneficjentów 
zatwierdzanie wniosku, które może się przeciągnąć 
nawet na kilka miesięcy, zatrzymuje harmonogram 
projektu, w którym należy co 6 miesięcy składać 
częściowe wykazy oraz raporty z realizacji. 

 

Zalecenia 

► Zastąpienie procesu z wniosku o nieistotną zmianę na obowiązek zgłaszania zmiany, jeżeli 

zatwierdzenie zmiany nie jest konieczne. 

 
5
 Według danych otrzymanych od WS, z 690 wniosków o zmianę jedynie 230 zawierało datę 

zatwierdzenia/odrzucenia. Średni czas między podanym terminem złożenia wniosku 
a zatwierdzeniem/odrzuceniem wynosi 36,4 dni. 

Średni czas zatwierdzania 

wniosku dla próbki 

wniosków o zmianę (230) 

wynosi 36,4 dni od czasu jego 

podania.
5
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3.1.2 Zarządzanie wnioskiem o zmianę  

Proces zarządzania wnioskiem o zmianę przebiega obecnie na dwóch poziomach: 

 

Ze względu na to, że proces zarządzania wnioskiem przebiega na dwóch różnych platformach, 
niektóre kroki się dublują, zwiększając w ten sposób obciążenie administracyjne zatwierdzania zmian 
w projektach, co jest częste w opisywanym programie.  

Administratorzy ze Wspólnego Sekretariatu otrzymują przez system monitorujący wniosek o zmianę, 
który odnotowują i przydzielają odpowiedniemu podmiotowi, podejmującemu kolejne decyzje na temat 
zmiany. 

Według wypowiedzi administratorów, ze względu na to, że moduł zmian w systemie monitorującym 
przez długi czas nie działał, powstał zastępczy proces do zatwierdzania zmian poza systemem. Mimo 
iż moduł zmian już funkcjonuje, wciąż korzysta się także z alternatywnego procesu zatwierdzania 
i dochodzi w ten sposób do niezamierzonego pokrywania się procesów. Każdy z nich (ale zwłaszcza 
proces poza MS2014+) ma według administratorów swoje zalety, dlatego utrzymywane są oba. 

W przeciwieństwie do MS2014+, proces przebiegający poza systemem (karta zmian w edytorze 
tekstu) jest w stanie zanotować więcej informacji, przede wszystkim komentarze poszczególnych 
podmiotów/osób, które biorą udział w procesie zatwierdzania. Uzupełniona karta zmian zostaje 
wgrana do systemu monitorującego, a w niektórych przypadkach jest wysyłana do beneficjentów 
telegramem (według „Podręcznika” karta wgrywana jest jedynie do sekcji „Dokumenty”, ze studiów 
przypadków wynika jednak, że czasami jest także załączona do wiadomości). Oprócz tego zmiana 
musi zostać zatwierdzona także w systemie w module zmian. 

Cały proces przebiega na dwu poziomach, ale i tak wszystko jest ostatecznie wgrywane do systemu 
monitorującego. 

 

Ze względu na to, że system monitorujący nie potrafi obecnie wygenerować wykazu wszystkich zmian 
w projektach, WS prowadzi ten wykaz oddzielnie. Lista zawiera kompletny przegląd o zmianach 
całego programu, więc jest użyteczna. Ze względu na to, że prowadzona jest ręcznie, nie zawsze jest 
kompletna i jednolita pod względem terminologii. 

W przypadku istotnej zmiany, według zasad konieczne jest, aby została wydana Decyzja w sprawie 
zmiany decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania / Decyzja w sprawie zmiany decyzji w sprawie 
udzielenia dofinansowania / Aneks do umowy dotyczącej projektu, którą/-y musi podpisać IZ oraz 
beneficjent. Proces ma podobne cechy do wydania Aktu Prawnego na początku realizacji projektu, 
tzn. wszystkie dokumenty są wydawane, podpisywane, przesyłane pocztą oraz skanowane ponownie 
do systemu monitorującego. 

Zalecenia 

► Podjęcie decyzji, którego systemu należy używać do zarządzania wnioskiem (MS2014+ czy 

karty zmiany) i zmienić system tak, żeby odpowiadał potrzebom zainteresowanych podmiotów 

(beneficjentów i administratorów zmian), a czynności się nie dublowały. 
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► Umożliwienie generowania z systemu monitorującego kompletnego wykazu zmian 

w projektach. 

► W przypadku zachowania przeglądu o zmianach w Excelu we WS, dotrzymywanie 

ujednoliconej oraz kompletne uzupełnianie informacji o zmianach w projektach. 

► Elektronizacja wydawania wspomnianego Aktu Prawnego oraz stosowanie podpisu 

elektronicznego, por. Sprawozdanie końcowe dla zadania nr 2. 
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3.2 Raporty z realizacji i wnioski o płatność 

Raporty z realizacji projektu (RR) oraz wnioski o płatność (WoP) są ważnymi etapami wszystkich 
projektów. Do tej części włączają się oprócz beneficjentów przede wszystkim kontrolerzy 
odpowiadający za kontrolę wszystkich raportów. Wspólny Sekretariat w bardzo niewielkim stopniu 
ingeruje w kontrolę części RR.  

W ramach programu Interreg regułą jest składanie częściowych wykazów dokumentów oraz 
częściowych raportów z realizacji dla poszczególnych partnerów. Zgodnie z zasadami omawianego 
PO raporty częściowe i wykazy są najpierw oceniane i zatwierdzane przez kontrolerów. Dopiero 
następnie partner główny zestawia i składa zbiorczy RR i WoP. 

Konieczność zatwierdzenia wszystkich raportów częściowych przed złożeniem raportu ogólnego 
powoduje opóźnienia w wypłacaniu beneficjentom środków finansowych. 

 

Wykazy częściowe musi złożyć każdy partner do 30 dni od zakończenia okresu 
monitorowania (6 miesięcy, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu). W ciągu 60 
dni kontroler przeprowadza kontrolę. Zbiorczy raport z realizacji projektu oraz WoP 
musi następnie złożyć główny beneficjent do 120 dni od zakończenia danego okresu 
monitorowania. 

Przykładowo w jednym przypadku zbiorczy RR za okres monitorowania od 01.10.2015 

do 31.07.2016 był w rzeczywistości złożony dopiero 08.06.2017 (powinna być złożona 

do 28.11.2016).  Zbiorczy RR został złożony o 192 dni później niż planowano z powodu 

zwrotu do zmiany dwóch częściowych RR.   

Zalecenia 

► Rezygnacja z zatwierdzania wykazów częściowych i częściowych raportów z realizacji projektu 

przed złożeniem zbiorczego RR i WoP. Zamiast tego należałoby zatwierdzać raporty 

równoległe. Główny beneficjent będzie odpowiedzialny za dobrze i punktualnie przygotowane 

raporty oraz wykazy partnerów, przez co wzmocniona zostanie konieczność współpracy 

(transgranicznej) między partnerami. 
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3.2.1 Raporty z realizacji projektu 

W niektórych przypadkach informacje w raportach z realizacji są podobne do informacji podawanych 
we wnioskach o dofinansowanie. Zwiększa to obciążenie administracyjne dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów.  

Raporty z realizacji projektu można analizować z perspektywy beneficjenta oraz z perspektywy 
kontrolera. Mniejszą rolę odgrywa w procesie również WS, który ocenia współpracę transgraniczną 
oraz wpływ transgraniczny. Ocena jest zatem jedynie zadaniem podwykonawczym dla kontrolerów, 
którzy są odpowiedzialni za kontrolę całego RR.  

3.2.1.1 Złożenie przez beneficjenta raportu z realizacji projektu  

Zgodnie z ustalonym z góry harmonogramem główni partnerzy składają zbiorczy raport z realizacji 
projektu (w MS2014+). Ma on podsumowywać wszystkie czynności zrealizowane w ramach projektu 
w okresie monitorowania.  Jednak raport zawiera także pola, które są identyczne lub bardzo podobne 
do pytań, na które należało odpowiedzieć we wniosku o dofinansowanie. Prowadzi to często do tego, 
że beneficjenci powtarzają podobne/takie same informacje jak te, które wpisali we wniosku. Ponadto 
raport zawiera też pola, w których beneficjenci uzupełniają informacje możliwe do wyszukania 
z innych miejsc systemu monitorującego lub informacje, których powód konieczności wypełniania jest 
niejasny, mimo iż ich uzupełnienie jest wymagające. 

Dublujące się pola 

Z porównania próbki wniosków o dofinansowanie oraz raportów z realizacji wynika, że następujące 
pola są często jedynie kopiowane do RR z wniosków o dofinansowanie. Ponadto beneficjenci często 
kopiują je również między poszczególnymi RR w czasie trwania projektu. 

• Czynności kluczowe – przygotowanie projektu, realizacja projektu, ewentualnie opis dalszych 
czynności kluczowych  

• Współpraca transgraniczna – przygotowanie projektu, wspólna realizacja, wspólny personel 

• Wpływ transgraniczny – rzeczywisty wpływ terytorialny realizowanych czynności 

• Zasady horyzontalne – wspieranie równych szans i niedyskryminacja, zrównoważony rozwój, 
promowanie równych szans mężczyzn i kobiet 

Dalszymi wymaganiami w RR, które beneficjenci uzupełniają, a które pojawiają się już gdzie indziej, 
są: 

• Kontrole – beneficjent wybiera kontrole z listy kontroli przeprowadzonych w projekcie, a następnie 
musi uzupełnić stwierdzenia kontrolne, jeżeli miały miejsce, oraz związane z nim środki 
naprawcze. Opisywane dane znajdują się już w systemie, a kontroler ma do nich dostęp.  

Dwujęzyczność raportu z realizacji projektu 

Zbiorczy raport z realizacji projektu jest ponownie pisany w obu językach, raporty częściowe są 
pisane jedynie w języku danego partnera. Raport zbiorczy zostaje przedłożony kontrolerowi partnera 
głównego.  Z wypowiedzi niektórych beneficjentów wynika, że przekład raportów jest wymagający pod 
względem nakładów czasowych i finansowych, przy czym beneficjenci nie dostrzegają jego wartości 
dodanej. Niektórzy kontroleri mają podobny pogląd. 

Zalecenia 

► Redukcja tych treści raportów z realizacji projektu, które się powielają z częściami z wniosku 

o dofinansowanie, a w przypadku których prawdopodobnie nic się nie zmieniło od czasu 

przygotowania wniosku, np. współpraca transgraniczna podczas przygotowania projektu itp.  

► Eliminacja pól raportu, w których beneficjent uzupełnia informacje dostępne z innych źródeł, 

przede wszystkim z danych w systemie monitorującym 
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3.2.1.2 Kontrola współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego 

Częścią zbiorczego raportu z realizacji projektu są informacje o przebiegu projektu w obszarze 
współpracy i wpływu transgranicznego. Wymienione informacje sprawdza WS, powierzony przez 
kontrolera głównego beneficjenta. Kontrola współpracy i wpływu transgranicznego ma miejsce 
u wszystkich projektów, które złożą raport z realizacji. WS wykonuje ją na podstawie informacji 
podanych w raporcie.  

Nawiązując do poprzedniego rozdz. 2.2.1.1, należy wziąć pod uwagę również to, że wielu 
beneficjentów kopiuje niektóre z pól o współpracy/wpływie z wniosku projektowego, który WS już 
czytał po jego otrzymaniu. Dlatego w przypadku, że niektóre pola są częściowo skopiowane, kontrola 
zwiększa obciążenie pracowników WS, którzy muszą wszystko przeczytać i zatwierdzić.  

Zalecenia 

► Rezygnacja z konieczności tłumaczenia zbiorczych raportów z realizacji projektu 

w przypadku, że nie potrzebuje go żadna z zainteresowanych stron.  

► W przypadku konieczności zachowania dwujęzyczności raportów – poinformowanie 

beneficjentów o powodach.  

Zalecenia 

► Redukcja liczby projektów, w których formalnie kontrolowane  (za biurkiem) są współpraca 

transgraniczna i wpływ transgraniczny. 

► Przeprowadzanie bardziej szczegółowej kontroli merytorycznej przebiegu projektów, 

współpracy i wpływu transgranicznego u próbki projektów. 
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3.2.2 Wnioski o płatność i zestawienia wydatków 

Wnioski o płatność są składane przez głównych beneficjentów na podstawie częściowych zestawień 
wydatków. Z wypowiedzi beneficjentów wynika, że najtrudniejszą częścią jest wgrywanie kompletnej 
dokumentacji do zestawienia wydatków. Według beneficjentów, wgrywanie dużej liczby dokumentów 
jest często bardziej skomplikowane z powodu (nie)funkcjonowania systemu monitorującego oraz 
ograniczenia rozmiaru załączników (stanowi to problem szczególnie w przypadku zamówień 
publicznych).  

Niektórzy beneficjenci, szczególnie ci, którzy nie mają 
wielu doświadczeń z funduszami europejskimi, uważają 
także, że limit uzupełniania informacji do zestawienia jest 
zbyt krótki.  

Ponadto beneficjenci muszą brać pod uwagę wnioski 
o zmianę w projektach. Zestawienia częściowe i wydatki 
w nich nie mogą być zatwierdzone, jeżeli są przedmiotem 
wniosku o zmianę. Np. jeżeli beneficjent wnioskuje 
o zmianę kategorii budżetowej wydatku, konieczne jest 
wcześniejsze zatwierdzenie zmiany – dopiero później 
może domagać się pokrycia wydatku w zmienionej 
formie. Ze względu na czas zatwierdzania, który został 
opisany powyżej, por. rozdz. 2.1.1.2, w niektórych 
przypadkach trzeba czekać przed złożeniem zestawienia.  

Perspektywa kontrolerów na proces kontroli wniosków o płatność i raportów z realizacji 
projektu zostanie opisana w zadaniu 4. 

 

 

Beneficjenci mają 5 dni 

roboczych na uzupełnienie 

RR / zestawienia wydatków / 

WoP.  

W przypadku, kiedy beneficjent jest 

częścią większej organizacji, w której 

jedynie najwyższy przedstawiciel jest 

upoważniony do podpisywania 

dokumentów, a dokument musi być 

podpisany, trzeba zmieniać terminy 

oficjalnego złożenia z powodu 

formalnego podpisu. 

Zalecenia 

► Ograniczenie liczby dokumentów wgrywanych do zestawienia wydatków.  
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