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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 (dalej zwanego również 

„Projektem” lub „Ewaluacją”). Wykonawcą projektu jest Ernst & Young, s.r.o. (dalej zwany również „EY”) 

na podstawie umowy z dn. 28 czerwca 2019, zawartej między EY a Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego (dalej zwanym również „MRR” lub „Podmiotem zamawiającym”). 

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 

pierwszego zadania tj. Ewaluacji zarządzania wnioskiem w MS2014+.  

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: 

► Czy zarządzanie wnioskiem w MS2014+ zawiera jedynie stosowne i niezbędne czynności? 

 Proces zarządzania wnioskiem zawiera kroki potrzebne do złożenia oraz oceny wniosków. 

Jednak cały proces trwa długo i jest wymagający pod względem administracyjnym dla 

wszystkich zainteresowanych podmiotów. W niektórych przypadkach można wskazać zadania 

częściowe po stronie wnioskodawcy i administratora, których usunięcie/uproszczenie 

poprawiłoby efektywność procesu administracji wniosku dla jednej lub obu stron, a także 

przyspieszyłoby ten proces. Kroki dotyczą zarówno procesów systemu monitorującego 

MS2014+, jak i kroków wynikających z zasad programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska.  

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne zostały wykorzystane różne źródła informacji, 

np. dokumentacja programowa, analiza danych z MS2014+, informacje i doświadczenia 

wnioskodawców oraz administratorów. Następnie informacje zostały podsumowane w mapie 

procesów, analizie poszczególnych kroków oraz studiach przypadków, na których opiera się również 

niniejsze sprawozdanie. Na podstawie analiz i ustaleń dotyczących poszczególnych kroków 

sformułowaliśmy dla nich zalecenia. 
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Sprawozdanie składa się z następujących części: 

1. Podejście do ewaluacji  

2. Wyniki ewaluacji – proces zarządzania wnioskiem projektowym 

a. Proces składania wniosku – perspektywa wnioskodawcy  

b. Proces administracji wniosku – perspektywa administratora.  

 

Główne zalecenia obejmują: 

 Proces składania wniosku – perspektywa wnioskodawcy 

Oznacenie Zalecenia 

1 

► Redukcja liczby pytań ogólnych opisujących projekt tak, aby w mniejszym 

stopniu się pokrywały. Jednocześnie w przypadku każdego pytania należy w 

jasny sposób określić zakres, jaki mają obejmować (np. za pomocą pytań 

szczegółowych/pomocniczych, wytłumaczenia każdego z pól). 

• Treść pierwszych czterech pól (problem rozwiązywany w projekcie, przyczyny 

projektu, cele projektu oraz spodziewane zmiany) jest bardzo podobna, 

dlatego mogłyby zostać połączone, a wnioskodawca uzupełniałby w ten 

sposób jedynie trzy pola (z jasno zdefiniowaną strukturą dla wszystkich pól). 

• Cały opis projektu mógłby zostać ograniczony na jeden tekst. W takim 

przypadku należy określić w Podręczniku lub MS, co dokładnie powinno się 

znaleźć w danym tekście (tj. problem, przyczyny, cele, spodziewane zmiany, 

realizowane czynności oraz grupy docelowe). 

2 

► W przypadku zachowania pytań należy ograniczyć liczbę znaków tak, żeby 

wnioskodawca nie odnosił wrażenia, że musi obszerniej opisać problem i 

zawrzeć w opisie to, co znajduje się w odpowiedziach na pozostałe pytania. 

3 

► Połączenie zakładek o lokalizacji – wytworzenie jednej przejrzystej zakładki, 

w której wnioskodawca specyfikuje wszelkie rodzaje lokalizacji projektu dla 

wszystkich podmiotów. 

4 

► Doprecyzowanie w dokumentacji powodów wyboru lokalizacji projektu oraz 

wskazanie wnioskodawcom, jaki poziom administracyjny byłby najbardziej 

odpowiedni. 

5 

► Podawanie zasad „Współpracy transgranicznej” w całości wniosku, tj. 

uzupełnianie jedynie „Kluczowych działań” z naciskiem na wymienione wyżej 

zasady. 

6 
► Zwiększenie limitu znaków w opisie „Kluczowych działań”, żeby stworzyć 

miejsce do podania kryteriów „Współpracy transgranicznej”. 

7 
► Uproszczenie opisu uzupełniania „Kluczowych działań” w „Poradniku 

przygotowania wniosku”, np. w kwestii promocji. 
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• Podanie przykładowych „elementów obowiązkowej promocji” w części 

„Działania informacyjne i promocyjne” oraz opisanie różnic między nimi 

a „działaniami związanymi z promocją i informowaniem”. 

• Koncentracja na konkretnych czynnościach, obniżenie zasięg opisu kontekstu 

transgranicznego – ze względu na to, że jest już wymieniany we „Współpracy 

transgranicznej”. 

8 

► Uproszczenie nazw/definicji wskaźników w całej dokumentacji programowej. 

• Na przykład „Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o 

podniesionej atrakcyjności” oraz „Liczba elementów infrastruktury 

udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego” wydają się skomplikowane i wymagają od wnioskodawców 

wyszukania bardziej szczegółowego wytłumaczenia. 

9 

► Ujednolicenie terminologii w całej dokumentacji programowej, jasne 

wytłumaczenie, do czego służą wskaźniki i ich śledzenie oraz w jaki sposób jest 

korzystne dla wnioskodawców/beneficjentów. 

10 
► System monitorujący powinien ukazywać jedynie wskaźniki odpowiednie dla 

konkretnego typu projektu/naboru/osi priorytetowej. 

11 
► Ocena kryteriów „Współpracy transgranicznej” i „Wpływu transgranicznego” 

w całości wniosku. 

12 

► Uproszczenie opisu kryteriów „Współpracy transgranicznej” i „Wpływu 

transgranicznego” poprzez ograniczenie liczby znaków lub rozważenie 

konieczności zachowania samodzielnych opisów wymienionych kryteriów. 

13 
► Uzupełnienie systemu tak, aby wszystkie punkty miały dwa pola: jedno na tekst 

w języku czeskim, drugie na tekst w języku polskim. 

14 

► Rozważenie konieczności podawania wszystkich informacji w obu wersjach 

językowych (np. możliwość zostawienia dwujęzyczności jedynie przy częściach, 

które są oceniane pod kątem merytorycznym przez oceniających – jakość 

i wpływ transgraniczny). 

15 

► Rewizja oznaczenia pól we wniosku w MS2014+ tak, aby ich kolor zgadzał się 

z wymaganiami podczas oceny, tj. obowiązkowością/opcjonalnością 

uzupełnienia danego pola. 

16 

► Przeanalizowanie konieczności istnienia pól opcjonalnych we wniosku, 

ewentualnie jednoznaczne oznaczenie w systemie, dla kogo i w jakim 

przypadku wypełnienie nieobowiązkowego pola jest pomocne, żeby nie 

obciążać tym wnioskodawców, dla których nie odgrywa ono żadnej istotnej roli. 

17 

► Powiązanie funkcji w systemie w zależności od podanych już/wybranych 

informacji, tzn. ograniczenie możliwości wyboru (w zależności od naboru, 

rodzaju wnioskodawcy itp.) – uniknie się wtedy konieczności wybierania 

z jednej możliwości wyboru. 
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18 

► Korekta funkcji kontroli wniosku tak, aby kontrolowane były również błędy 

rzeczowe (nie treść), np. żeby uzupełnione terminy odpowiadały czasowi 

trwania projektu. 

19 

► Kontrola mogłaby wskazywać błędy i ewentualnie polecać ponowne 

skontrolowanie niektórych części, czy informacje wypełnione są poprawnie, 

np. w przypadku krótkiego tekstu. 

20 

► Ograniczenie wykazywania zeskanowanych dokumentów, które mogą zostać 

podpisane elektronicznie; rozważenie możliwości wykorzystania jednego 

podpisu dla całego wniosku (oprócz umów partnerskich) w ramach podpisu 

elektronicznego i finalizacji wniosku. 

21 
► Ograniczenie wykazywania załączników, które można odszukać w innych, 

publicznych rejestrach. 

22 
► Zapewnienie stabilnego, bezproblemowego działania podpisu elektronicznego 

w systemie monitorującym. 

 Proces administracji wniosku – perspektywa administratora 

Oznacenie Zalecenia 

23 

► Digitalizacja procesu oceny wymagań formalnych i kontroli kwalifikowalności – 

na poszczególne pytania karty kontrolnej powinno odpowiadać się w systemie 

monitorującym. System monitorujący powinien mieć krótki czas reakcji oraz 

ustawienia przyjazne dla pracujących w nim administratorów. 

24 
► Obecność jedynie takich zakładek i pól w systemie, które są istotne dla 

kontroli/oceny, aby niepotrzebnie nie obciążać użytkowników. 

25 

► W przypadku dalszego korzystania z wykazów kontrolnych: 

• Podpisywanie wykazów kontrolnych podpisem elektronicznym. 

• Ujednolicenie terminologii wykazów kontrolnych oraz pytań w systemie.  

• System monitorujący powinien wiedzieć i kontrolować, czy obowiązkowe dla 

danego procesu/kroku załączniki (wykazy kontrolne) zostały wgrane, a w 

przypadku negatywnego wyniku kontroli wezwać do uzupełnienia. 

26 

► Opisywanie w systemie monitorującym niedostatków wniosków projektowych, 

które są przedmiotem, tak, aby informacje były łatwe do wyszukania, 

transparentne oraz możliwe do wykorzystania do opracowania danych. 

27 

► Digitalizacja generowania wezwań do uzupełnienia wniosku projektowego tak, 

aby administrator jedynie uzupełniał konkretne dane dotyczące projektu. 

Polecana jest tu digitalizacja na podstawie elektronicznych wykazów 

kontrolnych, uzupełnianych przez administratorów podczas kontroli 

kwalifikowalności bezpośrednio w systemie monitorującym, por. wyżej, 

rozdz. 3.2.1.1. 
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28 

► Uzupełnianie drugiego WK (po wezwaniu do uzupełnienia) jedynie 

w obszarach, które są kontrolowane. WK powinien być automatycznie 

generowany na podstawie obszarów, które zostały uzupełnione. 

29 
► Zrezygnowanie z konieczności manualnego podpisywania przesyłanego 

wezwania do uzupełnienia. 

30 
► Elektronizacja wykazów kontrolnych, podobnie jak w przypadku kontroli 

kwalifikowalności, por. wyżej, rozdz. 3.2.1.1. Elektroniczne podpisywanie WK. 

31 

► Rozważenie pokrywania się ocenianych obszarów, eliminacja dublujących się 

pytań. 

• Np. pytania „Jaka jest wartość dodana wspólnej realizacji projektu” oraz 

„W jakim stopniu projekt przyczynia się do łączenia pogranicza” mogą zostać 

połączone w jedno.  

32 

► Uproszczenie systemu oceny: 

• Np. dostateczne wytłumaczenie przydzielenia poszczególnych punktów 

wnioskodawcom; ułatwienie wyszukiwania informacji, większa 

transparentność oraz możliwość wykorzystania do opracowania danych.  

• Np. redukcja przypisywania wagi do pytań.  

33 
► Opracowanie bardziej konkretnej i pomocnej „Metodyki kontroli i oceny”, aby 

bardziej ujednolicić perspektywy oceniających na konkretne obszary i punkty. 

34 

► Zwołanie (fizyczne) Wspólnego Panelu Ekspertów jedynie do oceny projektów, 

co do których eksperci mają bardzo odmienne opinie (dzięki konkretniejszej 

„Metodyce” ocena poszczególnych wnioskodawców powinna być bardziej 

jednolita). Przydzielenie projektom bez znacznych różnic w ocenie (opiniach) 

średniej oceny na podstawie ocen poszczególnych oceniających. 

35 
► Automatyzacja tworzenie listy rankingowej projektów poleconych do 

dofinansowania przez Komitet Monitorujący. 

36 ► Automatyczne generowanie aktu prawnego w systemie monitorującym  

37 ► Elektronizacja podpisu aktu prawnego (Decyzja/Umowa). 
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