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1. Główne ustalenia i zalecenia 

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.  

 

Szczegółowe zalecenia dla poszczególnych części raportu podano poniżej, w zależności od struktury 

raportu. W poniższym tekście zalecenia te przedstawiono w kontekście ustaleń dla każdego obszaru. 

1.1 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. 
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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. 

• 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. 
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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. 

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. 

1.2 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. 
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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. 

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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2. Podejście do ewaluacji 

W celu opracowania zadania nr 1 przeprowadziliśmy analizę procesów administracji wniosku 
z perspektywy wnioskodawcy 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 1 Projektu obejmują: 

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

• Podręcznik wnioskodawcy, włącznie z załącznikami 
• Poradnik przygotowania wniosku 
• Metodykę kontroli i oceny wniosków, włącznie z załącznikami 

• Podręcznik zarządzania projektem w MS2014+ 

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

• Indywidualne wywiady półstrukturalne z próbką wnioskodawców (8) 

• Indywidualne wywiady półstrukturalne z próbką ekspertów zewnętrznych (3) 

• 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 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 daną część procesu. 

• Studia przypadków dla próbki projektów 

• W przypadku 8 projektów został kompleksowo oceniony proces przygotowania, złożenia oraz 
oceny wniosku. Głównym źródłem informacji były dane z MS2014+ oraz wnioskodawcy.  
• Wywiady z wnioskodawcami – pytania zadawane wnioskodawcom opierały się na 

scenariuszu zatwierdzonym przez Podmiot zamawiający. Pytania dotyczyły poszczególnych 
czynności podczas składania wniosku projektowego, skomplikowanych kroków oraz 
procesu ewaluacji i komunikacji z administratorami wniosków. 

• Dane z MS2014+ dotyczące poszczególnych wniosków i ich oceny. 
• W celu zilustrowania twierdzeń na konkretnych przykładach w poniższym tekście opisujemy 

niektóre szczegółowe sytuacje ze studiów przypadków. Przykłady znajdują się w szarych 
ramkach. 

• Analizę poszczególnych kroków procesu w MS2014+  

• Dokonaliśmy symulacji wypełnienia oraz złożenia testowego wniosku projektowego 
w środowisku testowym systemu monitorującego z perspektywy wnioskodawcy. 

• Z pozycji administratora oceniliśmy i zatwierdziliśmy wniosek. 
• 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 
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• Dublowania się kroków
1
 

• Niektóre (stosowne) kroki ocenialiśmy ponadto pod kątem transparentności, np. przy ocenie 
wniosków ocenialiśmy nie tylko podstawę, konieczność itp., ale również to, czy informacje są 
dostępne i zrozumiałe dla wnioskodawców. 

Niniejsze 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. Ze względu na wzajemne powiązania niektórych kroków 
informacje przedstawione są również w kolejnych sprawozdaniach 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  

                                            
1
 Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Sprawozdaniu wstępnym. 
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3. Wyniki ewaluacji – Proces zarządzania wnioskiem 
projektowym 

Proces zarządzania wnioskiem projektowym jest opisany z perspektywy wnioskodawcy 
i administratora. Dalej opisane są obszary z potencjałem optymalizacji zarządzania wnioskiem. 

Cały proces od złożenia wniosku do podpisania aktu prawnego trwa przeciętnie 255 dni.
2
 Ze względu 

na to, że proces zarządzania wnioskiem w opisywanym programie można oznaczyć jako stosunkowo 
długi, stosowna jest analiza poszczególnych kroków procesu oceny w celu wykrycia dublujących się 
czy zbędnych czynności. Usunięcie ich umożliwiłoby skrócenie czasu niezbędnego do oceny, 
zatwierdzenia wniosku i podpisu aktu prawnego. Długość procesu różni się u poszczególnych osi 
priorytetowych oraz na przestrzeni lat trwania programu, kiedy na jego przebieg miały wpływ czynniki 
zewnętrzne, np. działanie systemu monitorującego. Terminy można rozróżnić na podstawie statusów 
przypisywanych wnioskom, np. status rejestracji wniosku, spełnienie wymagań formalnych i 
kwalifikowalności, spełnienie oceny merytorycznej itp. 

Trend ten jest jednak pozytywny, a średnia długość całego procesu jest zawsze krótsza z roku na 

rok.
3
Na podstawie danych z MS2014+ można zaobserwować różnice między poszczególnymi 

statusami. Przeciętnie najdłuższy czas upływa między statusem „rekomendowany do finansowania” 
a zawarciem aktu prawnego (119 dni). W tym czasie wnioskodawcy uzupełniają obowiązkowe 
załączniki do wniosku, które są niezbędne do wydania aktu prawnego. Proces oceny trwa średnio 190 
dni, z których poszczególne części oceny trwają średnio 89, 44 i 57 dni, por. poniższa tabelka.  

Schemat 1 Średnia liczba dni między poszczególnymi statusami, zbiorowo dla wszystkich OP i lat 

Tabela 1. Legenda ke schematu 1 

Nazywanie 
Ocena 

kwalifikowalność 
Ocena 

merytoryczna 

Rekomendowa 
ny do 

finansowania  
Zawarcia AP  Projekt z AP 

Status  
PP21, PP22, 
PN21, PN22 

PP23a, 
PN23a, 
PP23b 

PP27a, PN27, 
PP27b, PU27 

„Zamkniety“ PP30 

 

                                            
2
 Na podstawie danych z MS2014+, termin zatwierdzenia wniosku według roku zatwierdzenia wniosku. Średnia ze 

wszystkich lat i osi priorytetowych. 
3
 W 2015 r., proces trwało średnio 403 dni administracji aplikacji, podczas gdy w 2018 r. proces trwało 201 dni. 
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3.1 Proces składania wniosku – perspektywa wnioskodawcy 

Sam proces składania wniosku o dofinansowanie nie jest skomplikowany pod kątem poszczególnych 
kroków, ale z powodu wymagającego wypełniania wniosku w MS2014+ oraz udokumentowania 
wszystkich potrzebnych informacji.  

Proces złożenia wniosku obejmujący główne kroki wnioskodawcy został przedstawiony na poniższym 
schemacie. 

Schemat 2. Proces składania wniosku 

Złożenie propozycji projektowej 

do WS

- elektronicznie 

Wnioskodawca
Wspólny Sekretariat

(WS)

JSRozpatrzenie propozycji 

projektowej oraz wydanie 

stanowiska (charakter 

zalecenia) 

Złożenie wniosku projektowego potwierdzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wyjątek dla 

polskich wnioskodawców w przypadku problemów 

technicznych) 

Dołączenie obowiązkowych załączników 

1. Załączniki ogólne (dla wszystkich projektów OP)

2. Załączniki wynikające z kraju pochodzenia partnera

3. Załączniki specyficzne

4. Załączniki specyficzne wg OP

Niektóre załączniki muszą być w języku 

polskim i czeskim, lista dostępna w 

Podręczniku wnioskodawcy 

Kontrola wniosków projektowych

Założenie konta w Systemie Monitorującym MS 2014+ 

(MS)

Wypełnienie danych identyfikacyjnych oraz pozostałych 

wymogów wynikających z osi priorytetowych (OP)  w MS 

* Projekty flagowe składają koncepcję Projektu flagowego, 

dopiero później propozycję projektową, niestandardowy 

proces obowiązuje również Projekty drogowe oraz 

mikroprojekty 

Dokładny opis wymogów znajduje się w 

 Podręczniku przygotowania propoyzcji 

projektowej" wg spec. OP

 

Pracochłonnym krokiem dla wnioskodawców jest samo wypełnienie wymaganych informacji 
w MS2014+, jednak również dodawanie załączników do wniosku oraz jego złożenie za pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego sprawia wnioskodawcom trudności. Poniższe 
podrozdziały szczegółowo opisują wymienione kroki. 

Większość beneficjentów w programie realizuje (jako główny beneficjent) jedynie jeden projekt, a zatem 
nie jest zbyt doświadczona w kwestii przepisów funduszy europejskich i opisywanego PO. 
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Tabela 2. Liczba beneficjentów w standardowych projektach, według liczby realizowanych projektów 
(jako partnerzy główni) 

Liczba projektów 
Liczba beneficjentów 

w % 

1 78 % 

2 12 % 

3 5 % 

4 2 % 

5 1 % 

7 1 % 

8 1 % 

Źródło: Dane z MS2014 + 

Ogólnie rzecz biorąc, jako główny lub wtórny beneficjent częstotliwość wnioskodawców / beneficjentów 

projektów jest podobna i większość podmiotów jest zaangażowana w jeden lub dwa projekty. 

Tabulka 3  Liczba wnioskodawców/beneficjentów w standardowych projektach, według liczby 
realizowanych projektów (jako partnerzy główni lub wtórny) 

Liczba projektów 
Liczba 

wnioskodawców / 
beneficjentów w % 

1 56 % 

2 20 % 

3 10 % 

4 4 % 

5 4 % 

6 1 % 

7 2 % 

8 0 % 

10 1 % 

11 0 % 

12 0 % 

17 0 % 

30 0 % 

Źródło: Dane z MS2014 + 

 

3.1.1 Wypełnienie wymaganych informacji do wniosku w MS2014+ 

Na podstawie mapowania i późniejszego testowania procesu w systemie monitorującym oraz na 
podstawie odpowiedzi respondentów jako problematyczne w procesie wypełniania wymaganych 
informacji w MS2014+ identyfikowaliśmy następujące obszary: 

► Wypełnianie dublujących się czy niejasnych informacji 

► Orientacja we wszystkich dokumentach programowych 

► Konieczność podawania wszystkich informacji w obu wersjach językowych 
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► Możliwości techniczne MS2014+. 

Konkretne przykłady i szczegóły są podane przy każdym z obszarów. 

3.1.1.1 Niejasne i dublujące się informacje we wniosku 

Poniższy tekst opisuje te zakładki w systemie monitorującym, które pokrywały się i dublowały z innymi. 
Wypełnianie podobnego teksty w różnych częściach wniosku oraz konieczność odszukania 
wytłumaczenia poszczególnych elementów zwiększa obciążenie administracyjne wnioskodawców, ale 
również administratorów, którzy następnie czytają wnioski. 

Każdy obszar z wykrytym dublowaniem się zawiera także jak najbardziej konkretne zalecenia. 

Opis projektu  

Niniejsza część zawiera podstawowe informacje dotyczące fizycznej realizacji projektu, 
a wnioskodawcy często nie potrafią rozróżnić poszczególnych pytań i wypełniają podobne informacje. 

Obszar opisu projektu powinien dać jasny obraz tzw. logiki interwencji projektu, tzn. jakie problemy 
rozwiązuje projekt, jakie są jego przyczyny oraz jak zostaną rozwiązane. 

Pola wypełniane przez wnioskodawcę obejmują: 

1. Jaki problem rozwiązuje projekt  

2. Jakie są przyczyny problemu  

3. Co jest celem projektu  

4. Jakich zmian można się spodziewać w rezultacie realizacji projektu  

5. Jakie czynności będą realizowane w projekcie 

6. Grupa docelowa projektu. 

Każde pole ma limit 2000 znaków (+ tłumaczenie), a opis musi jednocześnie nawiązywać do osi 
priorytetowej, do której zalicza się projekt. 

Wnioskodawcy i oceniający podali w wywiadach, że 
wnioskodawcy nie potrafią zazwyczaj rozróżnić 
poszczególnych punktów, które są ze sobą połączone. 
W rezultacie wnioski mogą zawierać bardzo podobną 
treść w każdym z pól. Np. w pytaniu nr 1 wnioskodawcy 
odpowiadają już na pytanie, jakie cele ma projekt, jakie 
są przyczyny problemu, ewentualnie także jakie kroki 
podejmą w ramach projektu. Opisy celów projektu (pyt. 3) 
w dużej mierze pokrywają się z opisami rezultatów 
projektu (pyt. 4). 

 

Zalecenia 

► 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). 

Przykładowy jeden 

z wniosków w opisie projektu 

w polach dotyczących celów, 

przyczyn, spodziewanych 

zmian oraz grup docelowych projektu 

powtarza opis problemów, które projekt 

rozwiązuje.   
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• 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).  

► 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. 

Lokalizacja projektu 

Lokalizacja projektu jest wypełniania w kilku miejscach. W zakładce „Lokalizacja” wnioskodawca 
podaje, gdzie będą przebiegać interwencje. Następnie na podstawie wyboru miejsc w tej zakładce 
wnioskodawca dopiero w kolejnym kroku/zakładce „Lokalizacja partnerów” wybiera ponownie miejsce 
realizacji i przypisuje je do poszczególnych partnerów. 

Jednocześnie w Podręczniku nie określono dokładnie szczegółowości, z jaką należy wybrać obszar 
projektu. 

Zalecenia 

► Połączenie zakładek o lokalizacji – wytworzenie jednej przejrzystej zakładki, w której wnioskodawca 

specyfikuje wszelkie rodzaje lokalizacji projektu dla wszystkich podmiotów. 

► Doprecyzowanie w dokumentacji powodów wyboru lokalizacji projektu oraz wskazanie 

wnioskodawcom, jaki poziom administracyjny byłby najbardziej odpowiedni. 

Kluczowe działania 

Zakładka obejmuje opis czynności, które równocześnie są opisywane w innym miejscu. Jednocześnie 
nie zawsze jasny jest powód uzupełniania niektórych części. 

Zakładka „Kluczowe działania” dzieli się na dwie części:  

• W pierwszej części wnioskodawca musi uzupełnić co najmniej dwie czynności: „Przygotowanie 
projektu” oraz „Kierownictwo projektu”, ewentualnie dalsze czynności istotne w przypadku 
konkretnego projektu. W ramach każdej czynności opisuje jej zakres, aspekty czasowe i terytorialne, 
a także wybiera z listy partnerów, którzy uczestniczą w czynności. W całym opisie powinien być 
podkreślony kontekst transgraniczny. We wnioskach w tej części pojawiają się podobne opisy jak 
we Współpracy transgranicznej, a dokładniej w opisie Wspólnych przygotowań i realizacji. 

• W przypadku, że wnioskodawca uzupełnia również inne (własne) „Kluczowe działania”, musi 
podać także, na które grupy docelowe będzie dana czynność najbardziej wpływać. To prowadzi 
do kolejnego dublowania się z opisem „Grup docelowych” w „Opisie projektu”. 

• W drugiej części wnioskodawca podaje „Działania promocyjne i informacyjne” projektu. Musi opisać 
czynności związane z promocją i reklamą wyników i produktów projektów, wybrać elementy reklamy 
z listy możliwości oraz opisać i uzasadnić ich wykorzystanie. Zastosowane nazewnictwo elementów 
i czynności promocji i reklamy jest skomplikowane, mimo że reklama stanowi jedynie dodatkową 
czynność kluczowych czynności projektu. 

Z uwagi na podobieństwo oraz nacisk na połączenie 
opisów „Kluczowych działań” i „Współpracy 
transgranicznej” wnioskodawcy mają trudności 
z rozpoznaniem różnic między opisami. Prowadzi to do 
dużego stopnia dublowania się opisów we wnioskach. 

We wnioskach próbki projektów 

pojawił się identyczny tekst 

w opisie „Przygotowania 

projektu” w części „Kluczowe 

działania” oraz w opisie „Wspólne 

przygotowania” w części „Współpraca 

transgraniczna”. 
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Zalecenia 

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

„Kluczowych działań” z naciskiem na wymienione wyżej zasady. 

► Zwiększenie limitu znaków w opisie „Kluczowych działań”, żeby stworzyć miejsce do podania 

kryteriów „Współpracy transgranicznej”. 

► Uproszczenie opisu uzupełniania „Kluczowych działań” w „Poradniku przygotowania wniosku”, np. 

w kwestii promocji. 

• 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”. 

Wskaźniki i kluczowe działania 

Uzupełnianie wskaźników powtarza się we wniosku w kilku krokach. Jednocześnie pojęcie 
„wskaźników” jest niedostatecznie wytłumaczone, przez co wnioskodawcy mają trudności ze 
zorientowaniem się w używanej terminologii. 

W każdym wniosku muszą zostać podane co najmniej dwa wskaźniki: rezultatu oraz produktu. Jeżeli 
projekt dotyczy środowiska naturalnego, wypełniany jest również co najmniej jeden wskaźnik 
środowiskowy. W MS2014+ są podane wskaźniki środowiskowe również w przypadku wniosków, które 
nie dotyczą środowiska naturalnego. 

Definicja wskaźników w załączniku „Podręcznika 
wnioskodawcy” jest skomplikowana i trudna do 
zrozumienia, przede wszystkim dla wnioskodawców, 
którzy z pojęciem „wskaźnik” spotykają się w EFSI po raz 
pierwszy.  Ponadto w czeskiej wersji dokumentacji 
używany jest zarówno termin „ukazatel”, jak i „indikátor” 
(w polskiej wersji językowej wyłącznie „wskaźnik”), przy 
czym brakuje informacji, że stosowane są one 
wymiennie. Niejasne używanie obu terminów może być dla wnioskodawców mylące. Projekty w ramach 
PO są ponadto bardzo specyficzne i według respondentów nie zawsze da się ustalić odpowiedni 
wskaźnik dla konkretnego projektu.  

Zgodnie z „Poradnikiem przygotowania wniosku” można również połączyć wybrane wskaźniki 
z „Kluczowymi czynnościami”, jednak z dokumentacji nie wynika, jaką wartość dodaną miałoby to po 
połączenie podczas oceny wniosku. 

Zalecenia 

► 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.  

► Ujednolicenie terminologii w całej dokumentacji programowej, jasne wytłumaczenie, do czego służą 

wskaźniki i ich śledzenie oraz w jaki sposób jest korzystne dla wnioskodawców/beneficjentów. 

Wskaźnik „Liczba systemów 

ze zwiększonym stopniem 

powiązań /kompatybilności” 

wydaje się użytkownikom 

niejasna, a nawet myląca. W zasadzie 

chodzi o połączenie różnych elementów 

zarządzania kryzysowego.  
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► System monitorujący powinien ukazywać jedynie wskaźniki odpowiednie dla konkretnego typu 

projektu/naboru/osi priorytetowej. 

Współpraca transgraniczna i wpływ transgraniczny 

Opisy w części „Współpraca transgraniczna” pokrywają się z opisami w części „Kluczowe czynności – 
wspólne przygotowanie”. 

W części Współpraca transgraniczna 
wnioskodawca musi uzupełnić trzy z czterech 
kryteriów współpracy:  

• wspólne przygotowania, 

• wspólna realizacja, 

• wspólny personel, 

• wspólne finansowanie projektu.  

W części Wpływ transgraniczny 
wnioskodawca opisuje następnie:  

• powody złożenia wniosku w danym PO,  

• w jaki sposób projekt przyczynia się do 
integracji pogranicza,  

• wpływ projektu na drugą stronę granicy,  

• jak szerokie jest znaczenie wpływu 
transgranicznego projektu.  

Treść opisów wymienionych pól we wnioskach jest 
bardzo podobna. Tak samo wymienione w „Opisie 
projektu” cele projektu, grupy docelowe projektu oraz 
spodziewane zmiany powtarzają się we wszystkich 
częściach „Wpływu transgranicznego”, oprócz znaczenia 
wpływu projektu na wspólne terytorium. 

Wszystkie kryteria „Współpracy transgranicznej” oraz 
„Wpływu transgranicznego” są oceniane w ramach 
ewaluacji merytorycznej projektu, dlatego ważne jest, aby 
zostały opisane we wniosku. Z drugiej strony zasada 
„Współpracy transgranicznej” i „Wpływu 
transgranicznego” są typowe dla danego PO i powinna 
obowiązywać w całym wniosku. Wymaganie 
specyficznego opisu współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego dodatkowo obciąża 
wnioskodawców, a z powodu pokrywania się opisów także ekspertów oceniających.  

Zalecenia 

► Ocena kryteriów „Współpracy transgranicznej” i „Wpływu transgranicznego” w całości wniosku. 

► Uproszczenie opisu kryteriów „Współpracy transgranicznej” i „Wpływu transgranicznego” 

poprzez ograniczenie liczby znaków lub rozważenie konieczności zachowania samodzielnych 

opisów wymienionych kryteriów. 

3.1.1.2 Dokumenty i materiały programowe 

Aby poprawnie uzupełnić wniosek, zrozumieć wymagania merytoryczne i techniczne uzupełniania 
wniosku w systemie monitorującym, wnioskodawca musi zorientować się w wielu dokumentach. 

Żeby wypełnić wniosek o dofinansowanie wnioskodawca może skorzystać z kilku dokumentów 
pomocniczych, które obejmują: 

► „Podręcznik wnioskodawcy” 

► „Poradnik przygotowania wniosku w MS2014+” 

► Filmy na Youtube 

► „Metodykę kontroli i oceny wniosków” 

► inne dokumenty oraz załączniki do wymienionych wyżej dokumentów. 

Pytanie we wniosku: „Jakie jest 

oddziaływanie działań projektu po drugiej 

stronie granicy, w szczególności w 

stosunku do wskazanych grup 

docelowych i ich potrzeb?” w części 

„Wpływ transgraniczny” prowadzi 

w większości wniosków do 

podsumowania grup 

docelowych oraz celów 

projektu znajdujących się już 

w „Opisie projektu”. 
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Dokumenty liczą setki stron, a zorientowanie się z nich nie jest łatwe dla zwykłego użytkownika, który 
nie jest specjalistą w problematyce EFSI. Ponadto na stronie internetowej programu operacyjnego nie 
są dostępne w jednym miejscu i może się zdarzyć, że wnioskodawca nie odnajdzie wszystkich istotnych 
dokumentów (lub znajdzie je po pewnym czasie poszukiwań). 

W dokumentach nie zawsze jest stosowana taka sama terminologia lub różni się ona w dokumentach 
i w MS2014+, co utrudnia postępowanie wnioskodawców, np. przyporządkowania wskaźników do 
projektu. 

Ponadto w czeskiej wersji „Podręcznika” i „Poradnika” niejasne jest rozróżnienie pojęć 

„ukazatel” i „indikátor” (pol. wskaźnik). W MS2014+ istnieje jedynie zakładka „indikátory”, 

jednak załączniki „Podręcznika” są nazwane „19a Definice ukazatelů výstupu” (pol. 

Definicja wskaźników produktu) oraz „19b Definice ukazatelů výsledku” (pol. Definicja 

wskaźników rezultatu).  

Oprócz różnej terminologii dokumenty mają również inną strukturę niż uzupełniany później wniosek. 
W „Podręczniku wnioskodawcy” zasady są opisane i uporządkowane według tematów. W „Poradniku” 
uzupełnienie wniosku jest opisane według kroków w systemie monitorującym, jednak nie zawsze 

odpowiadają one rzeczywistości – kiedy użytkownik 
uzupełnia wniosek krok po kroku według „Poradnika”, nie 
zawsze może napisać wszystko tak, jak powinien, 
ponieważ brakuje mu informacji. Użytkownik nie może 
kompletnie uzupełnić wniosku lub musi po czasie wracać 
do wcześniejszych części. 

Problematykę dokumentacji programowej oraz 
zalecenia omówimy kompleksowo w zadaniu nr 5 
w kolejnej fazie Ewaluacji, dlatego w niniejszej części 
nie przedstawiamy zaleceń.  

 

 

 

  

Przykładowo 

tekst 

w „Poradniku” 

w opisie projektu 

jest uporządkowany tak, że zachęca 

użytkowników do uzupełnienia 

w pierwszej kolejności informacji 

o kontach, a następnie o osobach 

podmiotu. W MS2014+ moduły mają 

odwrotną kolejność, tzn. najpierw są 

osoby, następnie konta. 
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3.1.1.3 Dwujęzyczność wniosku projektowego 

Cały wniosek projektowy musi być uzupełniany 
w językach czeskim i polskim. System monitorujący jest 
częściowo do tego dostosowany, więc większość pól 
uzupełnianych przez wnioskodawcę, jest podwójna – dla 
czeskiej i polskiej wersji tekstu. Jednak niektóre pola nie 
są podwójne – w jednym polu należy wpisać opis w obu 
językach. 

Tłumaczenie sprawia wnioskodawcom trudności również 
z powodu ograniczenia liczby znaków w poszczególnych 
polach. Ze względu na to, że język polski jest „dłuższy” od czeskiego, tekst przetłumaczony na polskie 
nie zawsze mieści się w limicie znaków. Wnioskodawcy, którzy nie znają drugiego języka, mogą nie 
zauważyć brakujących słów czy zdań. Ryzyko zwiększa także fakt, że wnioskodawcy często 
przygotowują teksty wniosku poza systemem (ze względu na jego możliwości techniczne), a następnie 
jednie kopiują tekst. System nie wyświetla w takich przypadkach ostrzeżenia, że skopiowany tekst nie 
jest kompletny. 

Zgodność obu wersji językowych jest oceniana podczas 
sprawdzania spełnienia wymagań formalnych. W wielu 
przypadkach była powodem uzupełnienia wniosku. 
Kontrolujący wnioski pracownicy WS są dwujęzyczni, 
rozumieją oba języki. Powodem dwujęzyczności wniosku 
jest według WS ocena merytoryczna, ponieważ 
oceniający nie zawsze znają oba języki. 

Zalecenia 

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

czeskim, drugie na tekst w języku polskim. 

► 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). 

3.1.1.4 Możliwości techniczne MS2014+ 

Na podstawie informacji od respondentów oraz testowania systemu monitorującego można 
identyfikować kilka ogólnych obszarów w działaniu systemu, które utrudniają składanie wniosków. 

Nieobowiązkowe pola  

Podczas uzupełniania wniosku w MS2014+ pojawiają się pola w odcieniu szarości, które są oznaczone 
jako opcjonalne. Jednak takie oznaczenie nie zawsze odpowiada prawdzie – niektóre pola są 
obowiązkowe, mimo iż zostały wyróżnione szarym kolorem. 

Jednocześnie obecność pól nieobowiązkowych w systemie jest myląca. W dokumentacji brakuje jasnej 
informacji, dlaczego wnioskodawca powinien uzupełnić pole lub zostawić je puste i na ile uzupełnienie 
go może pomóc w procesie oceny wniosku. Ze względu na to, iż wnioskodawca ubiega się 
o dofinansowanie, zrozumiałe jest, że będzie się starał uzupełnić pole, mimo iż nie jest ono 
obowiązkowe, a być może również nie ma znaczenia dla oceny wniosku. Zwiększa to obciążenie 
wnioskodawcy bez jakiejkolwiek wartości dodanej dla administratorów. 

  

Na przykład w zakładce „Wskaźniki” 

istnieje tylko jedno pole „Opis wartości”. 

W „Poradniku” nie ma informacji, że 

należy je uzupełnić w obu wersjach 

językowych, wnioskodawcy 

muszą sobie to sami 

uzmysłowić. 

Jednym z powodów zwrotu 

wniosku z próbki projektów 

były rozbieżne wersje 

językowe w części „Zespół realizujący”, 

„Podmioty” lub w opisie „Celów projektu”. 
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Zalecenia 

 Przykładowo podczas uzupełniania źródeł finansowania wszystkie pola mają szary odcień, 

ale wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia co najmniej jednego źródła. Jeżeli nie 

uzupełni go, pojawia się informacja o błędzie. 

Na przykład w „Zasadach horyzontalnych” wnioskodawca wybiera, jaki wpływ ma projekt na daną 

zasadę, a następnie opisuje ten wpływ. W przypadku wybrania „neutralnego wpływu na zasady 

horyzontalne” opis zostaje oznaczony szarym kolorem, tzn. jako nieobowiązkowy. Jednak niektórzy 

wnioskodawcy mimo to opisują neutralny wpływ. We wniosku może się więc pojawić:  

• Wpływ projektu na zasadę horyzontalną: neutralny na zasady horyzontalne. 

• Opis i uzasadnienie wpływu na zasady horyzontalne: Projekt ma neutralny wpływ na 

zrównoważony rozwój. 

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

podczas oceny, tj. obowiązkowością/opcjonalnością uzupełnienia danego pola. 

► 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. 

Wybór z jednej możliwości lub nieistotne możliwości 

Użytkownik systemu w różnych przypadkach wybiera 
z kilku możliwości za pomocą tzw. listy rozwijanej. 
Jednak w kilku przypadkach lista zawiera wyłącznie 
jedną możliwość. 

W innych przypadkach wnioskodawca ma do wyboru 
wiele nieistotnych w danym kontekście możliwości.  

Zalecenia 

► 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. 

Kontrola uzupełnionych danych 

Użytkownik uzupełniający wniosek może wybrać możliwość skontrolowania wniosku przez system pod 
kątem podania wszystkich potrzebnych informacji. Jednak ta funkcja jest raczej orientacyjna i – według 
respondentów – jest dla wnioskodawców myląca. W „Poradniku” pojawia się informacje, że „[j]eżeli w 
trakcie kontroli nie zostaną wykryte żadne błędy, wniosek można sfinalizować i podpisać”. Jednak 
kontrola nie potrafi wykryć wielu błędów, np.: 

• W przypadku uzupełnienia minimalnej liczby znaków, np. jednego znaku, nie jest zgłaszany błąd 
(kiedy zapisała się jedynie część tekstu itp.). 

• Do pól czasu można wpisać terminy, które nie są realne w kontekście czasu trwania projektu, 
np. koniec czynności można ustawić jako wcześniejszy od jej początku. 

Przykładowo podczas 

„wyboru” celu specyficznego 

w zakładce „Kategorie 

interwencji”.  

Przykładowo podczas określania 

działalności gospodarczej w zakładce 

„Kategorie interwencji’.  
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• Niewypełnienie pól oznaczonych jako nieobowiązkowe, tj. o szarym odcieniu, system zgłasza jako 
błąd. Jest to również związane z problem oznaczania pól jako opcjonalnych, kiedy konieczne jest 
ich wypełnienie, por. powyżej. 

• Nieodpowiadające wartości wskaźników, np. w „Liczbie zrealizowanych wspólnych mechanizmów 
w zakresie edukacji” można wpisać wartość 4 mld. 

Zalecenia 

► Korekta funkcji kontroli wniosku tak, aby kontrolowane były również błędy rzeczowe (nie treść), 

np. żeby uzupełnione terminy odpowiadały czasowi trwania projektu. 

► Kontrola mogłaby wskazywać błędy i ewentualnie polecać ponowne skontrolowanie niektórych 

części, czy informacje wypełnione są poprawnie, np. w przypadku krótkiego tekstu. 
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3.1.2 Wykazywanie obowiązkowych załączników 

Lista obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie jest długa, a niektóre z nich są dla 
wnioskodawców czasami trudne do zdobycia. Wnioskodawców, którzy mają doświadczenie z innymi 
projektami operacyjnymi, nie dziwi liczba wymaganych dokumentów, akceptują to. Większe organizacje 
ubiegające się o dofinansowanie w programie mają biura projektowe oraz osoby odpowiedzialne za to 
zadanie. 

Niektóre załączniki zawierają informacje, które powinny 
być dostępne dla urzędników administracji państwowej 
z innych źródeł. Wykazywanie ich obciąża 
wnioskodawców, choć administrator mógłby otrzymać je 
z innych źródeł (ale wytyczne metodologiczne 
w niektórych przypadkach i tak wymagają wykazania 
załącznika). 

Ponadto system wgrywania załączników stanowi 
obciążenie również z perspektywy technicznej. W wielu 
przypadkach załączniki wgrywane do systemu 
monitorującego trzeba wydrukować, podpisać 
i zeskanować.  

 

Zalecenia 

► 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.  

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

rejestrach.  

Załącznikiem zawierającym 

informację dostępną publicznie 

(w Republice Czeskiej) jest na 

przykład „Dokument 

upoważniający do 

reprezentowania podmiotu” w przypadku 

gmin – funkcjonariusz publiczny 

w Republice Czeskiej jest obowiązkowo 

zapisany do Centralnego Rejestru 

Ewidencji (czes. Centrální registr 

oznámení). 

Załączniki, które trzeba przed zapisaniem w systemie zeskanować, obejmują np.: 

• umowę partnerską (nie wszyscy partnerzy mają już w czasie przygotowywania wniosku podpis 

elektroniczny) 

• dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu (w przypadku gminy jest to zaświadczenie 

o wyborze burmistrza i wiceburmistrza) 

• Oświadczenie Partnera Wiodącego/ Partnera projektu  

• Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 
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3.1.3 Podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Żeby poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie, należy go sfinalizować i podpisać elektronicznie. 
Wniosek podpisuje jedynie partner wiodący poprzez sfinalizowane i podpisane elektronicznie. 
Utworzenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego może być dla niektórych wnioskodawców 
wymagające, dlatego IZ wydał dokumenty opisujące przebieg pracy z podpisem elektronicznym oraz 
informacje dla partnerów wiodących. 

Według wypowiedzi wnioskodawców elektroniczny podpis jest tematem problematycznym i nie zawsze 
poprawnie działa w systemie. Uzyskanie go jest szczególnie trudne dla polskich partnerów. Według 
wnioskodawców w niektórych przypadkach prowadzi to do tego, że partnerem wiodącym zostaje 
specjalnie partner czeski (mimo iż głównym podmiotem powinien być raczej partner polski), aby uniknąć 
problemów podczas podpisywania wniosku. Jednocześnie uzyskanie podpisu jest dla polskich 
partnerów bardziej kosztowne (aktualne cena wynosi w zaokrągleniu 400 CZK lub 240 PLN = 
1400 CZK). 

Dlatego wnioski projektowe są sztucznie korygowane z powody wymagań technicznych oraz nakładów. 
Jednak trzeba również wziąć pod uwagę zalety korzystania z podpisu elektronicznego oraz obniżenie 
obciążenie wnioskodawców/beneficjentów podczas stosowania go przy większej liczbie czynności.  

Zalecenia 

► Zapewnienie stabilnego, bezproblemowego działania podpisu elektronicznego w systemie 

monitorującym. 
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3.2 Proces administracji wniosku – perspektywa administratora 

Administrator (z WS) odgrywa kluczową rolę w ramach oceny wniosku w procesie jego administracji. 
W poszczególnych krokach biorą udział także inne podmioty, np. oceniający i wspólny panel ekspertów. 
Część procesu jest została przedstawiona graficznie na poniższym schemacie, aby łatwiej zorientować 
się w złożonych i wymagających krokach. 

Schemat 3. Proces administracji wniosku 

Kontrola wniosków projektowych

Ocena:

- wymogów formalnych

- zgodności z legislatywą państwową i UE 

- spełnienia warunków na poziome 

programu 
Kontrola kwalifikowalności

Stwierdzenie wad/

 uchybień we wniosku?
Wezwanie w celu 

uzupełnienia 

wniosku (za PW)

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej 

wezwania w celu uzupełnienia wniosku 

Jeśli do kontroli 

kwalifikowalności 

niezbędna jest wiedza 

techniczna/naukowa, 

zapraszani są eksperci (1 

PL i 1 CZ)

Do 10 dni roboczych od 

doręczenia wezwania

Złożenie poprawionej wersji wniosku 

projektowego zgodnej z wezwaniem do 

uzupełnienia wniosku (wniosek musi zostać 

ponownie podpisany podpisem elektornicznym, 

tymczasowy wyjątek dla PL Partnera wiodącego 

(PW) w razie problemów technicznych)

Ponowna kontrola 

wniosku
Potwierdzenie 

spełnienia kryteriów 

wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności  Zawiadomienie o 

niespełnieniu wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności

Ocena projektu

w trzech etapach

Ocena współpracy transgranicznej

Ocena jakości strony rzeczowej 

projektu 

Ocena wpływu transgranicznego 

projektu

Na podstawie 

wspólnej 

metodyki, i 

kryteriów 

zatwierdzonych 

uprzednio przez 

KM 

Pracownicy WS 

Pracownicy WS oraz 2 eksperci 

(1 CZ i 1 PL)

Wspólny panel ekspertów

 (2 PL, 2 CZ)

Współpraca WS: 

Podsumowanie ocen - suma 

punktów przyznanych

w poszczególnych etapach

 Ocena i podstawowe informacje o 

projekcie spisywane są w Arkuszu 

projektowym, służącym jako 

podstawa do podjęcia decyzji

przez KM  

Stworzenie listy rankingowej na 

podstawie przyznanych punktów

Na podstawie listy rankingowej i 

pozostałych materiałów KM wyda 

decyzję o wyborze projektów do 

dofinansowania  

Procedura odwoławcza 

(możliwość odwołania 

tylko 1x)

Odwołanie 

uzasadnione? 

TAK

NIE

Usunięcie projektu z 

procesu 

administracyjnego 

Bez 

zastrzeżeń

Wykryto 

uchybienia

TAK

NIE

Rezultat odwołania 

wydawany jest w ciągu 5 dni 

roboczych

Komitet 

monitorujący 

(KM)

Omawianie wniosków przez KM: 
Ogłoszenie decyzji wnioskodawcy

Do 5 dni 

roboczych od 

zatwierdzenia 

protokołu z 

posiedzenia 

KM 

Na podstawie 

ustanowionych kryteriów 

wymogów formalnych, 

ogólnych oraz kryteriów 

specyficznych dla danej OP

Podanie odwoławcze

- w systemie ISKP/ 

emailem/ depeszą

- Wnioskodawca musi złożyć 

podanie w ciągu 5 dni

od ogłoszenia decyzji

- Możliwośc odwołania tylko 1x

Odwołanie 

uzasadnione?

- Wnioskodawca musi 

złożyć odwołanie do 5 dni 

od wydania decyzji

- odwołanie możliwe jest 

tylko 1x

Możliwość odwołania w 

przypadku, że wniosek nie został 

rekomendowany do 

dofinansowania 

TAK

Odwołanie zostało ocenione jako uzasadnione a wniosek o dofinansowanie 

zostaje skierowany do ponownego rozpatrzenia przez KM 

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania 

Wniosek zakwalifikowany jako 

projekt zastępczy

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania z zastrzeżeniem – 

KM stanowi warunki, które muszą 

zostać spełnione przez 

wnioskodawcę

NIE

Podanie odwoławcze można 

złożyć tylko 1x

Podanie odwoławcze może zostać złożone na 

podstawie wyników kontroli wymogów formalnych, 

kontroli kwalifikowalności oraz w związku z 

wynikiem odwołania wydanego przez KM 

 

Poszczególne kroki procesu opisujemy w kolejnych podrozdziałach, które są uporządkowane według 
kolejności, w jakiej przebiega cały proces. Opisane kroki obejmują: 

• Ocenę spełnienia wymagań formalnych oraz kontrolę kwalifikowalności 

• Ocenę merytoryczną projektów 

• Wydanie oraz podpis aktu prawnego / umowy. 
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3.2.1 Ocena wymagań formalnych i kwalifikowalności 

Wymagającymi krokami w tej części są zarówno sama kontrola i jej administracja w systemie, jak 
i proces uzupełniania informacji/dokumentacji, który ma miejsce w przypadku 96% wniosków. 

3.2.1.1 Kontrola wymagań i kwalifikowalności w systemie monitorującym 

Kontrola przebiega częściowo elektronicznie, 
a częściowo poza systemem, na papierowych wykazach 
kontrolnych. Proces jest wymagający pod względem 
administracyjnym, niepotrzebnie obciążający i nie 
posiada wysokiej wartości dodanej. 

Wykazy kontrolne są dostępne jako załącznik Metodyki 
kontroli i oceny wniosków (nie w systemie). 
Administratorzy drukują więc kartę kontrolną, wypełniają 
ją i podpisują.4 Następnie skanują kartę kontrolną 
i wgrywają ją do systemu. W systemie pojawia się jedynie 
informacja, czy wniosek spełnił wymogi kwalifikowalności 
(choć w rzeczywistości sprawdzana jest nie tylko 
kwalifikowalność, lecz także wymagania formalne, 
terminologia jest niejednolita). Szczegóły kontroli (WK) 
przedstawione są następnie jako załącznik oceny. 

Jednocześnie, jak ukazało badanie środowiska testowego MS2014+ przez EY, można ukończyć proces 
oceny bez wgrania załącznika (w środowisku testowym wgranie załącznika nie było obowiązkowe; EY 
nie ma możliwości testowania procesu oceny w środowisku realnym, na istniejących 
wnioskach/projektach). 

Uzasadnienie można następnie uzupełnić i opisać przy poszczególnych punktach kontroli w systemie. 
Jednak podręcznik nie definiuje, w jakich przypadkach uzasadnienie jest konieczne. Jednocześnie 
w kolejnych zakładkach kontroli można dodać również dalszy opis i komentarz do oceny. Jednak 
w przypadku badanej próbki projektów nie został 
uzupełniony żaden komentarz ani opis. 

Podpisane i zeskanowane listy kontrolne są następnie 
przesyłane pocztą elektroniczną do instytucji 
zarządzającej i władz krajowych i przesyłane do systemu 
monitorowania. Przesyłanie do systemu jest tylko 
formalnym krokiem, obciążającym administratorów, bez 
żadnej wartości dodanej dla użytkowników list 
kontrolnych (raczej znajdą je w wiadomości e-mail). 

Na podstawie próbki wniosków wgrywanie WK do 
systemu nie jest też priorytet, por. przykład w szarej ramce.  

Zalecenia  

► 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. 

                                            
4
 Według wypowiedzi respondentów system oceny formalnej i kwalifikowalności był w większej części 

elektroniczny niż obecnie. Jednak ze względu na to, że system ogólnie nie był zbyt funkcjonalny, powrócono do 
papierowej formy wykazów kontrolnych. 

Administrator musi przejść 

długą drogę, żeby wpisać 

ocenę konkretnego 

projektu, ale również żeby 

mieć do niego wgląd. Wygląda ona 

następująco: 

► Projekt > Ocena > Ocena wniosku > 

Kontrola wymagań formalnych 

i kwalifikowalności > Numer oceny 

(pierwszy i zazwyczaj drugi, po 

uzupełnieniu wniosku) > Załączniki > 

Wykaz kontrolny. 

Przykładowo w przypadku 

jednego projektu z próbki 

wykazy kontrolne zostały 

wgrane dnia 26/28.06.2017 

(dwa WK z powodu uzupełnienia 

wniosku), ale protokoły są podpisane 

(na zeskanowanym protokole) 

31.03./27.04.2017. 
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► Obecność jedynie takich zakładek i pól w systemie, które są istotne dla kontroli/oceny, aby 

niepotrzebnie nie obciążać użytkowników. 

► 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. 

3.2.1.2 Wezwanie do uzupełnienia wniosku 

Zdecydowana większość wnioskodawców – 96% – jest wzywana do uzupełnienia wniosku 
projektowego.5 Administracja wezwania do uzupełnienia i kontroli jest podobnie wymagająca jak 
kontrola wymagań formalnych. 

Z danych, które mieliśmy do dyspozycji od Podmiotu zamawiającego,6 wynika, że najczęstszym 
powodem zwrotu wniosku jest problem z załącznikiem wniosku projektowego, tj. brakujący załącznik 
lub sytuacja, kiedy w załączniku jest błąd lub jest on niezgodny z wnioskiem projektowym. Dalszymi 
częstymi powodami zwrotu wniosku są: niekompletne uzupełnienie wniosku oraz różnice między 
wersjami językowymi wniosku.7 

Niedostatki we wniosku projektowym, które można skorygować, a wnioskodawca jest do tego wzywany, 
są szczegółowo opisane jedynie na podpisanym i zeskanowanym wezwaniu do uzupełnienia. 
Wezwanie jest wysyłane do wnioskodawców za pomocą telegramu, nie jest zapisane na dokumencie 
oceny. Na wykazie kontrolnym są jedynie zakreślone odpowiedzi „tak”/„nie”, bez dodatkowego 
komentarza (por. wyżej, rozdz. 2.2.1.1).  

Informacje są trudne do znalezienia, co może prowadzić również do tego, że administratorzy będą 
prowadzić zapis informacji w innym miejscu niż system, przez co ich praca jest powielana. Ponadto taki 
sposób przechowywania informacji jest nieodpowiedni do zbierania bardziej kompleksowych danych 
do celów analitycznych i statystycznych dotyczących naboru/programu/EFSI. 

Stworzenie i wysłanie Wezwania do uzupełnienia wniosku jest podobne jak w przypadku wykazów 
kontrolnych – administratorzy przygotowują wezwanie w edytorze tekstowym, tzn. „ręcznie”, następnie 
je drukują, podpisują, skanują, wgrywają do systemu i wysyłają do wnioskodawcy. 

Po uzupełnieniu wniosku projektowego przez wnioskodawcę administrator ponownie przeprowadza 
kontrolę spełnienia wymogów formalnych oraz kwalifikowalności i ponownie wgrywa podpisany wykaz 
kontrolny do systemu. Jest ona taka sama jak podczas pierwszej kontroli, tzn. zaznaczone są wszystkie 
pola, choć prawdopodobnie kontrolowana jest jedynie ta część, która została uzupełniona.  

  

                                            
5
 Wnioskodawcy 1092 z 1143 projektów, które są realizowane lub pozytywnie zakończone, otrzymali zwrot wniosku 

z wezwaniem do uzupełnienia. 
6
 Spis błędów podczas kontroli kwalifikowalności, zestawiony ad hoc przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

dla naborów nr 05, 06, 22, 23, 26.  
7
 Analiza nie jest w pełni reprezentatywna z powodu próbki, a także dlatego, że proces zwrotu wniosków zmienia 

się w czasie trwania okresu programowego, na przykład według WS/MRR wnioski nie są już tak często zwracane 
z powodu różnic w wersjach językowych. 
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Zalecenia  

► 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. 

► 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. 

► Uzupełnianie drugiego WK (po wezwaniu do uzupełnienia) jedynie w obszarach, które są 

kontrolowane. WK powinien być automatycznie generowany na podstawie obszarów, które 

zostały uzupełnione. 

► Zrezygnowanie z konieczności manualnego podpisywania przesyłanego wezwania do 

uzupełnienia. 
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3.2.2 Ocena merytoryczna projektów 

Ocena merytoryczna w tym PO jest kompleksowym i wymagającym procesem obejmującym kilka 
rodzajów ewaluacji (ocenę jakości, współpracy transgranicznej oraz wpływu transgranicznego) i różne 
rodzaje podmiotów, które uczestniczą w ocenie (WS, eksperci oceniający oraz wspólny panel 
ekspertów). 

Cały proces został zilustrowany na poniższym schemacie. 

Schemat 4. Ocena merytoryczna projektu 

  

Większa część oceny merytorycznej przebiega poza 
systemem monitorującym. Podobnie jak podczas kontroli 
kwalifikowalności wykazy kontrolne dla poszczególnych 
faz (3) są wgrywane do systemu później, podpisane 
i zeskanowane. WK zawierają pytania z punktami 
przypisanymi przez oceniającego/oceniających. 
Następnie punkty za każde pytanie są jeszcze oceniane 
według ich wagi (maksymalna liczba punktów i ich waga 
jest podana w „Metodyce kontroli i oceny”). 

Żeby poznać i zrozumieć punkty przyznane jego 
wnioskowi, wnioskodawca musi nie tylko przeczytać 
3 wykazy kontrolne, ale także „Metodykę kontroli 
i oceny”, która wyjaśnia poszczególne pytania główne 
i szczegółowe oraz wagę punktów. Komentarze przy 
udzielonych punktach są często bardzo ogólne. 

Wspólny panel ekspertów dokonuje oceny w ramach 
wspólnych obrad, które odbywają się kilkukrotnie w ciągu 
roku (kilkudniowe obrady przed zebraniem Komitetu Monitorującego). Eksperci otrzymują wcześniej 
całą dokumentację na temat ocenianych projektów i przeprowadzają własną ocenę, które wysyłają do 
WS. Następnie dyskutują wspólnie o poszczególnych wnioskach aż do uzgodnienia wspólnej oceny 
punktowej dla każdego pytania. Wnioskodawcy nie mają jednak do dyspozycji ocen poszczególnych 
ekspertów, jedynie wspólną ocenę panelu. 

Według wypowiedzi niektórych wnioskodawców proces oceny jest skomplikowany i nietransparentny.
8
 

Obszary podlegające ocenie w pewnym stopniu się pokrywają. Każda faza ma własny wykaz kontrolny 
ze specyficznymi pytaniami. Obszary badane przez poszczególny WK są podobne, przede wszystkim 
podczas oceny współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego. Odpowiada to ustaleniom 
z rozdz. 2.1.1 – ze względu na pokrywanie się tematów pytań uzupełnienie tych pól we wniosku jest dla 
wnioskodawców skomplikowane i wymagające. Jednocześnie „Metodyka kontroli i oceny” nie opisuje 
konkretnych przykładów ocen, jedynie ustanawia ogólne zakresy pytań, według których postępują 

                                            
8
 Por. badanie MRR wśród beneficjentów w roku 2019. 

Ocena projektu

w trzech etapach

Ocena współpracy transgranicznej

Ocena jakości strony rzeczowej 

projektu 

Ocena wpływu transgranicznego 

projektu

Na podstawie 

wspólnej 

metodyki, i 

kryteriów 

zatwierdzonych 

uprzednio przez 

KM 

Pracownicy WS 

Pracownicy WS oraz 2 eksperci 

(1 CZ i 1 PL)

Wspólny panel ekspertów

 (2 PL, 2 CZ)

Współpraca WS: 

 Np. maksymalna liczba 

punktów w pytaniu wynosi 5, 

odpowiedź dostała 

maksymalną liczbę, ale 

przypisano jej 8 punktów (pytanie ma 

wagę 1,6) 

Przykładem może być 

komentarz „finansowanie 

partnera jest niewyważone” 

(przy uzyskaniu 4 z 5 

punktów). 
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eksperci. Dlatego też ocena może być w niektórych przypadkach subiektywna i konieczna jest dyskusja 
nad wspólną oceną punktową. 

Biorąc pod uwagę wymagający proces kontroli, który według wypowiedzi administratorów WS jest 
również bardzo spolegliwy i niezależny, powstaje pytanie o rolę Komitetu Monitorującego, który na 
podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1299/2013 ma decydujący głos 
w kwestii wyboru (zatwierdzenia) wniosku otrzymującego dofinansowanie. Komitet Monitorujący 
zatwierdza 99% zalecane projekty (wszystkie projekty), które otrzymuje do oceny (tzw. lista 

rankingowa).
9
  

Zalecenia  

► Elektronizacja wykazów kontrolnych, podobnie jak w przypadku kontroli kwalifikowalności, 

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

► 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.  

► 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.  

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

perspektywy oceniających na konkretne obszary i punkty. 

► 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. 

► Automatyzacja tworzenie listy rankingowej projektów poleconych do dofinansowania przez 

Komitet Monitorujący. 

                                            
9
 Lista rankingowa tworzona jest ręcznie przez administratorów WS na podstawie ocen punktowych wniosków. 
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3.2.3 Wydanie aktu prawnego / podpisanie umowy 

Akt prawny jest obecnie wydawany w formie papierowej, mimo iż istnieje możliwość elektronizacji 
procesu i prowadzenia całej dokumentacji jedynie w ramach systemu monitorującego. Wszystkie strony 
mają już podpis elektroniczny w systemie, więc ten krok ułatwiłby proces wysyłania kopii pocztą 
i czekania na ich doręczenie. 

Akt prawny obejmuje obecnie kilka załączników i ma setki stron. Dlatego należy wziąć również pod 
uwagę aspekty ekonomiczny i ekologiczny papierowej formy aktów prawnych. Akt prawny piszą 
administratorzy WS ręcznie. Trwający bardzo długo proces zilustrowany jest na poniższym schemacie. 

Schemat 5. Proces wydania aktu prawnego 

Akt prawny

Zapewnienie podpisu Decyzji w 

sprawie przyznania dofinansowania

Zapewnienie podpisu Umowy 

dotyczącej projektu  

Czeski Główny 

Beneficjent (GB)

TAK

Projekt decyzji - 4 kopie (2PL i 2CZ)

akceptuje i podpisuje na papierze

W formie papierowej, 

wraz z załącznikami
Podpisana Decyzja IZ

1 egzemplarz pocztą oraz jako raport w MS 

Informacja o akceptacji w Systemie 

Monitorującym  

 1 egzemplarz (CZ i PL wersja) pocztą 

oraz 1 egzemplarz wraz załącznikami 

załączony w MS

NIE

Projekt umowy - 4 kopie (2PL i 2 CZ)

Wezwanie PW do podpisu 

projektu Umowy

Formą depeszy wewnętrznej

oraz na papierze

Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 

Niektóre załączniki dostępne są bezpośrednio w 

MS, pozostałe należy zeskanować i załączyć w 

MS

Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 
Podpisuje umowę

Akt prawny

Raport o podpisaniu umowy w MS 

Podpisuje Decyzję

1 egzemplarz podpisanej umowy

Przesyła pocztą 1 egzemplarz w CZ i PL wersji 

Umowa podpisana przez IZ i PW 

kierowana jest do archiwum Przesyła umowę do archiwacji jednocześnie przesyłając raport w MS 

 

System powinien umieć wygenerować AP włącznie z załącznikami, żeby nie trzeba było przygotowywać 
go ręcznie, zwiększają jednocześnie ryzyko popełnienia błędu. 

Zalecenia  

► Automatyczne generowanie aktu prawnego w systemie monitorującym  

► Elektronizacja podpisu aktu prawnego (Decyzja/Umowa). 
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