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1 Wstęp 

Niniejszy raport jest raportem końcowym oceny ex-ante Programu Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 (PWT RCz-RP). 

Analizowanym dokumentem jest wersja nr 5 Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP 

2014-2020 z czerwca 2014.  

Nowy Program Współpracy Transgranicznej w okresie 2014-2020 jest przygotowywany od 

kwietnia 2012. Przygotowania zapewnia Instytucja Zarządzająca w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego RCz oraz Koordynator Krajowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP. 

Programu przygotowuje bilateralna grupa robocza Task Force, której członkami są 

przedstawiciele czeskich i polskich Instytucji Regionalnych (5 krajów i 3 województwa), 

Euroregionów oraz Instytucji Zarządzającej i Koordynatora Krajowego.  

Częścią przygotowań Programu jest także proces oceny ex-ante oraz ocena strategii wpływu 

na środowisko naturalne (SEA). Raport końcowy podsumowuje również zaangażowanie 

Oceniających ex-ante w proces przygotowania Programu PWT RCz-RP w okresie 2014-2020, 

informuje o głównych źródłach informacji, na których oparto proces oceny ex-ante. Do 

bazowych dokumentów analitycznych należy analiza społeczno-ekonomiczna obszaru 

programowego PWT RCz-RP w okresie programowania 2014-2020, opracowana w lipcu 

2013 oraz analiza okresu programowania 2007-2013, opracowana w okresie od września 

2011 do grudnia 2012.1  Ważnym źródłem informacji dla Oceniających ex-ante są również 

dokumenty przygotowywane do każdego posiedzenia Grupy Roboczej, a zwłaszcza 

przygotowane na 9. Posiedzenie Grupy Roboczej, które odbyło się dnia 02.-03.04. w 

Jarnołtówku, i 10. Posiedzenie Grupy Roboczej, które odbyło się dnia 10.-11.06.2014 r. w 

Náchodzie. 

Niniejszy raport końcowy opracowany na podstawie skonsolidowanej wersji dokumentu 

programowego jest wynikiem całego procesu ewaluacji ex-ante. Podstawowe cząstkowe 

komunikaty Oceniających ex-ante, dotyczące analizowanych części dokumentu 

programowego, zaprezentowano członkom Grupy Roboczej na posiedzeniu w dniu 

18.02.2014 r. w Libercu i 11.06.2014 r. w Náchodzie.  

W trakcie procesu oceny ex-ante stwierdzano główne aspekty obciążeń administracyjnych 

wnioskodawców i beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Pierwsze 

stwierdzenia, wynikające z badania wśród Beneficjentów Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

zaprezentowano uczestnikom Grupy Roboczej na posiedzeniu, dnia 16.12. 2013 r. w Bielsku-

                                                 

1
  Ing. Jiří Škoda we współpracy z Instytucją Zarządzającą i Koordynatorem Krajowym Programu oraz 

Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Analiza Programu Republika Czeska – Polska 2007-2013: wnioski z 

obecnego okresu i punkty wyjścia przed nadchodzącym okresem. 
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Białej. Ostateczna wersja raportu końcowego dot. obciążeń administracyjnych została 

przekazana po naniesieniu stosownych korekt, a następnie zatwierdzona, dnia 09.04.2014 r.   
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2 Podsumowanie menedżerskie 

 

2.1 Podsumowanie menedżerskie w języku polskim 

Przygotowanie nowego Programu Współpracy Transgranicznej na okres programowania 

2012-2020 zapewnia Instytucja Zarządzająca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego RCz 

oraz Koordynator Krajowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP. Programu 

przygotowuje bilateralna grupa robocza Task Force, której członkami są przedstawiciele 

czeskich i polskich Instytucji Regionalnych, Euroregionów oraz Instytucji Zarządzającej i 

Koordynatora Krajowego. Raport kocowy oceny ex-ante dotyczył wersji nr 5 dokumentu 

programowego z czerwca 2014. 

Do bazowych dokumentów analitycznych wykorzystanych podczas opracowania oceny ex-

ante należą analiza społeczno-ekonomiczna obszaru programowego PWT RCz-RP w okresie 

programowania 2014-2020, opracowana w lipcu 2013 oraz analiza okresu programowania 

2007-2013, opracowana w okresie od września 2011 do grudnia 2012. Istotnym źródłem 

informacji dla Oceniających ex-ante były również dokumenty przygotowywane na 

poszczególne posiedzenia Grupy Roboczej dot. przygotowania Programu.   

W trakcie procesu oceny ex-ante stwierdzano główne aspekty obciążeń administracyjnych 

wnioskodawców i beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Ostateczna wersja 

raportu końcowego dot. obciążeń administracyjnych została przekazana po naniesieniu 

stosownych korekt, a następnie zatwierdzona 09.04.2014 r.   

 

Cele oraz treść Oceny ex-ante 

Celem oceny ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020 jest zapewnienie niezależnej opinii na temat jakości 

programu. Szczegółowe wymagania dla Oceny ex-ante opisano w artykule 55 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Przedmiotem ewaluacji ex-ante jest ocena: korzyści dla 

strategii UE na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego w odniesieniu 

do celów/priorytetów tematycznych, potrzeb krajowych/regionalnych i potencjału 

rozwojowego oraz wyciągniętych wniosków z poprzedniego okresu programowania; 

zgodności wybranych celów tematycznych, priorytetów i celów programowych w odniesieniu 

do wspólnych ram strategicznych, uzasadnienia proponowanych form wsparcia, adekwatności 

zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania projektem, wewnętrznej 

spójności proponowanego programu lub działań i ich spójności z pozostałymi właściwymi 

narzędziami, spójności alokacji zasobów budżetowych i celów programu, znaczenia i 

przejrzystości proponowanych wskaźników programowych, jak oczekiwane postępy 
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przyczynią się do wyników, czy wymienione wartości wskaźników są realne w odniesieniu do 

planowanego poziomu wsparcia z funduszy EFSI, stosowności procedur monitorowania 

programu oraz gromadzenia niezbędnych danych do przeprowadzenia oceny, środków 

mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. 

Ocena ex-ante opiera się również na dokumentach przetargowych MRR RCz, które w roli 

Instytucji Zarządzającej POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w okresie 2007-

2013 oraz PWT w okresie 2014-2020 formułowało szczegółowe pytania ewaluacyjne, 

podzielone do następujących obszarów oceny: 

1. Koncepcja strategii Programu – logika interwencji 

2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólnymi ramami 

strategicznymi oraz z Umowami Partnerstwa 

3. Spójność programu z pozostałymi stosowanymi narzędziami 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

5. Ramy finansowe oraz formy wsparcia 

6. Wdrażanie programu 

7. Tematy horyzontalne 

 

Metody stosowane w Ocenie ex-ante 

Głównymi metodami stosowanymi podczas oceny ex-ante były: analiza dostępnych 

dokumentów, analiza treści dokumentów przygotowanych na nowy okres programowania 

(dokumentu programowego i materiałów przygotowanych na posiedzenia Grupy Roboczej) 

oraz analiza porównawcza. 

Ponadto zastosowano tzw. metody uczestniczące, tj. konkretnie indywidualne lub grupowe 

wywiady półustrukturalizowane, przeprowadzone z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej i Koordynatora Krajowego, odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie 

Programu 2014-2020, jak również z przedstawicielami czeskich i polskich Instytucji 

Regionalnych, w szczególności podczas posiedzeń Grupy Roboczej dotyczących 

przygotowania Programu. Chodzi tutaj zwłaszcza o przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu, 

Urzędów Krajskich po stronie czeskiej, Urzędów Wojewódzkich po stranie polskiej oraz 

Euroregionów z czeskiej i polskiej strony. 

Oceniający ex-ante mieli również wiele możliwości do interakcji z beneficjentami, zwłaszcza 

w procesie zbierania i przetwarzania danych do oceny obciążeń administracyjnych 

beneficjentów. Stwierdzone fakty wykorzystano w opracowaniu zaleceń, mających na celu 

obniżenie obciążeń administracyjnych w nowym okresie programowania. Zalecenia zawarto 
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w Raporcie końcowym Oceny obciążeń administracyjnych w okresie 2007-2013, 

uwzględniono je w ocenianej wersji dokumentu programowego 2014-2020. 

 

Wkład zespołu ewaluacyjnego w przygotowanie Programu 

Ze względu na fakt, iż Ocena ex-ante przebiega równolegle z tworzeniem Programu, 

nawiązano stałą współpracę pomiędzy Oceniającymi ex-ante a ekspertami Zleceniodawcy, 

zwłaszcza w formie uczestnictwa oceniających na posiedzeniach Grupy Roboczej. Oceniający 

ex-ante uczestniczyli w pięciu posiedzeniach Grupy Roboczej, na posiedzeniu w Ostravie 

(30.09. i 1.10.2013 r.) w Rychnovie nad Kněžną (05.-06.11.2013 r.), w Bielsku-Białej (16.-

17.12.2013 r.), w Libercu (17.-18.02.2014 r.), na 9. Posiedzeniu Grupy Roboczej w 

Jarnołtówku (02.-03.04.2014 r.). oraz na 10. Posiedzeniu Grupy Roboczej w Náchodzie (10-

11.06.2014 r.). Ponadto Oceniający ex-ante uczestniczyli w przygotowaniu Programu 

odbywając spotkania z Koordynatorem Krajowym, odpowiedzialnym za przygotowanie 

Programu oraz proces oceny ex-ante. Oceniający wypowiadali się również w kwestii 

materiałów, wysyłanych przed kolejnymi spotkaniami Grupy Roboczej lub w innych 

kwestiach, na prośbę Instytucji Zarządzającej, opracowując cząstkowe oceny poruszanych 

kwestii. 

W początkowych fazach opracowywania Programu Oceniający ex-ante zgłosili uwagi 

dotyczące przejrzystości i jednoznaczności logiki interwencji – nacisk położono na 

powiązanie priorytetów inwestycyjnych (oraz ich celów szczegółowych i działań) ze 

społeczno-ekonomiczną analizą obszaru. Zalecono również, by nie definiowano działań bez 

wyraźnie powiązanego wskaźnika produktu. 

Z punktu widzenia struktury wdrażającej, zalecono wzmocnienie struktury wdrażającej, w 

szczególności wzmocnienie roli Wspólnego Sekretariatu (WS). W nowym okresie 

programowania istnieją plany przesunięcia niektórych obowiązków na WS, np. obowiązkowe 

składanie wstępnych propozycji projektowych, kontrola wpływu transgranicznego i 

współpraca w trakcie realizacji projektów oraz po ich zakończeniu. Główną rekomendacją 

jest więc podwyższenie wydajności WS. 

Ze strony Oceniających ex-ante wsparto ideę projektów flagowych, ponieważ w kolejnym 

okresie programowym należy skoncentrować się na wzmacnianiu projektów zintegrowanych, 

strategicznych z możliwie najszerszym wpływem transgranicznym na obszar wsparcia. 

Oceniający ex-ante zalecają, by została określona ograniczona liczba projektów flagowych 

oraz by ich wpływ był znaczący dla całego obszaru wsparcia. Podstawą do ustalenia liczby 

projektów flagowych są alokacje środków finansowych na poszczególnych osiach 

priorytetowych oraz ich procentowy udział przeznaczony na projekty flagowe w stosunku do 

ostatnich projektów. 
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Uwagi wobec wskaźników rezultatu i produktu dotyczyły zrozumiałej definicji 

poszczególnych wskaźników. Opracowano w związku z tym dokument Definicja 

wskaźników, wersja aktualna na lipiec 2014, który podaje szczegółowe wyjaśnienie 

wykorzystanych wskaźników. Dyskusję prowadzoną z Instytucją Zarządzającą i Grupą 

Roboczą dot. wskaźników ukierunkowano w szczególności na dwa wskaźniki rezultatu, a 

mianowicie Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz Liczba 

odwiedzających centra informacji turystycznej na obszarze wsparcia. Oceniający ex-ante 

wyrazili uwagi na temat zasadności tych wskaźników oraz źródeł danych. Na tym etapie 

procesu programowania oraz Oceny ex-ante można stwierdzić, że danych, opisujących 

powyżej poruszoną problematykę, nie udostępniono w bardziej dogodny sposób oraz iż z 

zastosowaniem właściwej interpretacji, wskaźniki można wykorzystać. 

 

Ocena części analitycznej Programu 

W ramach oceny części analitycznej Programu Oceniający ex-ante skoncentrowali się na 

analizie całościowej działań i interwencji w nowym okresie programowania. Analizę 

społeczno-ekonomiczną oceniono w kontekście bazowych dokumentów wyjściowych, 

poprzednich wersji analiz i dokumentów strategicznych Republiki Czeskiej, Polski, a 

zwłaszcza Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Obszar programowy z perspektywy określenia zasięgu terytorialnego oraz struktury 

osadniczej, obywateli, sytuacji gospodarczej (rynek pracy, struktura gospodarki i podmioty 

gospodarcze), edukacji, środowiska naturalnego, infrastruktury transportu drogowego oraz 

podmiotów współpracy transgranicznej, oceniono wystarczająco szczegółowo. W niektórych 

przypadkach (tendencja dot. bezrobocia, prognozy trendów demograficznych, stan 

środowiska naturalnego – np. tempo zalesiania) wskazano trend rozwojowy. 

Ważne aspekty tych zagadnień nie zostały pominięte, co więcej nadano im odpowiednią 

wagę. Dziedziny oceniono uwzględniając specyfikę i różnorodność poszczególnych części 

wspólnego czesko-polskiego pogranicza. W ramach poszczególnych obszarów 

zidentyfikowano problemy specyficzne dla danego obszaru, jak również regionów 

przygranicznych. Silne i słabe strony, szanse i ryzyka w ramach poszczególnych dziedzin 

tematycznych zawarto w formie krótkich analiz SWOT. Ze względu na ograniczenia dot. 

graficznej struktury tekstu, wynikające z konieczności wpisania tekstu dokumentu 

programowego do systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 2014), zdolność 

informacyjna analiz SWOT wydaje się być mniejsza, niż rzeczywista zdolność informacyjna 

posumowania wyników analitycznych. 

Z punktu widzenia rozwoju obszaru programowego oraz zrozumienia adekwatności 

wybranych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, duże znaczenie ma opis 

współpracy podmiotów transgranicznych. Chodzi o zaprezentowanie roli, doświadczeń i 
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dotychczasowej współpracy głównych podmiotów oraz instytucji w regionach. Należą do 

nich kraje, Euroregiony, organizacje pozarządowe, szkoły i uniwersytety, jak również 

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Analiza społeczno-ekonomiczna monitoruje zarówno zdolność do absorpcji, ponieważ w 

niektórych obszarach udziela informacji na temat potencjalnych partnerów projektów.  

Podczas opracowania analizy wykorzystano odpowiednie dane, aktualne na dzień 

31.12.2013 r. Na podstawie uwag Oceniających ex-ante uzupełniono źródła danych. 

Analizowana wersja Programu nie posiada przejrzystych map obszaru z graficzną prezentacją 

danych, co było mocną stroną bazowych dokumentów analitycznych. Oceniający ex-ante 

zalecają, by te schematy graficzne stanowiły część załączników nawiązującej dokumentacji 

programowej. 

 

Ocena strategii Programu 

Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020 

Program Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 ukierunkowano na cztery cele 

tematyczne: 

 CT 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem, 

 CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, 

 CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie  

 CT 11 - Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 

publicznej. 

Wybór czterech celów tematycznych uwzględnia wymóg koncentracji strategicznej w 

odniesieniu PWT RCz-RP 2014-2020 do Strategii 2020. Wybrane cztery cele tematyczne 

przekształcono w cztery osie priorytetowe, które w sposób logiczny uwzględniają potrzeby i 

szanse stwierdzone w analizie społeczno-ekonomicznej obszaru wsparcia. Istotna część 

ocenianej analizy zawiera ewidencję danych umożliwiających stwierdzenie, iż wybrane cele 

tematyczne opatro o potrzeby obszaru programowego, potrzeby obywateli oraz instytucji 

działających w danych regionach. Ze względu na ograniczoną alokację środków oraz 

charakter potrzeb i celów współpracy transgranicznej regionów w obszarze wsparcia, wkład 

Programu w realizację poszczególnych celów unijnej strategii jest ograniczony. Program nie 

oblicza wkładu Programu w realizację celów strategii Europa 2020 oraz spójności. Należy 

jednak podkreślić stosunek Programu wobec celu zrównoważonego wzrostu, a dokładniej 

wobec walki przeciwko zmianom klimatu. Program za pomocą swojej pierwszej osi 

priorytetowej ukierunkowano na rozwiązywanie potrzeb w zakresie dostosowania do zmian 

klimatu (ograniczone środki dostosowawcze w ramach celu tematycznego 5). 
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Zgodność Umowy Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umowy Partnerstwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w odniesieniu do wybranych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych 

Ocena zgodności wybranych celów tematycznych oraz wybranych priorytetów 

inwestycyjnych Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 z Umową 

Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umową Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na 

porównaniu analiz różnorodności, potrzeb rozwojowych i potencjału wzrostu. Analizę 

różnorodności, potrzeb rozwojowych i potencjału wzrostu opracowano w Umowie 

Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umowie Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej dla obszarów 

problemowych, w ramach których zidentyfikowano problemy na poziomie krajowym i 

regionalnym, potrzeby i priorytety rozwojowe, które określają ukierunkowanie pomocy z 

funduszy EFSI w okresie 20142020 w Republice Czeskiej oraz w Polsce. Ukierunkowanie 

działań na terenach problemowych obejmuje zarówno podejście sektorowe jak i 

regionalne/terytorialne. W poszczególnych częściach analizy przedstawiono specyficzne 

potrzeby i wyzwania na miejskich i wiejskich obszarach regionów przygranicznych. 

 

Ocena spójności celów Programu z problemami i potrzebami 

Głównym zadaniem oceny spójności, czy też harmonii celów Programu z problemami i 

potrzebami ocenianego Programu, jest analiza i ocena tego, czy wybrane priorytety 

inwestycyjne oraz cele szczegółowe osi priorytetowych konsekwentnie odzwierciedlają 

zidentyfikowane problemy i potrzeby. Uzasadnienie wyboru danych priorytetów 

inwestycyjnych w odniesieniu do celów tematycznych opracowano w sposób dostatecznie 

dokładny i adekwatny. Argumentację oparto na specyfice przygranicznych regionów, 

problemach i potrzebach stwierdzonych w ramach analizy społeczno-ekonomicznej oraz 

potencjale do rozwiązywania problemów i potrzeb. Uwzględniono również, iż działania będą 

przebiegać w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. 

 

Ocena integralności zewnętrznej 

Integralność zewnętrzna Programu oceniono na podstawie zgodności celów Programu z 

krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi. Podczas oceny wpływu programów 

sektorowych i regionalnych oraz polityk na Program, konieczne jest wyznaczenie jasnych 

linii podziału w przypadku, gdy niektóre działania w ramach Programu nawiązują lub są 

powiązane z działaniami innych programów.  

W dokumencie programowym opisano mechanizmy koordynacji w RCz oraz RP 

(zapewnienie powiązania i komplementarności z innymi programami realizowanymi na 

danym obszarze ze środków UE). Dla poszczególnych osi priorytetowych stwierdzono 
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powiązania (opisano komplementarność i synergię) ze Zintegrowanym Regionalnym 

Programem Operacyjnym (ZRPO) w RCz, regionalnymi programami operacyjnymi (RPO) w 

RP i innymi programami: 

Instytucja Zarządzająca zajmowała się kwestią powiązania z instytucjami zarządzającymi 

innych programów w RCz, jednak w przypadku żadnego z programów nie stwierdzono 

wyraźnych powiązań. Brano pod uwagę komplementarność np. z PO Zatrudnienie (ze 

względu na specyfikę Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP stwierdzono wyłącznie 

marginalne powiązania). Po stronie polskiej komplementarność mogłaby dotyczyć działań PO 

Infrastruktura i Środowisko Naturalne, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, żadnego pokrycia 

działań nie stwierdzono. 

 

Ocena logiki interwencji 

Podczas oceny związku pomiędzy planowanymi działaniami, rezultatami i celami 

opracowujący Ocenę ex-ante oceniają jakość logiki interwencji dla całego Programu oraz dla 

każdej osi priorytetowej z osobna.  

Dokument programowy zawiera szczegółowy i dokładny opis przewidywanych działań, opis 

procesu, w jaki sposób działania przyczynią się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów 

Programu. Działania opisano w aktualnej wersji dokumentu programowego. W opisach 

podano także przewidywany wpływ działalności na cele szczegółowe. 

 

Wskaźniki oraz ramy wykonania 

Oceniający ex-ante skoncentrowali się na ocenie struktury wskaźników (czy definicja 

wskaźników jest jasna i zrozumiała, jakie produkty i rezultaty mają być za ich pośrednictwem 

monitorowane) oraz ich mierzalności. 

Szczegółowe definicje wszystkich wskaźników rezultatu i produktu zostanie uwzględniona w 

uszczegółowieniu dokumentacji programowej, tj. w Podręczniku Wnioskodawcy lub 

Podręczniku Beneficjenta Dofinansowania (dot. w szczególności wskaźników 

uwzględnionych w ramach wykonania). Opracowano w związku z tym dokument Definicja 

wskaźników, wersja aktualna na lipiec 2014. 

 

Ocena zasad horyzontalnych 

Oceniany dokumentu programowy podaje w Sekcji 8 zasady horyzontalne, które wynikają z 

art. 8 ust. 7 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Opis zasad horyzontalnych znajduje się w 

dokumencie programowych również w opisie poszczególnych osi priorytetowych, w wykazie 
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ogólnych zasad oceny projektów, obowiązujących dla wszystkich typów projektów 

indywidualnych w Programie.  

Można stwierdzić, iż dokument programowy zawiera adekwatny opis zasad horyzontalnych, 

do których należą zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja oraz 

równouprawnienie płci. Opis poszczególnych zasad horyzontalnych jest odpowiedni wobec 

planowanych działań wspierających priorytety horyzontalne. Oceniający ex-ante doceniają 

uwzględnienie planu działalności informacyjno-promocyjnych ukierunkowanych na 

poszerzenie i wdrożenie zasad horyzontalnych. W ramach etapu wdrażania Projektu można 

zalecić Instytucji Zarządzającej przygotowanie wytycznych dla Wnioskodawcy i Beneficjenta 

dot. wszystkich trzech priorytetów horyzontalnych oraz tego w jaki sposób należy uwzględnić 

je w ramach wniosku projektowego. Odpowiednia forma to np. pytania i odpowiedzi; podanie 

odpowiednich przykładów; podanie kryteriów oceny wyboru ze szczegółowym opisem. W 

praktyce również zalecane jest kształcenie Wnioskodawców w ramach tego zagadnienia. 

 

Ocena ram finansowych 

Najwyższą alokację przydzielono osi priorytetowej 2, na Rozwój potencjału przyrodniczego i 

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, która realizowana jest w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 8b (wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez 

rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i 

zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój). Ze 

względu na fakt, że dla danego obszaru tematycznego planowane są inwestycje dot. 

infrastruktury transportowej, 60 % budżetu Programu jest wartością adekwatną. 

Drugim obszarem pod względem wysokości alokacji finansowej jest oś priorytetowa 4 

ukierunkowana na współpracę pomiędzy instytucjami i społecznościami. Obszarowi 

przydzielono 24,1% budżetu programu. 

Ze względu na fakt, iż jednym z nowych standardów w zakresie wdrażania funduszy EFSI w 

okresie programowania 2014-2020 jest zasada koncentracji tematycznej, Oceniający ex-ante 

zalecają by usunąć jedną z pozostałych dwóch osi priorytetowych (ich łączna alokacja wynosi 

9,9%) lub skierować minimalną alokację na jedną oś priorytetową w wysokości 10 milionów 

EUR. Powodem jest fakt, iż w przypadku małej alokacji dla osi priorytetowej nie sposób 

zrealizować większej liczby projektów, tym samym oś priorytetowa nie posiada znaczącego 

wpływu na terytorium wsparcia. 

Zalecenie zostało wdrożone dla wszystkich osi, minimalna wysokość alokacji wynosi 10,18 

milionów EUR dla osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje. Ten obszar tematyczny 

znajduje się na terytorium programowym, na którym analiza społeczno-ekonomiczna 
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stwierdziła najniższy stopień wykształcenia, jak również wysoki stopień bezrobocia, jest 

kluczowy ze względu na potrzebę poprawy konkurencyjności obywateli na rynku pracy. 

Projekty realizowane w tym obszarze tematycznym w okresie 2007-2013 oceniono 

pozytywnie - zidentyfikowano wysoką zdolność projektu do wykazania rzeczywistych 

rezultatów. Alokacja, pomimo, iż najniższa ze wszystkich osi priorytetowych, z uwagi na 

fakt, iż jest to oś priorytetowa, w ramach której realizowane będą przede wszystkim działania 

o charakterze nieinwestycyjnym, jest według Oceniających ex-ante adekwatna. W 

szczególności realizowane będą działania tzw. miękkie. 

Forma finansowania wszystkich osi priorytetowych to w pełnym zakresie bezzwrotne 

dofinansowanie, w ramach każdej z osi priorytetowej zostanie udzielone wsparcie w 

maksymalnej wysokości 85% całkowitych wydatków w ramach projektu. 

 

Wdrażanie Programu 

Zdolności administracyjne do zarządzania Programem są odpowiednie. Zwiększone 

wymagania wobec Wspólnego Sekretariatu (WS) wynikają z wprowadzenia obowiązku 

składania wstępnych propozycji projektowych przez wszystkich Wnioskodawców. 

Wprowadzono również obowiązek uczestnictwa WS w procesie kontroli projektu (wszystkie 

etapy kontroli współpracy oraz wpływu transgranicznego projektów) w celu zapewnienia 

„jednego punktu widzenia” od samego początku aż do kontroli trwałości. W przypadku WS 

konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wydajności, co najmniej na aktualnym poziomie. 

Oceniający ex-ante zalecają nieznaczne podwyższenie wydajności WS, co wynika również z 

wniosków oceny obciążeń administracyjnych w okresie programowania 2007-2013. 

Zaproponowany system wdrażania wraz z systemem kontroli i audytu, w sposób w jaki 

funkcjonował w okresie programowania 2007-2013, jest oceniany jako poprawny. Zmiany 

(np. wprowadzenie obowiązkowego składania wstępnych propozycji projektów, włączenie 

WS do procesu kontroli projektu) zostały zaprojektowane i opracowane tak, by doszło do 

poprawy efektywności systemu wdrażania oraz systemu kontroli. 

Nie przewiduje się wykorzystania narzędzi zintegrowanego rozwoju przestrzennego w 

ramach okresu programowania 2014-2020. 

Procedury monitoringu w okresie programowania 2014-2020 opierają się na dobrych 

praktykach z poprzedniego okresu. Do monitorowania realizacji projektów po obu stronach, 

wykorzystywany jest wspólny system monitorujący dla programów funduszy strukturalnych 

w RCz. W ramach monitoringi, partnerzy projektu zobowiązani są do składania raportu 

monitorującego z realizacji projektów, za pośrednictwem którego przekazywane są 

zagregowane informacje o projekcie. 
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Wnioski i zalecenia 

Każda interwencja musi zostać oparta na wnikliwym zdefiniowaniu i analizie problemów, a 

ponadto powinna wynikać z potrzeb/potencjału obszaru. Sytuację wyjściową opisano w 

analizie społeczno-ekonomicznej Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020 – w ramach analizy opracowano podsumowanie końcowe, 

wnioski i zalecenia dla analizy Programu Operacyjnego 2007-2013, załącznik stanowi analiza 

SWOT dla każdego obszaru tematycznego z osobna.  

Dokument programowy zawiera opis przewidywanych działań, charakterystykę procesu oraz 

działania przyczyniające się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów Programu. Działania 

(typy i przykłady wspieranych działań) opisano w projekcie dokumentu programowego, w 

opisach przedstawiono przewidywany wpływ działań na osiągnięcie celów szczegółowych. 

Zalecenia Oceniających ex-ante, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas finalizacji 

dokumentu programowego oraz opracowania dokumentacji programowej są następujące: 

 Należy opracować rozdział opisujący charakter i główne cele Programu. W 

przypadku, gdy nie będzie możliwości umieszczenia tekstu bezpośrednio w 

dokumencie programowym, należy opracować prezentację Programu na stronie 

internetowej. 

 Należy w zakończeniu analizy społeczno-ekonomicznej, która znajduje się w 

dokumencie programowym w podsekcji 1.1.1 uzupełnić streszczenie najistotniejszych 

stwierdzeń w ramach silnych stron i możliwości oraz najistotniejszych wniosków dot. 

słabych stron oraz ryzyk w analizach SWOT poszczególnych rozdziałów 

tematycznych analizy. Tym samym dojdzie do przejrzystego powiązania z podsekcją 

1.1.2, w której podano uzasadnienie wyboru celów tematycznych oraz priorytetów 

inwestycyjnych. 

 Należy uzupełnić analizę schematem graficznym (mapę obszaru programowego). Ze 

względu na brak możliwości umieszczenia materiałów tego typu we właściwej sekcji 

dokumentu programowego, należy zamieścić w dokumentacji programowej. 

 Należy podać szczegółowe definicje wszystkich wskaźników rezultatu i produktu w 

dokumentacji programowej w zakresie materiału „Definicja wskaźników”, wersja 

aktualna na lipiec 2014. 

 W trakcie fazy wdrażania Programu zaleca się Instytucji Zarządzającej przygotowanie 

dla wszystkich priorytetów horyzontalnych: 

 Wytyczne (mogą stanowić część Podręcznika Wnioskodawcy), w jaki sposób 

uwzględnić zasady horyzontalne w procesie przygotowania wniosku. W 

odpowiedniej formie, np. pytań i odpowiedzi. 

 Poprzez podanie odpowiednich przykładów. 

 Podając kryteria oceny wyboru ze szczegółowym opisem.  
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 Zapewnienie kształcenia Wnioskodawców w tym zakresie.  

 Oceniający ex-ante są świadomi, iż wygląd dokumentu programowego wynika z 

Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288.2014 z dnia 25 lutego 2014, 

jednak zaproponowano wdrożenie zaleceń o charakterze technicznym mających na 

celu poprawę przejrzystości dokumentu. 

 

2.2 Managerial Summary 

Preparation of the new Cross-Border Cooperation Programme for 2014-2020 is roofed by the 

Steering Authority at the Ministry of Regional Development of the Czech Republic and the 

National Authority of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Po-

land. The programme is prepared by the bilateral working group entitled Task Force, whose 

members are representatives of the Czech and the Polish regional institutions, euroregions and 

the Steering and National Authority. The final report of the ex-ante evaluation was assessing 

Version 5 of the programme document of June 2014. 

The initial analytic documents used for preparation of the ex-ante evaluation comprise the 

Socioeconomic Analysis of the Programme Territory of CBC CR-RP in the period of 2014 - 

2020, prepared in July 2013, and the Analysis of the Programme Period of 2007 - 2013, pre-

pared in September 2011 till December 2012. An important source for the ex-ante assessors 

are also the documents prepared for individual meetings of the working group to prepare the 

programme.  

During the process of the ex-ante assessment, also the main aspects of the administrative load 

of applicants and beneficiaries were considered in the period of 2007 - 2013. The final version 

of the final administrative load report was submitted and then approved after the amendment 

procedure on 9.4. 2014. 

 

Objectives and Contents of Ex-Ante Assessment 

The objective of the ex-ante assessment of cross-border cooperation of the Czech Republic – 

Republic of Poland 2014 - 2020 is to provide an independent view of the programme quality. 

The particular requirements imposed on the ex-ante assessment are specified in Art. 55, Regu-

lation (EU) No. 1303/2013. The subject of the ex-ante assessments is to evaluate: benefit for 

the EU strategy for intelligent and sustainable growth with regards to the set thematic objec-

tives/priorities and national/regional needs and the potential for development and experience 

from the previous programme periods; agreement of selected thematic objectives, priorities 

and programme objectives with regards to the common strategic framework, justification of 

the proposed support form, adequacy of human resources and administrative capacity for the 

programme management, internal cohesion of the proposed programme or activities and their 
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interconnection with the other respective tools, agreement between allocation of budget funds 

and the programme objectives, relevance and comprehensibility of the proposed programme 

indexes how the expected outcomes are going to contribute to the results, whether the quanti-

fiable target values of the indexes are realistic with regards to the planned amount of support 

from the ESI funds, suitability of procedures for the programme monitoring and collecting 

data necessary for the assessment, measures for alleviation of administrative load of benefi-

ciaries. 

The ex-ante assessment is also based on the master documentation of the Ministry of Local 

Development of the Czech Republic that formulated particular evaluation questions, in the 

role of the Steering Authority of CBC CR - RP for the time period of 2007 - 2013 and CBC 

CR - RP for the time period of 2014 - 2020, structured into the following assessment areas: 

1. Programme strategy concept - intervention logics  

2. Contribution to meeting the priorities of Strategy EU 2020, agreement with the com-

mon strategic frameworks and partnership agreements 

3. Programme link to the other relevant tools 

4. Indicators and performance framework 

5. Financial framework and support forms 

6. Programme implementation 

7. Horizontal topics 

 

Applied methods of ex-ante assessment 

The main methods applied in the ex-ante assessment included the method of desk research of 

available documents, contents analysis of the documents prepared for the new programme 

period (programme document and documents prepared for meetings of the working group) 

and comparative analysis. 

In addition, participative methods were used, i.e. individual and group semi-structured inter-

views that were conducted both with the representatives of the Steering Authority and the 

National Authority, roofing preparation of the programme 2014 - 2020, and with representa-

tives of the Czech and the Polish regional institutions, in particular during meeting of the 

working group for the programme preparation. These included in particular representatives of 

the Joint Secretariat, Czech regional authorities, Polish voivodeships and Czech and Polish 

euroregions. 

Ex-ante assessors also had the opportunity to interact with beneficiaries, in particular during 

the process of collection and processing data for evaluating administrative load of beneficiar-
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ies. Collected findings were used to propose measures to reduce administrative load of appli-

cants and beneficiaries for a new programme period. Measures were a part of the final report 

of the administrative load assessment in 2007 - 2013 and they were incorporated into the as-

sessed proposal of the programme document 2014 - 2020. 

 

Contribution of Evaluation Team into Programme Preparation 

With regards to the fact that the ex-ante assessment was carried out along with creation of the 

cross-border cooperation programme, also the cooperation of the ex-ante assessors and the 

professionals of the client was concurrent, particularly in form of participation of ex-ante as-

sessors in the Working Group meetings. The ex-ante assessors participated in six meetings of 

the Working Group, particularly the meeting in Ostrava (30. 9. and 1. 10. 2013), in Rychnov 

nad Kněžnou (5. and 6. 11. 2013), in Bielsko-Biała (16. and 17. 12. 2013), in Liberec (17. and 

18. 2. 2014), in Jarnołtówek (2. and 3. 4. 2014) and 10th meeting of the Working Group in 

Náchod (10. and 11. 6. 2014). Another form of participation of the ex-ante assessors in prepa-

ration of the programme took place in form of regular meetings with the Steering Authority 

that is responsible for preparation of the programme as well as the process of ex-ante assess-

ment. The Assessors also commented on the regularly sent materials for subsequent meetings 

of the Working Group, or directly for the needs of the Steering Authority when the assessors 

were preparing interim assessment to relevant issues. 

In the initial phases of the programme preparation, the ex-ante assessors commented on ar-

rangement and clearness of the intervention logics - emphasis was put on interconnection of 

investment priorities (and their specific tasks and activities) with socio-economic analysis of 

the territory. It was also recommended that activities are not defined without the assigned out-

put indicator. 

With regards to the implementation structure, strengthening the current implementation struc-

ture was recommended, in particular strengthening the role of the Joint Secretariat (JS). In the 

new programme period, transferring of duties to JS is planned, e.g. obligatory submission of 

project objectives, control of cross-border impact and cooperation during projects realization 

and their completion. Therefore, the main recommendation is to increase the JS capacity. 

The ex-ante assessors supported the idea of flag projects when it is necessary in the next pro-

gramme period to focus on strengthening integrated, strategic projects with the broadest pos-

sible cross-border impact on the programme territory. Ex-ante assessors recommend that the 

limited number of flag projects is set and their impact is significant for the entire programme 

territory. The basis for setting the number of flag projects is allocation of funds into individual 

priority axes and percentage share intended particularly for flag projects in relation to the oth-

er projects. 
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Comments on indicators of results and outcomes regarded requirements for comprehensibility 

of the individual indicators definition. To serve the needs, the document Indicators Definition 

was drawn, current as of July 2014, presenting detailed explanations of the indicators in use. 

The discussion led by the Steering authority and the Working Group in relation to the indica-

tors focused particularly on two results indicators, i.e. "visits to collective lodging facilities" 

and "number of visitors to info-centres in the territory". The ex-ante assessors expressed their 

comments on suitability of the indicators and their data sources. In this phase of programming 

and ex-ante assessment it can be stated that the data describing the aforementioned issue in a 

more suitable way are not available and in correct interpretation the indicators can be used. 

 

Assessment of Analytic Part of Program 

In assessment of the analytic part of the programme, ex-ante assessors focused on the entire 

cohesion of the socio-economic analysis and intervention in the new programme period. So-

cio-economic analysis was considered in the context of the basic input documents, preceding 

versions of the analysis and strategic documents of the Czech Republic, Poland and particu-

larly the European Union, including the valid legislation. 

The programme territory with regards to delimitation of the territory and the settlement struc-

ture, inhabitants, economic situation (labour market, economic structure and economic enti-

ties), education, the environment, road traffic infrastructure and cooperation of cross-border 

entities is evaluated in sufficient detail. In some cases (development of unemployment, prog-

nosis of demographic trends, state of the environment - e.g. the level of forestation), the de-

velopment trend is specified. 

Important aspects of these thematic areas were not missed and the adequate relevance was 

given to them. The areas are evaluated with regards to the specifics and variability of individ-

ual parts of the common Czech-Polish borderland. Within individual areas, problems specific 

for the respective area and for the borderland regions were identified. Strengths and weak-

nesses, opportunities and threats of individual thematic areas are summarized in form of a 

brief SWOT analysis. With regards to limitation in the graphic arrangement of the text result-

ing from the need to insert the programme document text into the electronic data exchange 

system (SFC 2014), the informative value of individual SWOT analyses seems to be smaller 

than the actual informative value of comprehensive analytic findings. 

With regards to development of the programme territory and understanding the relevance of 

selected thematic objectives and investment priorities, description of cooperation of cross-

border entities is significant. It means presentation of the role, experience and previous coop-

eration of the main entities and institutions in regions. It includes regions, euroregions, non-

profit organizations, schools and universities, but also, for example, the European Grouping 

of Territorial Cooperation. 
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Socio-economic analysis also has the character of mapping the absorption capacity as in some 

areas it provides information on potential project owners.  

The analysis works with relevant and up-to-date data, mostly with the data as of 12. 2013. 

Based on objections of ex-ante assessors, the sources of data were supplemented. The com-

mented version of the programme lacks synoptic maps of regions and graphic data presenta-

tion, which was the strength of the input analytic documents. The ex-ante assessors recom-

mend incorporating the graphic schemes into appendices or the follow-up programme docu-

mentation. 

 

Programme Strategy Evaluation 

Contribution to meeting priorities of Strategy EU 2020 

CBC Programme CR - RP 2014 - 2020 focuses particularly on the following four thematic 

objectives: 

 TO 5 - Support of adaptation to changing climate, preventing risks and their manage-

ment, 

 TO 8 - Support of sustainable employment, quality jobs and labour mobility. 

 TO 10 - Investments into education, skills and lifelong learning,  

 TO 11 - Support of institutional capacity and building public administration. 

Selecting four thematic objectives observes the requirements of strategic concentration in 

connection to the CBC Programme CR-PL 2014-2020 to the strategy of Europe 2020. The 

selected four thematic objectives are transformed into four priority axes that logically reflect 

the needs and chances identified in the socio-economic analysis of the programme territory. 

The relevant parts of the assessed analysis provide data records, making it possible to declare 

that the selected thematic objectives are based on the needs of programme territory, the needs 

of the inhabitants and institutions active in the respective regions. Due to limitations in alloca-

tion and the nature of needs and objectives for cooperation between borderland regions of the 

programme territory, the contribution towards implementation of particular objectives of the 

Union strategy is limited. Thus, the programme stops short of quantifying the programme 

contribution towards the Europe 2020 strategy objectives and cohesion. Still, a mention 

should be made of the emphasis laid on the relation between the programme and the objective 

of sustainable growth, namely the fight against the climate change. The priority axis within 

the programme is about addressing the need to mitigate the climate change and to adapt (lim-

ited adaptation measures within target theme 5). 
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Consistency of the Partnership Agreement of the Czech Republic and the Partnership Agree-

ment of the Republic of Poland with selected target themes and investment priorities 

The assessment of consistency between selected target themes and selected investment priori-

ties in the Cross-Border Cooperation Programme Czech Republic - Poland 2014-2020 and 

both the Partnership Agreements of the Czech Republic and the Partnership Agreement of 

Poland is based on comparison of the disparities analyses, development needs and growth 

potential. The analysis of disparities, development needs and growth potential is discussed in 

the Partnership Agreement of the Czech Republic and the Partnership Agreement of Poland 

within the problem spheres, which identify national and regional issues, development needs 

and priorities, specifying the application focus for the ESI funds in 2014-2020 both in the 

Czech Republic and Poland. The content of problem spheres combines both the sector-

specific approach and the regional/territorial approach. Thus, particular spheres of the analysis 

contain specific needs and requests for urban and rural areas and cross-border regions. 

 

Consistency assessment of programme objectives with problems and needs 

When assessing consistency of the programme objectives with problems and needs of the 

programme in question, the principal task is to assess whether the selections of investment 

priorities and relevant specific targets of OP reflect consistently the identified problems and 

needs. Justification of the selection of the investment priorities in terms of the target themes is 

done thoroughly and adequately. The reasoning relies on the specifics of the borderland re-

gions, the problems and needs specified in the socio-economic analysis, and the potential to 

solve these issues and challenges. All of this is done in awareness of this being a cross-border 

cooperation programme. 

 

Assessment of external coherence 

The external coherence of the programme was assessed in terms of consistency between the 

programme objectives with national and regional strategic documents. When assessing the 

impact of further sector-specific and regional programmes and programme policies, a clear 

division line must be drawn if some activities within the programme follow up on or relate to 

activities within other programmes.  

The programme document describes coordination mechanisms in the Czech Republic and in 

Poland (ensuring links to and complementarity with other programmes implemented in the 

given territory with EU funding). For particular priority axes, follow-up links (complementa-

rity and synergy) were identified to the the Integrated Regional Operative Operational Pro-

gramme (IROP) in the Czech Republic, the Regional Operational Programme (ROP) in Po-

land and other programmes. 
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The Steering Authority addressed the issue of links to the steering authorities of other pro-

grammes in the Czech Republic, yet no significant links were identified in other programs. 

Possible complementarities were addressed, for example, with the Operational Programme 

Employment (due to the specifics of the CBC Programme CR-RP, only marginal links were 

identified). On the Polish side, complementarity could be identified with activities in the OP 

Infrastructure and Environment, OP Science, Education and Development, yet with no over-

lapping having been found. 

 

Assessing Intervention Logic 

When assessing the link between plan activities, output, outcome and targets, the provider of 

the ex-ante assessment explores the quality of the programme intervention logic both in its 

entirety and in terms of each priority axis.  

The programme document contains a detailed and accurate description of plan activities as 

well as description of the process of the activities contributing to the expected programme 

outcome. Currently, the activities are described in the interim version of the programme doc-

ument. The descriptions also include the expected benefit from the activities in terms of 

reaching the specific objectives. 

 

Indicators and performance framework 

Ex-ante assessors focussed on the assessment of indicator setting (whether the indicator defi-

nition is clear and comprehensible, and thus, what output and results should be monitored 

using them), and their quantification. 

The detailed definitions of the output and result indicators will be included in the follow-up 

programme documents, i.e. the Guide for Applicants and the Guide for Beneficiaries (it will 

concern particularly the indicators included in the performance framework). A document was 

drawn to serve these needs, entitled the Indicators Definition, current as of July 2014.  

 

Assessment of Horizontal Policies 

In chapter 8, the programme document in question contains horizontal policies based on art. 7, 

par. 7, Regulation (EU) No. 1299/2013. Description of horizontal policies in the programme 

document is also contained in the description of particular priority axes, namely in the list of 

general rules for project assessment, applicable to all types of individual projects within the 

programme.  

One may state the programme document provides adequate description of horizontal policies, 

consisting of sustainable growth, equal chances, protection from discrimination, and equality 
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of women and men. Description of each horizontal policy is relevant to the planned measures 

to promote horizontal priorities. The ex-ante assessors appreciate integration of a plan for 

informative and promotional activities, focused on extension and implementation of horizon-

tal policies. For the programme implementation stage, the Steering Authority can be advised 

to prepare instructions in all three horizontal priorities for applicants and beneficiaries, speci-

fying the integration of horizontal policies into preparation of the application. Suitable for-

mats include questions and answers, a model case of specific approach to inspiration, tender 

criteria with detailed explanation. Good practice also includes timely preparation for applicant 

education in this matter. 

 

Assessment of funding framework 

The highest allocation was acknowledged for priority axis 2, i.e. “potential development in 

natural and cultural resources to support employment”, implemented as a part of investment 

priority 8b (support of growth stimulating employment through development of inner poten-

tial as a part of the territorial strategy for specific regions, including conversion of declining 

industrial areas and improved accessibility and development of special natural and cultural 

resources). Given the fact that this sphere assumes investments into the traffic infrastructure, 

it is adequate to allocate 60% of the Programme budget into this axis.  

The second largest allocation of funds concerns priority axis 4, focussed on cooperation be-

tween institutions and communities. The allocation into this sphere amounted to 24.1% of the 

programme budget. 

As the new implementation standards for ESI funds in the programme period of 2014-2020 

include the principle of thematic concentration, the ex-ante assessors recommended either 

dropping one of the remaining 2 priority axes (both represent 9.9% allocation combined) or 

set up a minimum allocation for the priority axis of EUR 10,000,000. The reason was that 

with a low allocation sum for the priority axis, only a limited number of projects is imple-

mented, and thus, the priority axis yields no considerable effect in the area. 

The recommendation was met for all axes; the lowest allocation was EUR 10,180,000 for 

priority axis 3, Education and Skills. The area was of key importance within the programme 

area, where the socio-economic analysis identified a lower education level and a high unem-

ployment rate, in order to raise the residents' competitiveness in the labour market. The pro-

jects within the field in 2007-2013 were considered positive: high capacity to demonstrate 

tangible results was identified in the projects. The allocation, though the lowest among the 

axes, is found adequate by the ex-ante assessors as it is the axis where largely non-investment 

activities will be implemented. Primarily, these will be soft activities. 
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The funding pattern for all priority axes is a fully non-refundable grant, and with all the priori-

ty axes, grants will be paid to cover maximum 85 % of the total eligible costs within the 

budget. 

 

Programme implementation 

Administrative capacities suggested for the Programme management are adequate. Increased 

requirements will be imposed on the Joint Secretariat, due to the plan to introduce compulsory 

presentations of project intentions by all applicants. A newly introduced provision is the par-

ticipation of the Joint Secretariat representatives in project control (all stages of control of 

cooperation and cross-border impact of projects), in order to ensure continued “common 

view” right from the start till sustainability. Thus, concerning the Joint Secretariat, at least the 

current capacity must be kept. The ex-ante assessors recommend slight raising of the current 

JS capacity, which is also implied in the conclusion of the assessment of the administration 

load for 2007-2013. 

The proposed implementation system, including control system and audit, the way it worked 

in the programme period of 2007-2013, is fully functional. Changes (e.g. introduction of 

compulsory submission of project ideas, JS involvement in project control) have been sug-

gested and included in order to improve effectiveness of the implementation system and the 

verification system. 

No use is assumed for the tools for integrated territorial development in the programme period 

of 2014-2020. 

The monitoring procedures for the programme period of 2014-2020 are based on good prac-

tices from the previous period. To monitor project implementation, a joint monitoring system 

is used on both sides, as applied to structural fund programmes in the Czech Republic. To 

serve the monitoring needs, project partners must present a monitoring report on project im-

plementation, through which aggregate information about the project is submitted. 

 

Conclusion and recommendations 

Each intervention must be based on thorough definition and analysis of issues, matching the 

needs and potential of the area. The initial status was described in the socio-economic analysis 

of the programme area, the Programme of Cross-Border Cooperation Czech Republic - Re-

public of Poland 2014-2020; the analysis processes the summary, conclusion and recommen-

dation of analysis of the 2007-2013 Programme, with attached SWOT analyses for particular 

thematic areas.  

The programme document contains accurate description of plan activities as well as descrip-

tion of the process of the activities contributing to the expected programme outcome. The 
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activities (types and examples of supported activities) are described in the draft Programme 

document, with the descriptions of expected benefit from activities for achievement of specif-

ic goals. 

Recommendations of the ex-ante assessors concerning the focus of the final stage of the pro-

gramme document and the follow-up programme documentations were as follows: 

 Writing up an introductory chapter presenting the nature of the programme and its 

principle objectives. If this text cannot be included directly in the programme docu-

ment, programme presentation must be published on the website. 

 Complementing the conclusion with a socio-economic analysis, presented in chapter 

1.1.1. in the programme document, with a list of key findings for strengths, opportuni-

ties, the most serious weaknesses and threats in SWOT analyses for particular themat-

ic chapters of the analysis. This would create a transparent link to chapter 1.1.2, stating 

the reasons for selections of target themes and investment priorities. 

 Supplementing the analysis with charts (a map of the programme territory). As this 

type of underlying data cannot be included in the corresponding chapter of the pro-

gramme document, it must be included in the follow-up programme documentation. 

 Providing detailed definitions for all output and outcome indicators in the follow-up 

programme documentation as the “Indicators Definition”, current in July 2014.  

 For the implementation phase of the Programme, the Steering Authority can be ad-

vised  to prepare for all three horizontal priorities: 

 Instruction (may be part of the Guide for Applicants) concerning inclusion the 

horizontal policy in preparation of the application. The suitable format can be 

questions and answers. 

 Inspiration in form of demonstration of a specific example. 

 Detailed explanation for the selection assessment criteria.  

 Education of applicants in this area.  

 The ex-ante assessors are aware that the programme document format is based on the 

Commission Implementing Regulation No. 288/2014 dated 25 February 2014; despite 

this, they recommend taking such technical measures that aim at better clarity of the 

document. 

 

 



 

 

26 

 

3 Proces Oceny ex-ante 

W niniejszym rozdziale opisano powiązanie oceny ex-ante PWT RCz-RP 2014-2020 

opracowanej w raporcie końcowych z wymogami, wynikającymi z wymogów Unii 

Europejskiej, wykorzystane metody oraz formę współpracę zespołu ewaluacyjnego z IZ oraz 

KK podczas przygotowania Programu. 

 

3.1 Cele oraz treść Oceny ex-ante   

Celem oceny ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020 jest zapewnienie niezależnej opinii na temat jakości 

Programu. Szczegółowe wymagania dla Oceny ex-ante opisano w artykule 55 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Przedmiotem ewaluacji ex-ante jest ocena: korzyści dla 

strategii UE na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego w odniesieniu 

do celów/priorytetów tematycznych, potrzeb krajowych/regionalnych i potencjału 

rozwojowego oraz wyciągniętych wniosków z poprzedniego okresu programowania; 

zgodności wybranych celów tematycznych, priorytetów i celów programowych w odniesieniu 

do wspólnych ram strategicznych, uzasadnienia proponowanych form wsparcia, adekwatności 

zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania projektem, wewnętrznej 

spójności proponowanego Programu lub działań i ich spójności z pozostałymi właściwymi 

narzędziami, spójności alokacji zasobów budżetowych i celów Programu, znaczenia i 

przejrzystości proponowanych wskaźników programowych, jak oczekiwane postępy 

przyczynią się do wyników, czy wymienione wartości wskaźników są realne w odniesieniu do 

planowanego poziomu wsparcia z funduszy EFSI, stosowności procedur monitorowania 

Programu oraz gromadzenia niezbędnych danych do przeprowadzenia oceny, środków 

mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla Beneficjentów. Ocena ex-ante 

opiera się również na dokumentach przetargowych MRR RCz, które w roli Instytucji 

Zarządzającej POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w okresie 2007-2013 oraz 

PWT w okresie 2014-2020 formułowało szczegółowe pytania ewaluacyjne, podzielone do 

następujących obszarów oceny: 

1. Koncepcja strategii Programu – logika interwencji 

2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólnymi ramami 

strategicznymi oraz z Umowami Partnerstwa 

3. Spójność programu z pozostałymi stosowanymi narzędziami 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

5. Ramy finansowe oraz formy wsparcia 
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6. Wdrażanie programu 

7. Tematy horyzontalne 

Raport ewaluacyjny uwzględnia ten podział, w poszczególnych częściach udziela odpowiedzi 

na pytania ewaluacyjne sformułowane w dokumentach zamówienia. Lista pytań 

ewaluacyjnych znajduje się w Załączniku nr 2 do raportu końcowego, wraz ze zwięzłymi 

odpowiedziami i komentarzami Oceniających ex-ante. Ocenę oparto również na 

doświadczeniu oraz przykładach dobrych praktyk z zakresu opracowywania ocen, wynikach 

ekspertyz programu INTERACT, a w szczególności doświadczeniach menedżerów projektów 

z Republiki Czeskiej i Polski. 

Zgodnie z warunkami zamówienia oraz metodyką KE, poszczególne działania oceniające 

ukierunkowano na analizę i ocenę strategii Programu. Jednym z dokumentów 

metodologicznych jest Aide Mamoire of the Strategy, Management, Financial and Control 

Arrangements, wydany przez Komisję Europejską w styczniu 2014 roku. 

 

3.2 Metody stosowane w Ocenie ex-ante 

Głównymi metodami stosowanymi podczas oceny ex-ante były: analiza dostępnych 

dokumentów, analiza treści dokumentów przygotowanych na nowy okres programowania 

(dokumentu programowego i materiałów przygotowanych na posiedzenia Grupy Roboczej) 

oraz analiza porównawcza. 

Ponadto zastosowano tzw. metody uczestniczące, tj. konkretnie indywidualne lub grupowe 

wywiady półustrukturalizowane, przeprowadzone z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej i Koordynatora Krajowego, odpowiedzialnymi za właściwe przygotowanie 

Programu 2014-2020, jak również z przedstawicielami czeskich i polskich Instytucji 

Regionalnych, w szczególności podczas posiedzeń Grupy Roboczej dotyczących 

przygotowania Programu. Chodzi tutaj zwłaszcza o przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu, 

Urzędów Krajskich po stronie czeskiej, Urzędów Wojewódzkich po stronie polskiej oraz 

Euroregionów z czeskiej i polskiej strony. 

Oceniający ex-ante mieli również wiele możliwości do interakcji z beneficjentami, zwłaszcza 

w procesie gromadzenia i przetwarzania danych do oceny obciążeń administracyjnych 

Beneficjentów. Stwierdzone fakty wykorzystano w opracowaniu propozycji zaleceń, 

mających na celu obniżenie obciążeń administracyjnych w nowym okresie programowania. 

Zalecenia stanowią część raportu końcowego oceny obciążeń administracyjnych w okresie 

2007-2013, przekazanej Zlecającemu w wersji ostatecznej dnia 09.04.2014 r., zostały 

również uwzględnione w ocenianej wersji dokumentu programowego 2014-2020. 
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3.3 Wkład zespołu ewaluacyjnego w przygotowanie Programu 

Ze względu na fakt, iż Ocena ex-ante przebiega równolegle z tworzeniem Programu, 

nawiązano stałą współpracę pomiędzy Oceniającymi ex-ante a ekspertami Zleceniodawcy, 

zwłaszcza w formie uczestnictwa oceniających na posiedzeniach Grupy Roboczej. Oceniający 

ex-ante uczestniczyli w pięciu posiedzeniach Grupy Roboczej, na posiedzeniu w Ostravie 

(30.09.-1.10.2013 r.) w Rychnovie nad Kněžną (05.-06.11.2013 r.), w Bielsku-Białej (16.-

17.12.2013 r.), w Libercu (17.-18.02.2014 r.), na 9. Posiedzeniu Grupy Roboczej w 

Jarnołtówku (02.-03.04.2014 r.) oraz na 10. Posiedzeniu Grupy Roboczej w Náchodzie (10.-

11.06.2014 r.). Ponadto Oceniający ex-ante uczestniczyli w przygotowaniu Programu 

odbywając spotkania z Koordynatorem Krajowym, odpowiedzialnym za przygotowanie 

Programu oraz proces oceny ex-ante. 

Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej jest inspiracją dla pracy Oceniających, ponieważ 

zapewnia zrozumienie oczekiwań oraz włączenie do oceny oczekiwań poszczególnych 

partnerów regionalnych, przedstawicieli instytucji zarządzających i wdrażających wobec 

Programu. Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej umożliwił Oceniającym ex-ante 

włączanie się do dyskusji i zgłaszanie swoich uwag. Oceniający wypowiadali się również w 

kwestii materiałów, wysyłanych przed kolejnymi spotkaniami Grupy Roboczej lub w innych 

kwestiach, na prośbę Instytucji Zarządzającej, opracowując cząstkowe oceny poruszanych 

kwestii. 

W początkowych fazach opracowywania Programu Oceniający ex-ante zgłosili uwagi 

dotyczące przejrzystości i jednoznaczności logiki interwencji – nacisk położono na 

powiązanie priorytetów inwestycyjnych (oraz ich celów szczegółowych i działań) ze 

społeczno-ekonomiczną analizą obszaru. Zalecono również, by nie definiowano działań bez 

wyraźnie powiązanego wskaźnika produktu. 

Z punktu widzenia struktury wdrażającej, zalecono wzmocnienie struktury wdrażającej, a 

zwłaszcza wzmocnienie roli Wspólnego Sekretariatu (WS). W nowym okresie 

programowania istnieją plany przesunięcia niektórych obowiązków na WS, np. obowiązkowe 

składanie wstępnych propozycji projektowych, kontrola wpływu transgranicznego i 

współpraca w trakcie realizacji projektów oraz po ich zakończeniu. Główną rekomendacją 

jest więc podwyższenie wydajności WS. 

Ze strony Oceniających ex-ante wsparto ideę projektów flagowych, ponieważ w kolejnym 

okresie programowym należy skoncentrować się na wzmacnianiu projektów zintegrowanych, 

strategicznych z możliwie najszerszym wpływem transgranicznym na obszar wsparcia. 

Oceniający ex-ante zalecają, by została określona ograniczona liczba projektów flagowych 

oraz by ich wpływ był znaczący dla całego obszaru wsparcia. Podstawą do ustalenia liczby 

projektów flagowych są alokacje środków finansowych na poszczególnych osiach 
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priorytetowych oraz ich procentowy udział przeznaczony na projekty flagowe w stosunku do 

ostatnich projektów. 

Uwagi wobec wskaźników rezultatu i produktu dotyczyły zrozumiałej definicji 

poszczególnych wskaźników. Opracowanie dokumentu Definicja wskaźników, w wersji 

aktualnej na lipiec 2014, który zawiera wyjaśnienie wszystkich wskaźników wykorzystanych 

w Programie (wraz z opisem sposobu, w jaki sposób będzie przebiegał proces monitorowania 

wskaźnika na poziomie projektu i Programu), jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia 

Wnioskodawców, a następnie realizatorów projektów, ponieważ pomaga poprawnie 

zrozumieć wskaźniki, weryfikuje realność pracy ze wskaźnikami oraz sposób określania ich 

wartości. 

Dyskusję prowadzoną z Instytucją Zarządzającą i Grupą Roboczą dot. wskaźników 

ukierunkowano w szczególności na dwa wskaźniki rezultatu, a mianowicie Liczba 

korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz Liczba odwiedzających centra 

informacji turystycznej na obszarze wsparcia. Oceniający ex-ante wyrazili uwagi na temat 

zasadności tych wskaźników oraz źródeł danych. Na tym etapie procesu programowania oraz 

Oceny ex-ante można stwierdzić, że danych, opisujących powyżej poruszoną problematykę, 

nie udostępniono w bardziej dogodny sposób oraz iż z zastosowaniem właściwej interpretacji, 

wskaźniki można wykorzystać. 
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4 Ocena części analitycznej Programu 

Część analityczna projektu Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 

(wersja nr 5) jest częścią sekcji pierwszej Strategia, na podstawie której Program Współpracy 

będzie wspierał Strategię Unijną dla inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu oraz w osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

W trakcie przygotowania Programu część analityczna dokumentu programowego była 

aktualizowana z podaniem źródła danych. Analizę uzupełniono o doświadczenia z 

poprzedniego okresu programowania, które oparto o wcześniej opracowany dokument 

Analiza Programu Republika Czeska – Polska 2007-2013: wnioski z obecnego okresu i punkty 

wyjścia przed nadchodzącym okresem. 

W ramach oceny części analitycznej Programu Oceniający ex-ante skoncentrowali się na 

analizie całościowej działań i interwencji w nowym okresie programowania. Analizę 

społeczno-ekonomiczną oceniono w kontekście bazowych dokumentów wyjściowych, 

poprzednich wersji analiz i dokumentów strategicznych Republiki Czeskiej, Polski, a 

zwłaszcza Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym prawem2.  

 

4.1 Określenie obszaru wsparcia Programu 

Obszar programowy zdefiniowany w ramach Sekcji 1 analizy społeczno-ekonomicznej leży 

na terenie 5 czeskich krajów oraz na terenie 3 polskich województw NUTS3. Ponadto do 

obszaru wsparcia należy powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie 

dolnośląskim) oraz powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim). Można 

więc stwierdzić, iż w określeniu obszaru programowania nie doszło do żadnej zmiany w 

porównaniu z okresem programowania 2007-2013. Oceniający ex-ante zalecają, by częścią 

integralną dokumentu programowego lub jego załączników była również mapa z 

zaznaczonym obszarem programowym, tak jak w przypadku dokumentu z okresu 

programowania 2007-2013 oraz w przypadku poprzednich wersji roboczych analizy 

społeczno-ekonomicznej obszaru programowego PWT RCz-RP w okresie 2014-2020. 

 

4.2 Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze wsparcia 

Programu 

Obszar programowy z perspektywy określenia zasięgu terytorialnego oraz struktury 

osadniczej, obywateli, sytuacji gospodarczej (rynek pracy, struktura gospodarki i podmioty 

                                                 

2
 Przegląd właściwych transnarodowych, krajowych i regionalnych dokumentów rozwojowych znajduje się w 

załączniku do dokumentu programowego (lipiec 2014). 
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gospodarcze), edukacji, środowiska naturalnego, infrastruktury transportu drogowego oraz 

podmiotów współpracy transgranicznej, oceniono wystarczająco szczegółowo. W niektórych 

przypadkach (tendencja dot. bezrobocia, prognozy trendów demograficznych, stan 

środowiska naturalnego – np. tempo zalesiania) wskazano trend rozwojowy. 

Ważne aspekty tych zagadnień nie zostały pominięte, co więcej nadano im odpowiednią 

wagę. Obszary oceniano z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności poszczególnych części 

wspólnego czesko-polskiego pogranicza (opisano specyfikę wschodniej części przemysłowej 

obszarów przygranicznych, obszarów górskich, obszarów nizinnych zdominowanych przez 

rolnictwo). W ramach poszczególnych obszarów zidentyfikowano problemy specyficzne dla 

danego obszaru, jak również regionów przygranicznych. Silne i słabe strony, szanse i ryzyka 

w ramach poszczególnych dziedzin tematycznych zawarto w formie krótkich analiz SWOT. 

Ze względu na ograniczenia dot. graficznej struktury tekstu, wynikające z konieczności 

wpisania tekstu dokumentu programowego do systemu elektronicznej wymiany danych (SFC 

2014), zdolność informacyjna analiz SWOT wydaje się być mniejsza, niż rzeczywista 

zdolność informacyjna podsumowujących wyników analitycznych. 

Z punktu widzenia rozwoju obszaru programowego oraz zrozumienia adekwatności 

wybranych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, duże znaczenie ma opis 

współpracy podmiotów transgranicznych (część 7 w opisie strategii Programu 1.1.1.). Chodzi 

o zaprezentowanie roli, doświadczeń i dotychczasowej współpracy głównych podmiotów oraz 

instytucji w regionach. Należą do nich kraje, Euroregiony, organizacje pozarządowe, szkoły i 

uniwersytety, jak również Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Analiza społeczno-ekonomiczna monitoruje zarówno zdolność do absorpcji, ponieważ w 

niektórych obszarach udziela informacji na temat potencjalnych partnerów projektów.  

Podczas opracowania analizy wykorzystano odpowiednie dane, aktualne na dzień 

31.12.2013 r. Na podstawie uwag Oceniających ex-ante uzupełniono źródła danych. 

Analizowana wersja Programu nie posiada przejrzystych map obszaru z graficzną prezentacją 

danych, co było mocną stroną bazowych dokumentów analitycznych. Oceniający ex-ante 

zalecają, by te schematy graficzne stanowiły część załączników nawiązującej dokumentacji 

programowej. 
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4.3 Wcześniejsze doświadczenia 

Analiza Programu posiada wsparcie argumentacyjne w dokumencie sporządzonym w 2013 

roku: "Analiza Programu Republika Czeska - Polska 2007-2013: wnioski z obecnego okresu i 

punkty wyjścia przed nadchodzącym okresem."
3
 Dokument ten zawiera również stwierdzenia 

oceniające oraz przykłady dobrych praktyk z wdrażania poszczególnych środków osi 

priorytetowych programu 2007-2013. 

Podczas opracowywania analizy społeczno-ekonomicznej oraz przygotowywania innych 

części dokumentu programowego konsultacje partnerów reprezentowanych przez 

poszczególnych członków task force przebiegały w sposób prawidłowy. Potwierdzają to 

również protokoły z dziesięciu posiedzeń Grupy Roboczej, które opisują uczestniczenie 

Instytucji Regionalnych w procesie przygotowania Programu. 

 

                                                 

3
  Ing. Jiří Škoda we współpracy z Instytucją Zarządzającą i Koordynatorem Krajowym Programu oraz 

Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Analiza Programu Republika Czeska – Polska 2007-2013: wnioski z 

obecnego okresu i punkty wyjścia przed nadchodzącym okresem. 
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5 Ocena strategii Programu 

Ocena strategii Programu Współpracy Transgranicznej jest kluczowym zadaniem 

Oceniających ex-ante, konkretne cele Programu muszą być reakcją na stwierdzone problemy 

w ramach analizy społeczno-ekonomicznej obszaru programowego. W niniejszym rozdziale 

oceniono spójność i integralność Programu (korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 

2020, zgodność z Umowami Partnerstwa), logikę interwencji, wybrane wskaźniki dla 

poszczególnych osi priorytetowych oraz zasady horyzontalne. 

 

5.1 Ocena spójności i integralności 

Podczas oceny spójności Oceniający ex-ante oceniali, czy problemy stwierdzone na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym w ramach Programu odpowiadają celom strategii Europa 

2020 oraz Krajowemu Programowi Reform RCz i RP dla obu krajów. 

  

5.1.1 Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze Wspólnymi 

ramami strategicznymi 

Opis wkładu programu w realizację Strategii Unijnej na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz w osiągnięcie 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zaprezentowano w ósmej części podsekcji 

analitycznej. Zgodnie z ramami prawnymi okresu programowania 2014-2020 z jedenastu 

celów Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) wybrano cztery cele tematyczne, na które 

ukierunkowano Program Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020. Podstawą do 

wyboru czterech celów tematycznych WRS są najistotniejsze problemy zidentyfikowane na 

obszarze programowym, możliwości wykorzystania efektów synergicznych pomiędzy 

poszczególnymi priorytetami inwestycyjnymi oraz założenie adekwatnej reakcji na potrzeby 

obszaru przygranicznego.  

Program Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 ukierunkowano na cztery cele 

tematyczne: 

 CT 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem, 

 CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, 

 CT 10 - Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie  

 CT 11 - Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 

publicznej. 
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Zgodnie z informacjami pracowników Instytucji Zarządzającej POWT RCz-RP 2007-2013 

oraz Programu 2014-2020 istotnym punktem wyjścia, mającym wpływ na wybór 

poszczególnych celów tematycznych oraz priorytetów Programu były dotychczasowe 

doświadczenia oraz inwestycyjne potrzeby rozwojowe prezentowane przez przedstawicieli 

instytucji regionalnych, państwowych oraz innych biorących udział w posiedzeniach Grupy 

Roboczej.  

Wybór czterech celów tematycznych uwzględnia wymóg koncentracji strategicznej w 

odniesieniu PWT RCz-RP 2014-2020 do Strategii 2020. Wybrane cztery cele tematyczne 

przekształcono w cztery osie priorytetowe, które w sposób logiczny odzwierciedlaj potrzeby i 

szanse stwierdzone w analizie społeczno-ekonomicznej obszaru wsparcia. Istotna część 

ocenianej analizy zawiera ewidencję danych umożliwiających stwierdzenie, iż wybrane cele 

tematyczne oparto o potrzeby obszaru programowego, potrzeby obywateli oraz instytucji 

działających w danych regionach. Ze względu na ograniczoną alokację środków oraz 

charakter potrzeb i celów współpracy transgranicznej regionów w obszarze wsparcia, wkład 

Programu w realizację poszczególnych celów Strategii Unijnej jest ograniczony. Program nie 

oblicza wkładu Programu w realizację celów strategii Europa 2020 oraz spójności. Należy 

jednak podkreślić stosunek Programu wobec celu zrównoważonego wzrostu, a dokładniej 

wobec walki przeciwko zmianom klimatu. Program za pomocą swojej pierwszej osi 

priorytetowej ukierunkowano na rozwiązywanie potrzeb w zakresie dostosowania do zmian 

klimatu (ograniczone środki dostosowawcze w ramach celu tematycznego 5). 

Dla porównania celów PWT RCz-RP 2014-2020 z celami Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) można stwierdzić, iż system osi priorytetowych oraz priorytetów 

inwestycyjnych i celów szczegółowych odpowiada wymogom celów EFRR. Należy do nich 

między innymi wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, wykorzystywanie 

wspólnych usług publicznych oraz poprawa administracji transgranicznej, które są również 

celami ocenianego Programu Współpracy. 

 

5.1.2 Zgodność Umowy Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umowy Partnerstwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do wybranych celów tematycznych i 

priorytetów inwestycyjnych 

Program Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 ukierunkowano na wyżej podane 

cztery cele tematyczne: Wybrane cztery cele tematyczne przekształcono w 4 osie 

priorytetowe, które odzwierciedlają analizę obszaru programowego oraz jego zróżnicowania. 

Ocena zgodności wybranych celów tematycznych oraz wybranych priorytetów 

inwestycyjnych Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP z Umową Partnerstwa 

Republiki Czeskiej i Umową Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na porównaniu 

analiz różnorodności, potrzeb rozwojowych i potencjału wzrostu. Analizę różnorodności, 
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potrzeb rozwojowych i potencjału wzrostu opracowano w Umowie Partnerstwa Republiki 

Czeskiej i Umowie Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej dla obszarów problemowych, w 

ramach których zidentyfikowano problemy na poziomie krajowym i regionalnym, potrzeby i 

priorytety rozwojowe, które określają ukierunkowanie pomocy z funduszy EFSI w okresie 

2014-2020 w Republice Czeskiej oraz w Polsce. Ukierunkowanie działań na terenach 

problemowych obejmuje zarówno podejście sektorowe jak i regionalne/terytorialne. W 

poszczególnych częściach analizy przedstawiono specyficzne potrzeby i wyzwania na 

miejskich i wiejskich obszarach regionów przygranicznych. 

Umowa Partnerstwa RCz wskazuje na wzrost znaczenia wymiaru terytorialnego, oddzielnego 

wpływu recesji na regiony RCz oraz w niektórych regionach na wzrost i koncentrację 

problemów na rynku pracy, ze względu na znaczne różnice gospodarcze i strukturalne (np. 

znaczące ukierunkowanie kraju morawsko-śląskiego na przemysł ciężki i wydobywczy). 

Umowa Partnerstwa podaje specyficzne problemy oraz apele regionów przygranicznych w 

każdym z analizowanych obszarów z pierwszej sekcji strategicznej. Można precyzyjnie 

wskazać spójność obu dokumentów, na przykład w analizie obszaru zatrudnienia i problemów 

na rynku pracy. Konkretne problemy i wyzwania są przewidywane w ramach współpracy 

pomiędzy instytucjami rynku pracy po obu stronach granicy, zwłaszcza pomiędzy organami 

administracji publicznej (urzędy pracy, wydziały społeczne w urzędach gmin i miast), które 

przyczyniają się do zwalczania bezrobocia i wykonują inne zadania (wymiana informacji, 

ułatwienie dostępu do pracy za granicą, dojazdy itp.). 

 

5.1.3 Ocena spójności celów Programu z problemami i potrzebami  

Głównym zadaniem oceny spójności, czy też harmonii celów Programu z problemami i 

potrzebami ocenianego Programu, jest analiza i ocena tego, czy wybrane priorytety 

inwestycyjne oraz cele szczegółowe osi priorytetowych konsekwentnie odzwierciedlają 

zidentyfikowane problemy i potrzeby. W trakcie przygotowania Programu Współpracy 

Transgranicznej RCz-RP na okres 2014-2020 doszło do znacznej poprawy jakości części 

strategicznej projektu. Opracowano również opis wkładu programu w realizację Strategii 

Unijnej na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu oraz w osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (punkt 9 w 

części opisowej Programu Sekcja 1.1.1). Opis poszczególnych osi priorytetowych 

uzupełniono dodatkowo w części opisowej programu (Sekcja 1.1.1), natomiast szczegółowa 

analiza wszystkich osi priorytetowych znajduje się w Sekcji 2 dokumentu programowego. 

Strategię inwestycyjną Programu zaprezentowano krótko wyłącznie w tabeli (Tab. 2). 

Dokładniej i w sposób bardziej adekwatny podano uzasadnienie wyboru priorytetów 

inwestycyjnych w związku z celami tematycznymi. Argumentację oparto na specyfice 

przygranicznych regionów, problemach i potrzebach stwierdzonych w ramach analizy 
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społeczno-ekonomicznej oraz potencjale do rozwiązywania problemów i potrzeb. 

Uwzględniono również, iż działania będą przebiegać w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej.  

Propozycję systemu osi priorytetowych tworzy: 

 Oś priorytetowa 1: Wspólne rozwiązywanie ryzyka (CT 5) 

 Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia (CT 8) 

 Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje (CT 10) 

 Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności (CT 11) 

W ramach oceny uzasadnienia wyboru i ustalenia celów szczegółowych osi priorytetowych w 

nawiązaniu do oceny analitycznej Programu, Oceniający zwrócili uwagę na oś priorytetową 2, 

z uwagi na fakt, iż posiada najwyższą alokację ze wszystkich osi priorytetowych (60%). 

Podane uzasadnienie jest całkowicie adekwatne i wyjaśnia udzielenie danej alokacji dla osi 

priorytetowej 2. 

Sformułowany cel szczegółowy osi priorytetowej 2 Poprawa warunków dla zatrudnienia 

poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczych i kulturowych zasobów regionu oraz 

podanych pięć typów działań ukierunkowanych na kompleksowe wykorzystanie potencjału 

przyrodniczych i kulturowych zasobów regionu na obszarze wsparcia w dziedzinie ruchu 

turystycznego, w celu podwyższenia znaczenia gałęzi związanych z turystyką na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, a także poprawy zatrudnienia w ruchu turystycznym i powiązanych 

gałęziach. Analiza społeczno-ekonomiczna stwierdza problem braku odpowiedniej 

infrastruktury turystycznej i transportowej, iż "poprawa transgranicznej dostępności zasobów 

przyrodniczych i kulturowych po czeskiej i polskiej stronie, przyczyni się do zwiększania 

liczby odwiedzin tych miejsc, a tym samym do stworzenia nowych miejsc pracy.".  

Szczegółowe opracowanie celów szczegółowych poszczególnych priorytetów inwestycyjnych 

zaprezentowano w kolejnych podsekcjach Sekcji 2.  

Oceniający ex-ante analizowali również, czy kluczowym problemom i potrzebom nadano 

odpowiednią wagę w ramach Programu. Koncentracja 60% dostępnych środków na opisanej 

wyżej osi priorytetowej powinna prowadzić do szczegółowego opisu kluczowych problemów. 

Alokacja 5,4% budżetu na oś priorytetową 1, 4,5% na oś priorytetową 3 oraz 24,1% na oś 

priorytetową 4 wskazuje na zmiany we współpracy transgranicznej o charakterze 

systemowym. 

Oceniający ex-ante zwrócili szczególną uwagę na obszary odznaczające się specyficznymi 

cechami terytorialnymi oraz ich uwzględnienie w strategii Programu. W czeskiej, jak również 

polskiej części obszaru programowego znajduje się znaczna liczba mniej uprzywilejowanych 

regionów różnego typu (regiony o niekorzystnych warunkach strukturalnych, obszary 
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peryferyjne, regiony słabe pod względem socjalnym). Regiony te są identyfikowane po 

stronie czeskiej i polskiej na podstawie różnych kryteriów. Z tego względu nie ma sensu 

szczegółowo zajmować się tym typem regionów w kontekście współpracy transgranicznej. 

 

5.1.4 Ocena integralności zewnętrznej 

Integralność zewnętrzną Programu oceniono na podstawie zgodności celów Programu z 

krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi. Podczas oceny wpływu 

programów sektorowych i regionalnych oraz polityk na Program, konieczne jest wyznaczenie 

jasnych linii podziału w przypadku, gdy niektóre działania w ramach Programu nawiązują lub 

są powiązane z działaniami innych programów. Instytucja Zarządzająca odbyła wiele spotkań 

z Koordynatorami Krajowymi sektorowych i regionalnych programów operacyjnych w celu 

stwierdzenia możliwego pokrycia lub synergii. 

W dokumencie programowym opisano mechanizmy koordynacji w RCz oraz RP 

(zapewnienie powiązania i komplementarności z innymi programami realizowanymi na 

danym obszarze ze środków UE). Dla poszczególnych osi priorytetowych stwierdzono 

powiązania (opisano komplementarność i synergię) ze Zintegrowanym Regionalnym 

Programem Operacyjnym (ZRPO) w RCz, regionalnymi programami operacyjnymi 

(RPO) w RP i innymi programami: 

 Oś priorytetowa 1 - stwierdzono powiązania z ZRPO i RPO: ZRPO zostanie 

ukierunkowany na większe inwestycje w celu uzupełnienia infrastruktury, w 

odróżnieniu od PWT RCz-RP nie będzie wspierał działań edukacyjnych, jak również 

poprawy kwalifikacji, czy umiejętności jednostek ZSR. Podobne ramy programów 

można zauważyć w przypadku dwóch z łącznej liczby trzeb ROP po stronie polskiej (z 

wyjątkiem województwa dolnośląskiego). 

 Oś priorytetowa 2 - stwierdzono powiązania z ZRPO/RPO i PRW: ZRPO zostanie 

ukierunkowany na wsparcie najbardziej wartościowych elementów dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, co z reguły będzie oznaczało duże inwestycje 

finansowe, na które nie ukierunkowano PWT RCz-RP. W ramach polskich ROP 

wsparte zostaną działania ukierunkowane na wsparcie zatrudnienia i mobilności 

pracowników, komplementarność z PWT RCz-RP znajduje się również w 

ukierunkowaniu programów na ochronę środowiska naturalnego. Program Rozwoju 

Wsi po stronie czeskiej będzie wspierać, m.in. nieproduktywne inwestycje leśne (np. 

wzmocnienie funkcji rekreacyjnej lasu). Istnieje potencjał komplementarności - 

ścieżki realizowane w lasach mogą prowadzić aż do miejsca realizacji wspartych 

działań (i w ten sposób służyć o wiele większej liczbie turystów), inwestycje wsparte 

w ramach PRW mogą zostać uwzględnione w materiałach promocyjnych oraz 

koncepcjach realizowanych na obszarze przygranicznym. 
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 Oś priorytetowa 3 - stwierdzono powiązania z ZRPO/RPO i PO WER: W ramach 

ZRPO uwzględniono wsparcie rozwoju bazy edukacyjnej. W ten sposób posilona 

infrastruktura zostanie wykorzystana również do działań edukacyjnych o zakresie 

transgranicznym. Również po stronie polskiej, ze środków ROP zostaną wsparte 

działania, których celem będzie podwyższenie jakości edukacji (wraz z wyposażeniem 

dydaktycznym, podręcznikami, akcesoriami). W odniesieniu do PO WER można 

zaobserwować komplementarność i synergię - w ramach programu zostaną wsparte 

działania ukierunkowane na poprawę kompetencji absolwentów oraz zwiększenia 

możliwości ich zatrudnienia na rynku pracy. 

 Oś priorytetowa 4 - stwierdzono powiązania z ZRPO i RPO: Działania 

komplementarne, przeważnie o charakterze nieinwestycyjnym nawiązują do operacji 

realizowanych w programach regionalnych w formie tworzenia mechanizmów 

współpracy, z wykorzystaniem infrastruktury finansowanej z innych źródeł. 

Opisano również powiązanie Programu wobec programów pod auspicjami Unii Europejskiej, 

a zwłaszcza Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund - ISF), 

programu Erasmus dla wszystkich.  

Instytucja Zarządzająca zajmowała się kwestią powiązania z instytucjami zarządzającymi 

innych programów w RCz, jednak w przypadku żadnego z programów nie stwierdzono 

wyraźnych powiązań. Brano pod uwagę komplementarność np. z PO Zatrudnienie (ze 

względu na specyfikę Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP stwierdzono wyłącznie 

powiązania marginalne). Po stronie polskiej komplementarność mogłaby dotyczyć działań PO 

Infrastruktura i Środowisko Naturalne, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, żadnego pokrycia 

działań jednak nie stwierdzono. 

 

5.2 Ocena logiki interwencji 

Podczas oceny związku pomiędzy planowanymi działaniami, rezultatami i celami 

opracowujący Ocenę ex-ante oceniają jakość logiki interwencji dla całego Programu oraz dla 

każdej osi priorytetowej z osobna.  

Każda interwencja musi zostać oparta na wnikliwym zdefiniowaniu i analizie problemów, a 

ponadto powinna wynikać z potrzeb/potencjału obszaru. Sytuację początkową opisano w 

analizie społeczno-ekonomicznej obszaru wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020. Oprócz opracowanych danych 

statystycznych, analiza ekonomiczna opiera się na doświadczeniach i stwierdzeniach z okresu 

2007-20134, przedstawia analizy SWOT dla poszczególnych dziedzinach tematycznych. W 

                                                 

4
  Ing. Jiří Škoda we współpracy z Instytucją Zarządzającą i Koordynatorem Krajowym Programu oraz 
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oparciu o te metody analizy wyników wybrano podejście – strategię programu oraz cele 

tematyczne do realizacji. 

Opracowania graficzne logiki interwencji dla Programu Współpracy Transgranicznej oraz 

wszystkich jego części odzwierciedla powiązanie pomiędzy działaniami, produktami oraz 

rezultatami. Podczas posiedzeń Grupy Roboczej były regularnie przekazywane 

uczestniczącym członkom przed samym spotkaniem. 

Ocena poszczególnych osi priorytetowych znajduje się poniżej. 

Dokument programowy zawiera szczegółowy i dokładny opis przewidywanych działań, opis 

procesu, w jaki sposób działania przyczynią się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów 

Programu. Działania (typy i przykłady wspieranych działań) opisano w aktualnej wersji 

dokumentu programowego. W opisach podano także przewidywany wpływ działań na cele 

szczegółowe. W dokumencie programowym należy uzupełnić indykatywne listy 

beneficjentów dla poszczególnych osi priorytetowych, które omówiono podczas 9. 

Posiedzenia Grupy Roboczej na początku kwietnia 2014 r. 

Wcześniej wydane zalecenia zostało uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu 

programowego. W ocenianej wersji dokumentu programowego (wersja 3 z kwietnia 2014 r.) 

nie uzasadniono wyborów poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i działań w ramach 

osi priorytetowych. Uzasadnienie dodano w wersji 5 z czerwca 2014 r. 

 

Ocena poszczególnych osi priorytetowych 

Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem 

Oś priorytetowa uwzględnia potrzeby czesko-polskiego regionu przygranicznego, jak również 

poprawnie zdefiniowane cele szczegółowe. Nacisk na podniesienie transgranicznej zdolności 

do działania w sytuacjach kryzysowych powinien dominować w tej osi priorytetowej. Z 

analizy okresu 2007-2013 wynika, iż doszło do ograniczenia zdolności do absorpcji w innych 

obszarach aniżeli w zakup sprzętu. Minimalną zdolność do absorpcji zaobserwowano na 

obszarach wspólnego zapobiegania powodziom – ze względu na powtarzające się sytuacje 

powodziowe we wspólnych dorzeczach, w szczególności Odry i dopływów Nysy, chodzi o 

istotny obszar, w którym zaobserwować można było niedostateczną współpracę 

transgraniczną. Z analizy SWOT wynika, że pogranicze czesko-polskie ze względu na 

warunki fizyczno-geograficzne narażone jest na powtarzające się przygraniczne stany 

powodziowe. W ramach prawnych RCz oraz RP zidentyfikowano braki, dotyczące warunków 

                                                                                                                                                         

 

Wspólnym Sekretariatem Technicznym, Analiza Programu Republika Czeska – Polska 2007-2013: wnioski z 

obecnego okresu i punkty wyjścia przed nadchodzącym okresem. 
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współpracy jednostek Zintegrowanego Systemu Ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego. 

Skuteczna współpraca transgraniczna pomiędzy wspomnianymi jednostkami powinna być 

flagowym projektem w tym obszarze, dla którego przewiduje się wyczerpanie większej części 

alokacji dla danej osi priorytetowej. 

W osi priorytetowej 1 wsparto działania mające na celu połączenie lub rozwijanie już 

istniejących wspólnych systemów zapobiegania, monitorowania, podejmowania działania i 

usuwania konsekwencji ryzyka, ponadto zapewniające poprawę przygotowania i zdolności do 

działania jednostek ratowniczych oraz jednostek zarządzania kryzysowego. Działania 

inwestycyjne w celu zakupu odpowiedniego sprzętu i wyposażenia jednostek ratowniczych 

zostaną wsparte wyłącznie, jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia zdolności służb 

ratowniczych. Ukierunkowanie osi priorytetowej Oceniający ex-ante ze względu na 

doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 postrzegają jako pozytywne. 

Wcześniej wydane zalecenia zostało uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu 

programowego. W logice interwencji, która nie stanowiła części dokumentu programowego 

(jesień 2013) zaplanowano działanie Oświata i edukacja ludności jako część wyżej 

wymienionych działań (nierealizowane oddzielnie) bez przydzielonego wskaźnika. Działanie 

to zostało następnie usunięte. 

Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

Oś priorytetowa ukierunkowana na wzrost zatrudnienia poprzez rozwój wewnętrznego 

potencjału obszaru – poprawę dostępności i rozwój szczególnych zasobów naturalnych i 

kulturowych. Oś priorytetową oparto na potrzebach obszaru programowego: wysokie 

bezrobocie, które ma w pewnych częściach obszaru wsparcia charakter długoterminowy 

(polska część terytorium bez części wschodniej, przygraniczne górskie tereny kraju 

morawsko-śląskiego oraz ołomunieckiego), niska liczba wolnych miejsc pracy, luki w sieci 

drogowej, brak połączenia z niektórymi regionami, zły stan infrastruktury regionalnej i 

lokalnej infrastruktury drogowej. 

Podmioty regionalne podczas posiedzeń Grupy Roboczej kładły silny nacisk na wsparcie 

budowy i modernizacji sieci drogowej. Oceniający ex-ante pozytywnie oceniają zmianę, która 

zaszła po 7. Posiedzeniu Grupy Roboczej, gdy po wyjaśnieniach przedstawiciela Komisji 

Europejskiej, oś ta została zmodyfikowana i powiązana z priorytetem inwestycyjnym 8b
5
 

zamiast 7b
6
, co w większym stopniu odpowiada potrzebom tego obszaru. Będzie wspierana 

                                                 

5
 Priorytet inwestycyjny 8b = Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój 

potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez 

przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów 

naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój. 

6
 Priorytet inwestycyjny 7b = Wspieranie zrównoważonego transportu i usuwanie barier w działaniu 
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wyłącznie ta infrastruktura drogowa, która ma charakter regionalny lub lokalny, a także 

ułatwi dostęp do potencjału naturalnego i kulturowego obszaru. Pozwoli to stworzyć 

podstawy dla rozwoju zatrudnienia w regionach oraz poprawi stan infrastruktury drogowej. 

Jednakże konieczne jest również zapobieganie negatywnym zjawiskom zidentyfikowanym w 

poprzednim okresie programowania, jak np. mniejsza zdolność do wykazania i oszacowania 

rezultatów projektów, w przypadku projektów mających na celu poprawę dostępności 

transportowej, niski poziom współpracy partnerów oraz niepoprawne deklarowanie 

rezultatów projektów związanych z ochroną i odnową dziedzictwa kulturowego. 

W przypadku działania „opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania 

zasobów naturalnych i kulturowych” konieczne jest dbanie o to, by opracowane produkty 

(opracowania studyjne, strategie, plany) wybierano zgodnie z określonymi kryteriami oceny 

dla danego priorytetu inwestycyjnego oraz by wsparto przygotowania wyłącznie takich 

produktów, w których rzeczywiście istnieje uzasadnienie ich rzeczywistego zastosowania w 

zrównoważonym rozwoju wspólnych obszarów. W przypadku koncepcji i planów gmin, 

strategii na szczeblu wojewódzkim lub strategii i koncepcji Euroregionów oraz lokalnych 

grup działania, itd. należy wymagać, by ich częścią był jasno ustalony dokument wdrażający, 

w którym zostaną określone kompetencje oraz odpowiedzialność za ich realizację. W 

dokumencie uwzględnione zostaną projekty realizowane w danym okresie (z przydzieloną 

osobą odpowiedzialną za realizację, źródłem finansowania). Opracowania studyjne będące 

materiałami bazowymi podczas tworzenia priorytetów, działań, projektów należy następnie 

uwzględnić w podanych powyżej dokumentach koncepcyjnych i strategicznych. 

Ukierunkowanie działań w ramach osi priorytetowej jest odpowiednie ze względu na cel 

tematyczny osi. Zostaną wsparte działania mające na celu zachowanie i odnowę atrakcji 

kulturowych i przyrodniczych (wraz z rekonstrukcją i rewitalizacją), jak również 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, działania w zakresie infrastruktury, działania 

informacyjne, marketingowe i promocyjne, opracowania studyjne, strategie, plany 

zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych. Oceniający ex-ante, z 

wyjątkiem uwagi dotyczącej działania „opracowania studyjne, strategie, plany” podanej w 

poprzednim ustępie, nie mają wobec ukierunkowania działań żadnych innych uwag. 

Wcześniej wydane zalecenia zostało uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu 

programowego. W wersji dokumentu programowego z lutego 2014 (wersja 1), nazwa Osi 

priorytetowej brzmiał Zatrudnienie, co sugerowało pokrycie z krajowymi programami 

                                                                                                                                                         

 

najważniejszych infrastruktur sieciowych poprzez zwiększanie regionalnej mobilności za pośrednictwem 

łączenia drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów drogowych z infrastrukturą sieci TEN-T, w tym węzłów 

intermodalnych. 
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operacyjnymi. W następnej wersji dokumentu (wersja 2, marzec 2014) nazwę zmieniono na 

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. 

Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje 

Oś priorytetowa Edukacja i kwalifikacje posiada najniższą alokację (10,18 mln EUR, co 

stanowi 4,5% Programu), jej włączenie jest uzasadnione. Na obszarze programowym 

stwierdzono wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi wkraczających na rynek 

pracy oraz niższy poziom wykształcenia ludności, w porównaniu do średniej krajowej, a 

profil ich kształcenia często nie spełnia potrzeb rynku. Oś priorytetowa została 

ukierunkowana na osoby bez stażu pracy, wchodzące na rynek pracy. Uzasadnienie wyboru 

priorytetu inwestycyjnego wzmacnia pozytywną ocenę z poprzedniego okresu 

programowania. Konieczne jest unikanie negatywnych doświadczeń zidentyfikowanych w 

poprzednim okresie programowania - szczególnie w kontekście współpracy placówek 

szkolnych w projektach infrastrukturalnych. 

Oceniający ex-ante nie mają uwag dotyczących ukierunkowania działań w ramach Osi 

Priorytetowej. Wsparte zostaną przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia, współpraca 

pomiędzy instytucjami kształcącymi oraz instytucjami na rynku pracy oraz rozwój kształcenia 

językowego. Ukierunkowanie osi priorytetowej jest poprawne. 

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności 

Oś priorytetową ukierunkowano przede wszystkim na działania miękkie – spotkania, wspólne 

działania. Konieczne jest wspieranie wzajemnych kontaktów i relacji, zwłaszcza na obszarach 

o złożonej historii. 

Oś Priorytetowa Współpraca instytucji i społeczności jest istotna z perspektywy alokacji (54, 

51 mln EUR, co stanowi 24,1% Programu). W analizie społeczno-ekonomicznej na danym 

obszarze określono braki w ramach prawnych określających działanie i współpracę 

niektórych jednostek zarządzania kryzysowego, jak również różnice w strukturze, 

funkcjonowaniu i finansowaniu administracji publicznej na poziomie regionalnym. Wybór 

priorytetu inwestycyjnego uzasadniono potrzebą usuwania nie tylko barier fizycznych, ale 

także barier ograniczających współpracę i realizację wspólnych rozwiązań na poziomie 

społeczności i instytucji. Ta oś priorytetowa będzie istotna również dla Funduszu 

Mikroprojektów, który otrzyma w ramach danej osi priorytetowej 41% alokacji (22,36 mln 

EUR).  

Oceniający ex-ante nie mają uwag dotyczących ukierunkowania działań w ramach osi 

priorytetowej. Ukierunkowanie osi priorytetowej jest poprawne. 
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5.3 Wskaźniki oraz ramy wykonania 

Wskaźniki stosowane w ramach poszczególnych osi priorytetowych muszą być powiązane ze 

wspieranymi działaniami. Określenie wskaźników rezultatu i produktu było kwestią 

podejmowaną podczas posiedzeń Grupy Roboczej. Oceniający ex-ante skoncentrowali się na 

ocenie struktury wskaźników (czy definicja wskaźników jest jasna i zrozumiała, jakie 

produkty i rezultaty mają być za ich pośrednictwem monitorowane) oraz ich mierzalności. 

Szczegółowe definicje wszystkich wskaźników rezultatu i produktu zostaną uwzględnione w 

uszczegółowieniu dokumentacji programowej, tj. w Podręczniku Wnioskodawcy lub 

Podręczniku Beneficjenta Dofinansowania (dot. w szczególności wskaźników 

uwzględnionych w ramach wykonania). 

 

5.3.1 Ocena wskaźników produktu i rezultatu  

W niniejszym podrozdziale przedstawiono ocenę wskaźników produktu i rezultatu z 

perspektywy powiązań między produktami a rezultatami, powiązania z planowanymi typami 

interwencji i konkretnymi celami poszczególnych priorytetów inwestycyjnych oraz 

możliwości ciągłego i bieżącego monitorowania realizacji tych celów przy użyciu 

wskaźników; badano również to, czy zaproponowane wskaźniki mają jasne i zrozumiałe 

definicje, które odzwierciedlają produkty oraz rezultaty monitorowane z ich pomocą, czy 

uzyskane statystyki są wiarygodne i możliwe do zweryfikowania (mierzalne). 

Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem 

W osi priorytetowej Wspólne zarządzanie ryzykiem logika powiązania szczegółowego celu 

(podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania 

sytuacji kryzysowych) – wskaźnika rezultatu (poziom transgranicznej gotowości do 

podejmowania działań w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych) jest zrozumiała. 

Rezultaty, które mają zostać osiągnięte w ramach celu szczegółowego (wzajemne powiązanie 

systemów zarządzania ryzykiem; zabezpieczenie kompatybilności sprzętu; wystarczające 

kompetencje personelu) są realne do przeprowadzenia przy pomocy działań zdefiniowanych 

w ramach priorytetów inwestycyjnych. 

Dla wskaźnika produktu Liczba systemów o podwyższonym stopniu 

powiązania/kompatybilności konieczne jest potwierdzenie uzgodnień z 9. Posiedzenia Grupy 

Roboczej. Jeżeli w ramach projektu zostanie połączonych 8 samodzielnych systemów 

jednostek systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w jeden wspólny system, w 

ramach wskaźników produktów będzie liczone jako „8 systemów”. Przykład ten powinien 

znaleźć się w dokumencie programowym lub w uszczegółowieniu Programu, by poprawić 

przejrzystość dokumentu dla użytkownika (Wnioskodawcy). Dzięki wprowadzeniu takich 
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zmian zostanie spełniony warunek wiarygodności statystycznej oraz mierzalności 

wskaźników. 

Bieżące śledzenie stanu wskaźników, a tym samym również stopnia realizacji celu 

szczegółowego jest dla zdefiniowanych wskaźników możliwy. Wskaźniki produktu są 

wiarygodne pod względem statystycznym i weryfikowalne (mierzalne). Są to wskaźniki 

ilościowe z podaną jednostką (liczba systemów/liczba jednostek). Wskaźnik rezultatu Poziom 

transgranicznej gotowości do podejmowania działań w celu rozwiązywania sytuacji 

nadzwyczajnych/kryzysowych ma charakter jakościowy z jednostką "skala", która nie posiada 

szczegółowej charakterystyki. Charakterystyka ta powinna znaleźć się w dokumencie 

programowym (w Podręczniku Wnioskodawcy lub w Podręczniku Beneficjenta 

Dofinansowania). 

Powiązanie pomiędzy produktami a rezultatami jest jasne i bezpośrednie - jeżeli dojdzie do 

połączenia poszczególnych systemów zarządzania kryzysowego oraz systemów ZSR, które 

obecnie w dużej mierze funkcjonują oddzielnie, oraz jeżeli zostaną wsparte poszczególne 

podmioty funkcjonujące w tej strukturze (np. zostaną wsparte inwestycje zakupu sprzętu 

komunikacji/łączności, wspólne ćwiczenia), dojdzie do poprawy zdolności operacyjnych tych 

jednostek. 

Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

W tej osi priorytetowej celem szczegółowym jest poprawa warunków zatrudnienia z 

wykorzystaniem potencjału zasobów naturalnych i kulturowych regionu. Dla osiągnięcia celu 

szczegółowego realizowane będą w ramach tej osi priorytetowej typy działań ukierunkowane 

na zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, wspieranie wykorzystania 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, działania w zakresie infrastruktury w celu 

transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa 

regionu przygranicznego (również modernizacja połączeń drogowych), wspólne działania 

informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów 

przyrodniczych i kulturowych.  

We wskaźnikach produktu Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o 

podniesionej atrakcyjności, Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej 

wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz Liczba zrealizowanych 

wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego należy w 

definicji wyraźnie zaznaczyć, co rozumiane jest pod pojęciami elementy bogactwa 

kulturowego/naturalnego (tu mamy na myśli zarówno elementy materialne jak i niematerialne 

takie jak np. festiwale i inne imprezy), elementy infrastruktury, mechanizmy. Te szczegółowe 

definicje, przygotowane po listopadowym posiedzeniu Grupy Roboczej powinny zostać 

również przedstawione w dokumencie programowym lub w uszczegółowieniu programu. 
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Wskaźnik rezultatu Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania jest 

problematyczny, ponieważ realizacja Programu nie musi mieć wpływu na dłuższe pobyty 

odwiedzających w okolicy i nie będzie to miało wpływu na wartość wskaźnika. Oceniający 

ex-ante zgadzają się jednak z wykorzystaniem tego wskaźnika – istnieje analiza7, za pomocą 

której można oszacować zmianę stopnia ogólnej frekwencji na danym terytorium z danych o 

liczbie przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Za pomocą analizy 

śledzona jest zmiana całkowita (czy wzrost liczby zakwaterowanych wzrasta wraz z liczbą 

odwiedzających na danym terenie). Na podstawie wniosków, wynikających z analizy, wzrost 

zagranicznych odwiedzających RCz, którzy skorzystają podczas pobytu z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania wynosi 35% wszystkich zagranicznych odwiedzających w RCz. 

W związku z potrzebą kontroli zmiany stopnia odwiedzających obszary przygraniczne, 

możliwe jest wykorzystanie niniejszego twierdzenia. 

Wskaźnik ten umożliwia monitorowanie zmiany odwiedzalności terenu za pomocą 

częściowego badania socjologicznego8, jako dane dodatkowe posłużyć mogą dane z 

publicznych baz danych Czeskiego Urzędu Statystycznego (ČSÚ) oraz polskiego Urzędu 

Statystycznego (GUS), jak również CzechTourism (przeprowadzają monitoring krajowego 

ruchu turystycznego). Jednakże, ze względu na wielkość terytorium, problemy w znalezieniu 

informacji potrzebnych do badania socjologicznego, oraz ze względu na brak dostępu do 

wyżej wymienionych danych dla całego obszaru, wybrany wskaźnik dla potrzeb danej osi 

priorytetowej jest dopuszczalny i możliwy do wykorzystania. 

Dla wskaźnika rezultatu Liczba odwiedzających centra informacji turystycznej na obszarze 

wsparcia proponujemy usunięcie tego wskaźnika ze względu na niepewny dostęp do danych 

szczegółowych po stronie polskiej (statystyki śledzone są w inny sposób aniżeli w RCz) oraz 

ze względu na fakt, że wskaźnik monitoruje raczej poziom znajomości obszaru 

odwiedzających, a nie ich liczbę. Wskaźnika nie dodano do wskaźników rezultatu tej osi 

priorytetowej. 

Bieżące monitorowanie stanu wskaźników rezultatu jest możliwe. Może zostać oparte na 

danych dot. liczby korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania, gromadzonych 

przez ČSÚ i GUS. Liczbę korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania można 

ustalić korzystając z publicznej bazy danych ČSÚ i GUS (aktualizowanych raz w roku). 

                                                 

7
 STEM/MARK, a.s. Strukturalizacja wyników badania "Turystyka przyjazdowa 2009-2015 w poszczególnych 

krajach RCz". 2012. Opracowano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz 

8
 Częściowe badanie socjologiczne - badanie socjologiczne, podczas którego nie pracuje się z całą próbą, jak ma 

to miejsce podczas padania całkowitego (wyczerpującego), ale tylko z jej częścią, tzw. próba częściowa. 
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Wcześniej zaproponowane zalecenia dot. wyboru wskaźników produktu i rezultatu 

zostały uwzględnione w nowej wersji dokumentu programowego: 

 Wskaźnik produktu zdefiniowany jako liczba elementów lub liczba mechanizmów 

należy kategoryzować pod względem znaczeniowym (nie można oceniać w ramach 

jednej kategorii np. muzeum i bazy danych zabytków). Wymóg zostanie 

uwzględniony w dokumentacji programowej, w której zostaną podane szczegółowe 

definicje wskaźników. 

 Usunięto początkowo proponowany wskaźnik rezultatu Liczba odwiedzających centra 

informacji turystycznej na obszarze wsparcia. Oceniający ex-ante zwracali uwagę na 

wykorzystania tego wskaźnika, ze względu na hipotezę, iż jeżeli w obszarze wsparcia 

poziom znajomości regionu jest wysoki, odwiedzający nie mają potrzeby skorzystania 

z usług centrum informacji. Liczba odwiedzających centra informacji regionalnej 

odzwierciedla więc raczej stopień i jakość znajomości danego obszaru. 

Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje 

W przypadku osi priorytetowej 3 zalecono, by uzupełnić lub zmienić nazwę, w taki sposób, 

by nazwa nie pokrywała się z priorytetami krajowych programów operacyjnych. W 

jednoznacznym określeniu działań osi priorytetowej pomoże również bardziej szczegółowe 

zdefiniowanie wskaźników. 

Bieżące śledzenie stanu wskaźników, a tym samym również stopnia realizacji celu 

szczegółowego jest dla zdefiniowanych wskaźników możliwy. Wskaźniki produktu są 

wiarygodne i weryfikowalne (mierzalne) pod względem statystycznym - są to wskaźniki 

ilościowe z podaną jednostką pomiarową (liczba uczestników/liczba osób/liczba 

mechanizmów). 

Wskaźnik rezultatu Udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych 

ogółem jest wskaźnikiem ilościowym z podaną jednostką (osoby). Wskaźnik określa, iż wraz 

ze spadającą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych bez stażu pracy, automatycznie poprawia 

się sytuacja na danym obszarze. Jest to zarówno wskaźnik, który posiada odwróconą - tzn. 

wraz ze spadkiem wartości wskaźnika wskazuje on poprawę sytuacji na danym obszarze. 

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności 

W osi priorytetowej Współpraca instytucji i społeczności logika powiązania celu 

szczegółowego i wskaźnika rezultatu jest zrozumiała. Celem jest podwyższenia 

intensywności współpracy instytucji oraz społeczności w regionie przygranicznym, 

wskaźnikiem rezultatu jest Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-

czeskim/Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych w 

regionie przygranicznym. Powiązanie wskaźnika produktu (Liczba partnerów 
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zaangażowanych we wspólne działania) jest jasna – współpraca, choć w różnych dziedzinach, 

jest celem tej osi priorytetowej i całego Programu. 

Bieżące monitorowanie stanu wskaźników produktów jest możliwe. W przypadku wskaźnika 

rezultatu Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych w 

regionie przygranicznym konieczne jest by realizacja wskaźnika została stwierdzona za 

pomocą badania przeprowadzonego na terenie wsparcia. 

Wskaźnik produktu jest wiarygodny pod względem statystycznym oraz możliwy do 

zweryfikowania (mierzalny). Jest to wskaźnik jakościowy z podaną jednostką (liczba 

partnerów). Wskaźnik rezultatu Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 

ma charakter jakościowy. Metodologia monitorowania i stwierdzania poziomu współpracy 

instytucji w czesko-polskim pograniczu z poziomu Programu jest aktualnie przygotowywana, 

będzie stanowić część dokumentacji programowej (Podręcznika Wnioskodawcy lub 

Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania). 

 

5.3.2 Ustalenie wartości początkowych, kamieni milowych oraz wartości docelowych 

wskaźników 

W wersji dokumentu programowego z czerwca 2014 r. (wersja 4) udostępniono 

przewidywane wartości kamieni milowych na rok 2018 dla wskaźników znajdujących się w 

ramach wykonania. Przewidywane wartości docelowe (2023) podano dla wskaźników 

produktów oraz wskaźników ram wykonania. Wartości wszystkich wskaźników zostaną 

podane na jesień podczas posiedzeń z KE w sprawie Programu (uprzednio zostanie 

przygotowany plan działania, który zostanie przedstawiony KE wraz z projektem Programu). 

 Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem 

o Wskaźniki produktu w ramach osi priorytetowej 1 określono odpowiednio 

w stosunku do alokacji finansowej. Produktem osi priorytetowej powinno 

być co najmniej 10 systemów z podwyższonym stopniem powiązania (do 

roku 2018 powinny zostać wsparte 2 systemy) oraz 24 wspartych jednostek 

ratowniczych i jednostek bezpieczeństwa, systemów zarządzania 

kryzysowego (do roku 2018 powinny zostać wsparte 4 jednostki). 

o Beneficjentami będą głównie wojewódzkie jednostki zintegrowanych 

systemów ratowniczych, których na obszarze programowym istnieje 

łącznie 8 (pięć krajów przygranicznych RCz oraz trzy województwa 

przygraniczne w Polsce). W ramach tej osi priorytetowej przewiduje się 

realizację projektów flagowych, w których uczestniczyć będą jednostki z 

wszystkich wymienionych jednostek terytorialnych. Dziedzina wspólnego 

rozwiązywania ryzyk w poprzednim okresie programowym została 
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oceniona jako dziedzina posiadająca jedną z największych zdolności 

absorpcyjnych. 

o Ze względu na podane powyżej czynniki, można stwierdzić, iż ramy 

wykonania ustalono adekwatnie. 

 Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia 

o Wskaźniki produktów w ramach osi priorytetowej 2 określono z 

uwzględnieniem dla Funduszu Mikroprojektów. 

o W ramach osi priorytetowej będą wspierane inwestycje w infrastrukturę 

drogową - z uwagi na zadeklarowane zainteresowanie dofinansowaniem, 

związanym z regionalną infrastrukturą drogową zapewniającą dostępność 

transgraniczną do elementów kulturowych i przyrodniczych na obszarze 

wsparcia oraz ze względu na fakt, iż dziedzina dostępności (w 

szczególności działanie budowa i modernizacja komunikacji) w 

poprzednim okresie programowym odznaczała się wysoką zdolnością do 

absorpcji, wartość docelowa 120 km zmodernizowanych dróg jest 

adekwatna.  

o W przypadku wskaźnika produktu ustalonego w ramach działań w 

obszarze tematycznym dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, na 

wartości docelowe wskaźnika miało w znacznym stopniu wpływ również 

włączenie produktów Funduszu Mikroprojektów. 

o W przypadku wskaźnika produktu Liczba elementów bogactwa 

kulturowego/przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności wartość 

docelowa wynosi 299 elementów, z których 28% tworzą duże projekty, 

pozostałą (214 elementów z 299) część wartości produktów tworzą 

projekty w ramach Funduszu Mikroprojektów. W przypadku wskaźnika 

produktu Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej 

wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego udział dużych 

projektów w wartości docelowej wynosi 16%, pozostałą część tworzą 

projekty realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów (176 elementów 

z 210). 

o Ze względu na tak wyraźny wkład Funduszu Mikroprojektów w realizację 

ram wykonania wartości celowe są adekwatne. 

 Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje 

o Ta oś priorytetowa, ukierunkowana na edukację i kwalifikacje, posiada 

odpowiednio zdefiniowane wskaźniki produktu Liczba zrealizowanych 

wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji, dla którego wartość 

docelowa wynosi 5 mechanizmów, oraz Liczba uczestników wspólnych 

programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu 
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transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększania 

możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania 

zawodowego o wartości docelowej 4000 wspartych osób (przy czym 270 

osób w ramach Funduszu Mikroprojektów). 

o Kamienie milowe dla roku 2018 zostały ustalone - 1 wspólny mechanizm 

w dziedzinie kształcenia oraz 600 wspartych osób. 

o Średnia alokacja dla 1 realizowanego mechanizmu wynosi 300 tysięcy 

EUR, na 1 osobę w ramach "dużych" projektów wynosi 2 tysiące EUR. Z 

punktu widzenia średniej alokacji na jednostkę wartości docelowej, 

ustalenie wartości celowych jest poprawne i adekwatne. 

 Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności 

o W ramach tej osi priorytetowej istotny jest Fundusz Mikroprojektów. Oś 

priorytetową ukierunkowano na współpracę transgraniczną pomiędzy 

instytucjami i społecznościami, istotną rolę odgrywają w tym miejscu 

podmioty lokalne (organy administracji publiczne, stowarzyszenia, Izby 

Gospodarcze, organizacje pozarządowe, Euroregiony). 

o Przewidywalna liczba projektów wynosi 64 "dużych" projektów, ze średnią 

liczbą 2 zaangażowanych partnerów w ramach projektu. Średnia alokacja 

na jednego partnera w ramach "dużych" projektów wynosi 249 tysięcy 

EUR. Ustalona wartość docelowa jest z tego punktu widzenia adekwatna. 

o Po względem Liczby partnerów zaangażowanych we wspólne działania 

(wskaźnik produktu) przewiduje się łączną liczbę 2355 zaangażowanych 

podmiotów (do roku 2023) z kamieniem milowym liczby 353 podmiotów 

w rok 2018. W tym miejscu istotną rolę pełni Fundusz Mikroprojektów - 

przewiduje się zaangażowanie 129 partnerów w ramach dużych projektów 

(zaledwie ok. 5,5%) oraz 2226 partnerów w ramach Funduszu 

Mikroprojektów. Ustalona wartość docelowa oraz kamień milowy są 

adekwatne. 

 

5.4 Ocena zasad horyzontalnych 

Podczas oceny ex-ante zasad horyzontalnych analizowana jest adekwatność planowanych 

działań na propagowanie równych szans oraz eliminację polityki dyskryminacji jak również 

działań mających zapewnić trwałość rozwoju. 

Podczas oceny analizowano, czy zasady horyzontalne zostały uwzględnione już podczas 

przygotowania Programu oraz w jaki sposób zostały wkomponowane w Program. W 

szczególności dotyczy to uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie wyboru projektów, 

monitoringu i ewaluacji Programu.  



 

 

50 

 

Oceniany dokumentu programowy podaje w Sekcji 8 zasady horyzontalne, które wynikają z 

art. 8 ust. 7 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Opis zasad horyzontalnych znajduje się w 

dokumencie programowych również w opisie poszczególnych osi priorytetowych, w wykazie 

ogólnych zasad oceny projektów, obowiązujących dla wszystkich typów projektów 

indywidualnych w Programie.  

W przypadku osi priorytetowej 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia), osi priorytetowej 3 oraz osi priorytetowej 4, można zauważyć, iż 

zrównoważony rozwój stanowi jedno ze specyficznych kryteriów oceny podczas wyboru 

projektów. Bardziej szczegółowy opis uwzględnienia zasad horyzontalnych w opisie procesu 

oceny i wyboru projektów znajduje się w poszczególnych podsekcjach Sekcji 8.  

Można stwierdzić, iż dokument programowy zawiera adekwatny opis zasad horyzontalnych, 

do których należą zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja oraz 

równouprawnienie płci. Opis poszczególnych zasad horyzontalnych jest odpowiedni wobec 

planowanych działań wspierających priorytety horyzontalne. Oceniający ex-ante doceniają 

uwzględnienie planu działalności informacyjno-promocyjnych ukierunkowanych na 

poszerzenie i wdrożenie zasad horyzontalnych. W ramach etapu wdrażania Projektu można 

zalecić Instytucji Zarządzającej przygotowanie wytycznych dla Wnioskodawcy i Beneficjenta 

dot. wszystkich trzech priorytetów horyzontalnych oraz tego w jaki sposób należy uwzględnić 

je w ramach wniosku projektowego. Odpowiednia forma to np. pytania i odpowiedzi; podanie 

odpowiednich przykładów; podanie kryteriów oceny wyboru ze szczegółowym opisem. W 

praktyce również zalecane jest kształcenie Wnioskodawców w ramach tego zagadnienia. 

Zrównoważony rozwój  

Podsekcja 8.1 (Zrównoważony rozwój) zawiera odpowiedni opis konkretnych działań, które 

podczas wyboru operacji uwzględniają wymogi dot. ochrony środowiska naturalnego, 

efektywnego wykorzystania zasobów, łagodzenia skutków i dostosowania do zmian klimatu, 

odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania ryzykiem. Wybór celów 

tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych odzwierciedla znaczenie zrównoważonego 

rozwoju. Znaczenie zrównoważonego rozwoju zostało wzmocnione przez cele i działania osi 

priorytetowej 1 i 2, która wspierania działania takie jak efektywne wykorzystanie naturalnego 

potencjału, zapobieganie ryzykom ekologicznym, bezpieczeństwo energetyczne wraz z 

wykorzystaniem odnawialnych źródłem energii.  

Dokument programowy określa wymóg uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w procesie 

przygotowania i realizacji Programu, w szczególności w procesie oceny i wyboru projektów. 

Specyficznego kryterium nie podano, jednak w ramach rozdziału 5.4 sformułowano zalecenia 

Oceniającego ex-ante dot. przygotowania wytycznych, instrukcji lub sporządzenia 

szczegółowego opisu priorytetów horyzontalnych w Podręczniku Wnioskodawcy i 

Beneficjenta.  
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Oceniający ex-ante stwierdza, iż wkład programu we wsparcie zrównoważonego rozwoju 

może być częścią następnych ewaluacji Programu.  

Równość szans i niedyskryminacja  

Zasada równości szans i niedyskryminacji jest wpisana w prawo unijne, jak również porządek 

prawny obu krajów. Zasada ta jest kluczowa dla silniejszej Europy socjalnej. 

Podsekcja 8.2 (Równość szans i niedyskryminacja) zawiera adekwatny opis konkretnych 

działań, które podczas przygotowania, tworzenia i wdrażania Programu wspierają równość 

szans i zapobiegają dyskryminacji pod względem płci, pochodzenie rasowe, etniczne, religię 

lub światopogląd, niepełnosprawność, wieku lub orientację seksualną. Potrzeby różnych grup 

docelowych zagrożonych dyskryminacją oraz osób z niepełnosprawnościami uwzględniono.  

Równouprawnienie płci  

Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad prawa europejskiego, które musi 

zostać szeroko wdrażane w ramach ocenianego Programu. Wsparcie zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn wynika z art. 7 Rozporządzenia ogólnego i dotyczy wszystkich 

wspieranych projektów. 

Podsekcja 8.3 (Równouprawnienie płci) zawiera również adekwatny opis korzyści Programu 

wobec oceny równouprawnienia płci. W fazie programowania uwzględniono odmienną 

sytuację mężczyzn i kobiet, co wynika z danych analizy społeczno-ekonomicznej. 
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6 Ocena ram finansowych i formy wsparcia 

Najwyższą alokację przydzielono osi priorytetowej 2, na Rozwój potencjału przyrodniczego i 

kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, która realizowana jest w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 8b (wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez 

rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i 

zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój). Ze 

względu na fakt, że dla danego obszaru tematycznego planowane są inwestycje dot. 

infrastruktury transportowej, 60 % budżetu Programu jest wartością adekwatną.  

Drugim obszarem pod względem wysokości alokacji finansowej jest oś priorytetowa 4 

ukierunkowana na współpracę pomiędzy instytucjami i społecznościami. Obszarowi 

przydzielono 24,1% budżetu Programu. 

Ze względu na fakt, iż jednym z nowych standardów w zakresie wdrażania funduszy EFSI w 

okresie programowania 2014-2020 jest zasada koncentracji tematycznej, Oceniający ex-ante 

zalecają by usunąć jedną z pozostałych dwóch osi priorytetowych (ich łączna alokacja wynosi 

9,9%) lub skierować minimalną alokację na jedną oś priorytetową w wysokości 10 milionów 

EUR. Powodem jest fakt, iż w przypadku małej alokacji dla osi priorytetowej nie sposób 

zrealizować większej liczby projektów, tym samym oś priorytetowa nie posiada znaczącego 

wpływu na terytorium wsparcia. 

Zalecenie zostało wdrożone dla wszystkich osi, minimalna wysokość alokacji wynosi 10,18 

milionów EUR dla osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje. Ten obszar tematyczny 

znajduje się na terytorium programowym, na którym analiza społeczno-ekonomiczna 

stwierdziła najniższy stopień wykształcenia, jak również wysoki stopień bezrobocia, jest 

kluczowy ze względu na potrzebę poprawy konkurencyjności obywateli na rynku pracy. 

Projekty realizowane w tym obszarze tematycznym w okresie 2007-2013 oceniono 

pozytywnie - zidentyfikowano wysoką zdolność projektu do wykazania rzeczywistych 

rezultatów. Alokacja, pomimo, iż najniższa ze wszystkich osi priorytetowych, z uwagi na 

fakt, iż jest to oś priorytetowa, w ramach której realizowane będą przede wszystkim działania 

o charakterze nieinwestycyjnym, jest według Oceniających ex-ante adekwatna. W 

szczególności realizowane będą działania tzw. miękkie. 

Forma finansowania wszystkich osi priorytetowych to w pełnym zakresie bezzwrotne 

dofinansowanie, w ramach każdej z osi priorytetowej zostanie udzielone wsparcie w 

maksymalnej wysokości 85% całkowitych wydatków w ramach projektu. 
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7 Wdrażanie programu 

Zdolności administracyjne do zarządzania Programem są odpowiednie. Zwiększone 

wymagania wobec Wspólnego Sekretariatu (WS) wynikają z wprowadzenia obowiązku 

składania wstępnych propozycji projektowych przez wszystkich Wnioskodawców. 

Wprowadzono również obowiązek uczestnictwa WS w procesie kontroli projektu (wszystkie 

etapy kontroli współpracy oraz wpływu transgranicznego projektów) w celu zapewnienia 

„jednego punktu widzenia” od samego początku aż do kontroli trwałości. W przypadku WS 

konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wydajności, co najmniej na aktualnym poziomie. 

Oceniający ex-ante zalecają nieznaczne podwyższenie wydajności WS, co wynika również z 

wniosków oceny obciążeń administracyjnych w okresie programowania 2007-2013. 

Zaproponowany system wdrażania wraz z systemem kontroli i audytu, w sposób w jaki 

funkcjonował w okresie programowania 2007-2013, jest oceniany jako poprawny. Zmiany 

(np. wprowadzenie obowiązkowego składania wstępnych propozycji projektów, włączenie 

WS do procesu kontroli projektu) zostały zaprojektowane i opracowane tak, by doszło do 

poprawy efektywności systemu wdrażania oraz systemu kontroli. 

Nie przewiduje się wykorzystania narzędzi zintegrowanego rozwoju przestrzennego w 

ramach okresu programowania 2014-2020. 

Procedury monitoringu w okresie programowania 2014-2020 opierają się na dobrych 

praktykach z poprzedniego okresu. Do monitorowania realizacji projektów po obu stronach, 

wykorzystywany jest wspólny system monitorujący dla programów funduszy strukturalnych 

w RCz. W ramach monitoringu partnerzy projektu zobowiązani są do składania raportu 

monitorującego z realizacji projektów, za pośrednictwem którego przekazywane są 

zagregowane informacje o projekcie. Wymagane dane po przeprowadzeniu bieżącej oceny, 

które powinny być gromadzone podczas monitoringu, należy zdefiniować w ramach Planu 

Ewaluacji Programu. 
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8 Wnioski i zalecenia  

Każda interwencja musi zostać oparta na wnikliwym zdefiniowaniu i analizie problemów, a 

ponadto powinna wynikać z potrzeb/potencjału obszaru. Sytuację wyjściową opisano w 

analizie społeczno-ekonomicznej Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2014-2020 – w ramach analizy opracowano podsumowanie końcowe, 

wnioski i zalecenia dla analizy Programu Operacyjnego 2007-2013, załącznik stanowi analiza 

SWOT dla każdego obszaru tematycznego z osobna.  

Dokument programowy zawiera opis przewidywanych działań, charakterystykę procesu oraz 

działania przyczyniające się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów Programu. Działania 

(typy i przykłady wspieranych działań) opisano w projekcie dokumentu programowego, w 

opisach przedstawiono przewidywany wpływ działań na osiągnięcie celów szczegółowych. 

Zalecenia Oceniających ex-ante, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas finalizacji 

dokumentu programowego oraz opracowania dokumentacji programowej są następujące9: 

Zalecenie 1.A: Należy opracować rozdział opisujący charakter i główne cele Programu. W 

przypadku, gdy nie będzie możliwości wprowadzenia tekstu bezpośrednio do dokumentu 

programowego, należy zamieścić go w dokumentacji programowej, ew. opracować 

prezentację Programu na stronie internetowej. 

Zalecenie 4.A: Należy w zakończeniu analizy społeczno-ekonomicznej, która znajduje się w 

dokumencie programowym w podsekcji 1.1.1 uzupełnić streszczenie najistotniejszych 

stwierdzeń w ramach silnych stron i możliwości oraz najistotniejszych wniosków dot. słabych 

stron oraz ryzyk w analizach SWOT poszczególnych rozdziałów tematycznych analizy. Tym 

samym dojdzie do przejrzystego powiązania z podsekcją 1.1.2, w której podano uzasadnienie 

wyboru celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych. 

Zalecenie 4.B: Należy uzupełnić analizę schematem graficznym (mapę obszaru 

programowego). Ze względu na brak możliwości umieszczenia materiałów tego typu we 

właściwej sekcji dokumentu programowego, należy zamieścić w dokumentacji programowej. 

Zalecenie 5.A: Należy podać szczegółowe definicje wszystkich wskaźników rezultatu i 

produktu w dokumentacji programowej zgodnie z zakresem dokumentu „Definicja 

wskaźników”, który udostępniono na w lipcu 2014 r. 

Zalecenie 5.B: W trakcie fazy wdrażania Programu zaleca się Instytucji Zarządzającej 

przygotowanie dla wszystkich priorytetów horyzontalnych: 

                                                 

9
 Zalecenia Oceniających ex-ante oznaczono kodem złożonym z numeru sekcji oraz litery odróżniającej 

poszczególne zalecenia. 
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 Wytyczne (mogą być częścią Podręcznika Wnioskodawcy), w jaki sposób uwzględnić 

zasady horyzontalne w procesie przygotowania wniosku. W odpowiedniej formie, np. 

pytań i odpowiedzi. 

 Poprzez podanie odpowiednich przykładów. 

 Podając kryteria oceny wyboru ze szczegółowym opisem.  

 Zapewnienie kształcenia Wnioskodawców w tym zakresie.  

Zalecenie 8.A: Oceniający ex-ante są świadomi, iż wygląd dokumentu programowego 

wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014, 

jednak zaproponowano wdrożenie następujących zaleceń o charakterze technicznym, 

mających na celu poprawę przejrzystości dokumentu: 

 Zalecamy zmiany mające na celu poprawę przejrzystości spisu treści dokumentu w 

taki sposób, by widoczne były wyłącznie nazwy poszczególnych sekcji i podsekcji. 

 W celu poprawy przejrzystości należy usunąć pola do zaznaczenia pod tytułami 

poszczególnych podsekcji dotyczących osi priorytetowych (2.A.1a, 2A.1b, 1A.1c, 

2A.1d) - żadne z pól nie zostało zaznaczone. 

Ponadto zaproponowano następujące zmiany: 

 Ujednolicenie całego tekstu pod względem rozmiaru i typu czcionki, stylu akapitów, 

odległości pomiędzy akapitami. 

 W polskiej wersji językowej - ujednolicenie nazw polskich województw i czeskich 

krajów - pojawiają się pisane dużą i małą literą. Zgodnie z polskimi zasadami 

ortografii nazwy tego typu należy pisać małą literą (np. województwo śląskie, kraj 

královéhradecki). 

 Wykorzystanie poprawnego formatu dat w polskiej wersji dokumentu, tzn. 

31.12.2011 r. (zamiast 31.12.2011r.). 
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Wykaz stosowanych skrótów 
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ZRPO Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny 

ZSR Zintegrowany System Ratownictwa 

 



 

 

59 

 

Załącznik: Lista pytań ewaluacyjnych oraz odpowiedzi 

Oceniających ex-ante 

 

1. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.a 
Czy analiza społeczno-ekonomiczna jest miarodajna? Czy wykorzystano aktualne 

dane? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: 
Analiza jest miarodajna, opracowana w odpowiednim zakresie, jest 

wystarczająco szczegółowa. Podczas opracowania analizy wykorzystano 

odpowiednie dane, aktualne na dzień 31.12.2013 r.   

 

2. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.b 

Czy w Programie stwierdzono istotne problemy i potrzeby z punktu widzenia 

rozwoju obszaru programowego oraz przewidywanego rozwoju obszaru, w 

kontekście priorytetów i celów strategii Europa 2020? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: 
Analizę społeczno-ekonomiczną opracowano w sposób przejrzysty. 

Kluczowe problemy i potrzeby prowadzą do sformułowania celów 

szczegółowych współpracy transgranicznej, które wspierają spójność 

społeczną oraz terytorialną.  

 

3. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.c 

Czy poszczególnym problemom przypisano odpowiednią wagę? Czy nie pominięto 

istotnych aspektów w analizie społeczno-ekonomicznej, jeżeli tak, z jakiego 

powodu? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Ważne aspekty zagadnień analizy społeczno-ekonomicznej nie zostały 

pominięte, co więcej nadano im odpowiednią wagę. Dziedziny oceniono 

uwzględniając specyfikę i różnorodność poszczególnych części 

wspólnego czesko-polskiego pogranicza. 

 

4. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.d 
Czy wybrane cele tematyczne i priorytety inwestycyjne są spójne ze stwierdzonymi 

problemami i potrzebami? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  
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Komentarz: Propozycja systemu osi priorytetowych oraz odpowiadających im 

priorytetów inwestycyjnych oraz celów szczegółowych odpowiada 

stwierdzonym problemom i potrzebom w regionach przygranicznych. 

 

5. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.e 

Czy stwierdzone problemy i potrzeby znajdują swoje odzwierciedlenie w celach 

szczegółowych, które zdefiniowano dla poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Stwierdzonym problemom i potrzebom przydzielono odpowiednią wagę 

w ramach Programu i poszczególnych celów szczegółowych.   

 

6. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.f 
Czy pomiędzy określonymi celami szczegółowymi istnieje komplementarność lub 

synergia, lub raczej w jaki sposób można je wzmocnić? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Poszczególne osie priorytetowe i cele szczegółowe odpowiadające 

priorytetom inwestycyjnym nie zostały dostatecznie połączone. Jednak 

wspierają rozwiązywanie problemów i potrzeb regionów przygranicznych 

w sposób systemowy oraz w formie wzajemnej współpracy. 

 

7. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.g 

Czy działania planowane w ramach priorytetów inwestycyjnych są działaniami 

efektywnymi i celowymi, które rozwiążą stwierdzone problemy i pozwolą na 

osiągnięcie wyznaczonych celów? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Ukierunkowanie osi priorytetowej 1 Oceniający ex-ante ze względu na 

doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 postrzegają jako 

pozytywne. Działania inwestycyjne w celu zakupu odpowiedniego 

sprzętu i wyposażenia jednostek ratowniczych zostaną wsparte wyłącznie, 

jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia zdolności służb ratowniczych. 

Ukierunkowanie działań w ramach osi priorytetowej 2 jest odpowiednie 

ze względu na cel tematyczny osi. W przypadku działania "opracowania 

studyjne, strategie, plany i podobne materiały koncepcyjne i rozwiązania" 

należy uzupełnić, co traktować można jako "jednoznaczny dowód lub 

uzasadnione założenie". 

Oceniający ex-ante nie mają uwag dotyczących ukierunkowania działań 

w ramach osi priorytetowej 3 i 4. Są to działania adekwatne z punktu 
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widzenia ukierunkowania osi priorytetowych. 

 

8. 1. Koncepcja strategii programu – logika interwencji 

1.h 

Jeżeli w ramach Programu planowano wykorzystanie zintegrowanych narzędzi 

rozwoju zagospodarowania przestrzennego, czy narzędzia te wybrano odpowiednio 

z uwzględnieniem osiągnięcia określonych celów szczegółowych w ramach 

poszczególnych priorytetów inwestycyjnych? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Zintegrowane narzędzia do rozwoju terytorialnego nie były rozpatrywane 

w przypadku ocenianego Programu. 

 

2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólną ramą 

strategiczną oraz z Umowami Partnerstwa 

2.a Czy zadeklarowano korzyści Programu wobec strategii UE 2020? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Wybór czterech celów tematycznych uwzględnia wymóg koncentracji 

strategicznej w odniesieniu PWT RCz-RP 2014-2020 do strategii UE 

2020.  

 

2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólną ramą 

strategiczną oraz z Umowami Partnerstwa 

2.b 
Czy wybrane cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne są zgodne ze wspólnymi 

ramami strategicznymi UE? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Wybrane cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne są zgodne ze 

wspólnymi ramami strategicznymi UE oraz Umowami Partnerstwa RCz i 

RP. 

 

2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólną ramą 

strategiczną oraz z Umowami Partnerstwa 

2.c 
Czy wybrane cele tematyczne i priorytety inwestycyjne zgodnie z Umową 

Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umową Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Wybrane cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne ocenianego 

Programu są zgodne z Umową Partnerstwa Republiki Czeskiej i Umową 

Partnerstwa Rzeczpospolitej Polskiej. 
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2. Korzyści dla realizacji priorytetów Strategii UE 2020, zgodność ze wspólną ramą 

strategiczną oraz z Umowami Partnerstwa 

2.d 
Czy cele Programu są zgodne z krajowymi i regionalnymi dokumentami 

strategicznymi? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Cele Programu są zgodne z krajowymi i regionalnymi dokumentami 

strategicznymi.  

 

3. Spójność programu z pozostałymi stosowanymi narzędziami 

3.a 

Czy istnieją na szczeblu krajowym (w RCz i RP) lub na poziomie Programu, 

mechanizmy koordynacji, które w fazie przygotowania i wdrażania zapewnią 

spójność Programu z pozostałymi stosownymi narzędziami? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Poprawiona wersja Programu z czerwca 2014 r. zawiera adekwatny opis 

mechanizmów koordynacji w RCz i RP. Powiązanie Programu 

Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2014-2020 z programami 

operacyjnymi funduszy EI w RCz i RP również opisano w wystarczająco 

szczegółowo.  

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.a 

Czy ustalone wskaźniki produktu i rezultatu posiadają jasne powiązanie z 

planowanymi typami przedsięwzięć oraz celami szczegółowymi poszczególnych 

priorytetów inwestycyjnych oraz czy osiągnięcie tych celi będzie możliwe do 

monitorowania bieżącego za pomocą wskaźników? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Rezultaty, które powinny zostać osiągnięte w ramach celów 

szczegółowych poszczególnych osi priorytetowe są realizowane za 

pomocą działań zdefiniowanych w ramach tych osi priorytetowych. 

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.b 

Czy ustalone wskaźniki posiadają jasną i zrozumiałą definicję, z której 

jednoznacznie wynika jakie rezultaty i produkty oraz w jaki sposób są za jej 

pośrednictwem monitorowane? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  
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Komentarz: Wszystkie wskaźniki rezultatu i produktu określone w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych są zrozumiałe, możliwe jest również 

wywnioskowanie, co będzie za ich pośrednictwem monitorowane. 

Pozytywnie ocenia się opracowanie dokumentu Definicja wskaźników w 

wersji aktualnej na lipiec 2014. W ramach tego dokumentu podano 

wykorzystane wskaźniki, jak również sposób ich monitorowania z 

poziomu projektu i Programu. 

 

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.c 
Czy określone wskaźniki są wiarygodne pod względem statystycznym, możliwe do 

zweryfikowania (mierzalne)? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz:  Wszystkie określone wskaźniki produktów w ramach wszystkich osi 

priorytetowych stanowią zmienną ilościową, są więc wiarygodne, 

możliwe do zweryfikowania pod względem statystycznym. 

 Niektóre wskaźniki rezultatu stanowią zmienną ilościową, a więc są 

wiarygodne i możliwe do zweryfikowania pod względem 

statystycznym (Liczba korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w osi priorytetowej 2, Udział zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem w osi 

priorytetowej 3). 

 Pozostałe wskaźniki rezultatu stanowią zmienną jakościową (Poziom 

transgranicznej gotowości do podejmowania działań w celu 

rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych w osi 

priorytetowej 1, Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-

czeskim i Poziom postrzegania współegzystencji i współpracy 

społeczności lokalnych w regionie przygranicznym). Konieczne 

będzie stwierdzenie ich wartości za pomocą badania wśród 

beneficjentów. Po wykonaniu analizy takiego badania będą 

wiarygodne i możliwe do weryfikacji pod względem statystycznym. 

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.d 
Czy na podstawie zdefiniowanych wskaźników istnieje jasne i bezpośrednie 

powiązanie pomiędzy rezultatami a produktami? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  
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4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.e Czy wartości bazowe określone dla poszczególnych wskaźników są adekwatne? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Wartości początkowe określone dotychczas dla osi priorytetowych 2 i 3 

są odpowiednie. Dla pozostałych osi priorytetowych wartości początkowe 

zostaną określone na jesień podczas posiedzeń z KE dot. Programu. 

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.f 

Czy wartości docelowe poszczególnych wskaźników określono odpowiednio wobec 

alokacji finansowej oraz w sposób realny wobec przewidywanego tempa rozwoju 

finansowego i rzeczowego? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz:  Wartości docelowe w ramach osi priorytetowych 1 (10 systemów z 

podwyższonym stopniem powiązania oraz 24 wspartych jednostek) 

określono poprawnie, uwzględniając zdolność do absorpcji oraz 

planowanych beneficjentów. 

 W przypadku pozostałych osi priorytetowych przy ustalaniu wartości 

docelowych uwzględniono również działania w ramach Funduszu 

Mikroprojektów. Ustalone wartości docelowe wynikają ze zdolności 

do absorpcji. 

 

4. Wskaźniki oraz ramy wykonania 

4.g 
Czy kamienie milowe podane w ramach wykonania wybrano odpowiednio i realnie 

z uwzględnieniem czasowego przebiegu realizacji Programu? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Rokiem, w którym zaplanowano stwierdzenie wykonalności kamieni 

milowych dla poszczególnych osi priorytetowych, jest rok 2018 - co z 

powodu opóźnienia Programu o około 3 latach będzie odbywało się po 

pierwszych naborach. Kamienie milowe dla wskaźników rezultatu oraz 

wskaźników finansowych w ramach wykonania poszczególnych osi 

priorytetowych ustalono poprawnie na poziomie 12-20% planowanego 

celu końcowego w rok 2023.  

 

5. Ramy finansowe oraz formy wsparcia 

5.a 
Czy orientacyjny podział wsparcia odpowiada znaczeniu stwierdzonych potrzeb i 

potencjału, na podstawie których określono cele szczegółowe Programu, stopniu 



 

 

65 

 

wkładu programu w rozwiązanie problemu, charakterowi działań i wybranym 

formom wsparcia, wymogom dot. koncentracji tematycznej? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Proponowany podział wsparcia odpowiada istotności stwierdzonych 

potrzeb i potencjałów. Z punktu widzenia koncentracji alokacji, osie 

priorytetowe 2 i 4 posiadają łączną alokację 84,1 % z łącznej alokacji 

Programu. Osie priorytetowe 1 i 3 posiadają łączną alokację w wysokości 

9,9% (Pomoc techniczna posiada alokację w wysokości 6%.). 

 

5. Ramy finansowe oraz formy wsparcia 

5.b Czy alokacje finansowe są odpowiednie z punktu widzenia potrzeb i celów? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Dokument programowy zawiera w podsekcji 1.2 adekwatne uzasadnienie 

podziału środków finansowych na poszczególne osie priorytetowe. 

Alokacja finansowa osi priorytetowych uwzględnia: szacunkowy 

potencjał stwierdzony we współpracy z podmiotami regionalnymi, 

priorytety finansowania określone przez KE oraz doświadczenia z okresu 

programowania 2007-2013. 

 

5. Ramy finansowe oraz formy wsparcia 

5.c 
Czy zaproponowane formy wsparcia są adekwatne wobec typu planowanych działań 

i określonych celów? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Forma finansowania wszystkich osi priorytetowych to w pełnym zakresie 

bezzwrotne dofinansowanie, w ramach każdej z osi priorytetowej zostanie 

udzielone wsparcie w maksymalnej wysokości 85% wydatków w ramach 

projektu. 

 

6. Wdrażanie programu 

6.a 
Czy wydajność administracyjną do zarządzania Programem oraz poziom 

zaangażowania partnerów jest odpowiedni? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Zdolności administracyjne do zarządzania Programem są odpowiednie. 

Wymagania wobec WS zostaną podwyższone z uwagi na wprowadzenie 

obowiązkowego składania wstępnych propozycji projektowy przez 

wszystkich Wnioskodawców oraz z uwagi na włączenie WS do procesu 
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kontroli projektu. Oceniający ex-ante zalecają zachowanie lub lekkie 

podwyższenie wydajności WS, co wynika również z wniosków oceny 

obciążeń administracyjnych w okresie programowania 2007-2013. 

 

6. Wdrażanie programu 

6.b 
Czy proponowany system wdrażania wraz z proponowanym systemem kontroli i 

audytu jest odpowiedni? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Zaproponowany system wdrażania wraz z systemem kontroli i audytu, w 

sposób w jaki funkcjonował w okresie programowania 2007-2013, jest 

oceniany jako poprawny. Zmiany (np. wprowadzenie obowiązkowego 

składania wstępnych propozycji projektów, włączenie WS do procesu 

kontroli projektu) zostały zaprojektowane i opracowane tak, by doszło do 

poprawy efektywności systemu wdrażania oraz systemu kontroli. 

 

6. Wdrażanie programu 

6.c 

Jeżeli podczas procesu wdrażania programu zostaną wykorzystane narzędzie 

zintegrowanego rozwoju przestrzennego, istnieje założenie, iż zostaną one wdrożone 

należycie i efektywnie? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Nie dotyczy. Nie przewiduje się wykorzystania narzędzi zintegrowanego 

rozwoju przestrzennego w ramach okresu programowania 2014-2020. 

 

6. Wdrażanie programu 

6.d 

Czy zaproponowane procedury monitoringu są efektywne wobec monitorowania 

postępu wdrażania i gromadzenia danych do przeprowadzenia ewaluacji bieżącej i 

ex-post? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Procedury monitoringu w okresie programowania 2014-2020 opierają się 

na dobrych praktykach z poprzedniego okresu. Do monitorowania 

realizacji projektów po obu stronach, wykorzystywany jest wspólny 

system monitorujący dla programów funduszy strukturalnych w RCz. W 

ramach monitoringu, partnerzy projektu zobowiązani są do składania 

raportu monitorującego z realizacji projektów, za pośrednictwem którego 

przekazywane są zagregowane informacje o projekcie. Wymagane dane 

po przeprowadzeniu bieżącej oceny, które powinny być gromadzone 

podczas monitoringu, należy sformułować w ramach Planu Ewaluacji 

Programu. 
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7. Tematy horyzontalne 

7.a 
Czy w Programie ustalono adekwatne działania wdrażające zasady horyzontalne z 

uwzględnieniem celów Programów oraz przewidywanych działań? 

Odpowiedź: tak  raczej tak  raczej nie  nie  

Komentarz: Dokument programowy zawiera adekwatny opis zasad horyzontalnych, 

do których należą zrównoważony rozwój, równość szans i 

niedyskryminacja oraz równouprawnienie płci. Opis poszczególnych 

zasad horyzontalnych jest odpowiedni wobec planowanych działań 

wspierających priorytety horyzontalne. Oceniający ex-ante doceniają 

uwzględnienie planu działalności informacyjno-promocyjnych 

ukierunkowanych na poszerzenie i wdrożenie zasad horyzontalnych. 

 


