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Streszczenie
Wprowadzenie
Niniejszy raport został przygotowany przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w ramach prowadzonego badania ewaluacyjnego pn.
„Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”. Raport zawiera
wyniki całości analiz przeprowadzonych w ramach przedmiotowego badania, wraz z katalogiem rekomendacji
przedstawionym w tabeli wniosków i rekomendacji. Do raportu załączono w formie odrębnych plików całość
zebranego i analizowanego materiału empirycznego pozyskanego lub przygotowanego na potrzeby badania.
Problematyka i metodologia badania
Celem głównym badania, była analiza i ocena systemu wyboru projektów, (w tym kryteriów wyboru projektów) pod
kątem zapewnienia najbardziej efektywnej realizacji RPO WSL 2014-2020. Celowi głównemu zostały przypisane cele
szczegółowe, obejmujące następujące obszary systemu i procesu wyboru projektów:



prawidłowość rozplanowania naborów (wg czasu oraz podziału środków),
transparentność, bezstronność i niedyskryminacyjność systemu wyboru projektów,



sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów RPO,
odzwierciedlenie wymagań dotyczących realizacji projektów, w dokumentach programowych oraz
dokumentach dotyczących naborów (w tym regulaminach naborów i kryteriach wyboru),
występowanie możliwości wyboru projektów wspierających innowacje oraz projektów innowacyjnych, w
zaprojektowanym systemie,
zapewnianie identyfikacji i wyboru projektów wzajemnie komplementarnych w ramach poszczególnych działań












i pomiędzy poszczególnymi działaniami,
funkcjonalność systemów informatycznych wspierających proces wyboru projektów,
procedura rozstrzygania protestów pod kątem gwarancji sprawnej i obiektywnej analizy,
zapewnienie pozyskania na etapie oceny, wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny
złożonych wniosków, z zastosowaniem obowiązujących w Programie kryteriów,

ocena systemu oraz procesu wyboru projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 dokonana przez istotną
kategorię interesariuszy,
prawidłowość sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicji,
skuteczność przyjętych kryteriów wyboru, w ramach poszczególnych działań, tzn. sprzyjanie wyborowi

projektów, które w sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów RPO WSL.
W celu przeprowadzania niniejszej ewaluacji, wykorzystano poniższe metody i techniki badawcze:








Desk research: wykorzystano następujące źródła danych: dokumenty strategiczne / programowe, dokumentacja
konkursowa, dane dotyczące złożonych wniosków w ramach RPO WSL 2014-2020.
Analiza porównawcza dokumentacji stosowanej w ramach naborów - porównanie kryteriów z innych RPO.
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI): wywiady zrealizowano z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL oraz IP
ZIT/RIT RPO WSL (n=20).
Indywidualny wywiad telefoniczny (ITI): technika pogłębionego wywiadu telefonicznego, została zastosowana
w stosunku do pracowników firm doradczych / konsultingowych (n=8).
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI): wywiady FGI przeprowadzone zostały wśród dwóch kategorii
informatorów: eksperci oceniający wnioski (12 sesji FGI) oraz pracownicy IZ i IP RPO WSL (1 sesja FGI).
Komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny (CATI): technika CATI została zastosowana w badaniu
wnioskodawców (n=300).
Walidacja kryteriów oceny projektów: analiza dotyczyła trafności i precyzji przyjętych kryteriów i bazowała na
wynikach oceny merytorycznej projektów.

System oraz proces wyboru i oceny projektów
Dla oceny rozplanowania naborów w ramach RPO kluczowe są zaplanowane efekty i środki finansowe mające je
zapewnić. Dodatkowo uwzględnić należy tutaj potrzeby i możliwości interesariuszy systemu wyboru projektów.
Badania dotyczące tych kwestii zostały przeprowadzone w oparciu o dwa harmonogramy naborów – na lata 2015 i
2016. W roku 2015 (który to harmonogram miał, w rezultacie wprowadzanych aktualizacji, trzy wersje) mieliśmy do
czynienia z naborami dla 53 Działań / Poddziałań (dla 71 nabory nie zostały zaplanowane). W większości z nich, termin
rozpoczęcia określono na IV kwartał 2015. W 2016 roku przyjęto cztery wersje harmonogramu, a ze 122 Działań /
Poddziałań, dla 110 został przewidziany nabór. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż najwięcej naborów przewiduje się
zwykle na ostatni kwartał roku (np. w 2016 r. było to 40,7%). Wynikają z tego powodu określone problemy dotyczące,
przede wszystkim: opóźnienia momentu rozpoczęcia realizacji projektów oraz znaczących i skumulowanych obciążeń
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instytucji zaangażowanych w proces oceny i wyboru projektów. W obu harmonogramach, (2015/2016 rok) w
zdecydowanej większości Działań / Poddziałań, przewidziany został przynajmniej jeden nabór. Tylko osiem
Działań/Poddziałań nie zostało objętych naborami.
Generalnie, harmonogramy były formułowane poprawnie, choć w przypadku obu harmonogramów pojawiały się
pewne zastrzeżenia. Wynikało to przede wszystkim z komplikacji wdrożeniowych, które w większości przypadków
miały swoją przyczynę w czynnikach niezależnych od IZ. W tym kontekście duże znaczenie mają rekomendacje dot.
możliwości wprowadzania zmian do obowiązujących harmonogramów. Pozytywnie oceniono wymóg informowania
przez IZ do dnia 30.11 danego roku o harmonogramie na przyszły rok. Natomiast zachowanie 3-miesięcznego okresu
od momentu aktualizacji harmonogramu do przeprowadzenia określonego naboru wymaga korekty na poziomie
centralnym, gdyż stanowi czynnik utrudniający prawidłowe rozplanowanie naborów.
Bazując na analizowanym materiale empirycznym, w tym: opiniach osób reprezentujących poszczególne instytucje
zaangażowane we wdrażanie Programu, nie zauważa się na chwilę obecną ryzyka nieosiągnięcia celów Programu.
Aktualnie, w celu zrealizowania programowych założeń, zwiększa się ilość i częstotliwość naborów, co generuje
większą skuteczność w realizacji Programu, ale też i zagrożenia, np. związane z ograniczeniami potencjału
poszczególnych instytucji, szczególnie w przypadku kumulacji naborów – gdy czasowo nakładają się na siebie: nabór
zaczynający się i trwający, ujawniają się problemy niedostatecznych zasobów ludzkich. Rozwiązaniem tego problemu,
nie musi być koniecznie inwestycja we wzmocnienie ilościowe kadr (co byłoby utrudnione ze względu na związane z
tym koszty). Rozwiązaniem mogą tu być natomiast działania w zakresie uwzględniania zasobów innych komórek
organizacyjnych w planowaniu realizacji zadań związanych z procesem oceny (co częściowo jest już podejmowane)
oraz skracania procedur związanych z oceną (choć tutaj możliwości ewentualnych korekt są bardziej ograniczone).
Wnioskodawcy raczej nie postulują, żeby nabory odbywały się w późniejszym/wcześniejszym terminie, choć 1/4 z nich
uważa, że powinny odbyć się wcześniej. Z drugiej strony, czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, jest przez
ponad 2/3 wnioskodawców oceniany jako „optymalny”.
Kwestie przypisania kwot alokacji do poszczególnych naborów nie zostały ocenione jako problematyczne, mimo, że w
wg opinii większości wnioskodawców pula środków w naborze „powinna być większa” (59,7% wskazań). Pamiętać
jednak należy, że w przypadku wnioskodawców naturalnym jest oczekiwanie o możliwie najwyższej kwocie środków
finansowych do rozdystrybuowania.
IZ zobowiązana jest do przestrzegania zasad przejrzystości, rzetelności, bezstronności, równego dostępu do
informacji o sposobach wyboru projektów i równego traktowania wnioskodawców. System wyboru i oceny
projektów, działa w tym aspekcie na zasadzie podejścia „kaskadowego”, które oznacza, iż każdy kolejny poziom
regulacji odzwierciedla regulacje obowiązujące na poziomie wyższym, a które mają zapewnić przestrzeganie
powyższych zasad. Głównym narzędziem realizacji w/w zasad są regulacje zawarte w dokumentacji – zatem bardzo
istotne jest ich przejrzyste i jednoznaczne przedstawienie, co w dużej mierze ma miejsce, szczególnie po
wprowadzonych zmianach polegających na uspójnieniu na poziomie całego Programu zakresu regulaminów naborów
i zawartości pakietów aplikacyjnych.
Bezstronność realizowana w odniesieniu do członków KOP jest zapewniona przez odpowiednie regulacje, ale
wskazane byłoby większe upowszechnienie tych rozwiązań wśród wnioskodawców. Dodatkowo, zgodnie z
obowiązującymi regulacjami system wyboru projektów musi mieć również charakter niedyskryminujący. W przypadku
RPO WSL, kwestia ta jest regulowana w odpowiedni sposób. Warto także podkreślić, że realizacja zasady
transparentności i bezstronności jest generalnie oceniana pozytywnie wśród wnioskodawców. Odsetek pozytywnych
ocen w żadnym aspekcie nie spadł poniżej 55%, najlepiej oceniono „niedyskryminacyjność” (64,7% wskazań).
Najgorzej oceniona została „jawność” systemu: 32%, odpowiedziało, że nie jest on – z ich punktu widzenia – jawny.
W ramach analizy sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru projektów, analizie poddano trzy
etapy: ogłoszenie naborów, nabór wniosków i ocenę/wybór projektów. Procesy te były oceniane pod kątem ich
sprawności, czasu trwania, generowania wymogów wobec wnioskodawców i instytucji. Należy przy tym zauważyć, że
system wyboru projektów jest zróżnicowany m.in. ze względu na źródło finansowania: EFRR i EFS. Jednakże w obu
przypadkach mamy do czynienia z działaniami, które w ramach systemu wyboru i oceny projektów przyczyniają się do
osiągania celów RPO WSL.
W kwestii naboru ekspertów, korzysta się ze stawiania odpowiednich wymogów (wykształcenia, doświadczenia
zawodowego, wiedzy dotyczącej analizy finansowo-ekonomicznej, posiadanej wiedzy o RPO) i oceny ich pracy
(samodzielności, rzetelności, staranności, terminowości). Celowe byłoby jednak wprowadzenie dodatkowych
rozwiązań zwiększających potencjał merytoryczny ekspertów, zarówno na etapie ich naboru, jak i późniejszego
zapewnienia ich odpowiedniego przygotowania do procesu oceny projektów oraz oceny efektów ich pracy.
Czas oceny wniosków o dofinansowanie ocenić należy jako długi, co potwierdziły wyniki zgromadzone z
wykorzystaniem zróżnicowanych technik badawczych. Z jednej strony, wśród wnioskodawców dominuje przekonanie
o tym, iż czas ten jest długi. Z drugiej zaś, także inni interesariusze procesu oceny projektów (przedstawiciele instytucji
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zaangażowanych we wdrażanie Programu, eksperci, firmy doradcze) zwracali uwagę na problem długości czasu
trwania procedury oceny złożonych wniosków. Choć ocena ekspercka potwierdziła, że czas ten jest nie tylko długi, ale
w przypadku poszczególnych naborów niejednokrotnie wydłużany w stosunku do pierwotnie zaplanowanego, to
jednak wskazano także, iż możliwości ewentualnej poprawy sytuacji w tym zakresie są ograniczone. Wynika to przede
wszystkim z dużej różnorodności czynników wpływających na czas trwania oceny, spośród których, tylko część może
być kontrolowana przez instytucje koordynujące przebieg oceny..
Jeśli chodzi o dostępność i przejrzystość informacji w ramach prowadzonych naborów, to kluczowa jest tutaj
perspektywa wnioskodawców, gdyż to do nich informacje te są kierowane.. Najlepiej ocenili oni łatwość znalezienia
ogłoszenia o naborze na stronie internetowej RPO (4,34 na pięciostopniowej skali)najniżej zaś – „wyczerpujący
charakter informacji” (3,76). Przeprowadzona ocena ekspercka potwierdziła, że generalnie dostępność i przejrzystość
informacji w ramach naborów jest zapewniona (a jednocześnie sukcesywnie zwiększana poprzez podejmowane
usprawnienia), jednocześnie jednak zidentyfikowano pewne problemy w odniesieniu do których zaproponowano
szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu i zakresu informacji udostępnianych w ramach naborów.
Analizą objęto także zagadnienie prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w
dokumentacji programowej i konkursowej i zapewnienia pozyskania na etapie oceny wszystkich informacji
niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny złożonych wniosków z zastosowaniem obowiązujących w
Programie kryteriów. Analiza tych kwestii przebiegała przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne nadrzędne
wobec IZ oraz wymagania wyznaczone przez dokumenty strategiczne. Nie stwierdzono w tym przypadku istotnych
problemów, czy nieprawidłowości (np. brak spójności, sprzeczność) Stwierdzono także, iż w ramach RPO WSL
stosowane jest podejście podobne do innych województw w zakresie gradacji wymagań dotyczących projektów.
Pozytywnie oceniono także kwestię zapewnienia pozyskania na etapie oceny wszystkich informacji niezbędnych do
dokonania prawidłowej oceny.
W ramach oceny zdolności systemu do identyfikacji i selekcji projektów o określonym charakterze skupiono się
na projektach innowacyjnych / komplementarnych. Jeśli chodzi o projekty innowacyjne, sami wnioskodawcy stwierdzili
w większości (65,3% wskazań), że zastosowane procedury, czy kryteria nie miały wpływu na zastosowanie w projekcie
innowacyjnych / nowatorskich rozwiązań (1/4 stwierdziła, że wpływ ten był „pozytywny”). W przypadku projektów
komplementarnych, również większość (57,7%) wnioskodawców, nie widzi wpływu procedur i kryteriów wyboru
projektów na komplementarność swoich przedsięwzięć (nieco ponad 1/3 zauważa tutaj jednak pozytywny wpływ).
Takiej sytuacji nie należy jednak traktować jako problemu, gdyż tak jak w przypadku projektów innowacyjnych /
wspierających innowacje, tak i w odniesieniu do projektów komplementarnych stwierdzić należy, iż – co do zasady –
to kryteria wyboru projektów stanowić powinny główny instrument identyfikacji i selekcji projektów cechujących się
innowacyjnością / komplementarnością.
W badaniu oceniano także funkcjonalność Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), który stanowi jeden z
kluczowych elementów wspierających proces wyboru projektów. LSI został oceniony przez wnioskodawców, którzy z
niego korzystali, pozytywnie, uzyskując w odniesieniu do poszczególnych elementów (na skali od 1 do 5) oceny od
3,57 do 4,11 pkt. Najlepiej ocenione zostały takie kwestie jak: łatwość poruszania się po LSI, czytelność i zrozumiałość,
najsłabiej zaś – wygoda wypełniania wniosku. Mimo tych względnie pozytywnych ocen, w ramach LSI usprawnień
wymagają szczegółowe kwestie, związane z użytecznością i przystępnością systemu, które zostały przedstawione w
tabeli wniosków i rekomendacji.
Procedury odwoławcze realizowane są w ramach RPO WSL w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi
regulacjami prawnymi. W opinii wnioskodawców, którzy do tej pory korzystali ze środka odwoławczego, najniżej
oceniono bezstronność procedury rozstrzygania protestu (2,75 pkt na 5-stopniowej skali), następnie szybkość
rozpatrywania (3,00 pkt), najwyżej zaś – łatwość składania protestu (3,58 pkt), na co bez wątpienia wpływ ma
możliwość elektronicznego składania środka odwoławczego. W kontekście procedur odwoławczych warto natomiast
zwrócić uwagę na fakt, by informacje o protestach rozstrzygniętych pozytywnie otrzymywali eksperci oceniający dany
wniosek, co mogłoby stanowić jeden z elementów rozwoju merytorycznego ekspertów.
Kryteria wyboru projektów
Analizy kryteriów wyboru projektów zostały przeprowadzone w ramach trzech głównych bloków tematycznych. W
ramach pierwszego bloku przeprowadzono ocenę kryteriów formalnych. Prawie wszyscy wnioskodawcy zapoznali się z
formalnymi (95%) i merytorycznymi (96%) kryteriami wyboru. Kryteria formalne obowiązujące w ramach EFRR i
EFS, na skali od 1 do 5, ze względu na obiektywność / precyzyjność / weryfikowalność, zostały ocenione w przedziale
od 3,94 do 4,02 pkt. W ramach EFRR, w toku badania stwierdzono zasadność rezygnacji z niektórych elementów
definicji lub całych kryteriów. W ramach EFS zaproponowano szczegółowe zalecenia dotyczące optymalizacji
kryterium odnoszącego się do potencjału finansowego wnioskodawcy.
Drugi blok tematyczny stanowiła wielowymiarowa analiza kryteriów merytorycznych wyboru projektów w
poszczególnych Działaniach / Poddziałaniach RPO WSL 2014-2020, która dotyczyła zarówno kryteriów ogólnych
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dla obu funduszy (i obowiązujących we wszystkich Działaniach / Poddziałaniach dla danego funduszu), jak i kryteriów
specyficznych dla poszczególnych Działań / Poddziałań.
Ewentualne modyfikacje dotyczące kryteriów ogólnych w ramach EFRR powinny dotyczyć przede wszystkim
kryteriów dodatkowych, które należałoby przeorganizować poprzez: (a) włączenie kryteriów sektorowych do kryteriów
specyficznych dla wybranych Działań, (b) rozważenie włączenia kryteriów horyzontalnych do kryteriów ogólnych lub
kryteriów specyficznych dla wybranych Działań. Kryteria ogólne w ramach EFS wymagają przede wszystkim
ewentualnych doprecyzowań i wyjaśnień dotyczących charakteru danych kryteriów.
Jeśli natomiast chodzi o kryteria specyficzne, to dla analizowanych Działań / Podziałań sformułowano określone
zalecenia w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych. W przeważającej mierze rekomendacje te dotyczyły takich
kwestii jak: uproszczenie treści danego kryterium, wprowadzenie dodatkowych kryteriów punktowych (lub zmiana
charakteru kryterium, z zerojedynkowego na punktowy), rezygnacja z danego kryterium lub zmiana sposobu jego
pomiaru, dokonanie przeniesienia określonych kryteriów pomiędzy etapami oceny (ocena formalna i ocena
merytoryczna), a także doprecyzowań, uspójnień nazewnictwa i sposobu definiowania kryteriów. Na podstawie
przeprowadzonej analizy porównawczej obejmujące inne RPO sformułowano także w przypadku niektórych Działań /
Poddziałań propozycje dotyczące wprowadzenia nowych kryteriów merytorycznych, które pozwoliłyby w sposób
bardziej skuteczny i trafny dokonywać procesu oceny.
W badaniu uwzględniono również ocenę kryteriów horyzontalnych stosowanych w ramach oceny strategicznej w
wybranych obszarach interwencji. Biorąc jednak pod uwagę, że to rozwiązanie będzie dopiero testowane w ramach
pilotażu do ostatecznej oceny tej formy oceny należy wstrzymać się do momentu, w którym będą znane jego wyniki.
Ocena ta powinna jednak wtedy obejmować także kwestię ewentualnego poszerzenia zakresu oceny, który mógłby
być objęty oceną prowadzoną przez panel członków KOP (EFRR) / panel ekspertów (EFS).
Jeśli chodzi o przyczynianie się kryteriów wyboru projektów do identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych, to
zidentyfikowano dwa główne podejścia w tym zakresie. W pierwszym – dominującym – kryteria bezpośrednio lub
pośrednio powiązane z zagadnieniem innowacyjności nie mają istotnego znaczenia merytorycznego i nie wpływając
istotnie na proces wyboru. W ramach drugiego natomiast (odnoszącego się do Osi Priorytetowych I Nowoczesna
gospodarka i III Konkurencyjność MŚP) kryteria odnoszące się do kwestii innowacyjności mają o wiele większe
znaczenie, zarówno pod względem ich obecności w różnej formie w ramach jednego Działania (kryterium dostępowe
wymagające określonego poziomu innowacyjności i kryterium premiujące najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia),
jak i – w przypadku kryteriów punktowych – dużej wagi punktowej. Z kolei w przypadku EFS rola kryteriów
premiujących innowacyjność jest mniejsza, ale przede wszystkim jest to uwarunkowane faktem, iż w ramach EFS
przedsięwzięcia innowacyjne są w bieżącym okresie finansowania objęte wsparciem w ramach PO WER.
Co się tyczy oddziaływania kryteriów na komplementarność przedsięwzięć, to zidentyfikowano przede wszystkim
dużą różnorodność w sposobach definiowania rzeczonej komplementarności. W tej sytuacji należy rozpocząć
działania zorientowane na wypracowanie jednej definicji terminu „komplementarność” obowiązującego w wybranych
Działaniach / Poddziałaniach jako kryterium wyboru projektu. Propozycję dotyczącą tej kwestii zawarto w raporcie.
Jeśli chodzi o wspieranie wyboru projektów wpisujących się w realizację polityk horyzontalnych, to jest on
zróżnicowany w ramach EFRR i EFS, odzwierciedlając specyfikę każdego z funduszy. Jednocześnie w obu przypadkach
uzasadnione jest stwierdzenie, iż w ramach RPO WSL, mechanizmy zapewnienia wpisywania się w realizację polityk
horyzontalnych wydają się być adekwatne i wystarczające.
Analizie poddano także przyczynianie się kryteriów wyboru projektów do zapewnienia osiągnięcia założeń
sformułowanych na potrzeby systemu Ram Wykonania. Uwzględniając całość analiz stwierdzić należy, iż w przypadku
każdego wskaźnika produktu Ram Wykonania mamy do czynienia z występowaniem użytecznych formalnych lub
merytorycznych kryteriów wyboru projektów przyczyniających się do realizacji założeń sformułowanych na potrzeby
Ram Wykonania, przy czym różny jest sposób ich oddziaływania (od ogólnej zgodności z dokumentami
programowymi do wspierania zapewnienia odpowiedniej jakości projektów czy też kierunkowania interwencji na
poziomie szczegółowym). Z tego względu należy wyciągnąć wniosek, iż system kryteriów wyboru projektów sprzyja
osiągnięciu założeń sformułowanych na potrzeby systemu Ram Wykonania.
Dodatkowo, sformułowano ogólne zalecenia dotyczące zagadnienia kryteriów wyborów projektów, wśród
których należy wskazać przede wszystkim na: uproszczenie systematyzacji kryteriów (poprzez zmniejszenie ilości
kategorii kryteriów); przeprowadzenie pilotażu rozwiązania „eksperckiej premii punktowej” jako rozwiązania
pozwalającego na premiowanie projektów o szczególnej wartości dodanej, która nie jest wystarczająco uwzględniona
w katalogu kryteriów; w kwestii ryzyka dotyczącego realizacji wskaźników Ram Wykonania – potrzebne jest
przeprowadzenie analiz w 2017 roku w celu identyfikacji zagrożeń – ważne jest dodanie określonych kryteriów z tym
związanych; potrzebne są też zmiany metodologiczne, takie jak skupienie większej uwagi na analizie porównawczej.
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Executive Summary
Introduction
This report was developed by Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. at the request of
the Śląskie Voivodeship Marshal's Office within the evaluation research: "Evaluation of the system for the projects
selection with special reference to the projects selection". The report includes the results of all analyses carried out
within the research, and the recommendations presented in the table of conclusions and recommendations. All
collected analysed and empirical materials obtained or developed for the research is included in a form of separate
files to the report.

Research subject and methodology
The main purpose of the research was to analyse and evaluate the projects selection system (including the projects
selection criteria) in terms of ensuring the most effective implementation of the ROP ŚV 2014-2020. The specific
objectives were assigned to the main purposes, covering the following areas of the system and the process for the
projects selection:













accuracy of planning of the calls (in accordance with time and funds allocation),
transparency, impartiality and non-discriminatory of the projects selection system,
method of organisation and efficiency of the implementation of the projects selection process in the context
of the purposes of the ROP,
reflected requirements relating to the implementation of the projects, in the programme documents and
documents relating to calls (including the rules of calls and selection criteria),
possibility to select the projects supporting innovations and innovative projects in the designed system,
providing identification and selection of the projects mutually complementary in the context of individual
Measures and between Measures,
functionality of the IT systems supporting the projects selection process,
settlement procedure for protests to guarantee efficient and objective analysis,
ensuring the acquisition, during the evaluation stage, all the information necessary to evaluate the submitted
applications applying the criteria in force in the Programme,
evaluation of the system and the projects selection process within ROP ŚV 2014-2020 based on the major
category of stakeholders,
correctness of the wording of the criteria for the projects selection and their definitions,
effectiveness of the adopted selection criteria within individual measures, i.e. encouraging the selection of the
projects that optimally contribute to the achievement of the purposes of the ROP ŚV.

In order to carry out this evaluation, the following research methods and techniques were applied:









Desk research: the following data sources were applied: strategy/programme documents, competition
documents, data on the submitted applications within the ROP ŚV 2014-2020.
Comparative analysis of the documentation applied within the calls, comparison the criteria with criteria from
other ROPs.
Individual in-depth interview (IDI): interviews were completed with representatives of the MA (Managing
Authority) and IB (Intermediate Body) ROP ŚV and IB ITI/RTI (Integrated Territorial Investments / Regional
Territorial Investments) ROP ŚV (n=20).
Individual telephone interviews (ITI): in-depth telephone interview was applied in relation to the employees of
the advisory/consulting companies (n=8).
Focus group interview (FGI): FGI interviews were carried out among the two categories of informants: experts
evaluating the applications (12 sessions) and the employees of MA/IB ROP ŚV (1 session).
Computer-assisted telephone interview (CATI): CATI technique was applied in the research of the applicants
(n=300).
Validation of project evaluation criteria: the analysis related to the accuracy and precision of the adopted
criteria, and was based on the results of the substantive evaluation of the projects.

The system and process of selection and evaluation of the projects
For the evaluation of the planned calls within the ROP, the planned results and the financial resources to provide it
are key. In addition, the needs and capabilities of stakeholders in the projects selection system should be taken into
consideration. The research of the aforementioned issue was carried out based on two call schedules, for the years
2015 and 2016. In 2015 (the schedule had three versions as a result of the introduced updates) we had to deal with
the calls 53 Measures/Sub-measures (calls were not planned for 71 Measures). For most of them, the commencement
date was specified for the 4th quarter of 2015. In 2016, 4 schedule versions were adopted, and the call was intended
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for 110 Measures out of 122 Measures/Sub-measures. One should pay attention to the fact that most of the calls are
usually provides for the final quarter of the year (e.g. in 2016 it was 40,7%). Some problems concerning, in particular:
delays in the commencement of the implementation of the projects and significant and cumulative burdens of
institutions involved in the projects evaluation and selections processes occur. In both schedules, (2015/2016) in the
vast majority of Measures/Sub-measures, at least one call was planned. Only eight Measures/Sub-measures were not
covered by the calls.
Generally, the schedules were formulated correctly, though in the case of both schedules, there were objections. This
was mainly due to the implementation complexity, the reason of the most of which involved the factors independent
on the MA. In this context, the recommendations concerning the possibility of amending the schedules are important.
The requirement to inform by MA until 30 November of each year about its schedule for next year was evaluated
positively. In contrast, keeping a 3-month period from the moment of updating the schedule to carry out the specific
call needs correction at the central level, as it is a factor hindering the proper planning of calls.
Based on the analysed empirical material, including: the opinions of people representing various institutions involved
in the implementation of the Programme, the risk of not meeting the purposes of the Programme is not observed at
the moment. Currently, in order to achieve the Programme purposes, the number and frequency of the calls are
increased, which generates greater effectiveness in the implementation of the Programme, but also risks, e.g. related
to capacity constraints of individual institutions, especially in the case of the calls accumulation, when they
temporarily overlap: call commencing and continuing problems call, inadequate human resources problems occur.
The solution to this problem must not necessarily involve the investment in quantitative strengthening of human
resources (which would be difficult due to the associated costs). The solution may be the activities taking into account
the resources of other organizational cells in the process of planning the implementation of the tasks related to the
evaluation process (which is partly taken) and shortening the evaluation procedures (although here the adjustments
possibilities are more limited).
The applicants rather do not postulate to hold the call on a later/earlier date, but 1/4 of them think that the call
should be held earlier. On the other hand, the time to prepare the grant application is evaluated as "optimal” by 2/3
of the applicants.
The issues to assign the amounts allocated to individual calls were not evaluated as problematic, though, in
accordance with the opinion of the applicants, the whole amount in the call "should be higher" (59.7% of responses).
However, we must remember that in the case of the applicants, it is obvious to expect the highest possible number of
funds to be distributed.
The MA is obliged to comply with the rules of transparency, reliability, impartiality, and equal access to
information about the projects selection method and equal treatment of the applicants. The projects selection
and evaluation system operates in this respect based on the "cascading” approach, which means that each
subsequent adjustment level reflects the regulations applied at a higher level, and to ensure compliance with the
above rules. The main instrument of the implementation of the aforementioned rules are included in the
documentation, therefore it is very important to present them clearly and unequivocally, which largely takes place,
especially after the implementation of changes to make the scope of the calls rules and the application packages
content coherent at the level of the entire Programme.
The impartiality carried out in relation to the PEC (Project Evaluation Commission) members is provided by the
relevant regulations, but it would be advisable to increase the circulation of these solutions among the applicants. In
accordance with the applicable regulations, the projects selection system must also be non-discriminatory. In the case
of the ROP ŚV, this issue is regulated in an appropriate manner. It should also be noted that the implementation of
the rule of transparency and impartiality is generally assessed positively among the applicants. The percentage of
positive ratings did not fall below 55% in any aspect, the “non-discriminatory nature” was evaluated as the best
(64.7% of responses). "Openness" of the system was evaluated the worst: 32% respondents stated that it is not explicit
from their point of view.
In the context of the analysis of the organisation method and efficiency of the implementation of the projects
selection process, three stages were analysed: calls announcement, application calls and projects
evaluation/selection. These processes were evaluated for their efficiency, duration, generating requirements to the
applicants and the institutions. One should note that the projects selection system is varied, inter alia, due to the
source of funding: the ERDF and the ESF. However, in both cases, we are dealing with actions that, within the projects
evaluation and selection system, contribute to the achievement of the purposes of the ROP ŚV.
In terms of the call of experts, one requires the relevant requirements (education, experience, knowledge of the
financial and economic analysis, knowledge of the ROP) and the evaluation of their work (independence, integrity,
diligence, punctuality). It would, however, be advisable to introduce additional solutions that increase the substantive
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potential of experts, both at the stage of the call, and later to ensure their proper preparation to the project
evaluation process and their work results evaluation process.
Grants applications evaluation time should be evaluated as long, which was confirmed by the results collected
applying different research techniques. On the one hand, most applicants state that the time is long. On the other
hand, other stakeholders of the projects evaluation process (represented by the institutions involved in the
implementation of the Programme, experts, advisory companies) paid attention to the problem of the duration of the
submitted application evaluation procedure. Although the expert evaluation confirmed that the time is not only long,
but in the case of individual calls sometimes extended in relation to the originally planned, it was indicated that the
possibility of any improvements in this area are limited. This results mainly from a large diversity of factors influencing
on the evaluation time, out of which, only part can be controlled by the institutions coordinating the evaluation
process.
When it comes to the availability and transparency of information within the calls, the prospect of the applicants
is crucial, because the information is provided to them. The easiness to find the information about the call on the
website of the ROP was evaluated as the beast (4.34 on a five-point scale), and the "exhaustive nature of the
information" was evaluated as the worst (3.76). The expert evaluation confirmed that generally the availability and
transparency of the information within the calls are provided (and at the same time gradually increased by taken
improvements), at the same time, however, it identified some problems in respect of which detailed solutions were
proposed about the method and the scope of the information available within the calls.
The analysis also included the accuracy of the requirements reflection for the projects in the Programme and
competition documentation as well as the ensurance of the acquisition of all the information necessary to
carry out the application evaluation process applying the Programme criteria at the evaluation stage. The
analysis of these issues was primarily based on the legal regulations taking precedence over the MA and the
requirements specified in the strategic documents. In this case, there were no relevant problems or irregularities (e.g.
no coherence, contradiction). In addition, it was found that an approach similar to other voivodeships is applied
within the ROP ŚV in terms of graduation of the projects requirements. In addition, the issue to allow for the
acquisition of all the information necessary to properly evaluate, at the stage of the evaluation, was evaluated
positively.
Within the evaluation of the ability of the system for the identification and selection of projects with a specific
character, special attention was paid on the innovative/complementary projects. When it comes to the innovative
projects, most applicants stated (65.3%) that the procedure or criteria do not influence on the solutions applied in the
innovative projects (1/4 stated that the influence was "positive"). In the case of the complementary projects, also most
(57.7%) applicants did not see the influence of the procedures and criteria of the projects selection on the
complementarity of their activities (a little over 1/3 noted here, however, a positive influence). This situation, however,
cannot be regarded as a problem, because as in the case of the innovative projects/innovation-supporting projects
and with the respect to the complementary projects, one must state that, as a general rule, the project selection
criteria should constitute the main instrument for the identification and selection of the innovative/complementary
projects.
The research also evaluated the functionality of the Local IT System (LSI), which is one of the key elements
supporting the projects selection process. The LSI was evaluated positively by the applicants who applied it, gaining in
respect of the individual elements (on a scale of 1 to 5) ratings from 3.57 to 4.11 points. Such issues as were evaluated
at the highest level: easy operation of the LSI, readability and intelligibility, the least level concerned the convenience
of filling the application. Despite these relatively positive ratings, the specific issues related to the usability and
accessibility of the system require the improvements within the LSI, and was presented in the table of conclusions and
recommendations.
The appeal procedures are carried out within the ROP ŚV correctly and in accordance with the legal regulations. In
the opinion of the applicants, who applied the remedy, the lowest evaluation concerned the impartiality of the protest
settlement procedure (2.75 points on a 5-degree scale), then the settlement pace (3.00 points), and the highest
evaluation concerned easy protest procedure submission (3.58), influenced undoubtedly by the possibility of on-line
submission. In the context of the appeal procedures, it is worth to pay attention on the fact that the information
about the positively settled protests was received by experts evaluating an application, which could be one of the
elements of the substantive development of experts.

Projects selection criteria
The analyses of the projects selection criteria were carried out under the three main subjects. Within the first block,
the formal criteria were evaluated. Almost all applicants were familiar with the formal (95%) and substantive (96%)
selection criteria. Formal criteria applicable within the ERDF and the ESF, on a scale of 1 to 5, due to
objectivity/accuracy/verifiability, were evaluated in the range from 3.94 to 4.02 points. Under the ERDF, in the course
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of the research, one found the legitimacy of the abandonment of certain elements of the definition or criteria. Within
the ESF, recommendations were proposed to optimise the criterion relating to the financial capacity of the applicant.
The second block concerned the multidimensional analysis of the substantive criteria for the projects selection
in the various Measures/Sub-measures of the ROP ŚV 2014-2020, which related to both the general criteria for
both funds (and was applied in all Measured/Sub-measures for the fund), and the specific criteria for individual
Measures/Sub-measures.
Any modifications concerning the general criteria under the ERDF should concern first of all additional criteria, which
should be reorganised by: (a) involving the sectoral criteria to the specific criteria to the selected Measures, (b)
considering the inclusion of the horizontal criteria to the general criteria or the specific criteria for the selected
Measures. The general criteria within the ESF require first of all possible corrections/explanations of the criteria nature.
In the case of the specific criteria, the specific recommendations for each Priority Axis were established for the
analysed Measures/Sub-measures. Mostly, these recommendations dealt with such issues as: simplification of the
content of a criterion, introduction of additional points criteria (or change of the nature of the criterion, from zeroone to point), abandonment of a criterion or a change of the measurement method, transfer certain criteria between
the evaluations stages (formal and substantive evaluation), as well as and clarifications, names aligning and criteria
defining methods. Based on the carried out comparative analysis covering other ROPs, the proposals on the
introduction of new substantive criteria that would allow to carry out the evaluation process more efficiently and
accurately were established for some Measures/Sub-measures.
The research also included the evaluation of the horizontal criteria applied in the strategic evaluation in the
selected intervention areas. However, considering that this solution will only be tested within the in the pilot research,
the final evaluation of this evaluation form should be withheld until the results are known. This evaluation should also
include the possible widening of the evaluation scope, which could be covered by the evaluation carried out by the
panel of the PEC members (ERDF)/ expert panel (ESF).
When it comes to contributing to the project selection criteria for the identification and selection of the innovative
projects, two main approaches in this regard were identified. In the first – dominant – the criteria directly or indirectly
related to the innovation issue do not have to be substantive significant and without influencing significantly on the
selection process. Within the second one (relating to the Priority Axes: I Modern Economy and III Competitiveness of
SMEs), the criteria relating to the innovative issues are of more importance, both in terms of their presence in various
forms in a single Measure (the access criterion requiring a specific level of innovation and the criterion which involve
the most innovative projects), and, in the case of point criteria, much point weight. In turn, for the ESF, the role of the
criteria stressing innovation is less, but first of all it is conditioned by the fact that, in the context of the ESF, the
innovation is supported within the OP KED (Operational Programme Knowledge Education Development) in the
current funding period.
As regards to the influence of the criteria on the complementarity of projects, first and foremost a great variety of
the methods of defining that complementarity was identified. In this situation, one must begin actions oriented to the
development of a single definition of the "complementarity" term, applicable in the selected Measures/Sub-measures
as a criterion for the project selection. A proposal for this issue is contained in the report content.
When it comes to supporting the selection of projects enrolling in the implementation of the horizontal policies, it
is diverse within the ERDF and the ESF, reflecting the nature of each fund. In both cases, it is reasonable to conclude
that, in the course of the ROP ŚV, the mechanisms to ensure entering into the horizontal policies implementation
seem to be relevant and sufficient.
The contribution of the projects selection criteria to ensure the achievement of the purposes for the Performance
Framework system was analysed. Having regard the whole analysis, it must be stated that, in the case of each product
indicator of the Performance Framework, we deal with the occurrence of useful formal or substantive criteria for the
projects selection contributing to the implementation of the purposes specified for the needs of the Performance
Framework. However, the influence method is different (from the general compliance with the Programme documents
to support to ensure the projects quality or direct the intervention at the detailed level). For this reason, it must be
concluded that the system of the projects selection criteria is in favour to achieve the purposes specified for the
needs of the Performance Framework.
In addition, the general recommendations for the projects selection criteria were established, among which one
must indicate: simplification of the taxonomic criteria (by reducing the criteria categories number); carrying out the
pilot solution, i.e. "expert bonus point" as a solution to reward the projects of particular value added, which is not
sufficiently taken into account in the criteria catalogue; in terms of the risk relating to the implementation of the
indicators of the Performance Framework, there is a need to carry out analyses in 2017 in order to identify risks, it is
important to add specific criteria in relation to this; methodological changes are needed, such as focusing more
attention on the comparative analysis.
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1. Wprowadzenie
Niniejszy raport został przygotowany przez Pracownię Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. w
ramach – prowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – badania ewaluacyjnego pn.
„Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów”. Raport zawiera
wyniki całości analiz przeprowadzonych w ramach przedmiotowego badania, wraz z katalogiem rekomendacji
przedstawionym w tabeli wniosków i rekomendacji (wnioski i rekomendacje zostały także zamieszczone w zasadniczej
części raportu, w ramach wyodrębnionych pól tekstowych, przy czym zamieszczono tam jedynie ogólną treść
rekomendacji – jej uszczegółowienie i doprecyzowanie znajduje się w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie
„Sposób wdrożenia”). Do raportu załączono w formie odrębnych plików:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

bazy wynikowe z badania ilościowego,
pliki audio i transkrypcje z badania jakościowego,
zestawienie źródeł danych na potrzeby analizy desk research,
przyporządkowanie Działań/Poddziałań z innych RPO na potrzeby analizy porównawczej,
dane z wyników oceny na potrzeby analizy walidacyjnej,
zestawienie specyficznych kryteriów merytorycznych dot. wskaźników produktu ram wykonania.

1.1 CELE BADANIA
Poniżej przedstawiono cel główny przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.
CEL GŁÓWNY BADANIA:
DOKONANIE

OCENY SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW, W TYM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, POD KĄTEM ZAPEWNIENIA SKUTECZNEJ I

OBSZARY
BADAWCZE

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEJ REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

1)

Ocena systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów.

2)

Ocena kryteriów wyboru projektów.

1

2

1.2 OBSZARY I PYTANIA BADAWCZE
W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego analiza prowadzona była w ramach następujących obszarów
badawczych, do których przypisane zostały określone pytania badawcze:
Obszar I. Ocena systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów.
1.

Czy prawidłowo rozplanowano (rozplanowanie w czasie oraz podział środków) nabory?
Ocena prawidłowości zaplanowania naborów odnosiła się do:
a. celów działań Programu operacyjnego (w tym wskaźników realizacji oraz kluczowych etapów wdrażania uwzględnionych w
ramach wykonania),
b. potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców,
c. cech projektów
d. potencjału instytucjonalnego podmiotów w ramach RPO WSL odpowiedzialnych za stworzenie warunków umożliwiających
przeprowadzenie naborów (m.in.: przygotowanie dokumentacji, kryteriów wyboru projektów)
e. potencjału instytucjonalnego instytucji dokonujących oceny i wyboru?

2.

Czy zaprojektowany system wyboru i oceny projektów jest transparentny, bezstronny, niedyskryminacyjny?

1

System oraz proces wyboru projektów (poza kryteriami) – zasady i sposób realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów.

2

Kryteria wyboru projektów, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z
publicznych środków RPO WSL na lata 2014-2020.
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3.

Jak ocenia się sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów działań Programu
Operacyjnego?
W ramach niniejszego problemu badawczego ocenione zostały następujące aspekty:
a. ogłoszenie naboru - jak należy ocenić: dostępność informacji, czytelność i poprawność merytoryczną dokumentacji stosowanej w
ramach naborów, trafność zakresu i treści regulaminów naborów w kontekście celów działań Programu, zakres wymaganych
dokumentów,
b. nabór wniosków - jak należy ocenić: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących naboru,
c. ocena i wybór projektów - jak należy ocenić: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny, rekrutacja i
system motywacyjny członków Komisji Oceniających Projekty, proces zatwierdzania wyników.

4.

Czy wymagania dotyczące realizacji projektów zostały w prawidłowy sposób odzwierciedlone w dokumentach
programowych oraz dokumentach dotyczących poszczególnych naborów (w tym regulaminach naborów, kryteriach
wyboru projektów)?
W tym przypadku została dokonana ocena zapisów dokumentów programowych oraz dokumentów dotyczących poszczególnych
naborów, które regulują zasady realizacji projektów, pod kątem adekwatności umieszczenia ich w danym rodzaju dokumentów (w
tym czy wymagania te zostały w odpowiednim stopniu przełożone na poziom kryteriów wyboru projektów), czytelności dla
beneficjentów przyjętej gradacji wymagań, skuteczności z punktu widzenia realizacji celów Programu oraz realizacji projektów
wysokiej jakości.

5.

Czy zaprojektowany system umożliwia wybór projektów wspierających innowacje oraz projektów innowacyjnych?
W ramach odpowiedzi na niniejszy problem badawczy sprawdzona została możliwość realizacji projektów wspierających innowacje
w zakresie interwencji EFRR oraz możliwość realizacji projektów innowacyjnych w rozumieniu zastosowania nowatorskiego podejścia
do rozwiązywanych w projektach problemów oraz ocenione zostały zastosowane rozwiązania w ramach systemu oceny i wyboru
projektów sprzyjające wyborowi projektów wspierających innowacje oraz projektów innowacyjnych.

6.

Czy system wyboru projektów w ramach poszczególnych działań i pomiędzy działaniami zapewnia wybór projektów
wzajemnie komplementarnych?
W ramach odpowiedzi na niniejszy problem badawczy została wskazana propozycja definicji projektów komplementarnych oraz
zostały ocenione zastosowane rozwiązania w ramach systemu oceny i wyboru projektów sprzyjające wyborowi projektów
komplementarnych.

7.

Jak ocenia się funkcjonalność systemów informatycznych wspierających proces wyboru projektów?

8.

Czy procedura rozstrzygania protestów gwarantuje sprawną i obiektywną analizę i rozstrzygnięcia dotyczące wnoszonych
przez projektodawców środków odwoławczych?

9.

Czy w ramach zaprojektowanego systemu wyboru projektów w sposób właściwy zapewniono kwestię pozyskania na
etapie oceny wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny złożonych wniosków z
zastosowaniem obowiązujących w Programie kryteriów?

10.

Jak system oraz proces oceny i wyboru projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 jest oceniany przez istotną kategorię
interesariuszy, jaką są przedstawiciele firm doradczych świadczących usługi w zakresie przygotowywania wniosków o
dofinansowanie?

Obszar II. Ocena kryteriów wyboru projektów.
1.

Czy prawidłowo sformułowano kryteria wyboru projektów oraz ich definicje?
W ramach niniejszego problemu ocenie poddano następujące zagadnienia:
a. obiektywność,
b. mierzalność (weryfikowalność),
c. jednoznaczność i precyzyjność,
d. poprawność merytoryczna,
e. spójność wewnętrzna w ramach poszczególnych naborów.

2.

Czy przyjęte kryteria wyboru w ramach poszczególnych działań są skuteczne, tzn. sprzyjają wyborowi projektów, które w
sposób optymalny przyczyniają się do osiągania celów RPO WSL oraz założeń sformułowanych na potrzeby systemu ram
wykonania?
W ramach niniejszego obszaru analizie i ocenie poddano następujące zagadnienia szczegółowe:
a. spójność kryteriów z założeniami i celami działań Programu (w tym wskaźnikami realizacji oraz kluczowymi etapami
wdrażania uwzględnionymi w ramach wykonania),
b. adekwatność znaczenia (wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów działania i programu operacyjnego (w
tym założeń ram wykonania),
c. istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu widzenia celów działań, w tym założeń ram
wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych),
d. zdolność kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów,
e. zdolność kryteriów do wyboru projektów innowacyjnych, Wykonawca powinien oprzeć się na definicji wskazanej w pkt. I.4.
f. zdolność kryteriów do wyboru projektów komplementarnych, Wykonawca powinien oprzeć się na definicji wskazanej w pkt. I.5.
g. zagrożenie dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych,
h. spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych (art. 7 8 Rozporządzenia ogólnego).
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2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w
badaniu
Metoda /
technika
badawcza

Dobór próby

Desk research –
analiza źródeł
zastanych

W ramach komponentu analizy dokumentów zastosowano dobór celowy, z dodatkowym uwzględnieniem
techniki „kuli śniegowej”, która polega na uwzględnianiu takich źródeł danych i opracowań, które zostały
zidentyfikowane dopiero na etapie analizy wcześniej dobranych materiałów.
W ramach prowadzonej analizy desk research wykorzystano zróżnicowane kategorie źródeł danych, w
szczególności zaś były to:


dokumenty strategiczne;



dokumenty programowe;



dokumentacja konkursowa, wraz z kryteriami wyboru projektów;



dane dotyczące złożonych w ramach RPO WSL 2014-2020 wniosków o dofinansowanie z systemu LSI.

Analiza
porównawcza
dokumentacji
stosowanej w
ramach naborów

Przedmiotem analizy były kryteria wyboru projektów dla poszczególnych Działań / Poddziałań RPO WSL. Były
porównywane z kryteriami wyboru projektów stosowanymi w Działaniach / Poddziałaniach innych RPO,
podobnych co do zakresu.

Indywidualny
wywiad
pogłębiony (IDI)

W ramach przeprowadzonej ewaluacji zrealizowano jakościowe wywiady indywidualne z przedstawicielami IZ
i IP RPO WSL oraz IP ZIT/RIT RPO WSL.
W ramach techniki IDI zastosowano dobór celowy i zrealizowano 20 wywiadów, zgodnie z poniższą strukturą:

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (6
wywiadów),

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (4 wywiady),

Wydział Rozwoju Regionalnego – Referat Procedury Odwoławczej i Referat Systemów Informatycznych
(2 wywiady),

Wydział Wyboru Projektów EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (2 wywiady),

Wydział Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (2 wywiady),

IP RIT Subregionu Zachodniego (1 wywiad),

IP ZIT Subregionu Centralnego (1 wywiad),

IP RIT Subregionu Północnego (1 wywiad),

IP RIT Subregionu Południowego (1 wywiad).

Indywidualny
wywiad
telefoniczny (ITI)

Technika pogłębionego wywiadu telefonicznego (ITI) zastosowana została w stosunku do pracowników firm
doradczych / konsultingowych, którzy wspomagali wnioskodawców RPO WSL 2014-2020 w procesie
aplikacyjnym. W badaniu zastosowano dobór celowy, bazując przede wszystkim na informacjach uzyskanych
od samych wnioskodawców uczestniczących w badaniu CATI, gdzie wskazywali oni firmy wspomagające ich w
procesie aplikowania o wsparcie.
W ramach niniejszej techniki łącznie zrealizowano 8 wywiadów. Przedstawiciele firm pomagali
wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych, 3.2 Innowacje w MŚP, 4.1 Odnawialne źródła energii, 4.3 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
oraz efektywne oświetlenie, 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, 6.1 Drogi wojewódzkie, 10.2
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, 12.1
Infrastruktura wychowania przedszkolnego oraz 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Dobór
przedsiębiorstw był także zróżnicowany pod kątem lokalizacyjnym. Wywiady przeprowadzono z
przedstawicielami firm działających w następujących miejscowościach: Katowice (2 firmy), Dąbrowa Górnicza, ,
Pyrzowice, Bielsko-Biała, Suszec, Żywiec oraz Częstochowa.

Zogniskowany
wywiad grupowy
(FGI)

Technika zogniskowanych wywiadów grupowych została zastosowana w przypadku dwóch kategorii
informatorów: ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie oraz pracownikami IZ i IP RPO WSL. Jeśli
chodzi o pierwszą grupę przeprowadzono 12 wywiadów FGI z ekspertami zajmującymi się oceną wniosków w
ramach poszczególnych Osi Priorytetowych. Z badania wyłączono Oś XIII Pomoc Techniczna oraz I Oś
Priorytetową Nowoczesna gospodarka
(ze względu na brak ekspertów mogących wziąć udział w badaniu; w zastępstwie przeprowadzono dwie sesje
z ekspertami zajmującymi się oceną w ramach III Osi priorytetowej Konkurencyjność MŚP).
Co się natomiast tyczy wywiadu FGI z pracownikami IZ i IP RPO WSL, to został on przeprowadzony przed

Dla każdego Działania / Poddziałania RPO WSL, w którym opracowano komplet kryteriów wyboru projektów,
dobierane były 3 RPO, w których występuje interwencja zbliżona do danego Działania RPO WSL oraz
opracowane są kryteria wyboru projektów. Dobór innych RPO miał charakter celowy i był prowadzony
oddzielnie dla każdego Działania / Poddziałania RPO WSL.
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Metoda /
technika
badawcza

Dobór próby
przedłożeniem wstępnej wersji raportu końcowego, a jego celem było przedyskutowanie rekomendacji
sformułowanych w wyniku badania.

Komputerowo
wspomagany
wywiad
telefoniczny
(CATI)

Technika komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego została zastosowana w badaniu
wnioskodawców, tj. przedstawicieli podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie projektów w ramach
RPO WSL 2014-2020, uwzględniając w badaniu wyłącznie wnioski, które zostały złożone z poprawną sumą
kontrolną).
Wielkość próby badawczej wyniosła 300 respondentów. Zastosowano dobór losowo-warstwowy, z
uwzględnieniem warstwowania odnoszącego się do Osi Priorytetowej, tak by zapewnić różnorodność
badanych wnioskodawców pod względem Osi Priorytetowych, w których składali oni projekty. W poniższej
tabeli przedstawiono szczegółową strukturę próby w badaniu CATI wnioskodawców (wraz z informacją o
wielkości populacji wnioskodawców w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych:
Oś priorytetowa

populacja

próba

Priorytet I Nowoczesna gospodarka

3 (0,1%)

1 (0,3%)

Priorytet II Cyfrowe śląskie

94 (2,8%)

12 (4,%)

630 (18,8%)

50 (16,7%)

287 (8,6%)

38 (12,7%)

64 (1,9%)

8 (2,7%)

12 (0,4%)

2 (0,7%)

Priorytet VII Regionalny rynek pracy
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
opartej na wiedzy

885 (26,5%)

60 (20,0%)

133 (4,0%)

17 (5,7%)

Priorytet IX Włączenie społeczne
Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego
Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna

261 (7,8%)

34 (11,3%)

30 (0,9%)

4 (1,3%)

836 (25,0%)
109 (3,3%)

60 (20,0%)
14 (4,7%)

3344 (100,0%)

300 (100,0%)

Priorytet III Konkurencyjność MŚP
Priorytet IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów
Priorytet VI Transport

Suma
I
Walidacja
kryteriów oceny
projektów

Analiza walidacyjna dotyczyła kryteriów wyboru projektów zastosowanych w ramach dotychczasowych
naborów projektów RPO WSL 2014-2020. Przeprowadzona ona została w ramach dwóch modułów
analitycznych i wykorzystano w jej ramach wskazane poniżej techniki analityczne:

Moduł dotyczący trafności (dokładności) – sprawdzenie czy kryteria dokonują pomiaru założonych
cech w wymiarze skali przyczyniania się do kwalifikacji projektów do dofinansowania (w tym wykrycie
kryteriów nieużytecznych – nie przyczyniających się do wyboru) oraz w wymiarze spójności z zakładanymi
celami interwencji. W tym zakresie zastosowano technikę regresji logistycznej oraz technikę drzew
klasyfikacyjnych.

Moduł dotyczący precyzji – sprawdzenie czy kryteria są narzędziem obiektywnej i powtarzalnej oceny
poprzez wykrycie nadmiernych rozbieżności w ocenach. W tym zakresie zastosowana została analiza
spójności wyników oceny dokonanej przez dwie osoby dokonujące oceny danego wniosku.
W ramach analizy walidacyjnej ocenie mogły zostać poddane tylko te projekty, dla których została
zakończona ocena merytoryczna (bez względu na jej wynik – analiza obejmowała zarówno te projekty, które
zostały rekomendowane do udzielenia finansowania, jak i te, które nie uzyskały w efekcie przeprowadzonej
oceny rekomendacji do udzielenia finansowania). Ze względu na charakter wykorzystywanych narzędzi
statystycznych walidacja kryteriów wyboru projektów objęła swoim zakresem nabory projektów, w których
oceniono merytorycznie co najmniej 10 projektów. Uwzględniając powyższe, zastosowano dobór losowowarstwowy, którego warstwy tworzyły poszczególne konkursy. Liczebność próby wyniosła 500 projektów.
W ramach walidacji uwzględniono nabory z 2015 roku przeprowadzone w ramach następujących
Działań/Poddziałań: EFRR – 02.01, 03.02, 06.01, 10.02.01, 12.01.01; EFS – 07.01.03, 07.02, 07.03.03, 07.04.02,
08.01.03, 09.01.05, 09.01.06, 09.02.05, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.04.03.
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3. Opis wyników badania
Niniejsza – zasadnicza – część raportu zawiera całość rezultatów analiz przeprowadzonych w oparciu o zebrany w
toku badania materiał empiryczny. Struktura analitycznego komponentu raportu została powiązana z obszarami
badawczymi zrealizowanej ewaluacji.

3.1 SYSTEM ORAZ PROCES WYBORU I OCENY PROJEKTÓW
W niniejszej części raportu przedstawiono wyniki badania i przeprowadzonych analiz dotyczących systemu oraz
procesu wyboru i oceny projektów, z wyłączeniem kryteriów wyboru projektów (które poddano analizie w dalszej
części raportu), ze szczególnym uwzględnieniem zasad i sposobu realizacji naboru i oceny wniosków.
3.1.1

Prawidłowość rozplanowania naborów

W niniejszym podrozdziale przeprowadzono analizę prawidłowości rozplanowania naborów ramach RPO WSL w
kontekście celów działań Programu Operacyjnego (w tym wskaźników realizacji oraz kluczowych etapów wdrażania
uwzględnionych w Ramach Wykonania), potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców, cech projektów,
potencjału instytucjonalnego podmiotów w ramach RPO WSL odpowiedzialnych za stworzenie warunków
umożliwiających przeprowadzenie naborów (m.in.: przygotowanie dokumentacji, kryteriów wyboru projektów) oraz
potencjału instytucjonalnego instytucji dokonujących oceny i wyboru.
Do momentu realizacji badania ogłoszone zostały dwa harmonogramy naborów, na lata: 2015 i 2016. W przypadku
harmonogramu na rok 2015 mieliśmy do czynienia z jego trzema wersjami (z dn. 19 marca, 24 czerwca i 4 sierpnia
2015 roku). Analizując ostateczną wersję harmonogramu na rok 2015 (z dn. 4 sierpnia 2015 roku) stwierdzić należy, iż
spośród 124 wyodrębnionych w harmonogramie Działań/Poddziałań, przewidziano nabory dla 53 Działań/Poddziałań,
nie planując natomiast naborów dla 71 Działań/Poddziałań. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w
zdecydowanej większości przewidzianych w harmonogramie naborów, termin ich rozpoczęcia został określony na IV
kwartał 2015 roku. Z odmienną sytuacją mieliśmy do czynienia tylko w przypadku następujących Działań/Poddziałań:


Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (zaplanowany w harmonogramie termin
rozpoczęcia naboru: 31.07.2015),



Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia – konkurs (31.08.2015),



Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
– projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) (czerwiec 2015),



Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb
pozakonkursowy (lipiec 2015),



Poddziałanie 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (czerwiec 2015),



Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe (27.07.2015),



Poddziałanie 9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy (czerwiec 2015),



Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (29.06.2015),



Poddziałanie 11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny (czerwiec 2015),



Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT (27.07.2015),



Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT (Zachodni) (27.07.2015).

Jeśli chodzi o rok 2016, to przyjęte zostały 4 wersje harmonogramu naboru wniosków, z ostatnią wersją obowiązującą
od dn. 26 lipca 2016 roku. W przypadku harmonogramu na rok 2016 zauważalne jest wyraźne zwiększenie dynamiki
ogłaszania naborów, czego potwierdzeniem jest fakt, że tylko w odniesieniu do 12 wymienionych w harmonogramie
Działań/Poddziałań w roku 2016 nie zostały zaplanowane żadne nabory, co w konsekwencji sprawiło, że nabory
zaplanowano w odniesieniu do 110 wyodrębnionych w harmonogramie Działań/Poddziałań. Dodatkowo, o znaczącej
zmianie w zakresie rozplanowania naborów, która wystąpiła w 2016 roku, w stosunku do roku poprzedniego było
zaplanowanie w 24 przypadkach więcej niż jednego naboru. W większości spośród Działań/Poddziałań, gdzie miała
miejsce taka sytuacja, przewidziano 2 nabory, ale w odniesieniu do Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji
zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs harmonogram przewidywał aż cztery nabory.
Biorąc pod uwagę, że w przypadku 2015 roku – ze wskazanych wcześniej powodów – największa intensywność
uruchamiania naborów wniosków dotyczyła IV kwartału, przeprowadzono również analizę sposobu rozplanowania na
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poszczególne kwartały naborów w roku 2016. Uwzględniając 135 przewidzianych w harmonogramie naborów: 16
3
przewidziano na I kwartał, 30 na II kwartał, 34 na III kwartał i aż 55 na IV kwartał . Mamy więc do czynienia z sytuacją,
w której na ostatnie 3 miesiące roku zaplanowano aż 40,7% naborów, a jednocześnie w drugiej połowie – blisko 2/3
wszystkich naborów (65,9%). Taka sytuacja musi rodzić konsekwencje właściwie we wszystkich kluczowych aspektach
oceny prawidłowości rozplanowania naborów wniosków. Z jednej strony, opóźnia to rozpoczęcie realizacji projektów,
co z kolei opóźni osiągnięcie określonych celów w poszczególnych obszarach interwencji (szczególnie w przypadku
projektów o długim okresie realizacji). Z drugiej zaś, wymaga od wnioskodawców (szczególnie tych, którzy planują
aplikowanie o wsparcie w więcej niż jednym naborze), ale przede wszystkim podmiotów w ramach RPO WSL
odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie naborów odpowiedniego potencjału instytucjonalnego, który
jest adekwatny wobec zjawiska tak dużej kumulacji naborów w określonych częściach roku. Należy przy tym
domniemywać, że fakt kumulacji naborów w ostatnich miesiącach bieżącego roku może rzutować na proces
planowania naborów na rok kolejny, jeśli przyjmiemy, że pierwsze miesiące roku 2017 będą w istotny sposób
angażować poszczególne instytucje realizujące określone zadania dotyczące naborów uruchamianych i/lub
zamykanych w 2016 roku.
Zestawiając ze sobą harmonogramy naborów na rok 2015 i 2016 stwierdzić należy, iż mamy do czynienia z sytuacją, w
której w zdecydowanej większości Działań/Poddziałań został przewidziany przynajmniej jeden nabór w okresie
objętym przez oba harmonogramy. Innymi słowy, w pierwszych dwóch latach wdrażania Programu nabory zostały
rozplanowane w taki sposób, by zminimalizować problem polegający na całkowitym braku działań wdrożeniowych
zmierzających do realizacji celów Programu i wydatkowania zaplanowanej alokacji w określonych obszarach wsparcia.
Niemniej jednak brak naborów zaplanowanych na lata 2015-2016 wystąpił i dotyczy on ośmiu poniższych Poddziałań:


Poddziałanie 3.1.3. Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs,



Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs,



Poddziałanie 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – OSI,



Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej –konkurs,



Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs,



Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs,



Poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe – OSI,



Poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs.

Biorąc to pod uwagę, należy powyższe obszary interwencji uznać za kluczowe w planowaniu harmonogramu naborów
na rok 2017. Ma to znaczenie dla obu ww. kwestii związanych z oceną dynamiki procesu wdrażania Programu, tj.
zarówno realizacji celów Programu, jak i wydatkowania zaplanowanej alokacji. Przy czym, korzystnie ocenić należy
fakt, że sytuacja nie jest pod tym względem tożsama dla wszystkich powyższych Poddziałań. W zdecydowanej
większości spośród nich nabory dla projektów o takim samych charakterze były prowadzone, tylko w innej formule:
ZIT i RIT. To, że nie zostały zaplanowane nabory dla trybu konkursowego i/lub OSI nie oznacza więc, że nie został
zainicjowany proces realizacji celów interwencji dla wymienionych Poddziałań, które określone są w SzOOP. Wynika to
z faktu, iż w przypadku takich wariantów interwencji, gdzie oprócz otwartego naboru konkursowego wyodrębnione są
także oddzielne nabory w formule ZIT, RIT lub OSI, są one tożsame zarówno pod względem celów szczegółowych
danego Działania/Poddziałania, jak i wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego wskazanych w SzOOP. W takich
przypadkach możemy zatem mówić raczej o ewentualnym spowolnieniu realizacji rzeczonych celów, jak i wartości
docelowych wskaźników, nie natomiast z całkowitym brakiem postępu tej realizacji.
Inaczej jest natomiast w ramach Poddziałania 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz
przedsiębiorców – konkurs, które ma charakter wyłącznie konkursowy. Brak naboru dla tej interwencji w całym
dwuletnim okresie wdrażania Programu (bez względu na czynniki, które spowodowały taką sytuację) oznacza, iż
mamy do czynienia z brakiem działań zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych i wskaźników przypisanych
do tego Poddziałania. Należy jednak zauważyć, iż zidentyfikowana bierność dotyczy tylko oddziaływania tego
Poddziałania na realizację odnoszących się do niego: celu szczegółowego oraz wskaźników określonych w SzOOP. Ma
to związek z tym, iż cel szczegółowy Poddziałania 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz
przedsiębiorców – konkurs („Ulepszone warunki dla rozwoju MŚP”) jest taki sam jak cel szczegółowy Poddziałań: 3.1.1
Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT i 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na
3

W przypadku, gdy ujęty w harmonogramie naborów termin rozpoczęcia naboru został określony wariantowo, poprzez wskazanie dwóch różnych,
następujących po sobie, miesięcy i były to miesiące z różnych kwartałów roku, za wiążący dla analizy przyjęto wcześniejszy miesiąc.
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obszarach typu brownfield - RIT Z kolei jeśli chodzi o realizację wskaźników, to w przypadku wskaźnika produktu
„Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe”, to jest on również realizowany w ramach Działania 1.3
Poprawa warunków do rozwoju MŚP; jeśli chodzi o wskaźnik produktu: „Liczba zaawansowanych (nowych lub
ulepszonych) usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, to jest on również realizowanych w ramach
Działania 1.3 Poprawa warunków do rozwoju MŚP; jeśli chodzi o wskaźnik produktu: „Liczba instytucji otoczenia
biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług” jest on również realizowany w ramach Działania 1.3 Poprawa
warunków do rozwoju MŚP; jeśli chodzi o wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „Liczba przedsiębiorstw korzystających z
zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu”, to jest on również
realizowany w ramach Działania 1.3 Poprawa warunków do rozwoju MŚP.
Wynika więc z tego, iż dotychczasowy sposób rozplanowania naborów pozwolił na przeprowadzenie naborów
dotyczących w praktyce wszystkich celów szczegółowych odnoszących się do poszczególnych Działań/Poddziałań,
tym samym stwarzając także możliwość realizacji przypisanych do nich wskaźników produktu i rezultatu
bezpośredniego. Przy czym podkreślić należy, że faktyczna realizacja zależna jest zarówno od dopuszczenia w
poszczególnych naborach określonych typów projektów powiązanych z obowiązującymi w SzOOP wskaźnikami, jak i
4
rzeczywistego przyznania dofinansowania projektom reprezentującym zróżnicowane typy projektów . Ewentualny
problem może dotyczyć wykorzystania kwot alokacji przewidzianych dla tych Poddziałań, dla których do tej pory nie
tylko nie przeprowadzono, ale i nie zaplanowano naborów. Postęp finansowy bowiem nie został w przypadku tych
Poddziałań w żaden sposób zainicjowany (choćby poprzez czasowe wskazanie momentu rozpoczęcia naboru).
Podsumowując dotychczasową analizę prawidłowości rozplanowania naborów w ramach formułowanych rokrocznie
harmonogramów stwierdzić należy, iż w ramach planowania kolejnego planowania konkursów uwzględnić należy dwie
kwestie stanowiące wniosek przeprowadzonej analizy: priorytetowe potraktowanie tych obszarów interwencji, w
których nie został dotychczas zaplanowany żaden nabór oraz dążenie do zapewnienia równomierności kwartalnego
rozłożenia zaplanowanych naborów.
Rekomendacja 1. Na etapie planowania kolejnych naborów, w sposób priorytetowy traktować te obszary
interwencji, w których do tej pory nie przeprowadzono żadnych naborów, a w dalszej fazie wdrażania Programu,
należy poszerzać katalog instrumentów pozwalających na wybór przedsięwzięć w największym stopniu
powiązanych z realizacją głównych założeń i celów Programu. Jednocześnie, należy – w miarę możliwości – w
sposób bardziej równomierny rozplanowywać kolejne nabory w ramach poszczególnych kwartałów.
Dotychczasowy sposób rozplanowania konkursów należy ocenić pozytywnie, z wyraźnym zastrzeżeniem, że stanowił
on wypadkową różnego rodzaju uwarunkowań ograniczających pełną autonomię IZ RPO WSL w kształtowaniu
harmonogramów naborów w sposób optymalny w kontekście osiągnięcia wskaźników realizacji oraz kluczowych
etapów wdrażania uwzględnionych w ramach wykonania. Zwrócić tutaj należy uwagę przede wszystkim na
dwojakiego rodzaju czynniki wpływające na skalę i dynamikę wdrażania Programu określoną przez sposób
rozplanowania naborów. Po pierwsze, dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 został przyjęty 18 grudnia 2014 roku. I choć był to termin relatywnie wczesny w kontekście dynamiki
przyjęć Regionalnych Programów Operacyjnych w innych województwach, to jednak siłą rzeczy uniemożliwiło to
rozpoczęcie procesu wdrażania Programu od roku 2014, który stanowił nominalny moment zainicjowania realizacji
Programu. W rezultacie, prace nad kolejnymi dokumentami i regulacjami niezbędnymi do pełnego uruchomienia RPO
WSL rozpoczęły się z opóźnieniem, a pierwsza wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych została przyjęta
dopiero 7 maja 2015 roku, przy czym Załącznik nr 3 do tego dokumentu, tj. „Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań, obejmował kryteria wyboru jedynie dla wybranych
Działań/Poddziałań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym samym, nie było
wcześniejszej możliwości przeprowadzania jakichkolwiek naborów w ramach RPO WSL 2014-2020. W badaniu
jakościowym realizowanym wśród przedstawicieli IZ/IP RPO WSL także zwrócono uwagę na problem późnego
rozpoczęcia działań wdrożeniowych:
Wdrażanie należy przyspieszać. Zaczęliśmy z opóźnieniem, musimy ze wskaźnikami ram wykonania przyspieszyć i
nadążyć za tym, do czego się zobowiązaliśmy, więc to też wymusza w jakiś sposób kumulację. To powoduje ten natłok.

4

Vide Poddziałanie 5.2.1 i 5.2.2, gdzie – z przyczyn niezależnych od IZ – możliwe było zaplanowanie jedynie naborów dla typu 2 projektów, co
uniemożliwia realizację wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przypisanych do typu 1.
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(IDI_17)
Nie tylko w RPO, ale też w programach krajowych przez wydłużony proces negocjacji programów(…) my relatywnie
późno zaczęliśmy ogłaszać konkursy. Cezura czasowa Programu wskazywała na okres 2014-2020, a pierwsze
konkursy pojawiły się dopiero w roku 2015, więc mieliśmy już rok czy 1,5 roku opóźnienia w stosunku do potrzeb,
które rzeczywiście nam zgłaszano. (IDI_18)
Nie mamy komfortu dużej ilości czasu. Ruszyliśmy z Programem z pewnym opóźnieniem. Nie tylko my, w zasadzie
cały kraj ma ten problem. Monitorujemy tę sprawę, przygotowujemy raporty z punktów kontrolnych po zakończeniu
danego naboru. (IDI_7)
Po drugie – i jest to kluczowy czynnik, który należy uwzględnić w ocenie faktycznej dynamiki wdrażania Programu
wynikającej z przyjętych harmonogramów naborów – proces planowania naborów i ich rzeczywistego
przeprowadzania jest uwarunkowany wieloma czynnikami zewnętrznymi, które pozostają całkowicie lub częściowo
poza sferą oddziaływania IZ. Potwierdzeniem tego faktu są warunkowe zapisy wprowadzane do treści
harmonogramów oraz aktualizacje tych ostatnich. W ramach obu harmonogramów wprowadzono m.in. zastrzeżenia i
przesunięcia naborów wynikające z: wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dot. Działania 3.2 Innowacje w
MŚP), opublikowania wytycznych dla Instrumentów Finansowych (dot. Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych
źródeł dofinansowania przedsiębiorczości, 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach, 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
poprzez instrumenty finansowe i 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego), nowelizacji oraz braku ostatecznej
wersji zatwierdzonych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 (dot. Poddziałania 7.1.3 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT i 7.3.3
Promocja samozatrudnienia – konkurs), zatwierdzenia przez Zarząd Województwa propozycji podstawowych zasad
wdrażania PSF w regionie (dot. Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników), akceptacji założeń konkursu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji
EFSI w sektorze zdrowia w ramach Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO WSL 2014-2020 (dot.
Poddziałania 8.3.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs),
spełniania warunku ex-ante do działania oraz uruchomienia procesu przyjmowania kryteriów oceny projektów przez
Komitet Sterujący ds. Zdrowia oraz Komitet Monitorujący RPO WSL. Wszystkie te kwestie w sposób istotny
warunkowały nie tylko termin, ale niekiedy także sam fakt ogłoszenia naboru, sprawiając, że nie mógł on być
ogłoszony z przyczyn niezależnych od IZ i/lub IOK. Choć do tej pory czynnik ten odgrywał dużą rolę w kształtowaniu
harmonogramów naborów, to jednak należy domniemywać, że w kolejnych latach będzie on tracił on znaczeniu,
czego potwierdzeniem jest zresztą fakt, iż w analizowanym harmonogramie na rok 2016 miał on już o wiele mniejsze
znaczenie niż w przypadku roku 2015.
Na negatywne oddziaływanie tego rodzaju uwarunkowań na proces planowania naborów wskazywano także w
badaniu jakościowym:
To są głównie terminy i brak dokumentów na poziomie krajowym, które opóźniają wdrażanie nie wszystkich, ale
poszczególnych Poddziałań czy Działań. (IDI_11)
Przede wszystkim są to zagrożenia zewnętrzne związane z tym, że my bardzo późno wprowadzamy rozwiązania
krajowe. (…) Brak koordynacji na szczeblu centralnym powoduje, że jest to największe utrudnienie, jeżeli chodzi o
realizację celów, czyli dostosowanie prawa i koordynacja dokumentów strategicznych, planistycznych,
diagnostycznych na podstawie których projekty są wybierane. (IDI_10)
Nie wszystkie dokumenty na czas są gotowe na czas i nie zawsze jesteśmy w stanie rozplanować sobie w taki sposób
nabory, żeby spokojnie do tego podejść. Po prostu niektóre nabory są ogłaszane wtedy, kiedy mogą być ogłoszone, a
nie wtedy, kiedy powinny być ogłoszone, co wymuszają czynniki zewnętrzne. Takie miejsce ma przy Działaniach
związanych z gospodarką wodnokanalizacyjną – my ciągle czekamy na aktualizację Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych czy ciągle nie ma ogłoszeń z działania 5.2 Gospodarka odpadami związanego z
gospodarką odpadami, ponieważ czekamy na Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Nad krajowymi dokumentami
zupełnie nie mamy kontroli, czekamy czasami na wytyczne, które nie są nam dawane. To też powoduje potem
zacieśnienie tego czasu, skrócenie tego czasu, kiedy możemy ogłosić nabory. (IDI_17)
Podobna rzecz ma się w zakresie gospodarki odpadami, (…) gdzie też czekamy na dokumenty szczebla krajowego, a w
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ślad za nimi wojewódzkiego, które będą determinowały możliwości wsparcia określonych instalacji. (…) Wskaźniki, te
kamienie milowe, które na 2018 rok mamy założone są w mojej ocenie zagrożone. Trudno jednoznacznie mówić, bo
jeszcze jesteśmy przed tymi naborami. Pierwsze nabory też pewnie pokażą nam, dadzą nam informację – po pierwsze
– co w tych już złożonych wnioskach jest. A dwa – czego potencjalnie możemy się spodziewać albo jakich kłopotów
możemy się spodziewać. (IDI_18)
Problem dotyczy zdecydowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,
które są wdrażanie bardzo powoli. W Osi IX dużo zależy od przyjęcia przez gminę Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Bardzo powoli to idzie. Niewiele gmin te programy ma. Co się z tym wiąże – nie możemy ogłaszać tych konkursów czy
ogłaszamy je na dużo niższą alokację niż to mieliśmy zaplanowane i niż to wynika z tego, co powinniśmy zrealizować
do 2018 roku. (…) Tak naprawdę nie jest to zależne od nas. (IDI_20)
Uwarunkowanie rozplanowania naborów czynnikami niezależnymi od IZ może – jak wynika z powyższych wypowiedzi
– nie tyko utrudniać, ale niekiedy wręcz uniemożliwiać takie rozplanowanie, które będzie w sposób adekwatny
odzwierciedlać zobowiązania realizacji Programu, które zostały w nim zapisane i odzwierciedlone w Ramach
Wykonania. W badaniu jakościowym zwrócono przede wszystkim uwagę na to, że problem ten dotyczy w
szczególności Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz formuły ZIT i RIT w
ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.
W tym kontekście szczególnie dużego znaczenia nabiera możliwość elastycznego reagowania na zmieniający się
kontekst formalno-prawny poprzez szybkie aktualizowanie harmonogramów naborów w sytuacji, gdy stan prawny
stwarza możliwość przeprowadzenia danego naboru. Regulacje dotyczące tej kwestii zawarte są w „Ustawie o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”. W
treści rzeczonego aktu prawnego, w art. 47 wskazano, iż „Instytucja zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku
zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu
w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy”. Nałożenie tego rodzaju
zobowiązania na IZ ocenić należy pozytywnie, m.in. z punktu widzenia możliwości planowania procesu aplikacyjnego
(czy szerzej – możliwości identyfikacji dostępnego wsparcia) przez wnioskodawców. W praktyce oznacza to bowiem, iż
potencjalni wnioskodawcy uzyskują wiedzę na temat planowanych naborów wcześniej niż w momencie samego
opublikowania ogłoszenia o naborze. Jednocześnie, ustawodawca umożliwia dokonywanie aktualizacji
harmonogramu, z zastrzeżeniem, iż „Aktualizacja nie może dotyczyć naboru wniosków o dofinansowanie projektu w
trybie konkursowym, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia
aktualizacji”. Tego rodzaju rozwiązanie oznacza jednak znaczące wydłużenie terminu przeprowadzenia naborów w
tych przypadkach, gdy IZ decyduje się na aktualizację harmonogramu. Na problem ten i wynikające z niego
ograniczenia w optymalnym planowaniu naborów zwracano także uwagę w badaniu jakościowym:
Nie możemy zmieniać harmonogramu konkursu w okresie krótszym niż 3 miesiące. (…) Czekaliśmy na wiele
uregulowań prawnych ze strony Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, na gruncie ustawowym pewne rzeczy
się jeszcze toczyły. Mieliśmy zaplanowany w harmonogramie konkurs w obszarze zdrowia dużo, dużo wcześniej, ale
nie ogłaszaliśmy go. Ale i tak w momencie, kiedy wytyczne się pojawiły to musieliśmy dać wnioskodawcom znowu te 3
miesiące, żeby oni mogli się przygotować. (IDI_2)
Całkowita rezygnacja z tego rodzaju zastrzeżenia nie jest uzasadniona, gdyż pozwala ono ograniczyć problem
niewystarczającego czasu na przygotowanie się wnioskodawców do procedury aplikacyjnej. Wydaje się jednak, że
realizacja tego celu zostałaby spełniona także wtedy, gdyby zostały wprowadzone wyjątki, w przypadku których
zachowanie okresu 3-miesięcznego od dnia aktualizacji harmonogramu do momentu przeprowadzenia konkursu nie
byłoby wymagane, ze szczególnym uwzględnieniem takich sytuacji jak:


aktualizacja harmonogramu w odniesieniu do tych naborów, których termin przeprowadzenia określono w
pierwotnym harmonogramie warunkowo (z jednoczesnym wskazaniem uzasadnionych powodów rzeczonej
warunkowości),



aktualizacja harmonogramu polegająca na przesunięciu terminu przeprowadzenia naboru, także w przypadku,
gdy okres czasu dzielący pierwotny i zaktualizowany termin naboru jest krótszy niż 3 miesiące,



aktualizacja harmonogramu polegająca na wprowadzeniu do harmonogramu naborów nowego naboru w
sytuacji łącznego spełnienia następujących warunków, gdy: (a) nabór dotyczy tego samego
Działania/Poddziałania, w ramach którego przeprowadzono już wcześniej nabór w okresie, którego dotyczy
aktualizowany harmonogram, (b) nabór dotyczy tego samego Działania/Poddziałania, w ramach którego
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wcześniejszy nabór prowadzony w tym samym okresie, którego dotyczy aktualizowany harmonogram, nie
spowodował pełnego wykorzystania zaplanowanej kwoty alokacji.
Jednocześnie jednak, uwzględniając fakt, iż mamy do czynienia z coraz większym „okrzepnięciem” systemu wdrażania
poszczególnych Programów w Polsce, a także że zdecydowanie większa niż w początkowym okresie wdrażania
Programu jest ilość wdrożonych regulacji dotyczących prowadzenia naborów (ze szczególnym uwzględnieniem
ustalenia kryteriów wyboru projektów) za celowe uznać należy rozważanie skrócenie ustawowego okresu 3 miesięcy
„karencji” do 2 miesięcy (tym bardziej, że w ramach każdego konkursu obowiązuje 30-dniowy okres od momentu
ogłoszenia konkursu do czasu rozpoczęcia naboru, który jest dodatkowym buforem czasowym w przypadku
wprowadzania zmian do harmonogramu naborów).
Rekomendacja 2. Należy wprowadzić częściowe uelastycznienie ustawowego zakazu aktualizacji terminów naboru
wniosków o dofinansowanie, których przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc
od dnia aktualizacji. Dodatkowo, należy rozważyć skrócenie rzeczonego terminu z 3 do 2 miesięcy.
Choć w przywołanych wcześniej wypowiedziach uczestników badania jakościowego wskazujących na negatywne
oddziaływanie uwarunkowań zewnętrznych planowania naborów, pojawiły się – dotyczące przede wszystkim Osi
Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów – krytyczne opinie dotyczące oceny
rozplanowania naborów w kontekście realizacji celów działań Programu (w tym wskaźników realizacji oraz kluczowych
etapów wdrażania uwzględnionych w Ramach Wykonania), to jednak większość opinii przedstawicieli IZ/IP RPO WSL
reprezentowała innego rodzaju stanowiska. Z jednej strony zwracano uwagę, że pomimo relatywnie późnego (w
stosunku do pierwotnych planów) momentu rozpoczęcia wdrażania Programu, w chwili obecnej nie należy mówić o
istotnym ryzyku nieosiągnięcia założeń programowych:
Rozstrzygnięty został w tej konkurs z Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT dotyczący budowy centrów przesiadkowych, gdzie mamy wskaźniki do Ram Wykonania. Lista została
zatwierdzona, więc liczymy na to, że po prostu się to zdąży wszystko zadziać i wskaźniki będą zrealizowane na ten
moment, który powinny. (IDI_1)
Z tych konkursów, które się zakończyły i które analizowaliśmy w odniesieniu do wskaźników, to jak na razie nie ma
niebezpieczeństwa, że one będą nieosiągnięte. Jesteśmy na etapie, który plus minus zakładaliśmy. W tym momencie,
jeżeli chodzi o Oś Priorytetową VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy i XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, to nie widzę tutaj zagrożenia w naszej instytucji, bo nie wiem, jak jest w WUP-ie. (IDI_4)
Dość późno zaczęliśmy, natomiast to przyspieszenie jest dość duże. Myślę, że biorąc pod uwagę harmonogram
konkursów na 2016 i 2017 to jest możliwe, że my osiągniemy cele zapisane w Programie, ale już na etapie kontroli w
2018 roku będziemy mieli osiągnięte te pułapy wskaźników, które zakładaliśmy. (IDI_10)
Większych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację Programu nie powinno być, nawet biorąc pod uwagę wskaźniki, które
zostały przewidziane do realizacji. Tak planujemy harmonogramy naborów, aby te wszystkie elementy, które zostały
założone w Programie zostały przez nas zrealizowane. (IDI_12)
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pokazało, że tutaj nie ma żadnego problemu żadnego, jeśli chodzi o Oś Priorytetową
III Konkurencyjność MŚP, trzeci cel tematyczny. Mam nadzieję, że w Działaniu 3.3 Technologie informacyjnokomunikacyjne w działalności gospodarczej będzie tak samo. (…) Zastanawiam się nad wskaźnikami dotyczącymi
Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach , ponieważ tam mamy kilka projektów, które powinny
być realizowane w partnerstwie, we współpracy, w ramach inteligentnych specjalizacji. (…) W przypadku Działania
3.2 Innowacje w MŚP widzę, że wskaźnik dotyczący choćby wzrostu zatrudnienia, czyli utworzenia liczby miejsc pracy
w wyniku realizacji projektu, zostanie swobodnie z naszej strony osiągnięty. (IDI_13)
Obraz wyłaniający się z powyższych wypowiedzi jest o tyle miarodajny, że w badaniu jakościowym przedstawicieli
IZ/IP mieliśmy do czynienia z reprezentacją osób odpowiedzialnych za zróżnicowane obszary interwencji RPO WSL.
Brak sygnalizowanych problemów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych przekłada się w związku z tym na
brak dostrzegalnego ryzyka nieosiągnięcia przyjętych założeń na poziomie całego Programu. Podkreślano
dodatkowo, że czasem określona polityka wdrażania poszczególnych Działań/Poddziałań w sposób naturalny
zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów w realizacji założeń Programu i przyjętych zobowiązań – tam gdzie nabory
mają charakter systematyczny (coroczny), siłą rzeczy takie ryzyko jest mniejsze, nie wszędzie jednak taka częstotliwość
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może być utrzymana (zarówno ze względu na wielkość alokacji, liczbę potencjalnych wnioskodawców, czy specyfikę
realizowanych w projektach działań).
Z drugiej jednak strony, zwracano także uwagę, że obecny moment wdrażania Programu, choć jest on relatywnie
bliski czasowo terminowi pierwszej weryfikacji postępu realizacji (rok 2018), to paradoksalnie jest on jednocześnie
zbyt wczesny, by dokonywać oceny tego, czy w kontekście realizacji celów działań Programu (w tym wskaźników
realizacji oraz kluczowych etapów wdrażania uwzględnionych w Ramach Wykonania) sposób rozplanowania naborów
był prawidłowy:
Nabory, udział w konkursie, ilość złożonych projektów, jakość tych projektów – to nam pozwoli dopiero wyciągnąć
wnioski. Jeszcze trzeba pamiętać, że procedura konkursowa ma to do siebie, że tych wniosków jest teoretycznie
nieograniczona, nielimitowana w żaden sposób, ilość. (IDI_7)
Trudno się wypowiedzieć, bo tak naprawdę rozpoczęliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku wdrażanie Programu.
Mogą wystąpić takie zagrożenia – szczególnie w Działaniach, w których realizacja projektów jest długotrwała. Tak jak
na przykład w gospodarce wodno-ściekowej, gdzie brak dokumentów wyższej rangi opóźnia moment wdrażania tego
Działania. A jednocześnie sama realizacja projektów w tym zakresie jest długotrwała. Trudno to teraz stwierdzić,
ponieważ jesteśmy zbyt opóźnieni we wdrażaniu, żeby dane nam to przedstawiły jako realne zagrożenie. Ale potencjał
takiego zagrożenia jest. (IDI_11)
One są na razie takimi bardzo roboczymi, bo z uwagi na zapóźnienia o których mówiliśmy – w części tej, która jest
kluczowa z punktu widzenia wdrażania osi V, bo o niej mówię, czyli tego priorytetu dotyczącego środowiska – nabory
wniosków są już ogłoszone, natomiast jeszcze te wnioski nie przeszły etapu oceny, więc też nam trudno mówić czy
wypowiadać się na temat ich efektywności, tego jakie one prezentują do spełnienia tych wskaźników o których
mówimy w programie. Zapala nam się taka lampka. (IDI_18)
Powyższe wypowiedzi nie tylko wskazują na problem precyzyjnego i jednoznacznego określenia kwestii prawidłowości
dotychczasowego rozplanowania naborów, ale jednocześnie stanowią potwierdzenie, że tak naprawdę kwestia ta to
nie jedyny czynnik, który należy uwzględniać oceniając postęp rzeczowy i finansowy Programu oraz ewentualne
zagrożenia i problemy z nim związane. Równie, a być może nawet bardziej, istotne są rzeczywiste efekty
prowadzonych naborów mierzone w sposób ilościowy (liczbą dofinansowanych projektów), jak i jakościowy
(stopniem, w jakim dofinansowane projekty realizują założenia i cele Programu).
Kolejny aspekt oceny rozplanowania naborów dotyczy cech projektów i tego, na ile rozplanowanie naborów
uwzględnia tę kwestię. Po pierwsze, zwrócić tutaj należy uwagę na problem swoistej „sezonowości” niektórych
rodzajów projektów (z obszaru np. edukacji, czy wszelkich inwestycji budowlanych), dla których istnieją pewne
ograniczenia w realizowaniu ich w dowolnym momencie roku. Pod tym względem, analiza dotychczasowych
harmonogramów naborów nie wykazała nieprawidłowości. Trzeba jednak podkreślić, że dla tego zagadnienia
decydujące znaczenie ma nie tylko moment przeprowadzenia naboru wniosków, ale także – lub przede wszystkim –
czas przeprowadzenia oceny i moment podpisania umowy o dofinansowanie, które to elementy mogą istotnie
5
zaburzyć założenia towarzyszące planowaniu naboru .
Po drugie, uwzględnianie cech projektów ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy Program zakłada powiązanie
funkcjonalne określonych projektów realizowanych nie tylko w ramach różnych Osi Priorytetowych, ale mających
odmienny charakter („miękki” lub inwestycyjny). W takich przypadkach relacje pomiędzy powiązanymi
przedsięwzięciami muszą znajdować swoje odzwierciedlenie także w harmonogramach naborów projektów. W
badaniu jakościowym pojawiły się zróżnicowane opinie na temat dotychczasowego podejścia do uwzględniania tej
kwestii w planowaniu naborów:
Jeżeli chodzi o rozplanowanie projektów to mieliśmy też kilka kwestii spornych, czy też dla nas niezrozumiałych. Z
tego względu, że są pewne Działania związane z rewitalizacją, z przedszkolami czy ze szkołami zawodowymi, gdzie
projekty finansowane z EFS muszą być powiązane z projektami finansowanymi z EFRR. Czy też bardziej odwrotnie, że
projekty z EFRR mogą być tylko realizowane w momencie, kiedy na tej infrastrukturze będą realizowane Działania z
EFS. Tutaj nastąpił w zeszłym roku, czy na przełomie roku, problem w związku z tym, że nabory z EFS i EFRR były

5

Z tego względu omawiana kwestia zostanie także podjęta w części raportu dotyczącej sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru
projektów.
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ogłaszane jednocześnie, podczas gdy wiadomo, że to nie może iść jednotorowo. Nasza Instytucja Zarządzająca w
zasadzie stwierdziła, że projekty z EFS można realizować w dotychczasowej infrastrukturze, więc nie ma konieczności
rozdzielania naborów. To bardziej chodziło o to, że jeżeli będą realizowane projekty EFRR, to ewentualnie w kolejnych
naborach można wnioskować znowu na działania miękkie w tej infrastrukturze, która będzie wybudowana. (IDI_1)
Logicznym byłaby realizacja najpierw projektu „twardego”, a następnie „miękkiego”. Natomiast zrobienie tego
równoległe też nie jest błędem. Z punktu widzenia sprawdzania komplementarności tych projektów to wręcz ułatwiło
pracę. Natomiast niewłaściwe byłoby, gdybyśmy najpierw realizowali projekty „miękkie”, a później „twarde”. A tak na
razie nie jest. (IDI_10)
Decyzja dotycząca tego, w jaki sposób uwzględniać w procesie planowania naborów kwestię powiązań pomiędzy
projektami finansowanymi z EFS i EFRR, które łączny wspólny cel (wymagający zarówno realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego, jak i dofinansowania działań o charakterze „miękkim”) stanowić powinna wypadkową decyzji o tym,
jaki dokładnie powinien być charakter tych powiązań oraz na ile jest on obligatoryjny, a na ile możliwy lub
preferowany. W ramach dotychczasowego procesu wdrażania RPO WSL wystąpił w tej sferze problem, co z kolei
skutkowało pojawieniem się opinii o niewłaściwym – gdyż jednoczesnym – zaplanowaniu naborów dotyczących takich
wiązanych przedsięwzięć. W chwili obecnej mamy do czynienia z wymogiem powiązania następujących Działań
6
finansowanych z EFRR z przedsięwzięciami realizowanymi z EFS :


Działanie 10.2: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych,



Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,



Działanie 12.1: Infrastruktura wychowania przedszkolnego,



Działanie 12.2: Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Analizując harmonogram naborów na rok 2016 dla ww. Działań z Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna
zauważyć należy, że w przypadku Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego mamy do czynienia z
trafnym zaplanowaniem jego naboru w kontekście przyjętych założeń – nabór zaplanowany został na sierpień /
wrzesień, podczas gdy adekwatne nabory w ramach EFS (Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego) dotyczą przede wszystkim kwietnia oraz ewentualnie listopada / grudnia (częściowo w
zależności od wykorzystania alokacji w pierwszym naborze). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami umożliwia to
przynajmniej potwierdzenie w ramach drugiego ewentualnego naboru z EFS faktu złożenia wniosku o dofinansowanie
w konkursie w ramach EFRR. Nie byłoby to jednak możliwe w przypadku pierwszego naboru z EFS, który występuje
chronologicznie przed planowanym naborem z EFRR. Na pewno jednak nie ma w takiej sytuacji możliwości
zapewnienia na etapie naboru z EFRR, że dany wnioskodawca będzie realizował przedsięwzięcie ze środków EFS
(przynajmniej jeśli chodzi o dofinansowanie takiego przedsięwzięcia z naboru prowadzonego w danym roku).
Uzyskanie tego rodzaju zapewnienia jest tym bardziej niemożliwe w Działaniu 12.2 Infrastruktura kształcenia
zawodowego, gdzie mamy do czynienia z jednoczesnością rozplanowania naborów, bo zarówno w tym Działaniu, jak i
adekwatnym wobec niego Działaniu 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów finansowanym ze środków EFS. Bez względu na to, jakiego rodzaju podejście
przyjmuje IZ w zakresie rozplanowania naborów dla powiązanych ze sobą Działań/Poddziałań finansowanych z EFS i
EFRR konieczne jest uspójnienie sposobu planowania tych naborów, tak by miał on charakter konsekwentny i czytelny
dla wnioskodawców. Z punktu widzenia logiki wsparcia, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego badania za
bardziej funkcjonalną formułę przyjąć należy – w przypadku naborów powiązanych – iż nabór z EFS jest poprzedzany
naborem z EFRR.
Po trzecie, kwestia cech projektów ma na etapie planowania naborów znaczenie w przypadku formuły ZIT/RIT. W
chwili obecnej w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań, dla których formuła ta została przewidziana,
dominowało podejście polegające na planowaniu jednoczesnych naborów dla formuły RIT i ZIT i ew. otwartej formuły
konkursowej. Skutkuje to równoczesnym ogłaszaniem i przeprowadzaniem 4 (jeśli dotyczą one wyłącznie formuły ZIT i
RIT) lub 5 (jeśli jednocześnie zaplanowany został także nabór poza formułą ZIT/RIT) naborów. W rezultacie mamy do
czynienia powielaniem wielu czynności i procedur, które muszą być stosowane w ramach każdego naboru i
późniejszej oceny złożonych wniosków i to pomimo tożsamości wspieranych przedsięwzięć i kryteriów wyboru

6

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 3). Załącznik nr 11 do Uchwały nr 1764/134/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z
dnia 30.08.2016 roku
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projektów. Jest to o tyle problematyczne, że niejednokrotnie w tego rodzaju naborach liczba składanych na danym
obszarze wniosków jest relatywnie niewielka. W kontekście wcześniej zasygnalizowanego problemu z kumulacją dużej
liczby naborów tego rodzaju rozwiązanie ma charakter dodatkowo obciążający instytucje zaangażowane w proces
wdrażania RPO WSL, ze szczególnym uwzględnieniem IZ oraz IP (z wyłączeniem IP ZIT/RIT, które każdorazowo
zaangażowane są tylko w jeden – dotyczący ich – nabór). Na problem ten zwrócono także uwagę w badaniu
jakościowym:
Na pewno Instytucja Zarządzająca ma problem natury formalnej związanej z ogłoszeniem, z dokumentacją konkursu,
później dla każdego naboru musi być osobno powołana i prowadzona procedura oceny itd. (IDI_1)
Nie trzeba byłoby mnożyć procedur na przykład przy powołaniu KOP. Natomiast przy samej obróbce wniosków
potrzebowalibyśmy i tak określonej ilości osób. (IDI_4)
W ramach ZIT i RIT są bardzo małe kwoty, a procedurę trzeba zrobić tą samą, czyli musimy ogłosić konkurs, musimy
przeprowadzić ocenę formalną, merytoryczną i zastanawiam się, czy tego nie można przeprowadzić razem z innymi
konkursami w ramach tej samej Osi. (…) W niektórych konkursach dotyczących ZIT i RIT, składane są po 2-3 wnioski, a
procedurę trzeba przeprowadzić taką samą. (IDI_15)
Mamy teraz ogromny natłok wniosków i skumulowało nam się dużo naborów. Jest to na pewno związane z tym, że
ogłaszamy dla każdego subregionu osobny nabór. To powoduje, że tych naborów jest naprawdę bardzo dużo. To
powoduje też pochłonięcie części naszego potencjału na wyprodukowanie całego zaplecza dokumentacyjnego, czyli to
nam tak naprawdę zabiera czas na ocenę formalną. (…) Myślimy bardzo mocno nad tym, żeby dla Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych ogłaszać jeden nabór, co spowoduje, że tych naborów w jednym czasie będzie mniej o trzy.
(…) W przypadku kiedy ogłaszamy nabór w działaniu dla ścieżki ZIT/RIT – ogłaszalibyśmy dwa nabory zamiast
czterech. Czyli byłby jeden nabór dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (IDI_17)
Natomiast pod kątem technicznym, czyli tego, że w jednym obszarze, w jednym Działaniu musimy teraz
przeprowadzić nie jeden nabór wniosków o dofinansowanie a cztery, zmultiplikować ilość dokumentów razy cztery,
skonsultować je razy cztery, wrzucić do systemu razy cztery. Później skutecznie przekazywać informacje z właściwymi
Instytucjami Pośredniczącymi. Jest to w mojej ocenie o ile nieparaliżujący to bardzo utrudniający element całej
procedury obsługi wniosków o dofinansowanie. Poza samą oceną my musimy zwielokrotnić wszystkie czynności
administracyjne, które są z tym związane. (IDI_18)
Rozwiązaniem powyżej sygnalizowanego problemu byłoby uproszczenie procedury naboru poprzez powiązanie
naborów w ramach Działań przewidujących wsparcie w formule ZIT/RIT oraz otwartej formule konkursowej. Przy czym
niezbędnym warunkiem wprowadzenia takiego rozwiązania byłoby zapewnienie dotychczasowego podziału alokacji w
ramach tych Działań, tak by zagwarantowane zostały kwoty alokacji przypisane obecnie do poszczególnych obszarów.
W zależności od skali zaawansowania ewentualnego powiązania naborów dla tych Działań, możliwe byłoby
wprowadzenie jednego z dwóch wariantów takiego powiązania: (a) powiązanie w jeden nabór wyłącznie naborów w
ramach formuły RIT w danym Działaniu, (b) powiązanie w jeden nabór naborów w ramach formuły RIT i ZIT w danym
Działaniu.
Dodatkowo, tego rodzaju rozwiązanie całkowicie wyeliminowałoby – występujący niekiedy w ramach obecnej formuły
równoległych naborów – problem omyłkowego składania przez wnioskodawców swojego wniosku do niewłaściwego
konkursu, co w dużej mierze wynika z bardzo podobnego nazewnictwa i oznaczania naborów w ramach danego
Działania, które dotyczą poszczególnych obszarów.
Rekomendacja 3. Przyszłe planowanie harmonogramów naborów powinno w określony sposób uwzględniać
kluczowe czynniki odnoszące się do cech dofinansowanych przedsięwzięć i ich specyfiki.
Sformułowana powyżej rekomendacja, która dotyczy m.in. zmniejszenia liczby naborów poprzez powiązanie tych
naborów, które przewidują realizację przedsięwzięć w formule ZIT/RIT, pozwoli nie tylko na planowanie naborów
bardziej racjonalnie z punktu widzenia celów Programu, ale także – generowanych każdorazowo przez proces naboru
– obciążeń administracyjnych dla Instytucji Organizującej Konkurs. Kwestia ta dotyczy bezpośrednio kolejnego
aspektu, który winien być uwzględniany na etapie oceny prawidłowości rozplanowania naborów, a który mianowicie
dotyczy adekwatności przyjętych harmonogramów wobec potencjału instytucjonalnego podmiotów, które w ramach
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RPO WSL 2014-2020 są odpowiedzialne zarówno za stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie
naborów (m.in. przygotowanie dokumentacji, kryteriów wyboru projektów), jak i dokonanie oceny i wyboru.
Z przeprowadzonej analizy dotychczasowych harmonogramów naborów wynika, że są one w dużym stopniu
obciążone problemem kumulacji naborów w określonych częściach roku (druga połowa roku, ze szczególnym
uwzględnieniem IV kwartału). Taka sytuacja, bez względu na obiektywny potencjał instytucji, musi utrudniać
zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacyjnymi, które są zaangażowane w procesy oceny i wyboru projektów. I to
pomimo faktu, że na etapie planowania jest – w miarę możliwości – realizowane dążenie do uwzględnienia realnych
możliwości obsługi określonej liczby naborów przy posiadanym stanie kadrowym:
Harmonogram naborów na przyszłe lata przygotowujemy oczywiście także biorąc pod uwagę dostępny potencjał
administracyjny tak byśmy byli w stanie naprawdę zrealizować i dokonać poprawnie oceny formalnej i merytorycznej i
później przebrnąć przez pozostałe etapy. (IDI_12)
Ostateczny kształt harmonogramów naborów wskazuje, iż kwestia ta nie zawsze może być w pełni uwzględniona, jeśli
priorytetowo traktuje się jednak konieczność dynamicznego prowadzenia procesu wdrażania, co generuje
konieczność kumulowania naborów. Jak wynika z przeprowadzonego badania, głównym problemem z punktu
widzenia instytucji zaangażowanych w proces przygotowywania naborów i późniejszego ich przeprowadzenia nie jest
jednak stopień obciążenia zadaniami wynikający z zawartego w harmonogramie planu naborów. Większy problem
stanowi bowiem fakt, iż na zadania wynikające z harmonogramu naborów nałożyć trzeba – w dużej mierze trudne do
przewidzenia – konsekwencje zróżnicowanego czasu procesu oceny w naborach, gdzie zakończony został etap
składania wniosków o dofinansowanie:
Na papierze to wszystko jest rozplanowane jak najbardziej poprawnie, czyli wszystkie konkursy nie są zaplanowane w
tym samym czasie. Natomiast w momencie, gdy nabory wystartują, to są konkursy krótsze, są konkursy dłuższe.
Konkursy dłuższe potem się nakładają na te, które się już teoretycznie powinny zakończyć. Do tego dochodzi
procedura odwoławcza, która cofa nas do okresu kilku miesięcy wstecz. Tak naprawdę trudno tutaj cokolwiek innego
wymyślić, ponieważ mamy zaplanowane w każdym kwartale taką liczbę konkursów, która teoretycznie powinna się
jak najbardziej udać bezproblemowo. Natomiast potem niestety życie to wszystko weryfikuje. (IDI_14)
Gdyby te konkursy odbywały się w odizolowanej formie, (…) to zdecydowanie szybciej by się kończyły. Ale jeżeli my
mamy na przykład 5 ogłoszonych jednocześnie naborów w ramach szkolnictwa zawodowego, to ten czas tak niestety
wygląda. Po prostu obróbka tego wszystkiego trwa. My nie zajmujemy się tylko pięcioma konkursami, lecz
dziesięcioma, w których wciąż trwa ocena wniosków. (IDI_4)
W sytuacji, gdy na kumulację naborów wynikającą częściowo z zaplanowanego naboru nakłada się dodatkowa
kumulacja mająca swoją przyczynę w przeciągających się poszczególnych etapach oceny, potencjał ludzki i
organizacyjny poszczególnych instytucji faktycznie może się okazać niewystarczający. Nie powinny więc w tym
kontekście dziwić pojawiające się – choć przyznać należy, że nie na dużą skalę –opinie wskazujące na zbyt małą liczbę
pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie procesu oceny i wyboru projektów:
Jeśli chodzi o pracowników zajmujących się wyborem projektów, to niewątpliwie przydałoby się jeszcze trochę
wsparcia. Na ten moment, biorąc pod uwagę fakt, ilu nas jest i jaki mamy zakres obowiązków, (…) to można byłoby
stwierdzić, że tych pracowników kilku jeszcze dodatkowo by się przydało. (IDI_12)
Jeśli chodzi o ocenę formalną, wszystko zależy od tego jak obciążony jest zespół. Jeżeli ma dużo pracy, to przydałoby
się jeszcze parę osób, które mogłyby oceniać formalnie. To zależy też od tego, czy konkursy nakładają się na siebie. W
tamtym roku się trochę nakładały i było ciężko. W tym roku jest trochę więcej odstępów między konkursami. Gdyby
było trochę więcej pracowników, to na pewno sprawniej by to wszystko funkcjonowało. (IDI_15)
Choć bez wątpienia zwiększenie potencjału i możliwości wykonawczych poszczególnych instytucji poprzez
wzmocnienie stanu kadrowego byłoby rozwiązaniem adekwatnym w kontekście zasygnalizowanych słabości, to
jednak ma ono istotne ograniczenia. Po pierwsze, pamiętać należy, że wymagałoby to zaangażowania określonych
środków finansowych. Po drugie, okres wdrażania nowozatrudnionych pracowników byłby na tyle długi, że nabycie
przez nich umiejętności i doświadczenia niezbędnych do rzetelnej realizacji zadań dotyczących procesu naboru i

26

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

oceny wniosków mogłoby nastąpić w takim momencie wdrażania Programu, który wykraczałby poza apogeum
kumulacji naborów. Po trzecie wreszcie, zasygnalizowane potrzeby ewentualnego zwiększania liczby pracowników nie
odnoszą się do sytuacji stałego niedoboru, a jedynie momentów szczególnie dotkliwych i obciążających instytucje i
pracowników spiętrzeń. Ograniczenia te zostaną uwzględnione w procesie formułowania zaleceń dotyczących
rozwiązań kadrowo-administracyjnych, które zostaną przedstawione w części dotyczącej sposobu organizacji i
sprawności realizacji procesu wyboru projektów, gdyż to właśnie w odniesieniu do tego zagadnienia powinna być
przede wszystkim analizowana potencjału administracyjno-kadrowego instytucji zaangażowanych w omawiany
proces.
Ostatni aspekt oceny prawidłowości rozplanowania naborów dotyczy potrzeb i możliwości wnioskodawców.
Dotychczasowa perspektywa oceny odnosiła się bowiem przede wszystkim do perspektywy programowoinstytucjonalnej, a zwrócić trzeba uwagę, że nieprawidłowość rozplanowania naborów ze względu na jego
niedostosowanie potrzeb i możliwości potencjalnych beneficjentów może w sposób istotny zakłócić wdrażanie
Programu. Nim przejdziemy do omówienia wyników, które odnoszą się do opinii samych wnioskodawców na temat
rozplanowania naborów, należy zwrócić uwagę, że w procesie opracowywania harmonogramów przez IZ/IP
perspektywa wnioskodawców jest w różny sposób uwzględniana, na co wskazują wyniki badania jakościowego, gdzie
m.in. akcentowano kwestię konsultowania terminów naborów w formule ZIT/RIT z potencjalnymi wnioskodawcami,
czy np. takiego planowania naborów, by pozwalałby one wnioskodawcom na optymalne wykorzystanie rezultatów ich
wcześniejszych projektów (vide relatywnie wczesne ogłoszenie naboru dotyczącego wdrażania innowacji w MŚP, co
stwarzało możliwość wykorzystania wyników wcześniejszych projektów finansowanych na poziomie krajowym, które
dotyczyły prowadzenia prac badawczo-rozwojowych).
Na poniższym wykresie przedstawiono dane obrazujące rozkład opinii wnioskodawców odnoszących się do terminu
przeprowadzenia naboru (dotyczy naboru, w którym dany projektodawca składał swój wniosek).
Wykres 1. Ocena terminu przeprowadzenia naboru
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Zdecydowania większość (75,3%) badanych wnioskodawców nie zgodziło się ze stwierdzeniem, iż w ich przypadku
nabór wniosków powinien być przeprowadzony w późniejszym terminie, 71,3% respondentów nie wskazało natomiast
na potrzebę wcześniejszego przeprowadzenia naboru. Taki stan rzeczy wskazuje, iż dla większości badanych
wnioskodawców termin przeprowadzenia interesującego ich naboru był optymalny. W przypadku braku
przeświadczenia o optymalności terminu naboru, tylko niewiele częściej mamy do czynienia z przeświadczeniem o
zbyt późnym ogłaszaniu konkursów (23,7% badanych), niż z przeświadczeniem, że termin był zbyt wczesny (21%
badanych). Sytuacja ta oznacza, iż część beneficjentów śledząca pracę nad RPO WSL mogła już dysponować wiedzą o
dostępnych w ramach Programu interesujących ich instrumentach pomocowych – w związku z tym okres oczekiwania
na ogłoszenie konkretnego naboru może być faktycznie oceniany jako raczej zbyt długi, a opinia na temat terminu
przeprowadzenia naboru – krytyczna, poprzez wskazanie, iż nabór powinien był się odbyć wcześniej. Druga grupa
beneficjentów nie dysponowała prawdopodobnie wcześniej wiedzą o zakresie udzielanego wsparcia, w związku z
czym mogli oni uznać, iż nabór wniosków powinien być przeprowadzony w późniejszym terminie – tak, aby zapewnić
im optymalny czas na złożenie wniosku. Generalnie jednak, w oparciu o przedstawione dane należy stwierdzić, że z
punktu widzenia wnioskodawców terminy dotychczasowych naborów nie stanowiły problemu, co świadczy o
poprawności ich rozplanowania w aspekcie potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.
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Dodatkowym elementem – dokonywanej przez wnioskodawców – oceny prawidłowości rozplanowania naborów
wniosków była ocena wielkości alokacji finansowej w danym naborze, wraz z uwzględnieniem kwestii wymaganej
minimalnej wartości projektu w danym naborze.
Wykres 2. Ocena wielkości alokacji finansowej oraz minimalnej wartości projektu w naborach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

W przypadku 81% badanych wnioskodawców mamy do czynienia z brakiem zgody ze stwierdzeniem, iż minimalna
wartość projektu wymagana w danym naborze była zbyt wysoka, co w praktyce oznacza, że nie występował na dużą
skalę problem utrudnionego aplikowania o wsparcie ze względu na brak możliwości realizacji przedsięwzięcia o
7
określonej skali finansowej .
Co się natomiast tyczy oceny wielkości alokacji w danym naborze, to większość (59,7%) badanych wnioskodawców
zgodziło się ze stwierdzeniem, iż na dofinansowanie projektów w naborze powinna zostać przeznaczona większa pula
środków finansowych. Przeciwnego zdania była blisko jedna trzecia respondentów (30,3%). Wśród wnioskodawców
dominuje więc przekonanie o zbyt małej alokacji, jednak opinii tej nie można uznać za wystarczającą dla wyciągnięcia
wniosku, iż rzeczywiście alokacja została nieprawidłowo rozplanowana. Należy bowiem podkreślić, że inaczej oceniane
jest rozplanowanie alokacji przez wnioskodawców, a inaczej należy je ocenić z perspektywy IZ i całego Programu oraz
przyjętych założeń jego realizacji. W przypadku planowania alokacji na poziomie Programu ważne stają się czynniki
korespondujące z osiągnięciem sukcesu wdrażania Programu jako całości, a więc realizacją różnorodnych jego celów.
Mogą być to czynniki takie jak np. skala potrzeb w regionie, kosztochłonność przedsięwzięć realizowanych w danym
obszarze interwencji, czy ukierunkowanie strategiczne Programu. Z perspektywy wnioskodawcy prawidłowe
rozplanowanie alokacji, to takie które zapewni osiągnięcie sukcesu jego własnego przedsięwzięcia poprzez otrzymanie
dofinansowania. Biorąc pod uwagę, iż wraz ze wzrostem wielkości alokacji rośnie prawdopodobieństwo otrzymania
dofinansowania, wnioskodawcom często będzie zależało by alokacja była jak największa. Dodatkowym czynnikiem jest
tu możliwość występowania wśród wnioskodawców wąskiej perspektywy oceny, co oznacza, że mogą oni oceniać
alokację z perspektywy własnej branży / sektora / rodzaju podejmowanej działalności w przeświadczeniu, że to ona
jest z punktu widzenia rozwoju regionu kluczowa i zasługuje z tego powodu na szczególnie dużą pulę środków.
Uwzględniając powyższe, zidentyfikowane wśród większości wnioskodawców, przeświadczenie o zbyt małej alokacji
nie może być jedyną przesłanką o nieprawidłowym przypisaniu alokacji do poszczególnych naborów.
Analizowana wcześniej kwestia stoi w powiązaniu ze skalą ewentualnego faktycznego „niedoboru” alokacji w relacji do
potrzeb wnioskodawców. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku większości respondentów biorących udział w
badaniu CATI nie mieliśmy do czynienia z zakończeniem konkursu i ustaleniem listy podmiotów, które faktycznie
uzyskały dofinansowanie. W związku z tym, dla większości uczestników badania przekonanie o zbyt małej kwocie
alokacji nie mogło bazować na ich własnym doświadczeniu nieotrzymania środków finansowych pomimo spełnienia
kryteriów formalnych i merytorycznych. By w sposób rzetelny ocenić skalę wspomnianego „niedoboru” alokacji
konieczne jest zidentyfikowanie liczby wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania pomimo pozytywnego
wyniku oceny merytorycznej. Bazując na zestawieniu przekazanym przez Zamawiającego, które dotyczyło etapów
przeprowadzania oceny w ramach poszczególnych naborów stwierdzić należy, iż problem projektów, które nie
7

Nie można jednak tego wyniku traktować jako podstawy do wnioskowania o ogólnym braku bariery w absorpcji środków z RPO WSL 2014-2020
polegającej na zbyt dużej wymaganej wartości projektu. Pamiętać bowiem należy, że badanie CATI obejmowało jedynie faktycznych wnioskodawców,
dla których siłą rzeczy – skoro zdecydowali się na złożenie wniosku o dofinansowanie – minimalne wartość projektu nie stanowiła problemu.
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otrzymały dofinansowania w sytuacji pozytywnego wyniku oceny merytorycznej cechuje się niewielką skalą
występowania (48 przypadków wobec 1482 projektów z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej). Oznacza to, że
wynikający z powyższej opinii wnioskodawców postulat zwiększenia alokacji nie bazuje na rzeczywistej ocenie
realnego niedoboru kwoty alokacji w kontekście wszystkich podmiotów spełniających warunki otrzymania wsparcia,
ale raczej powiela schemat myślowy, w ramach którego występuje przekonanie, iż przeznaczonych do
rozdysponowania środków finansowych jest każdorazowo za mało. Dostępne dane potwierdzają tymczasem, że kwoty
alokacji przypisane do poszczególnych naborów były prawidłowe w kontekście realnej możliwości ich absorpcji przez
wnioskodawców.
O opinię na temat prawidłowości rozplanowania konkursów poproszono także przedstawicieli sektora doradczego.
Dostrzegając fakt kumulacji naborów jednocześnie wyrażali oni opinię, iż jest to trudne do uniknięcia, a jednocześnie,
że spiętrzenie to nie ma charakteru paraliżującego ich pracę. Jednocześnie jednak w badaniu firm doradczych
pojawiały się krytyczne opinie dotyczące nie tyle samego faktu kumulacji naborów, co jego momentu (ostatnie
miesiące roku), co jednak oceniano negatywnie raczej z perspektywy samych wnioskodawców, dla których może być
to trudny okres do skoncentrowania się na przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. W tym kontekście nie
powinny dziwić pojawiające się postulaty jeszcze większego niż do tej pory wyprzedzenia, z jakim przekazywana jest
informacja o planowanych w danym roku naborach. Chodziłoby tu o to, by ogłaszany harmonogram naboru
wniosków obejmował okres dłuższy niż 12 miesięcy, jak ma to miejsce obecnie, co ułatwiłoby wnioskodawcom
(szczególnie z sektora przedsiębiorstw) planowanie inwestycji.
Na zakończenie analiz dotyczących prawidłowości rozplanowania naborów warto także zwrócić uwagę na techniczny
aspekt rzeczonego planowania, tj. strukturę i zakres merytoryczny samego dokumentu, jakim jest harmonogram
naborów wniosków o dofinansowanie na dany rok. Choć „Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020” określa, że w przygotowywanych harmonogramach
naborów szczegółowość określenia terminu naboru powinna odnosić się przynajmniej do zakresu kwartalnego, to w
przypadku harmonogramów dotyczących RPO WSL 2014-2020 poziom szczegółowości jest większy – w aktualnej
wersji harmonogramu na rok 2016 (z dn. 26 lipca 2016 roku) operuje się terminami miesięcznymi, ew. podając
wariantowo dwa miesiące (lipiec/sierpień, listopad/grudzień itd.). Tego rodzaju rozwiązanie zwiększa precyzję
przekazywanych informacji, pozostawiając jednocześnie pewne pole manewru dla IOK, co do dokładnego terminu
rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, celowym byłoby poszerzenie zakresu informacji zawartych w harmonogramie
naborów poza minimum określone w „Ustawie…”, w szczególności o: wskazanie uprawnionych do aplikowania
kategorii wnioskodawców, co ma znaczenie w przypadku, gdy zaplanowane jest w danym naborze zawężenie
katalogu beneficjentów w stosunku do tego określonego w SzOOP (dotyczy sytuacji, gdy w momencie
przygotowywania harmonogramu znane są ewentualne wyłączenia); w przypadku zmian w harmonogramie
dotyczących anulowania zaplanowanych naborów – podawanie szczegółowych powodów odwołania naboru, gdy
„nabór został odwołany z przyczyn niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs” (pozwoliłoby to potencjalnym
wnioskodawcom samodzielnie monitorować, czy czynnik wcześniej uniemożliwiający przeprowadzenie naboru nadal
jest aktualny, czy też nie, co z kolei umożliwiałoby bardziej precyzyjne szacowanie możliwego terminu ogłoszenia
kolejnego naboru, a jednocześnie zwiększyłoby transparentność procesu planowania naborów).
Rekomendacja 4. Celowe byłoby wprowadzenie określonych modyfikacji do struktury i zakresu merytorycznego
publikowanych harmonogramów, które zwiększyłyby jego użyteczność dla wnioskodawców.
3.1.2

Transparentność, bezstronność i niedyskryminacyjność systemu wyboru i oceny projektów

W niniejszej części raportu dokonano analizy systemu wyboru i oceny projektów pod kątem jego transparentności,
bezstronności i niedyskryminacyjnego charakteru.
Nim przejdziemy do oceny tego, na ile kształt systemu wyboru i oceny projektów gwarantuje jego transparentność,
bezstronność i niedyskryminacyjny charakter, a tym samym – zapewnia transparentność, bezstronność i brak
dyskryminacji w ramach samego procesu oceny, należy przede wszystkim wskazać te elementy systemu, które są
zorientowane na zapewnienie rzeczonej bezstronności. Zobowiązania w tym zakresie nakładają na instytucje
zaangażowane w proces wdrażania RPO WSL 2014-2020 regulacje nadrzędne, ze szczególnym uwzględnieniem:
„Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020” oraz „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020”. W przywołanych „Wytycznych…”
(Rozdział 4 – „Ogólne warunki wyboru projektów”) zobowiązuje się IZ do przestrzegania następujących zasad podczas
procesu wyboru projektów:
a) Przejrzystość – rozumiana jako zapewnienie dostępu do informacji związanych z przebiegiem wyboru
projektów. Zasada ta jest realizowana co najmniej poprzez udzielanie na wniosek wnioskodawcy informacji o
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postępowaniu, jakie toczy się w odniesieniu do jego projektu, a także poprzez bieżące zamieszczanie na swojej
stronie internetowej informacji o etapie, na którym znajduje się dany konkurs lub innych informacji związanych
z jego przebiegiem (np. może to polegać na publikowaniu z wyprzedzeniem informacji dotyczących zmian
wcześniej wyznaczonych terminów zakończenia określonych etapów w konkursie);
b) Rzetelność – rozumiana jako obowiązek zgodnej z ustanowionymi regułami oceny każdego projektu. Zasada
ta jest realizowana co najmniej poprzez pisemne uzasadnienie wyniku oceny spełniania każdego z kryteriów,
które zostało ocenione negatywnie oraz w przypadku kryterium punktowego nie przyznano maksymalnej
możliwej do uzyskania liczby punktów. Każde uzasadnienie zawiera przynajmniej wskazanie wszystkich
okoliczności, które przesądziły o negatywnym wyniku oceny spełniania danego kryterium lub wskazanie
okoliczności uniemożliwiających przyznanie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów lub wskazanie
okoliczności, które zdecydowały o przyznaniu określonej liczby punktów;
c) Bezstronność – rozumiana jako zakaz indywidualnych preferencji w ramach grup czy typów wnioskodawców
dopuszczonych do ubiegania się o dofinansowanie. Zasada ta jest realizowana poprzez przygotowanie
kryteriów w taki sposób, aby ich stosowanie podczas wyboru projektów uniemożliwiało zastosowanie
indywidualnych preferencji o charakterze podmiotowym. Stosowanie innych preferencji, dotyczących np.
typów wybieranych projektów oraz grupowe preferencje o charakterze podmiotowym nie są zabronione, o ile
mają umocowanie w kryteriach. Dodatkowo zasada bezstronności odnosi się do stosowania mechanizmów
gwarantujących bezstronność osób uczestniczących w wyborze projektów. W stosunku do pracowników
właściwych instytucji włączanych do oceny projektów wymagane jest co najmniej wprowadzenie obowiązku
podpisywania przez nich oświadczenia o braku przesłanek do wyłączenia pracowników organu, o których
mowa w przepisach KPA odnoszących się do wyłączenia pracowników organu (art. 24 § 1 i 2 KPA). W
przypadku projektów własnych właściwej instytucji wniosek o dofinansowanie jest opracowywany i oceniany
przez różnych pracowników lub pracowników mających różnych bezpośrednich przełożonych. W stosunku do
ekspertów oznacza to złożenie przez nich oświadczenia dotyczącego bezstronności (…);
d) Równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania – rozumiany
jako obowiązek udostępnienia co najmniej na stronie internetowej właściwej instytucji informacji dotyczących
procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Zasada ta jest
realizowana także poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania w powyższym zakresie. Odpowiedzi te są
udzielane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki, ponadto w przypadku konkursów odpowiedzi te są dodatkowo
zamieszczane przez właściwą instytucję na stronie zawierającej informacje o tym konkursie (np. w postaci
załączonego pliku PDF, dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami). Co do zasady właściwa instytucja
powinna dążyć do bieżącego zamieszczania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące konkursu (chyba, że
odpowiedź polega wyłącznie na odesłaniu do właściwego dokumentu) bez konieczności informowania o
podmiocie je zgłaszającym. Jedynie w przypadku, gdy liczba pytań jest znacząca (tzn. negatywnie wpływa na
realizację podstawowych zadań właściwej instytucji) właściwa instytucja może ograniczyć się do publikowania
odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą
wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeśli zmiana odpowiedzi, nie wynika z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i
złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych
konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi;
e) Równe traktowanie wnioskodawców – rozumiane jako zakaz stosowania regulaminu konkursu, z
wyłączeniem kryteriów, w sposób skutkujący faworyzowaniem poszczególnych wnioskodawców kosztem
pozostałych wnioskodawców oraz dokonywania przez IOK zmian, które miałyby taki skutek. Wszelkie zmiany w
warunkach prowadzenia konkursu inne niż wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego
prawa powinny mieć charakter zmian na korzyść wnioskodawców i być stosowane jednakowo wobec
wszystkich wnioskodawców. Stosowanie tej zasady powinno być skorelowane ze stosowaniem zasady równego
dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
Powyższe zapisy stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie regulacji ustawowych zawartych w „Ustawie o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”, gdzie
stwierdza się w art. Art. 37. 1, iż: „Właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób
przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie
wyboru projektów do dofinansowania. W kontekście analizy zagadnienia transparentności i bezstronności systemu
wyboru projektów kluczowe znaczenie spośród powyższych zasad ma zapewnienie realizacji zasad: przejrzystości,
bezstronności, równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz
równego traktowania wnioskodawców. Zasada rzetelności natomiast jest istotna z punktu widzenia zapewnienia
obiektywnego przebiegu procesu oceny.
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Jeśli chodzi o realizację w ramach systemu wyboru i oceny projektów zasady transparentności to należy ją powiązać z
zasadą równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz zasadą
przejrzystości, gdyż w praktyce obie odnoszą się do kwestii udostępniania informacji, różny jest tylko jej zakres. W
pierwszym przypadku chodzi o dostępność informacji w szczególności na etapie przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, w drugim zaś – o dostępność informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach
prowadzonego naboru i oceny wniosków. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to będzie ona przedmiotem szczegółowej
analizy w kolejnym podrozdziale, który poświęcony będzie m.in. kwestii dostępności dla wnioskodawców wszelkich
informacji i dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prowadzonego naboru. W tym miejscu weryfikacji poddana
zostanie natomiast realizacja zasady przejrzystości.
Analizując poszczególne dokumenty regulujące funkcjonowanie systemu wyboru i oceny projektów zauważyć należy,
iż mamy do czynienia z podejściem „kaskadowym”, w ramach którego każdy kolejny poziom regulacji odzwierciedla
regulacje obowiązujące na poziomie wyższym. W rezultacie, powyżej scharakteryzowane regulacje wspólnotowe i
krajowe znajdują swoje odzwierciedlenie – poprzez bezpośrednie odwołanie do dokumentu źródłowego lub
przywołanie dokładnej treści określonej regulacji – w dokumentach programowych, następnie – dokumentach
regulujących funkcjonowanie poszczególnych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WSL, i wreszcie –
dokumentach regulujących sposób przeprowadzenia konkretnego naboru. Tego rodzaju podejście zapewnia spójność
szczegółowych regulacji realizacji zasady przejrzystości z obowiązującym stanem prawnym. Kluczowa pozostaje tutaj
jednak kwestia tego, na ile faktycznie obowiązujące regulacje zostają w sposób wyczerpujący opisane w dokumencie,
który z punktu widzenia wnioskodawcy ma znaczenie kluczowe i dla większości podmiotów aplikujących jest głównym
źródłem informacji na temat przebiegu poszczególnych etapów procedury oceny i wyboru projektów. We
wcześniejszym okresie wdrażania Programu struktura i zakres merytoryczny dokumentu, jakim jest regulamin
konkursu była zróżnicowana. W chwili obecnej mamy do czynienia z wystandaryzowanym wzorem regulaminu
konkursu, który obowiązuje we wszystkich prowadzonych naborach (bez względu na źródło finansowania). W
dokumencie tym realizacja zasady przejrzystości procesu wyboru i oceny projektów jest opisana w części „Procedura
oceny i wyboru projektów do dofinansowania”. W części tej jest każdorazowo opisywany szczegółowy przebieg
procesu oceny z wyszczególnieniem jego kluczowych etapów. Generalnie, zapisy te nie budzą wątpliwości w aspekcie
realizacji zasady przejrzystości, przy czym zwrócić należy uwagę na dwie kwestie różnicujące regulaminy dotyczące
naborów w ramach EFS i EFRR. Po pierwsze, w przypadku naborów dotyczących EFRR mamy do czynienia z
precyzyjnym określeniem trybu i terminów informowania wnioskodawców o wynikach poszczególnych etapów oceny:


w przypadku oceny formalnej: Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy za
pośrednictwem LSI, a w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie, również w formie pisemnej z
uzasadnieniem. Informacja zawiera pouczenie o przysługującym środku odwoławczym i nie stanowi decyzji w
rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 23)



w przypadku oceny merytorycznej: Informacja o wyniku oceny merytorycznej przekazywana jest wnioskodawcy za
pośrednictwem LSI, a w przypadku odrzucenia projektu, również w formie pisemnej z uzasadnieniem. Informacja
zawiera pouczenie o przysługującym środku odwoławczym i nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz 23).

Tego rodzaju zapisy nie zostały zawarte w treści regulaminów dotyczących naborów w ramach EFS, gdzie występuje
jedynie ogólna regulacja: IOK przekazuje niezwłocznie Projektodawcy pisemną informację, która zawiera co najmniej
wyniki oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem punktacji otrzymanej przez projekt lub informacji o
spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektu. W kontekście pełnej realizacji zasady przejrzystości za celowe
należy uznać takie uspójnienie zasad informowania wnioskodawców o wynikach oceny w ramach wszystkich naborów,
by miały one charakter obecnych zapisów regulaminów naborów dotyczących EFRR.
Po drugie, regulaminy naborów różnią się pod względem stopnia przejrzystości dotyczącego informacji o czasie
trwania procedury oceny złożonych wniosków. Informacje zawarte w regulaminach dotyczących EFRR mają pod tym
względem charakter bardziej ogólny informując jedynie o szacowanym terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz
możliwości wydłużenia trwania oceny w uzasadnionych przypadkach (nie precyzując jednak sformułowania
„uzasadnione przypadki”). Dokumentacja konkursowa naborów w ramach EFS jest pod tym względem bardziej
szczegółowa, co w rezultacie eliminuje ewentualne wątpliwości dotyczące ram czasowych naboru i jego
poszczególnych etapów. Regulaminy naborów projektów współfinansowanych ze środków EFS wskazują nie tylko
szacowany czas trwania konkursu, ale także zawierają „Schemat procesu oceny wniosków”, który zawiera algorytm
procesu oceny z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na poszczególne etapy/zadania procesu oceny, a także
określa logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi etapami/zadaniami procesu oceny. Dodatkowo, regulaminy te
zawierają informację o tym, dla jakiej liczby złożonych wniosków oszacowany został termin rozstrzygnięcia konkursu,
a część z nich także – jak będzie się on zmieniał w przypadku odpowiednio większej liczby wniosków złożonych w
danym naborze. Tego rodzaju rozwiązanie sprawia, iż z punktu widzenia wnioskodawcy przebieg całego procesu
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oceny jest bardziej transparentny i niebudzący wątpliwości, co do tego na jakim etapie oceny znajduje się w danym
momencie jego wniosek. Biorąc jednak pod uwagę, że takie precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych
etapów oceny może być w wielu przypadkach utrudnione (tym bardziej, że ten czas jest także uzależniony od innych
naborów i ewentualnej ich kumulacji) kluczowe znaczenie powinno mieć przede wszystkim określenie terminu
rozstrzygnięcia konkursu, nie zaś czasu trwania poszczególnych etapów.
Rekomendacja 5. Należy dokonać doprecyzowania i uspójnienia treści regulaminów naborów wniosków
dotyczących wsparcia z EFS i EFRR w tych aspektach, które dotyczą przejrzystości systemu wyboru projektów.
Szczególnie istotny dla realizacji zasady transparentności etap oceny to poinformowanie wnioskodawcy o wyniku
oceny po zakończeniu wszystkich jej etapów. Regulaminy naborów odzwierciedlają w tym przypadku regulacje
ustawowe dotyczące wymogu przekazania wnioskodawcy informacji „o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku
wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo
niespełnieniu kryteriów wyboru projektów”. Instrukcje Wykonawcze poszczególnych instytucji są w tej kwestii jeszcze
bardziej ogólne, informując jedynie o przekazaniu wnioskodawcy „pisma informującego o wynikach”. Dodatkowo,
praktyka poszczególnych Instytucji Organizujących Konkurs jest taka, by w przypadku oceny negatywnej przesyłać w
załączeniu do pisma obie karty oceny. Tego rodzaju rozwiązanie na pewno dodatkowo zwiększa przejrzystość całego
procesu oceny z punktu widzenia wnioskodawcy, ale jednocześnie wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu
jakości uzasadnień formułowanych w kartach oceny przez ekspertów (co będzie przedmiotem analizy w dalszej
części).
Kwestia transparentności była podejmowana także w badaniu osób zajmujących się oceną wniosków o
dofinansowanie. Co do zasady potwierdzono transparentność rozumianą jako zapewnienie dostępu do informacji na
temat przebiegu poszczególnych procedur składających się na przebieg procesu oceny i wyboru projektów.
Jednocześnie jednak, zwrócono uwagę na fakt, iż rzeczona transparentność jest częściowo zakłócona nie przez
wprowadzanie konkretnych ograniczeń, ale poprzez ogólną złożoność całego systemu, która jest bardzo duża:
[System] jest transparentny dla tych osób, które w to wejdą, dokładnie to przeczytają ze zrozumieniem, zapoznają się
może nawet nie ze wszystkimi, ale z większością powiązanych dokumentów. (FGI_9)
Innymi słowy, duża złożoność proceduralna i regulacyjna systemu może generować wrażenie ograniczonej jego
transparentności, wrażenie to jednak nie znajduje potwierdzenia w występowaniu faktycznych ograniczeń
transparentności systemu.
Drugą – obok omówionej powyżej zasady transparentności (przejrzystości) – zasadą stanowiącą przedmiot oceny w
niniejszej części raportu jest zasada bezstronności. Również i w tym przypadku, mamy do czynienia z podobnym
mechanizmem wypracowania sposobu jej realizacji w RPO WSL. Z jednej strony, mamy do czynienia z krajowymi
regulacjami, który nakładają na instytucje zajmujące się wdrażaniem Programu określone zobowiązania dotyczące
zapewnienia bezstronności procesu oceny, na co m.in. wskazuje, przywoływany wcześniej art. 37.1 „Ustawy o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”. Na poziomie
„Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” kwestia rzeczonej bezstronności przywołana jest
natomiast przede wszystkim poprzez jej doprecyzowanie (zgodnie z cytowanymi wcześniej zapisami zawartymi w
Rozdziale 4 przywołanego dokumentu). Zgodnie z tymi zapisami, zasada bezstronności powinna być regulowana i
przestrzegana w dwóch aspektach: formułowania kryteriów (w sposób zapewniający ich bezstronność) oraz
stosowania mechanizmów gwarantujących bezstronność osób uczestniczących w wyborze projektów (z
wyodrębnieniem mechanizmów dotyczących pracowników instytucji oraz ekspertów zewnętrznych). Jednocześnie,
zgodnie z zapisami rozdziału 7.3 „Ocena projektów” omawianych „Wytycznych…”: „wymogi, które muszą spełniać
wszyscy członkowie KOP, w tym dotyczące ich bezstronności oraz zobowiązania do zachowania poufności prac KOP oraz
danych i informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie” powinny zostać zawarte w Regulaminie KOP. Co
więcej, w części dotyczącej podpisania umowy z ekspertami wskazano, iż podpisanie przez każdego eksperta
deklaracji bezstronności jest warunkiem podpisania z nim umowy dotyczącej oceny wniosków w ramach konkretnego
naboru, dokonując jednocześnie rozróżnienia odnoszącego się do trybu konkursowego (w przypadku którego
deklaracja bezstronności dotyczy relacji eksperta ze wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie) i
pozakonkursowego (gdzie deklaracja bezstronności dotyczy relacji eksperta z konkretnym projektem). Warto przy tym
zauważyć, że zgodnie z zapisami „Wytycznych…” stwierdzenie przez właściwą instytucję okoliczności mogących budzić
wątpliwości, co do bezstronności eksperta nie musi automatycznie skutkować jego wyłączeniem z udziału w wyborze
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projektów. Instytucja może takiego wyłączenia dokonać, ale może także „ujawnić okoliczności budzące wątpliwości co
do bezstronności eksperta i nie wyłączać go z udziału w wyborze projektów”. Ma to uzasadnienie „w szczególności, gdy
ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i
oceniających ich projekty ekspertów jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział ekspertów w ocenie tych projektów
jest konieczny”.
Dodatkowym narzędziem kontroli procesu bezstronności oceny ma być także zobowiązanie do zamieszczania w treści
protokołu z prac KOP m.in. informacji o wszelkich ujawnionych wątpliwościach dotyczących bezstronności ekspertów,
co gwarantuje jawność wszelkich zidentyfikowanych w toku prac KOP nieprawidłowości związanych z kwestią
bezstronności ekspertów.
Opisane powyżej regulacje i zalecenia należy traktować zarówno jako wymagania minimalne nałożone na IZ w
zakresie zapewnienia bezstronności systemu wyboru i oceny projektów, ale także są one użytecznymi rozwiązaniami,
których wdrożenie gwarantuje, iż stworzony na potrzeby RPO WSL system wyboru i oceny projektów będzie się
cechował niezbędną bezstronnością. Przeprowadzona analiza dokumentów regulujących przebieg procesu oceny i
wyboru projektów (w zakresie EFS i EFRR) oraz analiza regulaminów konkursów potwierdziła, iż w ramach systemu
wyboru i oceny projektów powyższe regulacje są zachowane, tworząc tym samym odpowiednią „infrastrukturę”
proceduralną zorientowaną na zapewnienie skutecznej realizacji zasady bezstronności. W związku z powyższym
stwierdzić należy, iż na poziomie proceduralnym zostały podjęte niezbędne i właściwe działania zorientowane na
zapewnienie bezstronności systemu wyboru i oceny projektów. W badaniu jakościowym również zwracano uwagę, że
na poziomie proceduralnym sposób zapewnienia bezstronności w ramach RPO WSL został „skalibrowany” w sposób
optymalny i w pełni wykorzystujący dostępne w tym zakresie rozwiązania:
Moim zdaniem nie da się na poziomie dokumentacji zapewnić większej bezstronności. Obecnie sprowadza to się do
tego, czy dany ekspert, który podpisuje oświadczenie o bezstronności rzeczywiście jej dochowa, czy też nie. Bardzo
często grono ekspertów w danej dziedzinie jest tak wąskie i powiązania między nimi są tak duże, że właściwie to tylko
przyzwoitość ich ogranicza. Mówiąc krótko – nie uważam, że jest jakiś sposób na to, żeby zapewnić większą
bezstronność. Są wykluczane osoby powiązane z danym projektem. Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest wystarczające.
(IDI_10)
W powyższej wypowiedzi zasygnalizowano także, iż kwestia obowiązujących w Programie regulacji dotyczących
bezstronności oceny nie daje pełnej gwarancji realizacji tej zasady. Wydaje się jednak, że nie ma większych możliwości
niż stosowane obecnie, jeśli chodzi o zapewnienie bezstronności procesu oceny. Pamiętać dodatkowo należy, że
złożenie przez osobę oceniającą deklaracji bezstronności niezgodnej z prawdą wiąże się z poniesieniem
odpowiedzialności karnej i ten element powinien być traktowany jako kluczowy mechanizm zapewnienia
bezstronności osób zaangażowanych w proces oceny w danym naborze.
Osoby zajmujące się oceną wniosków podkreślały, że obowiązujące w ramach RPO WSL regulacje dotyczące
bezstronności procesu oceny są wystarczające i na poziomie proceduralnym nie mamy do czynienia z zaburzeniami w
zapewnieniu realizacji zasady bezstronności. Poza tym utrudnione byłoby wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w
tym zakresie, gdyż tak naprawdę ostatecznie czynnikiem warunkującym faktyczną bezstronność jest kwestia
uczciwości osób oceniających, która nigdy nie będzie możliwa do pełnej weryfikacji i kontroli:
[System] jest bezstronny. Natomiast stronniczości ludzkiej nie wyeliminujemy tym systemem. Zawsze będzie czynnik,
że ktoś będzie mógł ocenić na przykład ciut lepiej albo ciut gorzej [ocenić] zwłaszcza w przypadku kryteriów
otwartych. (FGI_4)
Jednocześnie jednak, zauważyć należy brak spójności w informowaniu wnioskodawców o stosowanych w ramach
naborów sposobach zapewnienia bezstronności. We wcześniejszym okresie wdrażania Programu, w części
regulaminów naborów pojawiała się przynajmniej ogólna informacja o zobowiązaniu się osób dokonujących oceny
wniosków do zachowania bezstronności i poufności, choć jednocześnie zauważyć należy, że nie były to przypadki
częste. Natomiast w obecnie obowiązującej, uspójnionej i wystandaryzowanej, wersji regulaminu naborów kwestia
zapewnienia bezstronności procesu oceny nie jest w ogóle podejmowana. Oczywiście – biorąc pod uwagę
wcześniejszą konkluzję o tym, iż na poziomie centralnych i regionalnych regulacji mamy do czynienia z ustaleniem
wymogu zapewnienia bezstronności procesu oceny – wnioskodawcy mogą pozyskać informację na temat tego, iż w
ramach RPO WSL rzeczona zasada jest realizowana. Wydaje się, że w przypadku zasady bezstronności równie ważne,
co faktyczne jej zagwarantowanie, jest także jej upowszechnianie, które pozwala zbudować wśród poszczególnych
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kategorii interesariuszy przekonanie o tym, iż proces wyboru i oceny projektów rzeczywiście cechuje się
bezstronnością. Z tego względu za celowe należałoby uznać włączenie w treść regulaminów naborów informacji o
sposobach zapewnienia bezstronności procesu oceny. Nie chodzi w tym przypadku o rozbudowany opis, jaki zawarty
jest np. w Regulaminie dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdzie kwestii
tej poświęcony jest cały § 8 Zasada bezstronności i poufności prac Komisji Oceny Projektów, ale zawarcie w regulaminie
naborów przynajmniej informacji o fakcie i sposobie zapewnienia bezstronności procesu oceny poprzez składanie
przez osoby zaangażowane w etap oceny formalnej i merytorycznej deklaracji/oświadczenia o bezstronności.
Natomiast same rozwiązania proceduralne dotyczące realizacji tej zasady nie wymagają w chwili obecnej modyfikacji,
czy doprecyzowania.
Dodatkowo, kwestia bezstronności, czy zapobiegania występowaniu konfliktowi interesów jest regulowana przez,
opracowane przez IZ RPO WSL: „Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych
środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Biorąc jednak, że nie jest to dokument
bezpośrednio dotyczący kwestii, z którymi powinien się zapoznać każdy wnioskodawca, w ramach rekomendowanego
upowszechnienia istniejących rozwiązań za celowe należałoby uznać większą popularyzację niniejszego dokumentu.
Rekomendacja 6. Należy położyć większy nacisk na upowszechnianie informacji o tym, w jaki sposób realizowana
jest w ramach naborów zasada bezstronności oceny.
Ostatni aspekt analizy w niniejszej części raportu dotyczy zapewnienia niedyskryminacyjnego charakteru
funkcjonowania systemu wyboru i oceny projektów. Chodzi w tym przypadku o zapewnienie równego traktowania
wnioskodawców, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ustanowionych w art. 7 i 8 „Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006”. Kluczowe znaczenie ma tutaj artykuł 7, który dotyczy
promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji i który określa, że:


„Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz
punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do
monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji”.



„Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie przygotowywania i
wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami”.

Analiza dokumentacji, której zapisy konstruują i regulują funkcjonowanie systemu wyboru i oceny projektów wykazała,
iż ww. zagadnienia właściwie nie są przedmiotem regulacji. Nie należy jednak uznawać tej sytuacji za świadczącą o
ewentualnych dysfunkcjach systemu wyboru i oceny projektów, a tym bardziej, że ten system ten cechuje się
charakterem dyskryminacyjnym, tzn. że w nierówny sposób traktuje poszczególne kategorie wnioskodawców. Sytuacja
ta wynika raczej z faktu, że kwestia ewentualnej dyskryminacji (nierównego traktowania) dotyczy przede wszystkim
kryteriów wyboru projektów, które mogą taki stan rzeczy generować. Znajduje to zresztą potwierdzenie w wynikach
analizy regulaminów naborów oraz wpisanych w nie kryteriów wyboru projektów, gdzie znaleźć można przykłady
takich kryteriów, które dotyczą zagadnień określonych w artykule 7 „Rozporządzenia…”. Uwzględniając ów fakt,
stwierdzić należy, iż to właśnie na etapie analizy kryteriów uzasadnione będzie dokonanie oceny pod kątem realizacji
zasad dotyczących promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Oddziaływanie systemu jest w tym
przypadku ograniczone, chyba, że generowałby on określone – i niewynikające z kryteriów – bariery w aplikowaniu o
wsparciu lub wywoływał określone – niezależne od kryteriów wyboru projektów – nierówności w ocenie. Podkreślić
jednak należy, że w przypadku systemu wyboru i oceny projektów RPO WSL 2014-2020 nie mamy do czynienia z taką
sytuacją.
Potwierdzają to także wyniki badania jakościowego realizowanego wśród osób oceniających wnioski, gdzie w
odpowiedzi na pytania o ewentualne dyskryminujące elementy systemu oceny i wyboru projektów przywoływano
rozwiązania w zakresie kryteriów, dotyczące np. premiowania podmiotów o określonym poziomie doświadczenia, czy
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odpowiednim potencjale finansowym. Tego rodzaju obostrzenia mogą być postrzegane jako dyskryminujące, ale przy
takim podejściu za dyskryminujące mogłaby zostać uznana większość kryteriów dostępowych, których rolą jest
każdorazowo określona selekcja przedsięwzięć i projektodawców. Jeśli jednak kryteria te odzwierciedlają specyfikę
wsparcia i są zorientowane na zapewnienie prawidłowego przebiegu wsparcia, to nie można ich traktować jako
elementu dyskryminującego.
Należy w tym miejscu dodatkowo podkreślić, że także pozytywnie oceniona realizacja zasady bezstronności i
transparentności pośrednio przyczynia się do zachowania niedyskryminacyjnego charakteru sytemu wyboru i oceny
projektów. Bezstronność oceny pozwala bowiem na uniknięcie problemu nieuzasadnionego preferowania określonych
projektów / podmiotów. Z kolei transparentność systemu nie stwarza sytuacji, w której pewne grupy / podmioty
byłyby dyskryminowane w dostępie do informacji o warunkach i przebiegu naboru.
Ewentualne problemy mające charakter techniczny dostrzeżono natomiast w odniesieniu do rozwiązań
informatycznych stosowanych w ramach RPO WSL. Zarówno bowiem witryna internetowa Programu (co – ze względu
na unifikację serwisów dotyczących RPO w Polsce – nie jest kwestią zależną od IZ RPO WSL), jak i system
informatyczny stworzony na potrzeby Programu, poprzez brak rozwiązań i udogodnień adresowanych do osób
niepełnosprawnych może generować pewne ograniczenia w dostępności dla osób niepełnosprawnych, które
chciałyby pozyskać określone informacje, czy też prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie.
Dotychczasowa analiza obejmowała obowiązujące w ramach RPO WSL regulacje zorientowane na zapewnienie
transparentności i bezstronności systemu wyboru i oceny projektów. Istotnym aspektem oceny powinna być jednak
także perspektywa innych kategorii interesariuszy procesu wdrażania Programu. Jest to o tyle istotne, że negatywny
sposób postrzegania takich wymiarów systemu jak: transparentność, bezstronność, czy niedyskryminacyjny charakter,
mogą nie tylko wpływać na ogólną ocenę całego RPO, ale także mogą ograniczać skłonność do ponownego
aplikowania o wsparcie, a także wzmacniać negatywne nastawienie wobec wyników procedury naboru i wyboru
projektów, szczególnie w sytuacji, gdy dla danego wnioskodawcy wynik ten jest niekorzystny. Na poniższym wykresie
przedstawiono zestawienie opinii wnioskodawców dotyczących powyższych kwestii.
Wykres 3. Opinie o jawności, bezstronności i niedyskryminacji systemu wyboru projektów

system jest niedyskryminujący

64,7%

system jest bezstronny

55,7%

system jest w pełni jawny

55,0%

0%
tak

nie

20%
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14,7%

24,3%

29,7%

32,0%

40%

60%

13,0%

80%

100%

nie wiem | trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Zdecydowana większość (64,7%) badanych wnioskodawców wyraziło opinię, iż w system wyboru projektów nie ma
charakteru dyskryminującego, przeciwnego zdania było 11% badanych, a 24,3% z nich nie potrafiło ocenić, czy
dyskryminacja w ramach systemu wyboru projektów występuje. Jako przejawy występowania dyskryminacji najczęściej
wymieniano:


preferowanie podmiotów o długim okresie funkcjonowania na rynku,



preferowanie podmiotów średnich i dużych (trudniej jest uzyskać dofinansowanie małym podmiotom),



preferowanie podmiotów z województwa śląskiego,



preferowanie podmiotów o wysokich przychodach,



preferowanie podmiotów mających już doświadczenie w realizacji projektów,



preferowanie projektów partnerskich,



preferowanie projektów składanych przez podmioty publiczne,



niedostosowanie narzędzi aplikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. bardzo słabo widzących).
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W praktyce więc znajduje swoje potwierdzenie wcześniejszy wniosek o tym, iż sam system wyboru i oceny projektów
raczej nie może generować problemu dyskryminacji – zdecydowana większość przywołanych uzasadnień odnosi się
bowiem do mechanizmów, które (jeśli faktycznie występują i oddziałują na proces oceny), to poprzez kryteria wyboru
projektów. Właściwie tylko ostatnie uzasadnienie nie odnosi się do kwestii regulowanych kryteriami wyboru
8
projektów . Zidentyfikowany stan rzeczy stanowi także pośrednie potwierdzenie, iż z punktu widzenia wnioskodawców
trudne jest oddzielne traktowanie systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów. Większą świadomość
wyrażali w tym zakresie przedstawiciele firm doradczych, którzy dostrzegając niektóre z powyżej wymienionych
problemów nie utożsamiali ich z ewentualnymi nieprawidłowościami samego systemu wyboru i oceny projektów:
Czasami są konkursy, które dyskryminują w jakiś sposób większe czy mniejsze przedsiębiorstwa, bądź zajmujące się
taką a nie inną działalnością. Ale to już są same konkursy. Natomiast wybór – wydaje mi się, że tutaj też można w
miarę dobrą ocenę przyznać jeśli chodzi o kwestię dyskryminacji. (Firma_2)
Nieco mniejszy odsetek badanych (55,7%) wskazał na bezstronność systemu, podczas gdy przeciwnego zdania było
14,7% badanych. Jako powody braku bezstronności systemu wyboru projektów wskazywano najczęściej


niewystarczającą wiedzę ekspertów oceniających wnioski,



uzgadnianie oceny przez ekspertów oceniających wnioski,



subiektywność w ocenie wniosków,



niejednoznaczność kryteriów wyboru projektów,



brak uzasadnienia oceny projektu,



preferowanie przez oceniających niektórych funkcjonujących na rynku podmiotów (najczęściej dużych).

Warto przy tym zauważyć, że aż 29,7% respondentów nie potrafiło ocenić, czy system wyboru cechuje się
bezstronnością. Wynik ten traktować należy jako dodatkowe uzasadnienie dla wcześniejszej rekomendacji dotyczącej
podjęcia działań zorientowanych na większe upowszechnienie stosowanych mechanizmów zapewnienia bezstronności
procesu oceny.
Podobny, jak w przypadku oceny bezstronności, odsetek badanych (55%) potwierdził, iż z ich punktu widzenia system
wyboru projektów jest w pełni jawny. Przeciwnego zdania było 32% badanych, przy 13% niepotrafiących określić, czy
system wyboru jest jawny, czy też nie. Oznacza to, że kwestia jawności procesu oceny w największym stopniu spośród
trzech ocenianych zagadnień wywołuje krytyczne opinie wśród wnioskodawców. Jako powody braku jawności
wskazywano najczęściej:


brak informacji o przebiegu oceny (brak pełnej argumentacji wybranych projektów, brak publikacji kart oceny
merytorycznej, brak informacji o ilości uzyskanych przez wnioskodawcę punktów, brak uzasadnienia nt. ilości
punktów przyznanych za poszczególne kryteria),



brak informacji o tym, kto oceniał wniosek,



sposób sformułowania kryteriów oceny projektów (uznano je za niejednoznaczne i nieprecyzyjne – dające
oceniającym możliwość subiektywnej i stronniczej oceny),



niejasność dokumentów regulujących proces wyboru projektów,



brak możliwości uczestnictwa w procesie oceny wniosku,



brak informacji nt. pozostałych złożonych w ramach konkursu wniosków (kwestii merytorycznych i
finansowych).

Część z powyższych wskazań trudno byłoby przełożyć na określone zmiany w zakresie przebiegu procesu oceny i
wyboru projektów, trudno bowiem np. oczekiwać, by ujawniane były osoby oceniające dany wniosek, czy też że
wnioskodawca uczestniczyłby w samym procesie oceny (poza składaniem wyjaśnień, czy ewentualnym uczestnictwie
9
w panelu członków KOP/ekspertów , jeśli taka formuła byłaby przewidziana w danym naborze). Na pewno jednak, w
kontekście powyższych wyników jeszcze większego znaczenia nabierają wcześniejsze zalecenia o zapewnieniu pełnej

8

Wspomniany problem zostanie uwzględniony w części poświęconej analizie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających proces oceny i
wyboru projektów.
9

Panel członków KOP/ekspertów – procedura dokonywania wspólnej oceny przez członków KOP umożliwiająca dokonywanie porównań pomiędzy
projektami.
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jawności informacji dotyczących wyników poszczególnych etapów oceny, w tym: o przekazywaniu po zakończeniu
oceny merytorycznej wypełnionych kart oceny dla projektu wnioskodawcy.
3.1.3

Sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów w kontekście celów działań
Programu Operacyjnego

W ramach niniejszej części raportu poddano analizie i ocenie sposób organizacji i sprawność realizacji procesu
wyboru projektów w kontekście celów działań Programu Operacyjnego. Analiza objęła w tym przypadku trzy główne
bloki tematyczne:


ogłoszenie naboru (w tym: dostępność informacji, czytelność i poprawność merytoryczna dokumentacji
stosowanej w ramach naborów, trafność zakresu i treści regulaminów naborów w kontekście celów działań
Programu, zakres wymaganych dokumentów),



nabór wniosków (w tym: czas na składanie wniosków, potencjał administracyjny instytucji dokonujących
naboru),



ocena i wybór projektów (w tym: potencjał administracyjny i ekspercki, czas oceny, metody oceny,
rekrutacja i system motywacyjny członków Komisji Oceny Projektów, proces zatwierdzania wyników).

Nim przejdziemy do szczegółowej analizy każdego z trzech powyższych aspektów sposobu organizacji i sprawności
realizacji procesu wyboru projektów warto przywołać ogólną opinię przedstawioną w badaniu jakościowym, która
wskazuje na zasadniczą różnicę pomiędzy poprzednim i obecnym okresem finansowania, która z kolei stanowi
kluczowy czynnik wpływający na sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów:
Ta perspektywa jest dużo cięższa moim zdaniem, dużo trudniejsza, jest więcej wymogów do spełnienia, trudniejsze
interpretacje w zakresie aktów prawnych, którymi dysponujemy, różnorodność postępowania różnych instytucji
wdrażających, ogłaszających konkursy, różne podejście. Widzimy to na przykładzie naszych wnioskodawców, którzy
aplikują do różnych województw – jeden zapis, a różnie interpretowany przez różne instytucje. (IDI_13)
My podejmujemy takie próby, ale wydaje mi się, że jednak nie jest możliwe całkowite dostosowanie systemu oceny,
czy systemu kryteriów. Pewne schematy się sprawdziły i szkoda je zmieniać, jeżeli już coś mamy przećwiczone. Jest to
też wygoda beneficjentów. Beneficjenci częściowo się powtarzają, ale są beneficjenci, którzy bardziej aplikują w EFS i
są tacy, którzy aplikują bardziej w EFRR i do pewnych rzeczy są przyzwyczajeni. My na pewno też. Ale na pewno i
specyfika tych projektów i obszarów determinuje pewne kwestie. (…) Na pewno nie da się dojść do jednego systemu.
(IDI_20)
Obecny zakres RPO WSL i przyjęty system jego wdrażania, wraz z systemem wyboru i oceny projektów, musi więc
przede wszystkim uwzględniać wewnętrzną różnorodność Programu oraz – wynikającą z tego – różnorodność
instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Programu. Poza tym, odrębność instytucjonalna i proceduralna może
generować nie tylko niejasności dla wnioskodawców, ale także określone koszty transakcyjne w relacjach pomiędzy
poszczególnymi instytucjami. Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, w kontekście zapewnienia optymalnego
sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru projektów kluczowe znaczenie ma nie tylko faktyczny
charakter i formuła obowiązujących regulacji i procedur składających się na system wyboru i oceny projektów, ale
także – w miarę możliwości – ich spójny charakter pomiędzy poszczególnymi instytucjami, czy szerzej – pomiędzy
interwencją finansowaną z EFS i EFRR.
We wszystkich trzech analizowanych aspektach sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru projektów
za kluczową dla ostatecznej oceny uznać należy perspektywę wnioskodawców. Wynika to z faktu, że to właśnie dla tej
kategorii interesariuszy procedury i regulacje dotyczące każdego z trzech wyróżnionych etapów procesu wyboru
projektów mają znaczenie decydujące, tak dla podjęcia decyzji o aplikowaniu o wsparcie w ramach RPO WSL, jak i
prawidłowości podejmowanych działań, w przypadku gdy dany podmiot decyduje się składać w konkretnym naborze
wniosek o dofinansowanie.
3.1.3.1

Ogłoszenie naboru

Na poniższym wykresie przedstawiono opinie wnioskodawców dotyczące etapu ogłoszenia naboru.
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Wykres 4. Opinie wnioskodawców o ogłoszeniu o naborze oraz dokumentacji konkursowej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; zapoznanie się z ogłoszeniem - n=300, ocena ogłoszenia: Łatwość
znalezienia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej RPO - n=287; Poprawność informacji (brak błędów) w ogłoszeniu i dokumentacji - n=277;
Czytelność ogłoszenia o naborze i dokumentacji konkursowej - n=289; Zrozumiałość informacji w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej - n=289;
Precyzyjność informacji w ogłoszeniu o naborze i dokumentacji konkursowej - n=289; Wyczerpujący charakter informacji w ogłoszeniu i dokumentacji n=285; pytanie zadawane osobom, które wskazały na zapoznanie się z ogłoszeniem; z analizy wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć”

Prawie wszyscy (96,7%) spośród badanych wnioskodawców zapoznali się z ogłoszeniem o naborze oraz załączoną do
10
niego dokumentacją konkursową, co nie tylko świadczy o właściwym podejściu i przygotowaniu do aplikowania , ale
także stanowi uwiarygodnienie szczegółowych opinii na temat treści ogłoszenia i dokumentacji konkursowej.
Generalnie, dość wysoko oceniona została łatwość znalezienia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej RPO
(4,34 na pięciostopniowej skali), poprawność informacji w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej (średnia ocena
4,25) oraz czytelność ogłoszenia o naborze i dokumentacji konkursowej (średnia ocena 4,19). Jeśli chodzi o pierwszą i
trzecią wspomnianą kwestię, to należy w tym miejscu podkreślić użyteczność strony internetowej Programu, która w
sposób przejrzysty prezentuje treść samego ogłoszenia o naborach, a także umożliwia łatwą identyfikację
konkretnego ogłoszenia poprzez dostępny w ramach witryny internetowej mechanizm wyszukiwawczy. Wysoka ocena
poprawności informacji w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej również nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę, że
– po pierwsze – dokumentacja konkursowa publikowana na stronie internetowej jest wcześniej szczegółowo
weryfikowana, co ogranicza ryzyko błędów formalnych, czy merytorycznych. Po drugie, znaczna część dokumentacji
konkursowej, w tym: większość załączników, nie jest przygotowywana odrębnie na potrzeby każdego konkursu, lecz
stanowi katalog gotowych dokumentów lub ich wzorów, które są załączane do pakietu aplikacyjnego w danym
naborze. Największy stopień unikalności dotyczy regulaminu naboru, choć i ten w dużej mierze zawiera zapisy
zaczerpnięte z innych dokumentów, a dodatkowo od pewnego momentu każdorazowo przygotowywany jest on na
jednolitym wzorze dla EFS i EFRR, co także ogranicza ryzyko ewentualnych błędów.
Nieco niższe niż w wymienionych wcześniej aspektach, lecz wciąż generalnie pozytywne, noty, dotyczą: oceny
zrozumiałości informacji w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej (średnia ocena 3,85), precyzyjności informacji w
ogłoszeniu o naborze i dokumentacji konkursowej (3,77) oraz wyczerpującego charakteru informacji (średnia ocena
3,76). Mamy więc do czynienia z sytuacją w której ogłoszenie o naborze i dokumentacja konkursowa zostały w
bardziej podstawowych wymiarach oceny (poprawność merytoryczna, dostępność, czytelność) ocenione relatywnie
lepiej niż w tych aspektach, które dotyczą kwestii bardziej złożonych i zniuansowanych (zrozumiałość, precyzyjność,
zakres merytoryczny), ale które dla ogólnej oceny użyteczności mają tak samo duże znaczenie. Innymi słowy, w
oparciu o powyższe dane należałoby stwierdzić, że wnioskodawcy nie dostrzegają rażących i fundamentalnych błędów
ogłoszenia o konkursie i dokumentacji konkursowej, a jeśli dostrzegają określone słabości, to odnoszą się one do
kwestii mniej oczywistych.

10

Nie weryfikujemy w tym miejscu kwestii skuteczności zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową, rozumianą jako pozyskanie i
zrozumienie wszystkich istotnych informacji dotyczących prowadzonego naboru.
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Osoby, które nie oceniły wysoko ogłoszenia o naborze i dokumentacji konkursowej (oceniły ją na mniej niż 4 na
pięciostopniowej skali) proszone były o wskazanie elementów dokumentacji, które stały się powodem niskiej oceny. I
tak, jako dokumenty niezrozumiałe wskazano: regulamin konkursu oraz instrukcję wypełniania wniosku o
dofinansowanie, co jest o tyle niepokojące, że z punktu widzenia wnioskodawcy są to dwa najistotniejsze elementu
pakietu aplikacyjnego. Ponadto mało zrozumiałe okazały się: (1) kryteria wyboru projektów, (2) definicje wskaźników,
(3) proces dokumentowania inwestycji, (4) zagadnienia dotyczące: wskaźników horyzontalnych, kosztów
kwalifikowalnych, pomocy publicznej i kompleksowości wsparcia dla grupy docelowej projektu oraz (5) kwestie
związane z przesyłaniem wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.
Jako dokumenty nieprecyzyjne wskazano (podobnie jak w przypadku niezrozumiałości): regulamin konkursu oraz
instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Do informacji zawartych w ogłoszeniu o naborze oraz
dokumentacji konkursowej, które okazały się nieprecyzyjne, należą z kolei:


kwestie związane ze składaniem wniosku o dofinansowanie (m.in. informacje określające kto może aplikować
o wsparcie, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady składania wniosku o dofinansowanie, załączniki,
system LSI, termin związania złożonym wnioskiem, nawiązanie we wniosku do innych dokumentów
programowych),



kwestie finansowe (budżet projektu, wynagrodzenia, katalog kosztów kwalifikowalnych, wkład własny,
potencjał finansowy, wysokość obrotów podmiotów aplikujących),



wskaźniki,



informacje o zasadach stosowanych przez osoby oceniające wnioski o dofinansowanie,



dokumentacja potwierdzająca innowacyjność projektu,



kwestie związane z organizacją szkoleń i kursów,



zagadnienia związane z grupą docelową projektu.

Natomiast za informacje mało wyczerpujące (w ogłoszeniu i dokumentacji) uznano: opisy dotyczące kosztów
kwalifikowalnych, zmiany wprowadzane w regulaminy konkursów, zasady oceny wniosków, opis dopuszczalnych w
ramach projektu form wsparcia, kwestie zasad horyzontalnych, informacje o obrotach przedsiębiorstwa, kryteria
wyboru projektów i wskaźniki oraz sposób zamieszczania załączników. Beneficjentom brakowało także wzoru umowy
oraz szczegółowych informacji w zakresie uprawnień do składania wniosków.
Raczej pozytywnie kwestię dostępności i jasności informacji na etapie ogłoszenia naboru ocenili przedstawiciele
sektora doradczego:
Dostępność tych informacji [jest poprawna]. Na stronie RPO WSL jest jasno wskazane, kiedy jest dany nabór, od kiedy
do kiedy. (Firma_1)
[Dokumentacja konkursowa] jest dosyć czytelna. Teraz jeszcze bardziej się to poprawiło, gdyż w regulaminie
konkursów już są pewne dodatkowe informacje, których trzeba byłoby wcześniej osobno szukać. (Firma_3)

Wykres 5. Dostrzeganie dokumentów zbędnych wśród wymaganych do złożenia
9,7%

15,7%

tak

nie
nie wiem | nie pamiętam

74,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Zdecydowana większość (74,7%) beneficjentów uznała, iż dokumenty składane w aplikacji o środki unijne w ramach
RPO WSL to dokumenty niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu naboru wniosków i ich późniejszej
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oceny. Jedynie 15,7% badanych dostrzega wśród dokumentów wymaganych do złożenia dokumenty zbędne. Należą
do nich: deklaracje PIT, formularz pomocy de minimis, wpis do CEIDG, analiza finansowa (kapitał obrotowy, luki
finansowania, rachunek zysków i strat), decyzje środowiskowe, oświadczenie dotyczące wód gruntowych,
pełnomocnictwo dla partnera projektu, promesa bankowa, status przedsiębiorstwa oraz zaświadczenie o
niekaralności.
W kwestii dokumentacji wymaganej do złożenia na etapie aplikowania o wsparcie szczególnie należy zwrócić uwagę
na podejmowane przez instytucje wdrażające Program działania dotyczące uproszczenia i ograniczenia liczby i
zakresu dokumentacji, przynajmniej na etapie aplikowania o wsparcia. Jednym z istotniejszych rozwiązań
zorientowanych na tego rodzaju uproszczenie była rezygnacja w wybranych obszarach interwencji z konieczności
składania studium wykonalności w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie. Rezygnacji tej towarzyszyło
wprowadzenie dodatkowych elementów do treści wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR, tak by możliwe było
pozyskanie najważniejszych informacji dotychczas zawartych w studium wykonalności, a które są niezbędne dla
rzetelnej oceny wniosku. Częściowo rozwiązanie to było motywowane przekonaniem o względnie niskiej jakości
przedkładanych studiów wykonalności, a przy tym – poza uproszczeniem procedury naboru – uzyskano pozytywny
efekt w postaci wyeliminowania ryzyka ewentualnych niespójności pomiędzy treścią wniosku o dofinansowanie a
informacjami zawartymi w studium wykonalności.
Znaczna część wymaganej od wnioskodawców dokumentacji nie wymaga przygotowywania określonych dokumentów
wyłącznie na potrzeby naboru, są to bowiem niejednokrotnie dokumenty będące w dyspozycji wnioskodawcy (np.
potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, czy jego status prawny). Niemniej jednak mamy do czynienia także
i z dokumentami, które są najczęściej przygotowywane wyłącznie na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie.
Takim dokumentem jest np. opinia o innowacyjności, co jest o tyle istotne, że ma ona charakter obligatoryjnego
załącznika w Działaniu 3.2 Innowacje w MŚP, w którym mamy do czynienia z dużą liczbą składanych wniosków. Po
pierwsze, dokument ten wymaga przygotowania przez instytucję zewnętrzną, co wiąże się najczęściej z określonymi
kosztami dla przedsiębiorcy. Po drugie, choć dokument ten ma charakter obligatoryjny, to jednak jakość
przedkładanej dokumentacji tego typu jest bardzo różna, co częściowo może wynikać z braku jednoznacznych
11
wymogów co do zawartości merytorycznej takiego dokumentu .
Szczególnym wariantem wymaganych dokumentów aplikacyjnych są oświadczenia. W większym stopniu stanowią one
element wymaganej dokumentacji w ramach EFS niż EFRR, w obu jednak przypadkach mogą stanowić formę
upraszczania procesu przygotowywania wniosku, a także późniejszej weryfikacji składanej dokumentacji przez osoby
dokonujące oceny (w szczególności: formalnej). Jednocześnie jednak generują one ryzyko nieskutecznego
zweryfikowania określonych informacji dotyczących wnioskodawcy:
Wiadomo, że z oświadczeniami bywa różnie. Instytucja Zarządzająca przyjmuje za prawdziwe oświadczenie
beneficjenta.(…) Potem się okazuje, że jeden, dwa, trzy projekty nie spełniając pewnych kryteriów niestety, nie mogą
być dofinansowane czy są obcinane środki co do kwalifikowalności i potem realizacja wskaźników i założeń może być
trudniejsza. (IDI_6)
Z oświadczeniami jest taki problem, że wnioskodawca, który jest bardzo zdeterminowany na otrzymanie środków na
pewno każde oświadczenie podpisze. Natomiast nie zawsze ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Albo coś może
się w przyszłości zmienić, jakieś założenia mogą się zmienić. Oświadczenia nie zawsze zdają egzamin i my ciągle
próbujemy wypracować złoty środek pomiędzy tym, co musimy mieć udokumentowane, a co możemy przyjmować
jako oświadczenie. Zmierzamy owszem do tego, żeby jednak nie obciążać w jakiś sposób administracyjnie innych
instytucji, żeby wydawały różnego rodzaju zaświadczenia, czy żeby wnioskodawca zdobywał jakieś dodatkowe
dokumenty. Staramy się, żeby maksymalnie to, na co możemy sobie pozwolić było jednak oceniane na podstawie
oświadczeń. Natomiast nie możemy zawsze sobie pozwolić, żeby wnioskodawca oświadczył wszystko. Musimy część
dokumentów zweryfikować. Z oświadczeniami zawsze jest problem. Jest to uproszczenie, które niestety potem
generuje problemy. (IDI_17)
Co więcej, w niektórych przypadkach zastąpienie określonego rodzaju dokumentacji oświadczeniami jest niemożliwe
(np. w odniesieniu do dokumentacji technicznej składanej w przypadku projektów infrastrukturalnych). Celowe byłoby
natomiast obecnie podejmowanie dwojakiego rodzaju działań: zobowiązanie wnioskodawców do dostarczenia
określonej dokumentacji na etapie podpisywania umowy, nie zaś składania wniosku o dofinansowanie oraz
11

Kwestia ta zostanie dodatkowo podjęta w części poświęconej zdolności systemu wyboru i oceny projektów do identyfikacji i selekcji projektów
innowacyjnych.
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zwiększanie skuteczności i wiarygodności składanych oświadczeń. Zaś w dalszej perspektywie czasowej i przy
potwierdzeniu skuteczności działań uwiarygodniających składane oświadczenia – rozważenie możliwości dalszego
poszerzania zakresu oświadczeń, być może także na etapie podpisywania umowy.
Rekomendacja 7. W pierwszej kolejności należy wdrożyć rozwiązania minimalizujące ryzyka wynikające z bazowania na treści
oświadczeń oraz rozważyć możliwość przesunięcia części wymaganej dokumentacji na etap podpisywania umowy (a na etapie
składania wniosku – ograniczenia się do złożenia oświadczenia). W dalszej perspektywie, i przy potwierdzonej skuteczności
proponowanych działań zwiększających rzetelność i restrykcyjność składanych oświadczeń, możliwe byłoby rozważenie
ewentualnego dalszego poszerzania zakresu ich obowiązywania, także na etapie podpisywania umowy.

Analizując powyższe wyniki trzeba przede wszystkim podkreślić, że całość regulacji dotyczących procesu aplikowania
o wsparcie, w tym treść dokumentacji konkursowej i zakres wymaganych dokumentów podlegała w dotychczasowym
procesie wdrażania Programu różnego rodzaju zmianom, co zresztą może generować określone trudności (np.
dotyczące bazowania przez wnioskodawców na dokumentacji nieaktualnej w efekcie samodzielnego identyfikowania
niezbędnych dokumentów, a nie wykorzystywania wyłącznie tych wersji dokumentów, które stanowią załącznik do
regulaminu danego naboru). Sam regulamin konkursu, który budzi wśród wnioskodawców największe wątpliwości
podlegał zmianom, a jednocześnie w ramach wcześniejszych naborów (w których uczestniczyła większość
wnioskodawców biorących udział w badaniu CATI) funkcjonowały różne wzory regulaminów dla naborów w ramach
EFS i EFRR. W chwili obecnej wzór regulaminu został uspójniony i wystandaryzowany, co powinno zwiększyć tak jego
czytelność, jak i wyczerpujący charakter zawartych w nim informacji. Wcześniej, nie tylko poszczególne regulaminy
znacząco się różniły, ale jednocześnie regulaminy dotyczące EFRR bazowały przede wszystkim na odwoływaniu się do
poszczególnych załączników, nie zaś zawieraniu istotnych informacji w samej treści regulaminu. Skutkowało to
mniejszą objętością samego dokumentu, ale jednocześnie prowadziło do paradoksalnych sytuacji, iż w treści
regulaminu nie było np. informacji o kryteriach wyboru projektów. Z tego względu działania zmierzające do
uspójnienia struktury i zakresu merytorycznego regulaminu konkursu ocenić należy jak najbardziej pozytywnie,
podkreślając jednocześnie, iż powinny one być nadal kontynuowane – wcześniej zwrócono uwagę na potrzebę
uspójnienia informacji dotyczących przebiegu oceny i zapewnienia zasady bezstronności, dodatkowo można w tym
miejscu zwrócić uwagę chociażby na kwestię włączenia w treść regulaminu pełnej informacji o załącznikach do niego.
To, że generalnie wnioskodawcy pozytywnie oceniają etap ogłoszenia naboru, potwierdzają także opinie
przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Programu, którzy zwracali uwagę, że ewentualne
pojawiające się pytania ze strony wnioskodawców na etapie ogłoszenia naboru nie dotyczyły zasadniczych elementów
procedury naboru, czy też nie wynikały z braku jakichś podstawowych informacji w dokumentacji konkursowej, ale
kwestii szczegółowych odnoszących się przede wszystkim do sposobu uwzględnienia specyfiki własnego projektu w
ramach obowiązujących regulacji konkursowych:
Jeżeli pojawiają się jakieś pytania, to są to bardziej pytania szczegółowe dotyczące ewentualnie określonych kwestii
merytorycznych. (IDI_1)
Beneficjenci bardziej dzwonią do nas dopytując o szczegóły pewnych zapisów. Jeżeli nie do końca na przykład
rozumieją pewne zapisy, czy coś jest dla nich niejasne i chcą dopytać, to wtedy dzwonią i uszczegóławiają te wszystkie
informacje, które czasami w ogłoszeniach i regulaminach są informacjami ogólnymi. (IDI_6)
Pytania, które do nas są skierowane raczej wiążą się z jakimiś wątpliwościami interpretowania treści, które są zawarte
właśnie w ogłoszeniach. (IDI_17)
Kwestia pytań ze strony wnioskodawców powiązana jest z funkcjonowaniem w ramach witryny internetowej RPO WSL
sekcji „Często zadawane pytania”, która stanowi użyteczne narzędzie upowszechniania informacji użytecznych dla
wnioskodawców na etapie naboru wniosków. Informacje tam prezentowane są podzielone tematycznie, z
wyodrębnieniem pytań dotyczących poszczególnych naborów, czy Działań/Poddziałań. Dla zapewnienia pełnej
użyteczności i funkcjonalności tego narzędzia uzasadnione byłoby jednak wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności,
jaką jest przeszukiwanie treści pytań i odpowiedzi. Dodatkowo należy w sposób bardziej precyzyjny klasyfikować
problematykę poszczególnych grup pytań (w chwili obecnej filtrowanie pytań i odpowiedzi ze względu na tematykę
pytania nie działa w pełni skutecznie).
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W związku z wprowadzeniem standaryzacji treści regulaminów naborów, które m.in. obejmowało włączenie w zakres
merytoryczny regulaminu szerokiego zakresu informacji dotychczas zawartego częściowo w załącznikach do
regulaminu konkursu mamy do czynienia z relatywnie dużą objętością regulaminów:
W porównaniu z innymi instytucjami – my obserwujemy jak to wygląda w innych województwach – muszę przyznać,
że nasz regulamin jest zdecydowanie za długi. Zdarza się, że nasze regulaminy mają ponad sto stron. Z jednej strony
jest to oczywiście szczegółowy dokument i wnioskodawcy mogą sobie wiele rzeczy odczytać. Natomiast samo
przebrnięcie przez to może być dla nich kłopotliwe. (IDI_14)
Pytanie co jest lepsze – czy robimy regulamin, który jest bardzo szczupły w swojej objętości i odsyłamy do
załączników, czy wszystko włączamy do tego regulaminu? Tak czy tak, to trzeba tam zajrzeć, żeby to przeczytać.
Kwestia podejścia. Mamy teraz ujednolicone wzory tych regulaminów, więc powinno to wyglądać tak, że mniej więcej
wszystkie regulaminy będą wyglądać tak samo. (IDI_4)
Jednocześnie jednak, alternatywą dla powyższej sytuacji jest rozwiązanie dotychczas funkcjonujące w ramach EFRR,
gdzie znaczna część istotnych informacji była zawarta w załącznikach do regulaminu. Aktualne podejście (włączanie
istotnych informacji w samą treść regulaminu) wydaje się być bardziej racjonalne, a ostatecznie także – pomimo dużej
objętości regulaminów – bardziej przyjazne dla wnioskodawców, gdyż nie wymaga szczegółowego zapoznawania się
z dużą liczbą dokumentów (regulamin powinien zawierać wszystkie istotne, wynikające z tych dokumentów,
informacje i regulacje):
Podstawowym problemem jest to, że regulaminy konkursu muszą zawierać wszystkie informacje z innych wytycznych.
Biorąc pod uwagę, że w przypadku EFS-u bardzo dużo jest tych dokumentów, to również regulaminy konkursu są
bardzo obszerne i faktycznie to sprawia kłopot wnioskodawcom. (IDI_3)
Moim zdaniem regulaminy są coraz lepsze. Są na tyle dopracowane, są logiczne, są czytelne, jest dużo
merytorycznych informacji. Rzeczywiście ktoś może się oprzeć na tym regulaminie i zrobić dobry projekt albo wiedzieć,
co powinien napisać. (…) Regulamin jest naprawdę coraz bardziej doprecyzowany i jest coraz bardziej bogatszy
merytorycznie. Właśnie to, co jest najważniejsze – merytorycznie dostosowany do realizacji konkretnego Działania i
Poddziałania. (FGI_9)
Inną kwestią pozostaje, że źródłem ewentualnych problemów nie jest sama treść dokumentacji publikowanej w
momencie ogłaszania naboru, ale fakt niewystarczającego zapoznawania się z nią przez wnioskodawców, bez względu
na objętość regulaminu, czy liczbę załączonych dokumentów:
Jeżeli chodzi o same regulaminy to wydaje mi się, że raczej chyba nie za bardzo się różnimy od poprzedniego okresu.
Mam takie wrażenie, że wnioskodawcy po prostu nie czytają regulaminów. Pewne rzeczy są pewnie niezrozumiałe, to
są trudne tematy. Natomiast ktoś, kto pisze wnioski i zajmuje się pewnymi rzeczami, powinien jednak ten regulamin
przeczytać. Nie widzę problemów merytorycznych w formie czy w treści dokumentacji. (IDI_4)
Z moich doświadczeń jako oceniającego wynika, że jeżeli pojawiają się problemy, to wynikają one nie tyle z
nierzetelnego przeczytania regulaminu, co jego pobieżnej analizy. (IDI_7)
W celu zweryfikowania sygnalizowanych w badaniu ilościowym i jakościowym uwag dotyczących: informacji o
naborze, ogłoszenia o naborze oraz regulaminu naborów przeprowadzono także ocenę ekspercką tych elementów.
Punktem odniesienia dla prowadzonej analizy były – w pierwszej kolejności – wymagania ustawowe dotyczące treści
ogłoszenia oraz regulaminie naboru, które określono w „Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. W przypadku ogłoszenia o konkursie, w art. 40 określa
się, iż zawierać ono winno co najmniej:
1) nazwę i adres właściwej instytucji;
2) określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu;
3) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie;
4) określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej
kwoty dofinansowania projektu;
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5) określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu;
6) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu.
Z kolei jeśli chodzi o treść regulaminu konkursu, to w art. 41 określa się, iż zawierać on powinien co najmniej:
1) nazwę i adres właściwej instytucji;
2) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu;
3) formę konkursu;
4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków
formalnych oraz poprawiania w nieoczywistych omyłek;
5) wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
6) wzór umowy o dofinansowanie projektu;
7) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia;
8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie;
9) maksymalny dopuszczalny
dofinansowania projektu;

poziom

dofinansowania

projektu

lub

maksymalną

dopuszczalną

kwotę

10) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy;
11) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
12) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.
Analiza treści ogłoszeń i regulaminów w ramach poszczególnych naborów wykazała spełnienie ustawowych
przesłanek dotyczących struktury i treści obu dokumentów. Jednocześnie jednak, w oparciu o całość zebranego
materiału empirycznego dotyczących etapu ogłaszania naboru przygotowano katalog zaleceń dotyczących poprawy
dostępności, jednoznaczności i zrozumiałości ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu. Przyjęto przy tym
założenie o skoncentrowaniu się na najistotniejszych kwestiach wymagających korekty, także po to, by uniknąć
konieczności angażowania znaczących zasobów do przeprowadzenia istotnych modyfikacji omawianych elementów i
to w sytuacji, gdy są one generalnie oceniane pozytywnie. Niemniej jednak za uzasadnione i racjonalne (w kontekście
czasu niezbędnego do ich wdrożenia) uznano następujące działania:


uspójnienie zakresu merytorycznego, struktury i formatu prezentacji informacji we wszystkich regulaminach
naborów obowiązujących w ramach RPO WSL 2014-2020,



wprowadzenie hiperłączy we wszystkich miejscach, gdzie w treści regulaminu wspominany jest którykolwiek z
załączników (hiperłącze odnosiłoby osobę czytającą do wspomnianego załącznika),



wprowadzenie czytelnego, jednoznacznego i spójnego nazewnictwa nazw załączników do regulaminu naboru
(wg wzoru „Załącznik nr – Tytuł załącznika),



wprowadzenie na stronie internetowej zawierającej informację o ogłoszeniu naboru tabelarycznego sposobu
prezentowania załączników do regulaminu naboru, gdzie w tabeli prezentowane byłyby: nazwa załącznika,
syntetyczny opis załączonego dokumentu (1 lub 2 zdania), funkcja załącznika / sposób wykorzystania w
prowadzonym naborze,



przeorganizowanie sekcji „Często zadawane pytania” na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020, poprzez:
wprowadzenie narzędzia przeszukującego zasoby biblioteki pytań i odpowiedzi z wykorzystaniem słów-kluczy
oraz precyzyjną kategoryzację pytań i odpowiedzi w ramach wyodrębnionych działów tematycznych.

Pamiętać przy tym należy, że z punktu widzenia wnioskodawców istotne znaczenie ma także sposób prezentacji
informacji dotyczących wszelkich aktualizacji dokumentacji konkursowej. W chwili obecnej w przypadku np.
aktualizowania regulaminu konkursu zamieszczany jest dokument zaktualizowany wraz z wykazem zmian, co ocenić
należy pozytywnie. Jednocześnie jednak, na podstronie internetowej danego naboru nadal widnieją dokumenty
mające już status nieaktualnych. Co więcej, najczęściej to właśnie te nieaktualne dokumenty znajdują się na
pierwszych pozycjach zestawienia dokumentacji konkursowej i to niekiedy bez informacji o tym, że są to dokumenty w
danym momencie nieaktualne (by się o tym przekonać konieczne jest przejrzenie całej listy załączników w celu
ewentualnego zidentyfikowania wersji aktualnej). Uzasadnione byłoby w tym przypadku uspójnienie sposobu
prezentowania wszelkich zmian w aktualizacji konkursowej poprzez „ukrywanie” plików nieaktualnych w dodatkowej
zakładce, której zawartość użytkownik witryny internetowej mógłby rozwijać w celu zapoznania się z nią.
Rekomendacja 8. Należy wprowadzić określone modyfikacje i usprawnienia
dokumentacji konkursowej.

w aspekcie dostępności i treści
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3.1.3.2

Nabór wniosków

Drugi analizowany w niniejszej części raportu etap dotyczy samego naboru wniosków, ze szczególnym
uwzględnieniem czasu na składanie wniosków oraz potencjału administracyjnego instytucji dokonujących

naboru. Czas na składanie wniosków przedkłada się w sposób bezpośredni na czas, jaki mają
wnioskodawcy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru. Dane dotyczące
tego, jak projektodawcy oceniają ilość czasu, jaką dysponują na przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
przedstawiono poniżej.
Wykres 6. Opinie o czasie na przygotowanie wniosku o dofinansowanie
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66,3%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Wśród badanych wnioskodawców dominuje opinia o zapewnieniu optymalnego czasu na przygotowanie wniosku o
dofinansowanie, dotyczy ona 66,3% badanych. Na zbyt krótki (raczej lub zdecydowanie) czas na przygotowanie
wniosku o dofinansowanie wskazał co czwarty badany wnioskodawca, z kolei wskazania na zbyt długi czas na
przygotowanie wniosku były incydentalne.
Taka ocena czasu przeznaczonego na w procesie naboru na przygotowanie wniosku o dofinansowanie okazała się
generalnie tożsama z perspektywą osób reprezentujących sektor doradczy:
Ten czas jest odpowiednio długi. Mamy też doświadczenia z innych województw, gdzie czas naboru potrafi być
dwutygodniowy, a nie dwumiesięczny. (Firma_6)
Wydaje mi się, że nie ma problemów z długością terminu. Problem pojawia się, gdy konkursy się nachodzą, bo
nachodzą się w okresach dość ciężkich, jak sezony urlopowe, bądź sezony świąteczne. To są takie terminy, gdzie jest
coraz trudniej firmom podpisywać dokumenty w odpowiednim czasie, nanosić poprawki. (…) Gdyby konkursy się nie
nachodziły, to sam termin trwania konkursu jest wystarczający dla firm. (Firma_2)
Jak wynika z powyższych wypowiedzi, nominalny czas naboru jest określony w sposób właściwy, ewentualne problemy
mogą natomiast wynikać z faktu kumulacji konkursów i to w szczególności w takich okresach, które utrudniają
sprawną pracę nad merytoryczną i formalną stroną wniosku o dofinansowanie. Powraca więc w tym miejscu kwestia
spiętrzania się naborów, która zidentyfikowana była we wcześniejszej części raportu, a której dodatkową
konsekwencją, jak się okazuje, niekorzystna zmiana z punktu widzenia wnioskodawców (a nie wyłącznie instytucji
obsługujących poszczególne nabory).
Pojawiały się jednak wśród przedstawicieli firm doradczych i takie głosy, że czas naboru jest zbyt długi w kontekście
rzeczywistej ilości pracy, która jest niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie, za przykład drastycznie
wydłużonego naboru wniosków podając m.in. nabór w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, którego rozpoczęcie planowane jest na
30 listopada 2016 roku, termin zakończenia naboru to 30 maja 2017 roku, a rozstrzygnięcie zaplanowano dopiero na
styczeń 2018 roku.
Co się natomiast tyczy perspektywy instytucji zajmujących się realizacją określonych zadań w ramach naboru
wniosków, to nie zostały zasygnalizowane większe problemy dotyczące ewentualnej nieadekwatności posiadanego
potencjału administracyjnego wobec czasu trwania naboru. Przedstawiciele instytucji oceniali w związku z tym czas
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naboru przede wszystkim z perspektywy projektodawców reprezentując stanowisko zbliżone do tego, które wyłania
się wcześniejszej analizy wyników badania wnioskodawców i przedstawicieli sektora doradczego:
Możliwe że ten termin akurat jest dla wnioskodawców wystarczający, może jest nawet za krótki. Natomiast patrząc z
mojej strony – nie uważam, żeby aż tyle czasu było potrzebne na złożenie wniosku. Tym bardziej, że jest
przygotowywany harmonogram poszczególnych konkursów w ujęciu rocznym, więc wnioskodawcy wiedzą, kiedy się
mogą spodziewać jakiegoś konkursu i mogą się wcześniej przygotować. (IDI_14)
Jeśli mam być szczera to wydaje mi się czasami, że tego czasu jest troszkę za dużo dla naszych beneficjentów. Teraz
wnioskodawcy mają czas na zapoznanie się z dokumentacją, bowiem ogłoszenie pojawia się wcześniej niż sam nabór.
Nabór z reguły trwa około miesiąca, czasami nawet troszeczkę dłużej. Czyli tego czasu tak naprawdę jest bardzo dużo.
Tak prywatnie uważam, że tego czasu jest zdecydowanie za dużo. Nawet jeśli byłby to 1 dzień to na pewno
wystarczyłoby to naszym wnioskodawcom, bo 99% wnioskodawców składa wniosek w ostatnim dniu naboru. Oni
pewnie sobie przygotowują te projekty, przy czym składają je w ostatni dzień. Dlatego myślę, że czasami zasadnym
byłoby skrócenie tego naboru i zmotywowanie ich do szybszego złożenia takiego wniosku. (IDI_12)

Kwestia czasu trwania naborów powinna być przedmiotem analizy, szczególnie w kontekście przyszłego roku, gdy
zakończy się wiele naborów uruchamianych jeszcze w roku bieżącym. Ewentualne skrócenie czasu trwania naborów
dawałoby większą swobodę w dysponowaniu zasobami ludzkimi i organizacyjnymi, a także w sposób naturalny
skróciłoby czas trwania całej procedury, od momentu naboru wniosków do rozstrzygnięcia konkursów. Analizując
ewentualne możliwości skrócenia w wybranych konkursach czasu naboru wniosków pamiętać jednak należy, że nie
jest to każdorazowo możliwe:

Wnioskodawcy będą musieli na przykład przygotować OCI – opinię o celowości inwestycji. Będą musieli ubiegać się o
ten wniosek u wojewody. Wojewoda będzie mieć 45 dni na wydanie tej decyzji. To będzie decyzja administracyjna od
której wnioskodawca będzie mógł się odwołać. Tutaj mamy miesiąc tego czasu przygotowawczego dla wnioskodawcy.
Wiadomo, że to jest za mało, więc musimy założyć pewnie, że okres samego naboru będzie musiał być wydłużony. Z
mojego punktu widzenia ta formuła – ogłoszenie plus czas na złożenie aplikacji jest OK Natomiast też musimy brać
pod uwagę to, że każde Działanie jest specyficzne i na przykład w obszarze zdrowia trzeba będzie dać
wnioskodawcom po prostu więcej czasu na przygotowanie się. (IDI_19)
3.1.3.3

Ocena i wybór projektów

Ostatni wymiar analizy sposobu organizacji i sprawności realizacji procesu wyboru projektów dotyczy etapu oceny
złożonych wniosków. Uwzględniono w tym przypadku przede wszystkim kwestie dotyczące czasu trwania oceny,
potencjału administracyjnego i eksperckiego (w tym rekrutacji i systemu motywacyjnego członków Komisji Oceny
Projektów) oraz metod oceny. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące opinii wnioskodawców na temat
czasu trwania oceny wniosków o dofinansowanie.
Wykres 7. Opinie o czasie oceny wniosków o dofinansowanie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; rzeczywisty – n=84, przewidywany – n=216
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Generalnie rzecz ujmując, badani wnioskodawcy ocenili czas oceny wniosków jako długi. Tego typu opinię wyraziło
71,3% wnioskodawców oceniających rzeczywisty czas (tj. wnioskodawców projektów, których ocena się zakończyła)
oraz 67% wnioskodawców oceniających przewidywany czas (wnioskodawców projektów, których ocena jeszcze się nie
zakończyła). Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, iż dla wnioskodawców rzeczywisty czas oceny wniosków jest
rozczarowujący w stosunku do czasu antycypowanego. Sytuacja ta nie powinna dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że
terminy rozstrzygnięcia konkursów są niejednokrotnie przesuwane w stosunku do terminu pierwotnie określonego w
regulaminie konkursu. Z przekonaniem, iż czas oceny wniosków jest średni mamy do czynienia wśród 26,2%
wnioskodawców, których projekty jeszcze nadal znajdują się w fazie oceny oraz 23,6% respondentów, których projekty
już zostały ocenione. Incydentalnie pojawiały się wśród badanych opinie świadczące o postrzeganiu czasu oceny
wniosków jako raczej krótkiego, a tym bardziej – bardzo krótkiego.
Jednoznaczne stanowisko wnioskodawców w odniesieniu do czasu trwania oceny złożonych wniosków i postrzeganie
go jako zbyt długiego nie ma charakteru odosobnionego, gdyż podobne opinie pojawiały także wśród innych
kategorii interesariuszy, w tym także przedstawicieli instytucji zajmujących się przeprowadzaniem procedury naboru i
oceny wniosków:

W przypadku projektów z EFS ocena idzie dosyć sprawnie i szybko. Natomiast w przypadku dużych projektów
inwestycyjnych z EFRR [trwa bardzo długo]… Na przykład w tej chwili mamy już bardzo długo trwające oceny w
Poddziałaniach 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT i 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (…) A my w tej chwili dopiero w ramach naboru dotyczącego
Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT dostajemy pierwsze wnioski do oceny strategicznej. Czyli pół roku,
gdy trwała ocena formalna. (IDI_1)
Ocena długo trwa. Po pierwsze – ze względów proceduralnych. Po drugie – również ze względów kadrowych. (IDI_11)
Jeżeli chodzi o czas oceny oceniłam ten czas jako raczej zły. Jestem generalnie zaangażowana w ocenę formalną
projektów i tak naprawdę od tego, jak długo my formalnie oceniamy projekty, zależy to ile eksperci mają czasu na
ocenę merytoryczną, więc jestem świadoma tego, że to jest system naczyń połączonych. U nas są poślizgi, wtedy w
ocenie merytorycznej te poślizgi występują. (…) Ale z racji tego, że jest wiele takich zewnętrznych czynników na które
generalnie Komisja Oceny Projektów nie ma wpływu – takich czynników jak skumulowanie się naborów w jednym
czasie, jak liczba wniosków w ramach naborów, której my nie możemy tak naprawdę przewidzieć. Nas jest
ograniczona liczba osób, więc też ten nakład pracy jest rozciągany na wszystkich pracowników, którzy w danym
momencie pracują i są aktywni. Występuje też zaangażowanie pracowników Komisji Oceny Projektów w inne rzeczy
też bardzo ważne z punktu widzenia samej oceny, ale już niebędące stricte samą oceną. I te wszystkie czynniki
nakładają się na to, że jednak ten czas jest zbyt długi i oceniam go raczej źle. (FGI_8)
Podobne stanowisko wyrazili także przedstawiciele sektora doradczego:
Czas jest zawsze za długi. Aczkolwiek to wszystko też zależy od konkursów. Są konkursy w którym składaliśmy wnioski
aplikacyjne pół roku temu i jeszcze nie ma wyników oceny formalnej. A są takie, które były przeprowadzone w miarę
sprawnie i po pół roku już było kompletne zakończenie oceny i można było przygotować się do podpisania umowy o
dofinansowanie.. (Firma_3)
Jest pewien problem, bo na przykład na chwilę obecną jeden z konkursów jeszcze nie jest rozstrzygnięty, a powinien
być rozstrzygnięty pół roku temu. Nie wiem, jak to ocenić. Niektóre rzeczy są zgodnie z harmonogramem, niektóre nie.
(Firma_6)
Jednocześnie, w ramach przewidzianych procedur stosowanych na etapie oceny złożonych wniosków występują
dodatkowo różnego rodzaju czynniki, które – choć niejednokrotnie są uzasadnione lub wręcz niezbędne z
merytorycznego punktu widzenia – to jednak przyczyniają się wydłużania czasu trwania oceny. W wielu przypadkach
nie mają one charakteru uniwersalnego, lecz dotyczą tylko pewnej kategorii przedsięwzięć, czy obszarów wsparcia.
Tak jest np. w przypadku formuły ZIT/RIT, w ramach której realizowany jest dodatkowy etap oceny, który odnosi się
do zgodności projektu ze Strategią ZIT/RIT. Ten dodatkowy etap oceny wymaga uruchomienia procedury przekazania
wniosków do oceny danej instytucji, samego przeprowadzenia tej oceny (gdzie czas jej trwania jest dodatkowo
uwarunkowany potencjałem administracyjnym tej instytucji), czy włączenia dodatkowej dokumentacji (dwie
dodatkowe karty oceny), która musi być uwzględniona na etapie przygotowywania ostatecznych wyników oceny.
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Zwrócić należy uwagę, że przedłużający się czas trwania procedury oceny i wyboru projektów nie tylko utrudnia /
opóźnia proces wdrażania Programu, ale może w przypadku niektórych projektów skutkować utratą uzasadnienia dla
ich realizacji:
To jest w zasadzie 10 miesięcy na ocenę, o ile zakończy się w tym terminie, bo też jeszcze nie wiadomo. To dla
beneficjentów jest dosyć duże utrudnienie ze względu na to, że chcieliby rozpoczynać pewne procedury. Zwłaszcza jeśli
chodzi np. o termomodernizację, gdzie chcieliby rozpoczynać prace w lutym-marcu, w zależności od pogody.
Wiadomo, że to są prace na zewnątrz związane z ociepleniem budynków. Dla nich przesuwanie tego aż tak bardzo
będzie stanowiło później utrudnienie w realizacji projektu. (IDI_1)
Mamy przykład tegorocznego naboru z efektywności energetycznej, który już bodajże od marca jest zakończony. Do
chwili obecnej nie otrzymaliśmy wniosków do oceny strategicznej i kolejne przedłużenie jest do grudnia. I ma to
jeszcze miejsce tym specyficznym naborze, gdzie prace są sezonowe. Jak trwa sezon grzewczy – nikt po prostu nie
zacznie realizować tych projektów i to jest niestety bolączka w tym momencie. Na pewno dla wnioskodawców, ale dla
nas też jako Instytucji Pośredniczącej, która musi wykazać realizację wskaźników jest to problem w tym momencie.
(IDI_7)
Inne przyczyny wydłużania się procedury oceny wniosków, które zostały zidentyfikowane w badaniu dotyczą m.in.
takich kwestii jak:


wnoszenie przez wnioskodawców wyjaśnień do treści złożonych wniosków, przy jednoczesnym
wnioskowaniu przez tychże o wydłużenie terminu wyznaczonego na złożenie wyjaśnień przez projektodawcę,



więcej niż jednokrotne wprowadzanie korekt do wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej,



realizowanie zadań z zakresu oceny merytorycznej przez tych samych ekspertów w ramach równolegle
toczących się etapów oceny,



konieczność powiązania merytorycznego wybranych naborów z dokumentami strategicznymi lub wytycznymi
szczebla krajowego, które nie są dostępne w momencie ogłaszania naboru lub brakuje dla nich dokumentów
wykonawczych,



złożenie wniosków w ilości większej niż pierwotnie zakładana przez IOK.

Szczególnym rodzajem czynnika, który wpływa wysoce niekorzystnie na czas trwania procedury oceny jest jej
obsługiwanie przez te same komórki organizacyjne i/lub te same osoby w ramach równolegle toczących się naborów.
Ujawniają się wtedy okresowe braki kadrowe, dodatkowo wynikające z faktu, iż osoby zajmujące się procedurą oceny
w danym naborze realizują także inne zadania w tym samym czasie:
Może rzeczywiście powinniśmy popracować jeszcze nad systemem, który spowoduje, że część tych obowiązków, które
teraz przeciążają referaty zajmujące się oceną projektów, przejdą też na inne referaty. Może ten system
administracyjny powinien być bardziej rozbudowany i może powinny powstać jednostki czy referaty, które zajmą się
też częścią obsługową oceny. Często nie jesteśmy w stanie kadry, która powinna oceniać wnioski w pełni zaangażować
w ocenę wniosków, ponieważ jest sporo osób oddelegowanych do działań obsługowych, które dotyczą protokołowania
naborów, tworzenia załączników do tych protokołów itd. Jest mnóstwo takiej papierologii, którą trzeba wykonać, która
pochłania czas. A tak naprawdę być może to powinien być zupełnie inny oddział jakiś kadrowy, który tym się zajmuje.
Osoby, które zajmują się samą oceną formalną na przykład zajmują się zajmują samą oceną formalną. (IDI_17)
Niejednokrotnie jesteśmy wspierani przez pracowników innych Wydziałów, w momencie gdy mamy dużą liczbę
wniosków i nagromadzenie się zadań. Jest taka możliwość, ponieważ u nas następowały pewnego rodzaju fluktuacje i
część pracowników odchodziła do innych działań. Ale pierwotnie byli w naszym Wydziale, oceniali u nas projekty. Tak
więc mają tę wiedzę, mają kompetencje i wspomagają nas w trudnych momentach, kiedy faktycznie jest znaczna
liczba wniosków, a mamy określone terminy. (IDI_13)
Od niedawna w przypadku tych naborów złożonych, gdzie mamy wniosków do sprawdzenia angażowane są zasoby z
innych referatów. Tutaj ta decyzja kierownictwa, dyrekcji jest słuszna, bo są to osoby, które na co dzień wykonują
swoje obowiązki też związane z projektami. Natomiast mogą być oddelegowane na czas oceny. One znają specyfikę
funduszową, w większości przypadków znają kryteria, więc rozmowa na temat projektu czy sama ocena takiego
projektu przez taką osobę jest na pewno dużo bardziej efektywna niż w stosunku do osoby, która miałaby być nowa.
(IDI_18)
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Powyższe wypowiedzi wskazują na problem braków kadrowych w kontekście sytuacji kumulujących się naborów,
gdzie jednocześnie osoby z komórek zajmujących się przeprowadzaniem naborów i oceny projektów zajmują się
faktycznym przeprowadzaniem oceny i obsługą innych procesów składających się na całościową procedurę naboru.
Mamy tu więc do czynienia z wzajemnym uwarunkowaniem potencjału administracyjnego poszczególnych instytucji
(który w pewnych sytuacjach okazuje się niewystarczający) oraz czasu trwania procedury oceny (który wydłuża się w
kontekście ww. ograniczeń potencjału kadrowego instytucji).
W przywołanych cytatach przejawiają się także strategie, przynajmniej częściowego, rozwiązania niniejszego
problemu. Pierwsza jest już stosowana i polega na włączaniu w proces oceny także pracowników spoza komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację procedury oceny i wyboru projektów. Takie działania były już do tej
pory podejmowane i rekomenduje się ich kontynuację. Jednocześnie pamiętać należy, że możliwość podejmowania
tego rodzaju działań ograniczona jest kwestią przygotowania merytorycznego osób zajmujących się taką oceną. W
rezultacie utrudnione byłoby włączanie w taki proces osób, które do tej pory nie mają doświadczeń w ocenie i/lub
realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Z kolei podjęcie próby ich odpowiedniego przygotowania
merytorycznego mogłoby być zbyt czasochłonne i kosztowne w kontekście potencjalnych korzyści. Rozwiązanie to
uznać należy za bardziej racjonalne od stałego wzrostu liczby pracowników w sprofilowanych merytorycznie
komórkach zajmujących się oceną wniosków, gdyż pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na okresowe
spiętrzenia zadaniowe oraz nie generuje znaczących kosztów dodatkowych (których wymagałoby zatrudnienie
nowych pracowników).
Druga ma charakter bardziej złożony i odwołuje się do wyodrębnienia w strukturze instytucji zajmujących się
realizacją naborów wyodrębnionej komórki, która obsługiwałaby proces oceny wniosków od strony formalnej, tj.: (a)
dokonywanie oceny formalnej składanych wniosków, i/lub (b) obsługa proceduralna całego procesu oceny. Trzeba
jednak podkreślić, że choć w dłuższej perspektywie takie rozwiązanie mogłoby usprawnić i skrócić przebieg oceny, to
jednak jego wdrożenie w obecnej, intensywnej, fazie wdrażania Programu mogłoby znacząco zakłócić ten proces.
Rekomendacja 9. Należy podejmować sukcesywne działania zorientowane na: (a) skrócenie czasu trwania procesu
oceny formalnej i merytorycznej, (b) ograniczenie skali zmienności rzeczywistego czasu trwania procesu oceny
(względem czasu pierwotnie planowanego i ogłoszonego).
Drugi istotny element analizowany w ramach etapu oceny wniosków dotyczy stosowanych metod oceny. Analizując
przyjętą metodykę oceny w ramach RPO WSL zwrócić należy uwagę przede wszystkim na następujące jej elementy:


wprowadzenie dwóch podstawowych etapów oceny: formalnej i merytorycznej, z fakultatywnymi –
dotyczącymi określonych typów wsparcia – etapami, którymi są: ocena zgodności ze Strategią ZIT/RIT oraz
12
ocena strategiczna ,



obowiązywanie na poszczególnych etapach oceny zasady „dwóch par oczu” (za wyjątkiem oceny
strategicznej realizowanej w formule panelu członków KOP/ekspertów),



niestacjonarność przebiegu oceny merytorycznej (co z jednej strony usprawnia pracę ekspertów, ale
jednocześnie ogranicza możliwość bieżącego wyjaśniania wątpliwości przez członków KOP w sytuacji
wystąpienia rozbieżności w ocenie pomiędzy dwoma oceniającymi),



stosowanie metod oceny porównawczej (segmentacja całej puli złożonych wniosków ze względu np. na
deklarowany stopień realizacji danego wskaźnika i przydzielanie odpowiedniej liczby punktów za ulokowanie
się projektu w określonym kwintylu).

Ostatnie analizowane zagadnienie dotyczy potencjału eksperckiego wykorzystywanego do oceny składanych
wniosków oraz oceny sposobów rekrutacji i motywowania członków Komisji Oceny Projektów. Budowa potencjału
eksperckiego przyjmuje zróżnicowaną postać w poszczególnych instytucjach współtworzących system wyboru i oceny
projektów. W przypadku wsparcia z EFRR ich znaczenie i stopień zaangażowania w proces oceny są większe i w wielu
naborach to właśnie eksperci zewnętrzni w całości przeprowadzają ocenę merytoryczną. W przypadku wsparcia z EFS
w większym stopniu współpracują oni z pracownikami instytucji w procesie oceny, niejednokrotnie tworząc mieszane
pary (ekspert – pracownik) oceniające poszczególne wnioski.
Z punktu widzenia budowy potencjału eksperckiego kluczowa jest faza rekrutacji ekspertów zewnętrznych. Jest ona w
ramach RPO WSL prowadzona w oparciu o Procedurę naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu
12

Ocena strategiczna – dodatkowy etap oceny, prowadzony w oparciu o ustalone przez IZ kryteria horyzontalne, stosowany w wyznaczonych naborach,
realizowanych w trybie konkursowym.
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Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W
dokumencie tym określone zostały warunki prowadzonego naboru, w ramach których z merytorycznego punktu
widzenia za kluczowe uznać należy:


posiadanie wykształcenia wyższego



posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego, w tym minimum rocznego w okresie
ostatnich 5 lat we wskazanej dziedzinie eksperckiej,



posiadanie doświadczenia z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,



posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji oraz zasad finansowania projektów składanych w
ramach RPO WSL 2014-2020,



przedstawienie rekomendacji instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej
dziedzinie lub organizacji działającej na rzecz rozwoju regionu śląskiego.

Tak sformułowane wymagania dla ekspertów ocenić należy pozytywnie w kontekście zadań, które są przed nimi
stawiane w ramach merytorycznej oceny składanych wniosków (i faktu, że zajmują się oni zarówno oceną
„dziedzinową”, jak i finansowo-ekonomiczną). Dodatkowym czynnikiem, który zorientowany jest na zapewnienie
odpowiedniego poziomu kadry eksperckiej w ramach RPO WSL oraz jakości efektów ich pracy jest funkcjonujący w
ramach Programu system akredytacyjny, który premiuje ekspertów uzyskujących pozytywną ocenę swojej pracy ze
strony IOK, jednocześnie wprowadzając możliwość wykreślenia z wykazu ekspertów tych osób, których praca oceniona
została negatywnie (szczegółowe zasady oceny i akredytacji określa § 8 Ocena pracy eksperta i akredytacja
kandydatów na ekspertów stanowiący element Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu
Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).
Rozwiązanie to traktować należy jako użyteczne rozwiązanie zapewniające jakość oceny dokonywanej przez
ekspertów, przy czym jego słabością jest fakt, iż nie zostały w sposób precyzyjny uregulowane warunki i kryteria
przeprowadzania takiej oceny. Uwzględniając powyższe, proponuje się wprowadzenia dwóch kryteriów oceny


kryterium terminowości jako kryterium oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia”



kryterium rzetelności jako kryterium punktowe, które należałoby zoperacjonalizować za pomocą kryteriów
szczegółowych dotyczących przede wszystkim dwóch kwestii: poprawność merytoryczna oceny oraz stopień
szczegółowości uzasadnień oceny w przypadku ich występowania.

Dodatkowo, by spełnić ustawowy wymóg „rozwijania wiedzy w zakresie właściwego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020” przez ekspertów akredytowanych, konieczne byłoby wprowadzenie dodatkowych sposobów podnoszenia
kwalifikacji ekspertów i zapewnienia wysokiej jakości ich pracy, z których kluczowe znaczenie miałyby sesje
warsztatowe z symulacją oceny wniosków oraz spotkania w czasie trwania oceny wniosków (po dokonaniu oceny
pierwszych kilku wniosków), których celem byłaby wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących bieżącego
naboru.
Jednocześnie, należałoby rozważyć, czy procedura naboru ekspertów nie powinna zostać poszerzona o element
faktycznej weryfikacji ich wiedzy i kompetencji (testy, próbna ocena wniosków), która pozwoliłaby w większym stopniu
kontrolować jakość budowanych w ramach RPO WSL zasobów eksperckich.
Rekomendacja 10. W celu zapewnienia odpowiedniego przygotowania merytorycznego ekspertów, które
przekłada się na późniejszą jakość wykonywanej przez nich pracy, należy wprowadzić odpowiednie modyfikacje do
sposobu naboru i oceny pracy ekspertów, co wzmocniłoby użyteczność i skuteczność modelu akredytacyjnego,
który obejmowałby także wprowadzenie dodatkowych sposobów podnoszenia kwalifikacji ekspertów i zapewnienia
wysokiej jakości ich pracy.
Powyższe zalecenia są tym bardziej istotne, że w toku badania jakościowego pojawiały się – z jednej strony – opinie, w
których krytycznie oceniano jakość pracy ekspertów, a przynajmniej zwracano uwagę na zróżnicowany poziom wiedzy
i przygotowania ekspertów:
Poziom ekspertów jest niestety bardzo zróżnicowany. Są eksperci, którzy naprawdę przykładają się do tego i widać, że
ich uwagi mają sens i znają się na tym. Natomiast są eksperci, którzy oddają prawie, że niewypełnioną kartę, nie mają
żadnych uwag do żadnej części. (IDI_14)
Niemniej jednak rzeczywistość i życie pokazuje, że nie do końca jest tak jak piszą eksperci o sobie. (IDI_5)
Po pierwsze, ten potencjał ekspercki jest na pewno niewystarczający po pierwsze. Po drugie – z przyczyn formalnych
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wyrażamy zgodę na to, żeby byli to eksperci z terenu całego kraju. Nie muszą być z terenu województwa śląskiego, co
bardzo często skutkuje bardzo małą znajomością specyfiki nie tylko województwa, ale też poszczególnych
subregionów. (IDI_10)
Ale to na pewno jest problematyczne – jakość pracy ekspertów, terminowość pracy ekspertów. To są takie na pewno
zdecydowanie wąskie gardła, które wpływają na czas trwania oceny i na jakość tej oceny. Niejednokrotnie się zdarza,
że naprawdę te oceny są kiepskie. (…) To nie jest system idealny. Nie da się tak w ciemno wierzyć w to, że ekspert jest
ekspertem i ocena przez niego dokonana jest faktycznie właściwa, prawidłowa. Cały czas pracujemy nad tym. (IDI_2)
Tu mamy do czynienia z elementem ludzkim. Ta próba naszych ekspertów jest bardzo, bardzo różna. Z niektórymi
ekspertami się pracuje bardzo dobrze. Naprawdę, mają ogromną wiedzę merytoryczną, często też zasięgamy ich
opinii poza konkursami. Taki kontakt z ekspertami jest bardzo cenny o tyle, że możemy przy formułowaniu
regulaminów zasięgać ich wiedzy eksperckiej, która nie ma w ogóle wpływu na samą ocenę. Natomiast niektórzy są
na tyle wartościowi i chętni do współpracy, że rzeczywiście wzbogacają naszą pracę wielopoziomowo. Z nimi pracuje
się bardzo dobrze, dokładnie wiedzą, jak działa system, w jaki sposób oceniać, wypełniać karty merytoryczne, więc jest
to element bardzo usprawniający i przyspieszający. Ale są też eksperci, którzy są niedoświadczeni i z którymi
współpracuje się po prostu trudniej, trudniej się porozumieć. (IDI_17)
Przekonanie o nierównym poziomie jakości oceny ekspertów zewnętrznych wyrażane było także wśród przedstawicieli
sektora doradczego:
Ja już widziałem bardzo słabe karty oceny projektów. Chodzi mi o to, że ekspert albo nie do końca znał się na tym, co
oceniał – nie był ekspertem z tej dziedziny albo nie miał czasu lub miał bardzo małą ilość czasu na sprawdzenie
wniosków i oceniał powierzchownie. Z tym bywa bardzo różnie. (Firma_4)
Pośrednim potwierdzeniem tych spośród powyższych uwag, w których wyrażano krytyczne opinie na temat jakości
pracy ekspertów okazały się także wyniki analiz walidacyjnych, które prowadzone były na podstawie kart oceny
merytorycznej. Choć oczywiście nie wszystkie były wypełniane przez ekspertów zewnętrznych, to jednak przynajmniej
w przypadku naborów w ramach EFRR należy przyjąć, iż to właśnie ta kategoria oceniających dominowała. Jakość
zawartych w kartach uzasadnień dokonanej oceny była bardzo zróżnicowana, co niestety oznacza, że w wielu
przypadkach, zarówno językowo, jak i merytorycznie uzasadnienia pozostawiały wiele do życzenia – były bardzo
krótkie, stanowiły parafrazę treści kryterium nie odnosząc się do treści wniosku, były niejednoznaczne. A pamiętać
trzeba, że były to karty oceny poddane już w większości weryfikacji przez osoby kierujące pracami KOP. Innym
problemem było także to, że w procesie dokonywania oceny w różny sposób osoby oceniające oznaczały przypadki,
gdy dane kryterium z różnych powodów nie dotyczyło konkretnego projektu (np. nienadawanie żądnego statusu,
nadanie statusu „nie dotyczy”, przyznanie 0 punktów). Ma to szczególne znaczenie, gdy to osoba oceniająca decyduje
o tym, czy dane kryterium dotyczy ocenianego projektu, czy też nie (w przypadku kryteriów dodatkowych w ramach
EFRR występowały w tym zakresie sytuacje, gdzie część oceniających wskazywała, iż ze względu na swą specyfikę nie
dotyczy ocenianego projektu, część zaś nie podawała żadnej informacji, czy przyznanej liczby punktów, co – jak
można domniemywać – również oznacza, że w opinii osoby oceniającej kryterium nie dotyczy danego projektu.
Trzeba jednak zauważyć, że zjawisko niskiej jakości uzasadnień dla ocen dokonywanych przez ekspertów na etapie
oceny merytorycznej było do tej pory częściowo konsekwencją także niewystarczająco precyzyjnych i użytecznych
regulacji dotyczących tej kwestii. W chwili obecnej część dotychczasowych problemów zostało rozwiązanych (np.
rezygnacja w przypadku EFRR z formułowania uzasadnienia dla ostatecznego wyniku oceny danego wniosku), jednak
dla usprawnienia procesu oceny i zwiększenia użyteczności jej wyników celowe byłoby wprowadzenie następujących
rozwiązań:


wprowadzenie do kart oceny precyzyjnej informacji dotyczącej sposobu oznaczania przypadków, w których
dane kryterium nie dotyczy (z różnych powodów) konkretnego wniosku.



akcentowanie w działaniach szkoleniowych i informacyjnych adresowanych do osób zajmujących się oceną
wniosków kwestii właściwego i wyczerpującego sposobu uzasadnienia dokonywanej oceny.



uwzględnienie jakości informacji i uzasadnień wprowadzanych do kart oceny merytorycznej przez osoby
oceniające jako kluczowego elementu weryfikacji ich pracy, co stanowiłoby element systemu oceny
ekspertów.
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Rekomendacja 11. Dla zwiększenia użyteczności oceny dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych w ramach kart
oceny, które stanowią główne narzędzia procesu oceny należy podjąć określone działania zorientowane na
modyfikację ich struktury i zawartości merytorycznej. Jednocześnie, w celu wykorzystania pełnej użyteczności kart
oceny należy podjąć działania dotyczące poprawy jakości informacji i uzasadnień wprowadzanych do kart oceny
przez osoby zajmujące się oceną merytoryczną.
Istotnym aspektem analizy funkcjonowania systemu oceny eksperckiej w ramach RPO WSL jest kwestia przydzielania:
(1) ekspertów do poszczególnych naborów, (2) projektów do poszczególnych ekspertów. Jeśli chodzi pierwsze
zagadnienie, to w badaniu ujawniła się różnica pomiędzy naborami prowadzonymi w ramach IZ w odniesieniu do EFS
i EFRR. W pierwszym przypadku, po zakończeniu oceny formalnej oraz zweryfikowaniu kwestii bezstronności
potencjalnych oceniających w odniesieniu do projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, przeprowadzane
jest losowanie, którego celem jest wyłonienie odpowiedniej liczby ekspertów, którzy są niezbędni do prawidłowego
przeprowadzenia oceny merytorycznej i to z wylosowanymi ekspertami podpisywana jest umowa. Tego rodzaju
rozwiązanie jest w pełni transparentne i jednoznaczne, przy czym słabością jest w tym przypadku fakt, iż informacja o
wyniku losowania przekazywana jest wyłącznie osobom wylosowanym do danego naboru.
Mniej przejrzyste rozwiązanie stosowane było do tej pory w ramach naborów dotyczących EFRR, gdzie po wstępnym
zgłoszeniu i zakwalifikowaniu się (ze względu na spełnienie zasady bezstronności) kandydatów na ekspertów, ich lista
(wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi doświadczenia i kwalifikacji) była przedstawiana członkowi Zarządu
Województwa, który podejmował decyzję o wyborze konkretnych osób do KOP w ramach danego naboru. Tego
rodzaju rozwiązanie nie tylko cechuje się ograniczoną transparentnością (czego potwierdzeniem jest fakt, że eksperci
oceniający wnioski w ramach EFRR, którzy uczestniczyli w badaniu nie wiedzieli na jakiej podstawie ich kandydatura
była do tej pory wybierana w ramach poszczególnych naborów), ale także mnożeniem dodatkowych procedur
(przygotowywanie charakterystyk kandydatów na ekspertów). Wydaje się, że celowym byłoby stosowanie w ramach
EFRR rozwiązania tożsamego z tym, które dotychczas funkcjonowało w IZ przy naborach z EFS.
Co się natomiast tyczy przydziału konkretnych projektów do ekspertów, to jest on realizowany w sposób w pełni
bezstronny i transparentny, tj. w drodze losowania. Choć rozwiązanie to nie budzi wątpliwości natury proceduralnej, to
jednak pełna losowość ogranicza możliwości wykorzystania w pełni dziedzinowej wiedzy eksperckiej. W badaniu
jakościowym zwracano uwagę na ten problem sugerując, by projekty do oceny nie były przydzielane ekspertom w
sposób w pełni losowy, lecz by uwzględniać na etapie takiego przydziału: (1) specjalizację branżową eksperta (co
miałoby zastosowanie przede wszystkim w ramach naborów adresowanych do sektora przedsiębiorstw) i/lub (2) typy
projektów (co miałoby zastosowanie w przypadku naborów o jednoznacznie wyodrębnionych typach i umożliwiałoby
ekspertom dokonywanie w ramach swojej oceny analiz porównawczych pomiędzy przedsięwzięciami o zbliżonym
charakterze). Takie rozwiązanie nie eliminuje doboru losowego projektów do ekspertów, a jedynie sprawia, iż
procedura losowania byłaby realizowana w ramach pakietów projektów (wyodrębnionych dziedzinowo/branżowo lub
typologicznie). Pierwsza propozycja byłaby trudna do wdrożenia, m.in. ze względu na ograniczoną liczbę ekspertów,
natomiast druga mogłaby mieć zastosowanie w niektórych naborach.
Zmierzając do podsumowania analizy dotyczącej potencjału eksperckiego i sformułowania ogólnej rekomendacji
dotyczącej modyfikacji modelu eksperckiego wsparcia na etapie oceny merytorycznej warto zwrócić uwagę jeszcze na
trzy kwestie warunkujące funkcjonowania systemu eksperckiego w RPO WSL 2014-2020:


zintegrowanie w ramach oceny merytorycznej realizowanej
dziedzinowego/branżowego i ekonomiczno-finansowego:

przez

ekspertów

komponentu

Województwo śląskie chyba jako jedno z nielicznych nie powoływało ekspertów osobno do analizy finansowej i
dziedzinowej. (FGI_3)
Mamy podział tylko na ocenę formalną i merytoryczną. W niektórych województwach, a nawet w wielu
województwach, wydziela się jeszcze ocenę finansowo-ekonomiczną. Wynika to z tego, że my np. w przypadku
rewitalizacji to w większości jesteśmy inżynierami. Akurat jeśli znamy się na analizie finansowej to bardzo dobrze, ale
nie musimy być ekspertami w tej dziedzinie.. (…) Oczywiście z punktu widzenia instytucji to będzie większe
zamieszanie, bo mielibyście dwóch pracowników do oceny formalnej, dwóch zewnętrznych ekspertów do
merytoryczno-technicznej i do tego jeszcze dwóch do oceny finansowej. (FGI_8)


zróżnicowanie pomiędzy EFS i EFRR dotyczące możliwości kontaktowania się ekspertów między sobą
w celu osiągnięcia ewentualnego konsensusu w przypadku rozbieżności ocen:

Eksperci [w ramach EFRR] mają prawo wypracowania wspólnego stanowiska, przedstawienia swoich argumentów.
Jeśli oczywiście nie dojdą do żadnego konsensusu, wówczas taki projekt jest przekazywany kolejnej „parze oczu” i od
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skutku. Aż będzie osiągnięty konsensus. (IDI_5)
Eksperci [w ramach EFS] niczego między sobą nie uzgadniają. To jest zupełnie niezależna ocena, nie ma styku, oni się
nie spotykają. Nawet mailowo się nie kontaktują. (IDI_2)
Jeżeli osoby oceniające by się razem spotkały, przeprowadziły jakiś dialog, to do konsensusu mogłyby dojść dużo
szybciej dojść. Wtedy nie byłoby konieczności stosowania trzeciej oceny tylko i myślę, żeby się dużo szybciej
porozumiały. (FGI_7)
Oba powyżej wspomniane elementy potraktować należy jako czynniki, które potencjalnie – przy ich odpowiednim
wkomponowaniu w całościowy model oceny eksperckiej mogą stanowić narzędzie optymalizacji wykonawczej i
merytorycznej przebiegu oceny merytorycznej realizowanej przez ekspertów zewnętrznych. W kontekście
formułowania rekomendacji szczególne znaczenie ma druga kwestia, która w chwili obecnej mocno różnicuje sposób
oceny w ramach EFS i EFRR.
Na zakończenie analizy odnoszącej się do zagadnienia pracy ekspertów trzeba jeszcze odnieść się kwestii
funkcjonowania systemu motywacyjnego adresowanego do członków KOP, także w kontekście czasu, jaki eksperci
otrzymują na wykonanie oceny merytorycznej przydzielonych im wniosków. System motywacyjny dla członków KOP w
praktyce obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, które otrzymują eksperci zewnętrzni oraz pracownicy IOK, dla których
ocena wniosków nie jest elementem zakresu ich obowiązków. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno osoby będące
pracownikami IOK, jak i eksperci zewnętrzni raczej sceptycznie odnosili się do motywacyjnej funkcji wynagrodzenia
przewidzianego za ocenę merytoryczną wniosków:
Jeśli chodzi o ekspertów zewnętrznych – na ten moment są ustalone jednolite stawki dla poszczególnych ekspertów.
Jeśli chodzi o informację dotyczącą wynagrodzenia, to ona jest jak najbardziej jawna dla wszystkich. Jeśli chodzi o
nabory to każdy potencjalny kandydat na eksperta ma świadomość tego, jakie ewentualnie korzyści może uzyskać
dokonując oceny. Nie ukrywam, że staramy się poczynić kroki, aby te stawki były troszeczkę wyższe, jeśli chodzi o
ocenę poszczególnego projektu. Jakie efekty osiągniemy to pewnie niebawem się okaże. Jeśli chodzi o elementy
dodatkowe motywacyjne, jeśli mówimy o ekspertach zewnętrznych to żadne nie zostały przewidziane, poza
podstawowym wynagrodzeniem. (IDI_12)
To jest około 90zł netto. Kiedy na dany wniosek trzeba przeznaczyć kilka godzin, to w przeliczeniu na godziny to jest
śmieszne wynagrodzenie i trudno się czasem zmotywować do tego, żeby często po godzinach pracy oceniać za
kilkanaście złotych na godzinę. Tu jest ogromne pole do poprawy. (IDI_14)
Niesprawiedliwym jest to, że eksperci zewnętrzni otrzymują większe kwoty za ocenę wniosku niż osoby, które oceniają
wewnątrz instytucji. (IDI_15)
Jeśli chodzi o system motywacji to uważam, że jest kiepski. Uważam, że jest niesprawiedliwe, że ekspert zewnętrzny
dostaje za tę samą pracę, bo też robimy ją po godzinach pracy, wynagrodzenie właściwie dwa razy takie jak my.
Inaczej by było, gdybyśmy to mieli w zakresie obowiązków. Natomiast my to robimy poza godzinami pracy. (FGI_11)
Kwestia wynagrodzenia postrzeganego jako relatywnie niskie ma szczególne znaczenie w kontekście sygnalizowanych
sytuacji narzuconego dużego tempa pracy, które najczęściej wynika z przedłużających się faz procesu oceny, które
poprzedzają ocenę merytoryczną. Nie powinno więc stanowić zaskoczenie postulowanie zwiększenia wynagrodzeń, a
przynajmniej wprowadzenia zróżnicowania wysokości wynagrodzenia za ocenę jednego wniosku ze względu na: (1)
typ projektu / obszar wsparcia, (2) finansową skalę projektu. Trzeba jednak podkreślić, że w tej kwestii mamy do
czynienia z obiektywnymi barierami (ograniczone środki finansowe) limitującymi możliwość wprowadzania znaczących
modyfikacji do systemu wynagradzania ekspertów.
Rekomendacja 12. W celu uniknięcia problemu niskiej jakości ocen dokonywanych przez ekspertów zewnętrznych,
ale jednocześnie – utrzymania ich udziału w procesie oceny, należałoby rozważyć wprowadzenie określonych
usprawnień w prowadzeniu oceny eksperckiej.
Ostatnia analizowana kwestia dotyczy etapu zatwierdzania wyników przeprowadzonej oceny. Na poziomie ogólnym
proces zatwierdzania wyników oceny reguluje „Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”, gdzie w art. 46 mowa jest o rozstrzygnięciu konkursu poprzez
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zatwierdzenie listy ocenionych projektów, wraz ze wskazaniem tych przedsięwzięć, które spełniły kryteria wyboru
projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 2) uzyskały kolejno
największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie
wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1. Jednocześnie, dopuszczalna
jest sytuacja, by po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja mogła zwiększyć kwotę przeznaczoną na
dofinansowanie projektów w konkursie.
Zgodnie z regulacjami ustawowymi po tak przeprowadzonym procesie zatwierdzania wyników, wnioskodawcom
przekazywana jest niezwłocznie informacja o zakończeniu oceny projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem
liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.
Jednocześnie, na stronie internetowej właściwej instytucji oraz portalu ogólnopolskim poświęconym funduszom
europejskim zamieszczana jest lista projektów wybranych do dofinansowania wyłącznie na podstawie spełnienia
kryteriów wyboru projektów albo lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem
projektów wybranych do dofinansowania.
Powyższe regulacje zostały w sposób trafny odzwierciedlone w dokumentacji konkursowej dotyczącej naborów
prowadzonych w ramach RPO WSL 2014-2020, a niektóre kwestie zostały dodatkowo doprecyzowane (np.
doprecyzowanie terminu opublikowania listy projektów wybranych do dofinansowania – 7 dni, czy precyzyjne
wskazanie witryn internetowych, na których publikowana będzie ww. lista).
Nie mamy więc do czynienia w ramach procedury zatwierdzania wyników z określonymi problemami wymagającymi
podejmowania działań zaradczych / naprawczych. Taki stan rzeczy potwierdzono także w badaniu jakościowym,
zwracając uwagę na fakt, iż problematyczne byłoby ingerowanie w wyniki oceny na etapie zatwierdzania jej wyników,
ale tego rodzaju sytuacje nie miały dotychczas miejsca. Choć jednocześnie sygnalizowano, że czyni to proces
zatwierdzania wyników oceny procedurą czysto formalną – Zarząd Województwa Śląskiego podejmując decyzję o
zatwierdzeniu listy tak naprawdę nie dysponuje wiedzą szczegółową dotyczącą poszczególnych projektów, siłą rzeczy
musi więc ograniczyć się formalnego zatwierdzenia przedłożonej listy ocenionych projektów.
3.1.4

Prawidłowość odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji programowej i
konkursowej i zapewnienia pozyskania na etapie oceny wszystkich informacji niezbędnych do
przeprowadzenia procesu oceny złożonych wniosków z zastosowaniem obowiązujących w Programie
kryteriów

Kwestia prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji programowej i
konkursowej dotyczy tego, czy wymagania dotyczące realizacji projektów zostały w prawidłowy sposób
odzwierciedlone w dokumentach programowych oraz dokumentach dotyczących poszczególnych naborów (w tym:
regulaminach naborów oraz kryteriach wyboru projektów). Analiza dotycząca tej kwestii przebiegała dwutorowo – w
odniesieniu do wymagań wynikających z regulacji prawnych o charakterze nadrzędnym oraz w odniesieniu do
wymagań wynikających z kierunków wyznaczonych przez dokumenty strategiczne.
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to mówić możemy o silnym uwarunkowaniu wymagań dotyczących realizacji
projektów, które przewidziano w dokumentach programowych regulacjami obowiązującymi w dokumentach
nadrzędnych. Wynika to z – sygnalizowanej w badaniu jakościowym – specyfiki bieżącego okresu finansowania, gdzie
pomimo przyznania relatywnie dużej autonomii instytucjom regionalnym jednocześnie nałożono na te instytucje
(pełniące w odniesieniu do RPO rolę Instytucji Zarządzających) szereg wymagań zawartych w wytycznych o
charakterze horyzontalnym i sektorowym. Sytuacja ta nie odnosi się wyłącznie do specyfiki woj. śląskiego, ale siłą
rzeczy dotyczy wszystkich województw, które są zobowiązane do uwzględniania w swojej dokumentacji regulacji
nadrzędnych.
W toku prowadzonej analizy poszczególnych dokumentów składających się na dokumentację programową i
konkursową zidentyfikowano bądź spójność polegającą na dokładnym odzwierciedleniu zapisów dokumentów
nadrzędnych, bądź przynajmniej wskazanie tych dokumentów jako podstawy prawnej. Ma to miejsce przede
wszystkim w regulaminach konkursów, które każdorazowo poprzedzone są wykazem dokumentów i aktów prawnych i
wytycznych stanowiących kontekst formalno-prawny dla danego regulaminu naboru). Taką sytuację ocenić należy
pozytywnie w aspekcie adekwatności umieszczenia wskazanych regulacji w danym rodzaju dokumentów – regulamin
naboru określa w sposób generalny nie tylko sam proces naboru (częściowo bazujący na ponadregionalnych,
częściowo zaś na regionalnych uregulowaniach), ale także charakter projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie.
W tym sensie odwołanie się do obowiązujących wytycznych, zarówno mających charakter horyzontalny, jak i
sektorowy, jest właściwe w odniesieniu do treści regulaminów naborów. Chodzi tu przynajmniej o wskazanie
rzeczonych wytycznych jako jednej z podstaw prawnych regulaminu, gdyż trudno oczekiwać, by każdorazowo treść
regulaminu w całości odzwierciedlała wszystkie zapisy wytycznych (ze względu na ograniczoną objętość regulaminów
właściwszym rozwiązaniem jest bardziej ogólne odwołanie się do nich).
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W toku przeprowadzonej analizy nie wykryto występowania niespójności treści regulaminów konkursów z wytycznymi
sektorowymi MR (szczegółowy wykaz w załączniku do raportu końcowe). Większość wytycznych sektorowych
wymieniana jest jako podstawa prawna w regulaminach konkursów w Działaniach / Poddziałaniach związanych z
przedmiotem wytycznych. Wyjątkiem w tym zakresie są Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym w
regulaminach konkursów, do których nie odnaleziono bezpośrednich odwołań w regulaminach konkursów z Działań
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie oraz 6.2. Transport kolejowy, a także Wytyczne w
zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w
ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi,
do których nie występują bezpośrednie odwołania w regulaminach konkursów z Działania 5.2. Gospodarka odpadami.
Jednak brak przywoływania wytycznych w regulaminach konkursów nie oznacza występowania sprzeczności pomiędzy
zapisami regulaminów i wytycznych MR. Należy przy tym zauważyć, że w regulaminach
Potwierdzeniem tego, że na tym poziomie występuje faktyczne odzwierciedlenie wymagań dotyczących projektów w
dokumentacji są zresztą identyfikowane wcześniej problemy przejawiające się w opóźnieniu wdrażania określonych
Działań/Poddziałań, które wynikało z konieczności dostosowania prowadzonych naborów do wprowadzanych
regulacji. Choć taka sytuacja świadczy o aktywnym podejściu IZ do uwzględniania w dokumentach programowych i
konkursowych obowiązujących wymagań, to jednocześnie jednak prowadzi do sytuacji problematycznych z punktu
widzenia wnioskodawców, gdy obowiązuje ich splot wymagań dotyczących spójności z dużą liczbą zróżnicowanych
dokumentów krajowych i regionalnych:
Dziesięć pierwszorzędnych dokumentów powoduje, że trudno tak naprawdę stwierdzić, który jest najważniejszy. Myślę,
że w naborach to jest problem, gdy w grę wchodzi Lokalny Program Rewitalizacji, Strategia Innowacji, Strategia
Województwa Śląskiego, Strategia Polski Południowej, Strategia Subregionu Centralnego, Wytyczne horyzontalne… To
jest oczywiście obowiązek beneficjenta, skoro aplikuje o środki, obowiązek spełnienia wszystkich wymogów. Natomiast
jest tych wymogów dużo. Zawarcie wszystkich wymogów w jednym dokumencie jest zazwyczaj spełnione, natomiast
beneficjenci mają problem ze zrozumieniem tego. (FGI_5)
Pamiętać jednak należy, że jeśli mamy do czynienia z wielością dokumentów i regulacji na szczeblu krajowym, których
zapisy musi odzwierciedlać nabór, a w konsekwencji – składany projekt, to rola IZ okazuje się być ograniczona w
kontekście ewentualnego zmniejszania skali wymagań. Co więcej, np. formuła ZIT/RIT nakłada na IZ (we współpracy z
IP) konieczność uwzględnienia kolejnego poziomu dokumentów stanowiących punkt odniesienia dla składanych
wniosków o dofinansowanie.
Analizując dokumentację konkursową stosowaną w ramach innych RPO w Polsce stwierdzić należy, że co do zasady
jest tam stosowane podejście tożsame z podejściem zidentyfikowanym w ramach RPO WSL. Oznacza to, że
wymagania dotyczące realizacji projektów mają swoje odzwierciedlenie w określonych zapisów dokumentacji
konkursowej (ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów konkursów), ale dodatkowo w treści regulaminów
konkursów zawarty jest kompletny wykaz dokumentów i aktów prawnych stanowiących kontekst formalno-prawny dla
dofinansowanych przedsięwzięć lub samego procesu oceny i wyboru projektów (choć np. w przypadku naborów
prowadzonych w ramach RPO Woj. Mazowieckiego i dotyczących naborów w ramach EFRR treść regulaminu konkursu
nie obejmuje wykazu aktów prawnych). Kwestia odzwierciedlenia tych dokumentów w dokumentacji konkursowej ma
najczęściej charakter punktowy (np. poprzez wskazanie określonej podstawy prawnej / źródła regulacji w miejscu, w
którym występuje określony zapis w dokumentacji konkursowej), ale są też stosowane rozwiązania zorientowane na
zobowiązanie wnioskodawców do przestrzegania zapisów wskazanych dokumentów. Chodzi tutaj o stosowanie
odpowiednich klauzul, bądź w wersji bardziej restrykcyjnej: „Wniosek składany w ramach niniejszego konkursu musi
być zgodny z powyższymi aktami prawnymi oraz dokumentami” (RPO Woj. Małopolskiego), bądź mniej restrykcyjnej:
„Nieznajomość powyższych dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym
wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu, opracowaniem budżetu, itp. Odpowiedzialność za
znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu spoczywa
na wnioskodawcy.” (RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego), „Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów,
zasad i wytycznych związanych z przygotowaniem wniosku spoczywa na wnioskodawcy” (RPO Woj.
Zachodniopomorskiego). W tym mniej restrykcyjnym kształcie stosowany w innych RPO mechanizm zapewnienia
zgodności z dokumentami nadrzędnymi zbliża się do rozwiązania zidentyfikowanego w ramach RPO WSL (dla
naborów prowadzonych przez WUP), gdzie również w treści regulaminu zawarta jest klauzula „Nieznajomość
powyższych dokumentów, może spowodować niewłaściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie”.
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Narzędziem zwiększania trafności odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji programowej i
konkursowej jest także uwzględnianie kwestii aktualności tych wymagań. Z tego względu w analizowanych RPO są w
dokumentacji konkursowej stosowane określone klauzule akcentujące tę kwestię: „W przypadku zmiany ww.
dokumentów w trakcie trwania konkursu Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie oraz Beneficjentów
realizujących projekty obowiązują aktualne wersje dokumentów” (RPO Woj. Wielkopolskiego), „Wnioskodawcy
aplikujący o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do korzystania z aktualnych wersji dokumentów
programowych” (Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego), „Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie
oraz beneficjenci realizujący projekty zobowiązani są do korzystania z aktualnych wersji aktów prawnych” (Urząd
Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego).
W kontekście analizowanego zagadnienia prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w
dokumentacji programowej i konkursowej istotne jest także uwzględnienie kwestii odzwierciedlenia zapisów
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Chodzi tu przede wszystkim o zapisy zawarte w opisach poszczególnych
Działań / Poddziałań, które mają później swoje odzwierciedlenie w regulaminach naborów i/lub kryteriach wyboru
projektów, takie jak: typy projektów, typy beneficjentów, grupy docelowe, poziom dofinansowania. To również w
ramach SzOOP określane są wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego dla poszczególnych Działań/Poddziałań,
co jest kolejnym narzędziem określania wymagań dotyczących realizowanych projektów. Poza samym faktem
określenia rzeczonych wskaźników mogą one też znajdować swoje odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów,
zapewniając realizację tych wskaźników (poprzez kryteria dostępowe) lub premiując możliwie najwyższy stopień ich
realizacji (poprzez kryteria premiujące / punktowe). Ze względu na tożsamy zakres merytoryczny i funkcję SzOOP w
innych RPO, wspomniany sposób odzwierciedlenia wymogów dotyczących projektów określonych w SzOOP
występuje także w pozostałych Programach. Zarówno w ramach RPO WSL, jak i innych Programach Operacyjnych
powszechnie stosowanym instrumentem jest w tym przypadku stosowanie kryterium zgodności projektu z treścią
SzOOP (w ramach RPO WSL jest to, w odniesieniu do EFRR, kryterium formalne, zaś w odniesieniu do EFS – kryterium
merytoryczne).
Powyższy stan rzeczy dotyczący odzwierciedlenia zapisów z SzOOP w kryteriach wyboru projektów uznać należy za
potwierdzający adekwatność przypisania ww. regulacji (odnoszących się do takich kwestii jak: typy projektów, typ
beneficjentów, grupy docelowe, poziom dofinansowania) do obu dokumentów. Z jednej bowiem strony,
uwzględnienie ich w SzOOP pozwala poznać potencjalnym wnioskodawcom ogólne warunki wsparcia w danym
Działaniu / Poddziałaniu jeszcze przed ogłoszeniem naboru, a tym samym sformułowaniem i ogłoszeniem regulaminu
konkursu. Pozwala to na odpowiednio wczesne planowanie konkretnego przedsięwzięcia i przygotowanie się do
spełnienia obowiązujących wymagań dotyczących późniejszej realizacji projektu. Z drugiej natomiast, uwzględnienie
przynajmniej części zapisów SzOOP w treści regulaminu zapewnia czytelność wymagań, jakie formułowane są wobec
wnioskodawców i ich projektów na etapie naboru wniosków.
Drugi ze wspomnianych wymiarów odzwierciedlania wymagań dotyczących projektów w dokumentacji konkursowej
dotyczy wymogów lub preferencji wynikających z dokumentów strategicznych. W tym przypadku podstawowym
instrumentem zapewnienia rzeczonego odzwierciedlenia pozostają kryteria wyboru projektów, które wymagają
zgodności ze wskazywanymi dokumentami strategicznymi lub premiując przedsięwzięcia wykazujące taką zgodność).
W ramach RPO WSL mamy do czynienia z różnymi wariantami takiego odzwierciedlenia, takimi jak np.: wymóg
zgodności z Regionalną Strategią Innowacji Woj. Śląskiego na lata 2013-2020 (Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu
infrastruktura badawcza), preferowanie projektów cechujących się powiązaniami z dokumentami o charakterze
planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej (Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii, Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja), wymóg zgodności z Programem Ochrony
Powietrza Woj. Śląskiego i Strategią Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego (Działanie 4.5 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie), wymóg lub premiowanie powiązania projektu z regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami (Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, Działanie 3.2 Innowacje w
MŚP). Tego rodzaju podejście jest zresztą powszechne także w innych RPO, gdzie również w ramach katalogów
kryteriów (o funkcji dostępowej lub premiującej) uwzględnia się wymagania formułowane wobec planowanych
przedsięwzięć na podstawie zapisów dokumentów strategicznych i wynikających z nich kierunków rozwoju. Tak jak
więc, wcześniej analizowane wymagania wynikające z aktów prawnych ocenić należy przede wszystkim jako
zapewniające prawną poprawność przygotowywanych projektów, tak odzwierciedlanie w dokumentacji konkursowej
wymogów wynikających z dokumentów strategicznych może być traktowane jako instrument identyfikacji i selekcji
projektów realizujących cele rozwojowe regionu lub kraju określone w dokumentach strategicznych.
To, że zapisy dokumentów strategicznych mają swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w kryteriach wyboru
projektów ocenić należy jako rozwiązanie trafne w kontekście adekwatności przypisania wymagań wynikających z
dokumentów strategicznych do odpowiedniego rodzaju dokumentów. To bowiem właśnie kryteria wyboru projektów
w sposób optymalny pozwalają zoperacjonalizować wymagania mające swoje źródło w dokumentach strategicznych.
Z jednej strony, poprzez dopuszczenie do uzyskania dofinansowania tylko tych przedsięwzięć, które cechuje spójność
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z dokumentami strategicznymi. Z drugiej zaś, poprzez premiowanie tych projektów, które cechuje najwyższy stopień
spójności z dokumentami strategicznymi lub które w największym stopniu przyczyniają się do ich realizacji (w tym
kontekście szczególne znaczenie mieć będzie formuła oceny strategicznej, wobec której zastosowany zostanie w 2017
roku pilotaż).
W kontekście oceny prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji programowej i
konkursowej w ramach RPO WSL zapytano w badaniu ilościowym wnioskodawców o to, czy wymagania w stosunku
do planowanego przedsięwzięcia sformułowane w, odpowiednio: Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych,
regulaminie konkursu i kryteriach wyboru projektów są dla nich czytelny. Dane dotyczące tej kwestii przedstawiono na
poniższym wykresie.
Wykres 8. Ocena czytelności gradacji wymagań dotyczących projektów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dla większości beneficjentów (55,7%) wymagania te są czytelne w stopniu
średnim. Ponad jedna trzecia (34,3%) wskazała zaś, że gradacja wymagań zrozumiała jest w wysokim stopniu. Taką
sytuację ocenić należy pozytywnie, tym bardziej, że ograniczony stopień zrozumienia wobec obowiązującej gradacji
wymagań dotyczy łącznie tylko 6% badanych. Taki wynik potwierdza także wcześniejsze wnioski z analizy eksperckiej
dotyczące prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji programowej i
konkursowej. Należy przy tym zauważyć, że podejmowane przez IZ działania najprawdopodobniej sprawią, że kolejni
wnioskodawcy będą w jeszcze większym stopniu postrzegać jako w pełni czytelną rzeczoną gradację wymagań.
Wynika to z faktu, iż po przeprowadzeniu standaryzacji wzoru regulaminu naboru, wszystkie kluczowe informacje,
które dotychczas mogły być rozproszone w: regulaminie naboru, katalogu kryteriów i SzOOP, mogą być w tym
momencie zawarte w jednym dokumencie.
Kwestia prawidłowości odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentacji konkursowej i
programowej znajduje swój wyraz także w zagadnieniu zapewnienia pozyskania na etapie oceny wszystkich informacji
niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny złożonych wniosków w zastosowaniem obowiązujących w Programie
kryteriów. Kluczowe jest w tym przypadku uwzględnienie dwóch narzędzi wykorzystywanych na etapie oceny
wniosków. Pierwszym narzędziem jest wniosek o dofinansowanie. Pozytywnie w kontekście zapewnienia we wniosku o
dofinansowanie możliwości zamieszczenia informacji niezbędnych z punktu widzenia późniejszej oceny zaopiniować
należy fakt zróżnicowania tego dokumentu pomiędzy EFRR i EFS, co pozwala uwzględnić specyficzne wymagania
stawiane projektom współfinansowanym w ramach obu funduszy i pozyskać w ramach wniosku o dofinansowanie
całość niezbędnych informacji na potrzeby późniejszej oceny, która prowadzona jest jednak w przeważającej mierze w
oparciu o kryteria odrębne dla każdego funduszu. W toku analizy struktury wniosku o dofinansowanie (która określa
zakres informacji we wniosku) oraz treści instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (która doprecyzowuje
jakiego rodzaju informacje należy umieścić w poszczególnych częściach przygotowywanego wniosku o
dofinansowanie) nie stwierdzono problemów w zakresie nieuwzględnienia istotnych kwestii, które mogłyby mieć
następnie znaczenie na etapie oceny danego wniosku. Ogólna struktura wniosku o dofinansowanie nie stanowi także
problemu w kontekście specyficznych wymagań, jakie wynikają z kryteriów wniosku o dofinansowanie, ze względu na
fakt, iż szczegółowe informacje potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru projektów są zawierane w całości treści
wniosku o dofinansowanie – nie mamy do czynienia z sytuacją, w której poszczególnym kryteriom wyboru
odpowiadają każdorazowo odrębne pola we wniosku o dofinansowanie (choć takie rozwiązanie ułatwiałoby ocenę i
gwarantowało, że w odniesieniu do każdego z kryteriów wnioskodawca byłby zobowiązany do podania określonych
informacji, to jednak trudno wyobrazić sobie możliwość aż tak zaawansowanego profilowania wniosków o
dofinansowanie).
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Drugim narzędziem istotnym w kontekście procesu oceny jest karta oceny (formalnej i merytorycznej). W tym
przypadku istotna jest kwestia zapewnienia możliwości dokonania rzetelnej i pogłębionej oceny ze względu na
obowiązujące kryteria i uwzględnienia w procesie oceny wszystkich istotnych z punktu widzenia kryteriów informacji
zawartych przez projektodawcę we wniosku. Przeprowadzona analiza wykazała poprawność skonstruowania kart
oceny wniosków, co przede wszystkim wynika z faktu, iż karty każdorazowo zawierają całość kryteriów stosowanych
do oceny wniosków w danym naborze. Nie ma w związku z tym możliwości ewentualnego pominięcia w karcie
żadnego parametru / wymiaru oceny (pomijając kwestię ewentualnych pomyłek i przeoczeń osób oceniających, co
jest jednak weryfikowane po przekazaniu przez osoby oceniające wypełnionych kart oceny). Dodatkowo, karty
zawierają pola opisowe pozwalające zamieścić osobom oceniającym ewentualne wyjaśnienia i komentarze, co ma
przede wszystkim znaczenie w kontekście uzasadnienia sytuacji obniżenia przyznanej liczby punktów, czy uznania
danego kryterium za niespełnione. Karty oceny w sposób właściwy odzwierciedlają także specyfikę poszczególnych
obszarów wsparcia (np. przyznanie punktów w ramach oceny warunkowej w przypadku EFS).
W badaniu jakościowym potwierdzono, że pod tym względem system wyboru i oceny projektów RPO WSL nie
generuje problemów, zarówno w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie, jak i kart oceny:
Jeżeli chodzi o wniosek i budowę tego wniosku to w tej perspektywie mamy osobny cały dział, który jest poświęcony
kryteriom. Pod każdym kryterium jest miejsce na to, żeby wnioskodawca uzasadnił to kryterium. (…) Można zarzucać
temu wnioskowi nieczytelność. Szczególnie chodzi mi o tą część związaną z budżetem i te rozbicia, ale to jest kwestia
grafiki. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozplanowanie, to tu nie widzę problemu, żeby znaleźć [informacje]. (IDI_4)
Nie widzę tutaj w ogóle problemu. Nie spotkałem się w tej perspektywie ani ze strony osób, które odpowiadają za
ocenę formalną, ani odo strony ekspertów z takim zarzutem, że nie są w stanie pozyskać jakichś informacji. (IDI_10)
Jeśli już określone problemy w pozyskaniu niezbędnych informacji występują, to raczej nie stanowią one rezultatu
nieprawidłowo zaprojektowanego systemu wyboru i oceny projektów, ale raczej podejścia wnioskodawców do
przygotowania wniosku o dofinansowanie:
Rzeczywiście były takie sytuacje, że brakowało tutaj we wniosku na przykład powiązań ze strategią,
komplementarności. Ale to raczej wynika z niezrozumienia przez wnioskodawcę, niezamieszczenia pewnych opisów,
które były wymagane niż tego, że trzeba by było jakieś kolejne pola dorabiać i rozszerzać. Być może należałoby tutaj
doprecyzować pewne zapisy albo w samej instrukcji wypełniania wniosków albo też jeszcze w kryteriach. (IDI_1)
Ewentualnie, problem ten może być powiązany z ograniczeniami dotyczącymi liczby znaków przewidzianych na
przekazanie określonych informacji we wniosku o dofinansowanie, które stosowane w sposób niewłaściwy skutkują
albo niedoborami pewnych informacji, a przynajmniej ich nieczytelnością, albo nadmiarem informacji zbędnych z
punktu widzenia procesu oceny.
Natomiast problemem wniosków i to nie tylko w tym systemie, jest nieodpowiedni dobór ilości znaków do danej tabeli.
W niektórych tabelach, gdzie jest mnóstwo informacji potrzebnych jest tysiąc znaków. Tysiąc znaków to jest pięć
długich zdań. A w innych tabelach jest po 4 tysiące znaków, czy po 12 tysięcy. Beneficjenci potem za wszelką cenę
chcą te 16 tysięcy znaków wykorzystać, i trzy razy piszą to samo. (FGI_5)
Bardzo uciążliwa jest kwestia skrótów. (FGI_11)
W kontekście karty oceny zwrócono natomiast w badaniu jakościowym uwagę na problem, który jest jednak bardziej
natury technicznej niż merytorycznej:
Wniosek nie ma synchronizacji z odpowiedziami na pytania dotyczące oceny tego wniosku z kartą. To na pewno
bardzo przeszkadza, bo trzeba „skakać” po tym wniosku. (FGI_11)
Powraca tu więc pośrednio kwestia, która wcześniej została zasygnalizowana w odniesieniu do wniosku o
dofinansowanie, tutaj będąc w pewnym sensie nasiloną w odniesieniu do karty oceny (w tym przypadku:
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merytorycznej), a która dotyczy odpowiedniego przypisania informacji z wniosku o dofinansowanie do
poszczególnych kryteriów, a więc i poszczególnych elementów karty oceny. Tak jak wspomniano wcześniej, trudno
jednak byłoby skonstruować kartę oceny w taki sposób, by jej struktura odzwierciedlała dokładnie strukturę wniosku o
dofinansowanie. Wynika to z faktu, że struktura karty oceny w sposób precyzyjny odzwierciedlać ma przede wszystkim
całość kryteriów wyboru projektów (i ten wymóg jest spełniony), natomiast charakter wniosku o dofinansowanie jest
inny, zawiera on szerszy zakres informacji, a jednocześnie pamiętać należy, że zgodnie z zasadami prowadzonej oceny
osoba oceniająca dokonuje całościowej analizy wniosku i na tej podstawie dokonuje ostatecznej oceny konkretnego
projektu pod kątem obowiązujących kryteriów. Uwzględniając powyższe, należy generalnie pozytywnie ocenić
zarówno oba dokumenty (wniosek o dofinansowanie i karta oceny) odrębnie, w kontekście właściwego
odzwierciedlenia kryteriów wyboru projektów, jak i we wzajemnej relacji, gdy na etapie oceny za pomocą karty oceny
osoba oceniająca weryfikuje zapisy wniosku o dofinansowanie poprzez ich odniesienie do obowiązujących kryteriów
wyboru projektów.
Podsumowując analizę przeprowadzoną w ramach niniejszego podrozdziału uznać należy, że zidentyfikowany w
ramach RPO WSL 2014-2020 sposób odzwierciedlenia wymagań dotyczących projektów w dokumentach
programowych i konkursowych nie tylko przyczynia się do zapewnienia poprawności formalno-prawnej projektów, ale
także wyboru projektów możliwie najwyższej jakości. Narzędziami zapewnienia rzeczonej jakości są regulacje
obowiązujące w różnych kategoriach dokumentach. Po pierwsze, w aktach prawnych i wytycznych, bo choć ich funkcją
jest przede wszystkim regulowanie poprawności proceduralno-prawnej, to jednak mogą one także pozytywnie
wpływać na jakość dofinansowanych przedsięwzięć (np. określając metodykę realizacji określonych działań, nie
dopuszczając do podejmowania określonych aktywności w projektach itd.). Po drugie, w SzOOP, gdyż funkcją tego
dokumentu jest, by zawrzeć w nim – w miarę możliwości – całość najważniejszych informacji charakteryzujących dane
Działanie/Poddziałanie. Tutaj realizacja projektów wysokiej jakości oznaczać będzie dofinansowanie tych
przedsięwzięć, które spełniają (lub spełniają w największym stopniu) wymogi określone przez SzOOP. Choć przyznać
należy, iż w przypadku zgodności z SzOOP w większości przypadków odzwierciedlenie zapisów tego dokumentu ma
charakter raczej wymogów dostępowych niż przyznawania premii punktowej za wysoką jakość projektu. Po trzecie
wreszcie, w dokumentach strategicznych, gdzie być może w najbardziej bezpośredni sposób mamy do czynienia z
oddziaływaniem na jakość projektów, gdyż uwzględnienie zapisów dokumentów strategicznych pozwala wpływać na
wybór przedsięwzięć, które są najbardziej adekwatne w kontekście potrzeb i celów rozwojowych regionu i które w
największym stopniu pozwalają zaspokajać te potrzeby i osiągać wskazane w dokumentach strategicznych cele. Tak
naprawdę, to jednak dopiero kombinacja trzech ww. rodzajów dokumentów w sposób kompleksowy przyczynia się do
zapewniania wysokiej jakości wspieranych w ramach RPO WSL 2014-2020 projektów.
3.1.5

Zdolność systemu do identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych / wspierających innowacje i
komplementarnych

Problematyka badania objęła także ocenę kwestii zdolności systemu wyboru i oceny projektów do identyfikacji i
skutecznej selekcji przedsięwzięć o określonym charakterze, tj. projektów innowacyjnych / wspierających innowacje
oraz komplementarnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że kwestia identyfikacji i selekcji określonego
rodzaju projektów to przede wszystkim funkcja kryteriów wyboru projektów. To bowiem ich funkcją jest takie
kierunkowanie wsparcie, by środki przewidziane w Programie przeznaczane były na przedsięwzięcia o pożądanym
przez grantodawcę profilu. Co do zasady więc, to nie rolą systemu wyboru i oceny projektów jest przyczynianie się do
identyfikacji i selekcji określonych projektów, system ten powinien natomiast umożliwiać działania w tym zakresie, jeśli
na poziomie kryteriów zostaną te określone projekty wskazane jako preferowane. Jeśli bowiem w sam system wpisane
zostałyby, np. poprzez stosowanie określonych procedur, preferencje dla przedsięwzięć o określonym charakterze, to
w praktyce oznaczałoby to, że system wyboru projektów rozumiany jako zbiór procedur i rozwiązań organizacyjnych
przejmuje rolę kryteriów wyboru projektów. Zauważyć jednocześnie należy, że system wyboru i oceny projektów nie
powinien tworzyć barier, które uniemożliwiałyby, a przynajmniej utrudniały, przeprowadzenie rzeczonej identyfikacji i
selekcji.
3.1.5.1

Projekty innowacyjne / wspierające innowacje

Nim przejdziemy do oceny mechanizmów umożliwiających identyfikację i selekcję projektów innowacyjnych należy
zwrócić uwagę na fakt, iż innowacyjność projektu nie powinna być traktowana jako niezbędny i każdorazowo
wymagany lub premiowany element projektów, na co zwracano uwagę w badaniu jakościowym:
Ja nie byłabym zwolennikiem tego, żeby za wszelką cenę innowacyjność próbować wymusić, uwzględniać w każdym
projekcie. Rzeczywiście, w przypadku przedsiębiorców ma to uzasadnienie. (IDI_1)
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Należy skupić się rzeczywiście na rzeczach, które są kluczowe z punktu widzenia celu Działania. (IDI_18)
Zastanawiam się, na ile wnioskodawcy są gotowi na takie innowacyjne pomysły, innowacje zastosowane w projektach.
(IDI_19)
Samorządy chciałyby otrzymać środki na projekty nieinnowacyjne. To znaczy takie, które niby są nieinnowacyjne, czyli
na drogę, na szkołę, na kanalizację – na podstawowe rzeczy, na których zależy mieszkańcom. (Firma_4)
To jest w ogóle trudne pytanie, bo mam wrażenie, że wszystko teraz musi być innowacyjne. Przy czym nikt tak do
końca nie wie, co to znaczy. Często na siłę jest ta innowacyjność wskazywana. (Firma_4)
Pytanie tylko, czy prawdziwe innowacje mogą być wspierane przez fundusze unijne. To znaczy, czy potem prawdziwe
innowacje mogą być realizowane w tym rygorze harmonogramów, rozporządzeń, wytycznych. Tutaj powoli nasuwa
się odpowiedź, że niekoniecznie. (Firma_7)
Powyższe wypowiedzi zwracają uwagę na fakt, iż w niektórych przypadkach występuje merytoryczne uzasadnienie dla
niepodejmowania działań zorientowanych na identyfikację i selekcję projektów o innowacyjnym profilu. Jednocześnie,
w przypadku projektów finansowanych z EFS nieodnoszenie się do kwestii innowacyjności ma także uzasadnienie
formalne, które wynika z relacji pomiędzy RPO w PO WER:
U nas innowacyjność praktycznie w ogóle nie występuje. To w PO WER mamy projekty innowacyjne. (IDI_4)
Nie realizujemy projektów innowacyjnych w ogóle, jeżeli chodzi o naszą instytucję. Były one realizowane w
poprzedniej perspektywie, w POKL, natomiast teraz nie ma konkursów skierowanych do projektów innowacyjnych.
(IDI_14)
Jeśli chodzi o identyfikację i selekcję projektów innowacyjnych / wspierających innowacje, to kluczowe jest w tym
przypadku stworzenie mechanizmów, które umożliwiałyby najbardziej skuteczną identyfikację i najbardziej rzetelną
ocenę przedsięwzięć innowacyjnych / wspierających innowacje. Analizując zapisy „Wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020” stwierdzić należy, że szczególnie użyteczną – wobec specyfiki projektów o
profilu innowacyjnym – metod oceny dopuszczonych w tym dokumencie jest panel ekspertów, który pozwala na
dokonanie oceny kolegialnej w gronie eksperckim, ale także na dokonywanie analizy porównawczej pomiędzy
różnymi projektami. Taka formuła oceny pozwala w możliwie największym stopniu wykorzystać potencjał ekspercki w
celu zweryfikowania rzeczywistej, a nie tylko – deklarowanej, innowacyjności planowanego przez wnioskodawcę
przedsięwzięcia.
Być może, gdyby były panele to mogłoby to wpłynąć na [selekcję projektów innowacyjnych]. Powiedzmy, że
spotkałyby się dwie osoby. (…). Takie wzajemne relacje mogą wpłynąć na to, że ten wniosek zostanie dobrze i solidnie
oceniony. (FGI_3)
Formuła panelu członków KOP/ekspertów nie była dotychczas wykorzystywana w kontekście oceny innowacyjności,
wprowadzona została natomiast jako element oceny strategicznej w ramach wybranych Działań/Poddziałań.
Natomiast jej użyteczność w kontekście wspomagania procesu identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych /
wspierających innowacje uznać należy za tym większą, że w badaniu jakościowym pojawiały się opinie kwestionujące
użyteczność podstawowego, obecnie wykorzystywanego, narzędzia weryfikacji innowacyjności projektu, czyli opinii o
innowacyjności:
Rzetelna opinia to jest opinia, w której dana technologia została sparametryzowana i odniesiona do technologii, która
istnieje na rynku i pokazanie tego znaczącego ulepszenia. Bo ta innowacja to jest albo znaczące ulepszenie, albo
nowość. W większości przypadków te opinie są mocno naciągane, ponieważ te elementy, te rozwiązania funkcjonują
na rynku i wnioskodawcy idą w kierunku takim, że to jest znaczące ulepszenie danej technologii i produktu. Ale w tym
momencie należałoby to sparametryzować. (FGI_3)
Sama ocena innowacyjności jest dokonywana na zasadzie zaświadczeń wystawianych przez uczelnie, czy instytuty,
które też nie zawsze rzetelnie do tego podchodzą i rzeczywiście badają kwestię tej innowacyjności. (IDI_1)
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Nie chodzi w tym przypadku o całkowitą rezygnację z dopuszczania tego rodzaju formy potwierdzania, deklarowanej
we wniosku o dofinansowanie, innowacyjności projektu. Natomiast być może należałoby rozważyć, czy w regulaminie
konkursu (lub opisie sposobu oceny spełniania kryteriów dotyczących innowacyjności, gdzie mowa jest o opinii o
innowacyjności) nie należałoby w sposób precyzyjny określić struktury lub zakresu merytorycznego dokumentu, jakim
jest opinia o innowacyjności, ponad już obowiązujące w tym zakresie wymogi określone w dokumentacji konkursowej
dla naborów, w których wymagane jest przedłożenie opinii o innowacyjności.
Uwzględniając fakt, iż formuła panelu członków KOP/ekspertów nie miała dotychczas zastosowania w ramach oceny
wniosków w RPO WSL, jedynym rzeczywistym instrumentem selekcji i identyfikacji projektów innowacyjnych /
wspierających innowacje jest standardowa ocena merytoryczna prowadzona przez dwóch ekspertów w oparciu o
obowiązujące kryteria, w tym: dotyczące innowacyjności (w szczególności w ramach Działań w Osi Priorytetowej I
Nowoczesna gospodarka oraz Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, gdzie kryteria w sposób bezpośredni
odnoszą się do kwestii innowacyjności):
W głównej mierze kryteria zostały skonstruowane tak, aby innowacyjność bardzo mocno promować. Nasi eksperci
mieli zarówno możliwość oceny innowacyjności w kryterium zerojedynkowym i to był warunek bezwzględny dla
wszystkich wnioskodawców – musieli bezwzględnie spełnić ten warunek. A później dodatkowo jeszcze ten element był
premiowany za skalę innowacyjności. To są elementy, które bardzo mocno wpływają na te projekty i jeśli chodzi o
innowacyjność jako element punktowany to on był bardzo mocno punktowany, bowiem wnioskodawcy maksymalnie
mogli uzyskać bodajże 8 punktów. To była tak naprawdę bardzo duża liczba punktów, która niejednokrotnie mogła
też decydować o wyborze takiego projektu do dofinansowania. (IDI_12)
To, na ile obowiązujące rozwiązania (procedury i kryteria) wpływały na zastosowanie w projektach innowacyjnych /
nowatorskich rozwiązań było także przedmiotem badania CATI realizowanego wśród wnioskodawców.
Wykres 9. Ocena wpływu procedur oraz kryteriów wyboru projektów na zastosowanie w projekcie innowacyjnych /
nowatorskich rozwiązań
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Większość badanych (65,3%) uznała, że stosowane procedury oraz kryteria wyboru projektów nie mają wpływu na
zastosowanie w projekcie innowacyjnych rozwiązań. Zwrócić należy uwagę, że wśród tego rodzaju wskazań mamy
zarówno deklaracje wnioskodawców, którzy zastosowali rozwiązania innowacyjne / nowatorskie, ale były one
powodowane samą istotą projektu, a nie ewentualnymi zachętami w tym zakresie, jak i tych, którzy rozwiązań
innowacyjnych / nowatorskich nie stosowali. Pozytywny wpływ procedur i kryteriów na realizację projektu
innowacyjnego wskazała ponad jedna czwarta beneficjentów (26,3%).
Uwzględniając szczególne znaczenie identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych w obszarach dotyczących
wspierania sektora przedsiębiorstw, odrębną analizę wyników badania ilościowego przeprowadzono dla
wnioskodawców z Osi priorytetowych: I i III.

60

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Wykres 10. Ocena wpływu procedur oraz kryteriów wyboru projektów na zastosowanie w projekcie innowacyjnych /
nowatorskich rozwiązań w Osi priorytetowych: I i III
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=49; dane dotyczą w wnioskodawców z Osi priorytetowej I i III

Jak wynika z powyższych danych, opinie o pozytywnym oddziaływaniu procedur oraz kryteriów wyboru projektów na
zastosowanie w projekcie innowacyjnych / nowatorskich pojawiały się w przypadku Osi priorytetowych: I i III wyraźnie
częściej niż wśród ogółu wnioskodawców, bo dotyczą ponad połowy (46,9%) wszystkich respondentów. Blisko jedna
trzecia badanych (32,7%) nie potwierdziła wpływu rzeczonych procedur oraz kryteriów wyboru projektów na
zastosowanie w projekcie innowacyjnych lub nowatorskich rozwiązań. Natomiast 12,2% (a więc ponad dwukrotnie
więcej niż miało to miejsce w przypadku ogółu wnioskodawców) wskazała na negatywne oddziaływanie procedur oraz
kryteriów, co może wynikać z faktu, iż w przypadku części wnioskodawców sformułowane regulacje okazały się
generować zbyt duże wymagania w aspekcie innowacyjności.
Wszyscy wnioskodawcy, którzy deklarowali występowanie wpływu na zastosowanie w projekcie innowacyjnych /
nowatorskich rozwiązań, byli proszeni o wskazanie jakie procedury i kryteria miały taki wpływ. Spośród tych
odpowiedzi, które faktycznie odwoływały się do oddziaływania elementów samego naboru wskazywano przede
wszystkim kryteria wyboru projektów, a nie określone procedury / rozwiązania. Potwierdza to więc wcześniejszy
wniosek, iż w kontekście identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych / wspierających innowacje to właśnie kryteria
wyboru projektów odgrywają kluczową rolę, nie zaś inne elementy procedury wyboru projektów, choć możliwe jest
rozważanie wprowadzenia określonych rozwiązań, które mogłyby zwiększyć zdolność systemu do identyfikacji i
selekcji projektów innowacyjnych / wspierających innowacje, tam gdzie ma to merytoryczne uzasadnienie.
Rekomendacja 13. Należy wprowadzić rozwiązania niedotyczące samego kształtu kryteriów, które miałyby
pozytywny wpływ na identyfikację i selekcję projektów innowacyjnych..
3.1.5.2

Projekty komplementarne

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku projektów innowacyjnych / wspierających innowacje, tak i w odniesieniu
do projektów komplementarnych stwierdzić należy, iż – co do zasady – to kryteria wyboru projektów stanowić
powinny główny instrument identyfikacji i selekcji projektów cechujących się komplementarnością. W przypadku RPO
WSL 2014-2020 taka sytuacja faktycznie ma miejsce, przy czym występowanie zagadnienia komplementarności w
katalogu kryteriów wyboru projektów ocenić należy jako skomplikowane, gdyż kryterium to stosowane jest w różny
sposób, w różnych Działaniach / Poddziałaniach i typach kryteriów. Z tego względu zasadnicza analiza kwestii
identyfikacji i selekcji kryteriów merytorycznych będzie prowadzona w części raportu poświęconej kryteriom wyboru
projektów. Poniżej przedstawiono natomiast wnioski, które dotyczą zagadnienia komplementarności, a nie odnoszą
się bezpośrednio lub wyłącznie do kwestii kryteriów wyboru projektów.
Specyfiką bieżącego okresu finansowania jest szczególne traktowanie powiązań pomiędzy przedsięwzięciami
finansowanymi ze środków EFS i EFRR, które w ramach RPO WSL 2014-2020 dotyczy przede wszystkim następujących
Działań, które powinny wykazywać powiązanie z działaniami podejmowanymi w oparciu o finansowanie ze środków
EFS:


Działanie 10.2: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych,
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Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,



Działanie 12.1: Infrastruktura wychowania przedszkolnego,



Działanie 12.2: Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Sytuacja ta wymaga podejmowania dwojakiego rodzaju działań. Po pierwsze, kwestia powiązania projektów musi
znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów. Po drugie zaś, należy zapewnić odpowiednie powiązanie
naborów wniosków (na poziomie harmonogramów naborów), w sposób który umożliwiłby weryfikację wymaganych
powiązań (zagadnienie to było przedmiotem analizy we wcześniejszej części raportu, w podrozdziale „Prawidłowość
rozplanowania naborów”). Tego rodzaju powiązania i wymóg ich weryfikowania okazuje się jednak sprawiać
określonego rodzaju problemy:
Jest wymóg utworzenia dodatkowych miejsc i zwiększenia tych miejsc w kontekście działalności prowadzonej w
okresie wcześniejszym, roku wcześniejszego. Jeśli ta infrastruktura zostanie utworzona wcześniej i ktoś będzie już
finansował działania w tej infrastrukturze, to siłą rzeczy będzie miał problem, bo to nie będą w przypadku EFS nowe
miejsca, tylko miejsca, które już wcześniej zostały ukończone i są finansowane z innych źródeł. Tak naprawdę nie
można wejść z EFS i stwierdzić, że one są tworzone na nowo, bo one fizycznie nowe nie są. (FGI_9)
To jest temat bardzo ciężki. (…) Mamy kryteria w EFRR i EFS do tych Działań, które dotyczą wspólnej
komplementarności. Ale praktyka pokazała, że to nie działa. O ile na początku, przy planowaniu pierwszych
konkursów, przy pracy nad pierwszym harmonogramem, myśleliśmy, że to się uda – pracowaliśmy wspólnie,
konsultowaliśmy się, (…) Życie pokazało, że to nierealne, że tu się wydłuża ocena. (…) Należy jeszcze bardziej
popracować po pierwsze – nad terminami albo wprost – nad kryteriami, żeby konkretna dedykacja była w brzmieniu
kryterium, że to musi być powiązane z tym projektem wybranym w tym konkursie. (IDI_2)
Natomiast w przypadku komplementarności projektowej EFS z EFRR jest to trudna komplementarność i tak naprawdę
w praktyce trudna do realizacji, trudna do realizacji czasowo, trudna do realizacji ze względu na specyfikę inwestycji
jako takiej. Trudno jest tak naprawdę na początku przewidzieć, jakie mogą być problemy z realizacją zasady
komplementarności. My teraz wychodzimy z takiego założenia, że jeśli chodzi o międzyfunduszową
komplementarność to powinna być bardziej badana z punktu widzenia interwencji infrastrukturalnej niż z punktu
widzenia EFS, który generalnie jest komplementarny z wieloma działaniami. (FGI_9)
Drugi wariant mechanizmu swoistego „wymuszania” komplementarności dotyczy projektów realizowanych w formule
ZIT/RIT:
W zasadzie kryteria powinny być skonstruowane tak, żeby zachęcać do działań komplementarnych. Takie kryteria są
właśnie przy ocenie strategicznej – robią to Instytucje Pośredniczące. (…) Oprócz tego, co opisze wnioskodawca,
powinien również mieć wiedzę do jakich projektów nawiązuje jego projekt, czy jaki projekt uzupełnia jego projekt i
powinien to opisać. Przy tworzeniu takiego projektu, przy opisaniu takiej komplementarności trzeba się wykazać
ogromną wiedzą dotyczącą tego, co planują inni wnioskodawcy. Tutaj komplementarność bardziej może zostać
zaplanowana, przewidziana w strategiach subregionalnych. Dlatego taka jest wielka nadzieja w tym, że zamysły, które
zostały w strategiach subregionalnych zaplanowane zostaną zrealizowane. (IDI_17) (IDI_17)
Właściwie jeżeli nie wskaże się komplementarności danego projektu w jakiejś wiązce tych projektów, to ten projekt nie
ma szans na otrzymanie dofinansowania. Natomiast ważne jest też to, że na etapie tych strategii subregionalnych
zostały określone wiązki projektów. Jeżeli my będziemy konsekwentnie realizować te wiązki to ta komplementarność i
zintegrowane podejście będzie zrealizowane. (IDI_10)
Jeżeli bierzemy na przykład cały subregion centralny jako jednostkę wdrażania strategii ZIT, to liczy się cel osiągnięty
w skali całego subregionu, więc musimy szukać tych komplementarnych projektów. Jeżeli nie będzie projektów
komplementarnych, to nie będzie założonych wskaźników osiągniętych i założone cele nie zostaną zrealizowane.
(FGI_5)
Mechanizm działający w przypadku zapewnienia komplementarności w ramach formuły ZIT/RIT w pewnym stopniu
dotyczy także sytuacji, w której projekty winny być zgodne z wszelkimi dokumentami strategicznymi na szczeblu
regionalnym i krajowym. W takich przypadkach przedsięwzięcia wpisujące się w cele dokumentów strategicznych
pozostawałyby komplementarne między sobą. Jest to możliwie najszersze podejście do ujmowania
komplementarności, które może znajdować swoje odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów.
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Jak więc wynika z powyższej analizy, ostatecznie to kryteria wyboru projektów stanowią mechanizm oddziaływania na
realizację projektów o charakterze komplementarnym, gdyż to one wymuszają lub premiują realizację przedsięwzięć o
takim charakterze (bez względu na to, czy chodzi o komplementarność pomiędzy EFS i EFRR, komplementarność w
ramach ZIT/RIT, czy każdy inny wariant komplementarności).
W takim ujęciu istotne jest jednak to, by kryteria te zostały sformułowane w sposób rzeczywiście umożliwiający
skuteczne oddziaływanie kryteriów na realizacje przedsięwzięć komplementarnych, m.in. by sama definicja
komplementarności została zdefiniowana w sposób precyzyjny, gdyż do tej pory stanowiło to problem:
Z komplementarnością mamy w tej chwili trochę problemów ze względu na to, że mamy wrażenie takie, że w ogóle
beneficjenci nie bardzo rozumieją pojęcie komplementarności. Trzeba by to doprecyzować albo w kryteriach, albo w
instrukcjach wypełniania wniosku. Ale bardziej w kryteriach. Mamy wnioski, gdzie wnioskodawcy deklarują
komplementarność i na takiej deklaratywności się kończy. (…) Nie ma też w zasadzie w tych kryteriach wymuszenia
na nich, żeby wskazali wprost na czym ta komplementarność polega i takiego zapisu wprost, że samo na przykład
wskazanie tylko tytułu projektu jest niewystarczające i wtedy punktu za komplementarność nie przyznaje się. (IDI_1)
To kryterium jest bardzo trudne dla przedsiębiorców, bo oni później chcą zdobyć punkt i wypisują masę różnych
rzeczy, które w ogóle nie są komplementarne. Nie wiem, czy to w ogóle akurat jest bardzo potrzebne to kryterium w
ocenie, bo przedsiębiorca wymyśla wszystko – zakup jakiejś maszyny, którą kiedyś kupił i wszystko jest dla niego
komplementarne. A to też nie o to chodzi. Coś, co już działa, jest zakończone i nowy projekt w ogóle nie ma z tym
związku. Te kryterium nie wiem, czy jest konieczne. (IDI_19)
To, na ile obecnie skutecznie działają mechanizmy mające w założeniu zapewnić komplementarność projektów z
innymi przedsięwzięciami zostało także poddane weryfikacji w badaniu wnioskodawców.
Wykres 11. Ocena wpływu procedur oraz kryteria wyboru projektów na zapewnienie komplementarności projektu z
innymi przedsięwzięciami
80%
57,7%
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36,0%
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1,3%
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0%
pozytywny wpływ

brak wpływu

negatywny wpływ

nie wiem | trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300

Większość badanych (57,7%) nie dostrzega wpływu procedur oraz kryteriów wyboru projektów na komplementarność
swoich projektów. Należy jednak zauważyć, iż grupa beneficjentów, która dostrzega pozytywny wpływ na aspekt
komplementarności składanego przez nich projektu wynosi 36% i jest o prawie 10 punktów procentowych wyższa
aniżeli (omówiony powyżej) wpływ kryteriów na innowacyjność projektów. Wynika to najpewniej przede wszystkim z
faktu, iż kwestia komplementarności ujęta jest w katalogu kryteriów w przypadku większej liczby Działań/Poddziałań
niż innowacyjność projektu. Potwierdzają to wskazania respondentów, którzy dostrzegli pozytywny wpływ kryteriów
lub procedur na zapewnienie komplementarności projektu z innymi przedsięwzięciami. Wnioskodawcy wskazywali
przede wszystkim, że na zwrócenie uwagi na zachowanie komplementarności projektu wpływ miało przyznanie za to
dodatkowych punktów lub wręcz wymóg określony kryteriami wyboru projektów. Generalnie więc, wynik badania
wnioskodawców potwierdził wcześniejszy wniosek, iż kwestia zdolności systemu wyboru projektów do identyfikacji i
selekcji projektów komplementarnych powinna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat obowiązujących
13
kryteriów, które dotyczą tej kwestii .
13

Taka analiza zawarta została w części raportu poświęconej kryteriom wyboru projektów.
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Analiza porównawcza obejmująca systemy wyboru projektów w ramach innych RPO potwierdziła, że w aspekcie
komplementarności głównym narzędziem zapewnienia powiązań pomiędzy projektami są kryteria wyboru projektów
(z tego względu na etapie analizy porównawczej dotyczącej kryteriów również kryteria dotyczące komplementarności
stanowić będą przedmiot prowadzonych analiz). Poza tym, w ramach innych Programów stosowane są także te same
rozwiązania systemowe w zakresie komplementarności, które zidentyfikowano w odniesieniu do RPO WSL 2014-2020,
czyli takie jak: zdefiniowanie pojęcia komplementarności, czy wskazywanie obszarów szczególnie premiowanej lub
wręcz wymaganej komplementarności. Ten ostatni element dotyczy w największym stopniu komplementarności
projektów pomiędzy oboma funduszami. Powszechność tego rozwiązania nie powinna dziwić o tyle, że jest to zasada
określona na poziomie krajowym, a tym samym musi ona znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulacjach regionalnych.
Warto jednak, w kontekście analizy porównawczej prowadzonej pomiędzy poszczególnymi RPO, zwrócić uwagę, że w
niektórych województwach zdecydowano się na wdrożenie rozwiązania, jakim są projekty zintegrowane, zgodnie z
definicją zawartą w „Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020”, gdzie stwierdza się, iż: „Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty
powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór
do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na
określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o
dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu”. Zauważyć jednak należy, że podejście do wdrażania
projektów zintegrowanych jest odmienne w różnych województwach. I tak, w przypadku woj. wielkopolskiego
określenie „projekt zintegrowany” odnosi się w praktyce do projektów z różnych Działań/Poddziałań, dla których
prowadzone są odrębne nabory, przy czym w jednym z nich wymagane jest jego powiązanie z innym
przedsięwzięciem (współfinansowanym z drugiego funduszu) realizowanym lub planowanym przez danego
wnioskodawcę (dotyczy to np. konkursów w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej współfinansowanego z EFRR oraz Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
współfinansowanego z EFS). Podobnie, przy czym z zachowaniem równoległości czasowej prowadzonych naborów,
mamy do czynienia w przypadku RPO Woj. Pomorskiego, gdzie np. równolegle prowadzono na potrzeby wyłonienia
projektów zintegrowanych nabory dla Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej (EFS) oraz Działania 4.1.
Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (EFRR). W woj. kujawsko-pomorskim natomiast projekty
zintegrowane traktowane są jako ściśle powiązane przedsięwzięcia, które wyłaniane są w ramach jednej procedury
łączącej konkursy w ramach EFS i EFRR, z jednoczesnym wymogiem złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wsparcie
w obu obszarach (dotyczy to np. konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
współfinansowanego z EFRR oraz Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne współfinansowanego z EFS).
Podobne rozwiązanie zastosowano także w ramach RPO Woj. Podlaskiego w przypadku Poddziałania 7.2.2 Rozwój
usług społecznych w ramach BOF (EFS) oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (EFRR).
Zauważyć w tym miejscu należy, że podejście zintegrowane pozwala w niewątpliwie większym stopniu kontrolować
kwestię powiązań pomiędzy EFS i EFRR, jednocześnie jednak wymaga od wnioskodawców gotowości do
przygotowania całościowej (obejmującej oba fundusze) koncepcji zintegrowanego przedsięwzięcia oraz oczywiście
przedłożenia w danym naborze dokumentacji dotyczącej obu kategorii działań składających się na projekt
zintegrowany. Dla części podmiotów kwestia ta może stanowić pewną barierę.
3.1.6

Funkcjonalność systemów informatycznych wspierających proces wyboru projektów

Niniejsza część poświęcona jest ocenie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających proces wyboru
projektów, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wnioskodawców, dla których Lokalny System Informatyczny
(LSI) stanowisko środowisko, w którym przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie, przesyłany w przypadku RPO
WSL wyłącznie drogą elektroniczną. W obecnym okresie finansowania znaczenie LSI jest szczególnie istotne ze
względu na wymóg elektronicznego przesyłu wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie, w kontekście oceny LSI
istotną okolicznością jest fakt, że system ten obsługuje oba fundusze przewidziane w RPO WSL (EFRR i EFS), które
cechuje duża odrębność i specyfika, znajdująca swoje odzwierciedlenie chociażby w zupełnie innych wzorach
wniosków o dofinansowanie, co przy projektowaniu modułu aplikacyjnego w LSI ma szczególnie duże znacznie.
W celu rzetelnej oceny funkcjonującego w ramach RPO WSL systemu LSI, który wspiera proces wyboru projektów
warto przyjrzeć się opiniom wnioskodawców wyrażanych na jego temat w badaniu CATI. Wyniki badania ilościowego
w tym zakresie zaprezentowano na poniższym wykresie – wyniki te należy traktować jako swoisty audyt użyteczności
LSI.
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Wykres 12. Ocena Lokalnego Systemu Informatycznego z perspektywy wnioskodawców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; udział w wypełnianiu wniosku – n=300; ocena LSI: Łatwość
przechodzenia pomiędzy podstronami | częściami systemu - n=249; Zrozumiałość tekstu w serwisie - n=249; Czytelność tekstu w serwisie - n=248;
Atrakcyjność wizualna serwisu - n=241; Łatwość znalezienia potrzebnych informacji i funkcjonalności - n=249; Poprawność funkcjonowania – brak
błędów w użytkowaniu systemu - n=247; Wygoda wypełniania wniosku o dofinansowanie - n=251, z analizy wyłączono odpowiedź „trudno
powiedzieć”, pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż osobiście brały w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie

O ocenę LSI poproszono tych respondentów, którzy wskazali, iż osobiście uczestniczyli w wypełnianiu wniosku o
dofinansowanie (który to proces realizowany jest za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego), ponieważ
tylko praktyczne wykorzystanie systemu pozwala na odpowiednie wyrobienie sobie opinii o jego funkcjonalności.
Osobisty udział w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie potwierdziło 83,7% badanych, wśród których LSI został
najwyżej oceniony pod względem łatwości przechodzenia pomiędzy podstronami (średnia ocena – 4,11 na
pięciostopniowej skali), zrozumiałości tekstu w serwisie (średnia 3,99) oraz czytelności tekstu (średnia ocena 3,98).
Gorzej wnioskodawcy ocenili atrakcyjność wizualną serwisu (3,83), łatwość znalezienia potrzebnych informacji i
funkcjonalności (3,69) oraz poprawność funkcjonowania systemu (3,68). Najniżej oceniono wygodę wypełniania
wniosku o dofinansowanie (średnia 3,57). Trzy ostatnie aspekty funkcjonowania systemu uznać należy za największe
słabości z perspektywy wnioskodawców, przy czym podkreślić należy, że kwestia wygody wypełniania wniosku o
dofinansowania, jest wypadkową nie tylko sposobu zaprojektowania systemu informatycznego, ale także samego
wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania. Oznacza to, że pewne problemy wynikające ze złożonej
i wielomodułowej specyfiki wniosku o dofinansowanie, system informatyczny może w pewnym stopniu „dziedziczyć”,
a ich wyeliminowanie wymagałoby modyfikacji samego wniosku o dofinansowanie lub doprecyzowania instrukcji jego
wypełniania w określonych aspektach.
Jednocześnie jednak, należy podkreślić, że biorąc pod uwagę całościową ocenę systemu informatycznego przez
wnioskodawców, to jest ona pozytywna – w żadnym z wymiarów oceny średnia nota nie spadła poniżej 3,57 (na 5stopniowej skali). Nawet więc pomimo określonych słabości lub braku funkcjonalności systemu, w oparciu o zebrane
opinie można jednoznacznie stwierdzić, że system postrzegany jest przez wnioskodawców jako narzędzie
usprawniające proces aplikacyjny, a nie je utrudniające.
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Wykres 13. Posiadanie przez system LSI wszystkich potrzebnych funkcjonalności
6,0%

tak

36,3%

nie
57,8%

nie wiem | nie pamiętam

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=251, pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż osobiście
brały w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie

Ponad połowa badanych (57,8%) uważa, że system LSI posiada wszystkie potrzebne – z ich punktu widzenia –
funkcjonalności. Z twierdzeniem tym nie zgadza się 36,3% beneficjentów, których zdaniem w systemie brakuje przede
wszystkim:


automatycznie wyliczonego podsumowania budżetu/wydatków,



większej liczby znaków (wnioskodawcy zwracali uwagę zarówno na generalnie zbyt małą liczbę znaków lub
zbyt duże ograniczenia pod tym względem w konkretnych polach, takich jak: opis grupy docelowej, czy
charakterystyka zadań w projekcie),



możliwości importowania danych z z MS Excel do systemu LSI,



przejrzystego harmonogramu,



pomocy w wypełnianiu wniosku (np. komunikacji z przedstawicielem urzędu w formie czatu) / komunikacji z
osobą, której można będzie zgłosić błędy w działaniu LSI,



możliwości kopiowania informacji z wniosków o dofinansowanie pomiędzy różnymi projektami,



intuicyjnego i łatwego zarządzania załącznikami w ramach repozytorium,



dostosowania systemu do potrzeb osób słabowidzących,



angielskojęzycznej wersji systemu,



szczegółowej i poprawnej walidacji – blokady wysyłania wniosku z błędami, informowania o niespełnieniu
określonych kryteriów,



bezpośredniego powiązania z SEKAP / ePUAP .

14

Biorąc pod uwagę, że sam LSI nie posiada możliwości bezpośredniego złożenia wniosku opatrzonego podpisem
elektronicznym, respondentów proszono także o ocenę systemu wykorzystywanego do złożenia wniosku i ocenę
trudności w jego użytkowaniu.

14

System przekierowuje użytkownika na platformę SEKAP.
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Wykres 14. Systemy wykorzystywane do złożenia wniosku oraz ocena trudności ich użytkowania

Rodzaj systemu
wykorzystywanego do
złożenia wniosku
7,3%

Ocena systemów wykorzystywanychdo
złożenia wniosku
Bardzo łatwy

10,3%
8,6%
38,9%
33,3%

Raczej łatwy

30,8%
30,1%

Ani łatwy, ani trudny

31,0%

14,6%
19,4%

Raczej trudny

61,7%
System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej - SEKAP
Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej - ePUAP
nie wiem | nie pamiętam

Bardzo trudny
Nie wiem | trudno powiedzieć

4,9%
6,5%
0,5%
2,2%

0%
20%
40%
60%
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; rodzaj systemu – n=300; ocena systemów: SEKAP – n=185, ePUAP
– 93; pytanie zadawane osobom, które wskazały jeden z systemów

Większość beneficjentów (61,7%) do złożenia wniosku wykorzystała system SEKAP. Z platformy ePUAP skorzystała
natomiast blisko jedna trzecia wnioskodawców (31%). Badani zostali poproszeni o dokonanie oceny
wykorzystywanych przez nich systemów, co znalazło odzwierciedlenie na wykresie znajdującym się powyżej, po prawej
stronie. Generalnie, oba systemy oceniono jako „raczej łatwe” w obsłudze, przy czym systemem prostszym okazał się –
wg deklaracji wnioskodawców – SEKAP (38,9% vs 33,3% wskazań). Drugą w kolejności, udzielaną odpowiedzią był
wariant „ani łatwy, ani trudny”, na co wskazało ponad 30% użytkowników obu systemów. Zaś trudność w obsłudze
systemu dostrzegło więcej użytkowników systemu ePUAP (19,4% vs 14,6%). Ocena trudności systemów może
stanowić uzasadnienie dwukrotnie częstszego wyboru systemu SEKAP przez większość beneficjentów.
Zwrócić jednak należy uwagę, że łatwość obsługi systemu niekoniecznie musi oznaczać jego funkcjonalność i
użyteczność, co potwierdzają wyniki badania jakościowego, gdzie przede wszystkim akcentowano problemy związane
z przesyłaniem wniosku, nie zaś jego wypełnianiem w LSI:
Mieliśmy kilka sygnałów związanych z platformą SEKAP, czyli z samym przesyłaniem wniosków związanym z
urzędowym potwierdzeniem odbioru, gdzie wpływało na przykład potwierdzenie odbioru, a okazywało się, że wniosku
w systemie w Instytucji Zarządzającej nie ma. Były takie przypadki. (IDI_1)
Z punktu widzenia wnioskodawców więcej problemów stwarzają platformy ePUAP i SEKAP ze składaniem wniosków.
Największy problem jest z ePUAP-em, bo on sam w sobie jest wadliwy. Gdzie tylko możemy – w regulaminie
konkursu, na spotkaniach odradzamy ePUAP i zachęcamy do korzystania z platformy SEKAP, żeby wnioski były tylko
w tym systemie składane. Nie wszyscy się do tego stosują. Chcieliśmy nawet wprost postawić sprawę, że tylko w
ramach tego systemu, ale nie mogliśmy tego zrobić. Największe problemy są zdecydowanie z ePUAP-em – to jest coś,
co kuleje. (IDI_2)
Zdarza się, że wniosek spływa w LSI, a nie spływa w SEKAP-ie. A to są dwie różne procedury. To znaczy procedura na
złożenie wniosku jest jedna – złożyć go na platformie SEKAP. To, że wniosek w LSI nawet wpłynął już miesiąc temu, to
nie znaczy, że wniosek został rzeczywiście złożony. (IDI_16)
Inne problemy dotyczące funkcjonalności systemu informatycznego sygnalizowane w badaniu jakościowym dotyczyły:
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braku integracji z platformą SEKAP:

Dwa główne wątki, które zauważam jako kłopotliwe to brak pełnego zintegrowania systemu LSI z system SEKAP, czyli
modułu do przesyłania wniosków o dofinansowanie. Tu już troszkę się sytuacja polepszyła, bo mamy takie
przeniesienie – ostatnia strona wniosku o dofinansowanie i przycisk „Przekieruj do SEKAP”, czyli automatyczne
przeniesienie do drugiego systemu. Natomiast nie ma pełnego zautomatyzowania polegającego na tym, że wysłanie
wniosku w LSI jest jednocześnie złożeniem go w wersji elektronicznej – takiej, która wpływa oficjalnie do systemu.
(IDI_18)


braku możliwości eksportu / importu danych z programu MS Excel:

Możliwość eksportu budżetu projektu do MS Excel to jest coś, co nas na etapie wyboru byłoby bardzo przydatne.
(IDI_20)


trudności z wygodnym i poprawnym załączaniem plików:

Czasami się okazuje, że beneficjent myśli, że jakiś plik załączył. Niestety, nie został on z repozytorium przekazany
ostatecznie do wniosku i następuje ocena negatywna, ponieważ nie wszystkie elementy są udostępniane Instytucji
Zarządzającej do oceny. (IDI_6)
Pojawiały się informacje od beneficjentów na temat repozytorium, że nie można bezpośrednio załączyć do wniosku
załączników, tylko trzeba je wprowadzić do repozytorium i dopiero z tego repozytorium pobierać jako załącznik do
wniosku. Beneficjenci zgłaszali nam to jako bardzo duże utrudnienie. (IDI_11)
Myślę, że też kłopotem dla wnioskodawców jest moduł repozytorium dokumentów, czyli tego, w jaki sposób
dołączamy do wniosku o dofinansowanie załączniki i w jaki sposób później nimi na potrzeby wniosku o
dofinansowanie operujemy. To jest na pewno wątek, któremu powinniśmy się przyjrzeć, by system uprościć. W
zakresie repozytorium nie jest on intuicyjny – zbyt dużo czynności według mnie trzeba wykonać, bo skutecznie
dołączyć właściwy plik pod wniosek o dofinansowanie. (IDI_18)
W tej chwili tak naprawdę wydaje mi się, że problem polega na tym, że beneficjenci, użytkownicy, wnioskodawcy, ci,
którzy pracują z repozytorium nie za bardzo są w stanie, jak dołączą bardzo dużo plików, wyszukać sobie konkretny
plik. Opisać go już można, czyli wybieramy rodzaj pliku, wykonujemy coś takiego, co określamy jako tagowanie, czyli
mówimy jaki to jest rodzaj pliku – czy to jest analiza finansowa, faktura itd. (IDI_8)


braku pełnej i skutecznej walidacji:

We wniosku aplikacyjnym brakuje szczegółowych walidacji, są tylko częściowe. (Firma_3)


braku możliwości przeszukiwania treści wniosku:

W tym momencie wyszukiwanie czegoś przez wnioskodawcę na innej stronie wniosku niż się w danym momencie
znajduje jest niemożliwe. (IDI_8)


nieaktywnego modułu KOP w ramach LSI:

Jeszcze nie został uruchomiony moduł KOP, więc eksperci nie działają w LSI. Na razie my musimy przez inne elementy
udostępniać ekspertom karty do oceny. Cieszy się ten sekretarz, który ma mało projektów do oceny. Kiedy jest to
konkurs w którym wpłynie bardzo, bardzo dużo wniosków to potem wszystkie wnioski, w momencie kiedy ocena
formalna jest pozytywna, muszą być udostępniane ekspertom. Od nas wymaga to kolejnej dodatkowej pracy,
dodatkowego czasu, który my musimy poświęcić już nie na ocenę projektów, a na to, aby po prostu jako sekretarz
udostępnić pliki do oceny ekspertom. Liczymy na to, że szybko zacznie ten moduł działać i usprawni nam to pracę.
(IDI_6)
Funkcjonalność systemu LSI w tej jego części, która jest przeznaczona dla wnioskodawców, została poddana ocenie
eksperckiej, która pozwoliła uchwycić ewentualne szczegółowe słabości lub braki systemu. W jej toku nie ujawniono
problemów, które w sposób krytyczny zaburzałyby możliwość korzystania z systemu, co potwierdza wcześniejsze
konkluzje formułowane w oparciu o wyniki badania CATI i wyniki badania jakościowego. Zakres funkcjonalności
systemu należy ocenić jako wystarczający dla obsługi procesu aplikowania. Usprawnień wymaga jednak ta część
systemu, która odpowiedzialna jest sprawdzanie poprawności wypełnienia wniosku. System sprawdza poprawność
wypełnienia poszczególnych sekcji dopiero na końcu wniosku, co przy wystąpieniu nieprawidłowości wymusza
konieczność dalekiego cofania się w celu ich poprawienia. Znaczącym usprawnieniem byłoby wprowadzenie walidacji
po każdej wypełnionej sekcji, aby błędy były poprawiane na bieżąco. Dodatkowo gruntownego przeglądu wymaga
zakres weryfikowanych pól, ponieważ niewypełnienie pól np. w sekcji B.5.1. Komplementarność, przy jednoczesnym
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zaznaczeniu, że projekt jest komplementarny z innym nie blokuje możliwości przejścia i nie jest wykazywane jako błąd.
Należy zaznaczyć także, iż komunikaty o błędzie stanowią jedynie wskazanie pola, w którym występuje błąd. Jest to
informacja zbyt uboga, znaczącym ułatwieniem dla wnioskodawców poprawiających występujące błędy byłoby
przekazywanie informacji o charakterze występującego błędu.
W toku próbnego wypełniania wniosku ujawniły się jedynie drobne kwestie wymagające usprawnień:
Sekcja B.7. Powiązanie ze strategiami: zbyt długa lista strategii, proponowane stworzenie kategorii
rozwijanych np. krajowe, wojewódzkie, lokalne; dodatkowo na liście występuje pozycja „RIS”, jak należy
domniemać skrót od Regional Innovation Strategy, a także pozycja „RSI woj. śląskiego”. Pozycję te odnoszą
się do tego samego dokumentu strategicznego. Aby uniknąć dublowania postulowana jest rezygnacja z
pozycji „RIS”, skrót ten jest i tak dosyć rzadko używany.
 Sekcja B.4: Określenie PKD projektu, trudno znaleźć odpowiednie PKD ze względu na długą listę rozwijaną,
proponowana zmiana sposobu wskazywania PKD na drzewo klasyfikacji PKD – po wyborze sekcji wybierany
byłby dział. a następnie w ramach działu konkretny kod.
 W sekcji E1. Możliwe jest wyszczególnienie kobiet i mężczyzn dla wskaźników niedotyczących osób, takich jak
np. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co nie powinno miejsca.
Pewnego rodzaju niedociągnięcia występują w części systemu odpowiedzialnej za załączanie plików. W oknie
zarządzania załącznikami warto rozważyć dodanie opcji dodawania plików do repozytorium, nie każdy wnioskodawca
zawczasu, przed wypełnianiem wniosku, doda niezbędne pliki i będzie musiał opuścić okno edycji plików i przejść do
repozytorium plików. Warto zaznaczyć także, iż w oknie zarządzania załącznikami widoczne są tylko te dokumenty,
którym przypisze się w repozytorium plików własną nazwę i zakwalifikuje do typu. System nie informuje, że należy
wykonać takie oznaczenie po załadowaniu pliku do repozytorium. Tym bardziej należy podkreślić, że sposób
zarządzania plikami w repozytorium stanowić będzie jeden z elementów planowanych usprawnień i modyfikacji
systemu.


Negatywnie należy ocenić brak występowania w systemie zakładki „Pomoc”, w której mogłyby się znaleźć instrukcje
oraz FAQ, a także brak zakładki „Kontakt”, w której mogłyby się znaleźć dane kontaktowe do osób, które mogą
pomóc w wyjaśnianiu wątpliwości natury technicznej i merytorycznej. Wprowadzenie tych dwóch zakładek byłoby
znaczącym ułatwieniem dla wnioskodawców.
Warto zaznaczyć również, iż portal w pewnych względach jest mało przyjazny dla osób niepełnosprawnych np.
niedowidzących – nie jest dostępna opcja „wysoki kontrast”, ani nie jest możliwa regulacji wielkości czcionki, która
miejscami jest dosyć mała. Aby zapewnić odpowiedni komfort użytkowania systemu osobom niepełnosprawnym,
15
postuluje się o dostosowanie systemu do ich potrzeb zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi WCAG 2.0
(Web Content Accessibility Guidelines).
W kontekście zidentyfikowanych problemów podkreślić jednak należy, że system LSI nie jest jeszcze systemem
„zamkniętym” i jest cały czas w procesie rozwoju i rozbudowy:
Sygnały od beneficjentów, które mamy, to może nie bezkrytycznie, ale po jakichś rozważeniach jak najbardziej
implementujemy. Zasada jest taka – ten system ma być jak najbardziej przyjazny dla użytkowników jako
wnioskodawców, ale także dla użytkowników po stronie instytucji, czyli tych wszystkich pracowników, którzy też się
tym zajmują. Czasami wymogi jednych i drugich są trochę rozbieżne, więc staramy się to pogodzić. Ten system na
pewno będzie jeszcze bardzo długo rozbudowywany. (IDI_8)
Uwzględniając powyższe i mając świadomość, iż system podlega ciągłym modyfikacjom należy rozważyć
wprowadzenie rozwiązań pozwalających na testowanie nowowprowadzanych rozwiązań, przed ich ostatecznym
wdrożeniem (obecnie system testowany jest tylko wewnętrznie – przez pracowników instytucji, którzy mają kontakt z
beneficjentami i mogą w procesie testowania uwzględnić w pewnym stopniu perspektywę wnioskodawców).
Rekomendacja 14. Należy podejmować działania zorientowane na zapewnienie stabilności systemu informatycznego oraz
zwiększenie użyteczności i przyjazności w szczegółowych aspektach jego funkcjonowania.

15

zob. https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ [data dostępu: 31.10.2016]
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3.1.7

Procedury odwoławcze

W niniejszej części przeprowadzono analizę procedur odwoławczych pod kątem tego, czy procedura rozstrzygania
protestów gwarantuje sprawną i obiektywną analizę i rozstrzygnięcie dotyczące wnoszonych przez projektodawców
środków odwoławczych.
Rozstrzyganie protestów odbywa się na podstawie Regulaminu procedury odwoławczej. Obowiązują odrębne wersje
regulaminów dla IZ oraz IP, przy czym zauważyć należy, że ich zapisy są tożsame, poza kwestiami dotyczącymi
sposobu wnoszenia protestu (w przypadku, gdy to IP pełni funkcję IOK protest wnoszony jest do IP) oraz sposobu
rozpatrywania protestu. W przypadku, gdy protest wnoszony jest do IP procedura odwoławcza obejmuje dodatkowy
etap, w ramach którego:
IP RPO WSL w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w
zakresie kryteriów i zarzutów i:
a)

dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do właściwego
etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku
przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym Wnioskodawcę, albo

b)

kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do IZ RPO WSL, załączając do niego
stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje Wnioskodawcę na
piśmie o przekazaniu protestu.

Tego rodzaju zapisy wynikają z regulacji ustawowych, należy je jednak ocenić jako niejednoznaczne w kontekście
sprawności procesu rozstrzygania protestów. W przypadku bowiem, gdy IP nie dokona zmiany podjętego pierwotnie
rozstrzygnięcia i skieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do IZ RPO WSL mamy do
czynienia z zastosowaniem dwuetapowej, a więc dłuższej, procedury. Jeśli jednak IP RPO WSL uwzględni protest,
wtedy sprawność procedury nie jest w żaden sposób zaburzona względem sytuacji, w której protest rozpatrywany
byłby od razu przez IZ RPO WSL. Na pewno natomiast etap weryfikacji wniesionego protestu przez IP odciąża IZ RPO
WSL od rozpatrywania wszystkich wnoszonych protestów, co ma korzystne znaczenie w kontekście sprawności
funkcjonowania Referatu Procedury Odwoławczej w Wydziale Rozwoju Regionalnego IZ RPO WSL.
Weryfikacja przez IP RPO WSL wyników dokonanej przez siebie oceny w żaden sposób nie zaburza natomiast
obiektywizmu i bezstronności całej procedury. Byłoby tak, gdyby cała procedura rozstrzygania protestu odbywała się
w ramach IOK. Fakt, że w przypadku stwierdzenia braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w cały proces
włącza się IZ RPO WSL stanowi wystarczające i skuteczne zabezpieczenie bezstronności i obiektywizmu rozstrzygania
protestu. Podobnie jest w przypadku, gdy protest składany jest przez wnioskodawcę w ramach konkursu
prowadzonego przez IZ RPO WSL. W takiej sytuacji protest nie jest bowiem rozstrzygany przez komórkę zajmującą się
naborem i oceną wniosków (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego), lecz przez Referat Procedury Odwoławczej funkcjonujący w ramach Wydziału Rozwoju
Regionalnego, co gwarantuje obiektywny charakter procedury rozstrzygania protestu:
To jest zupełnie odłączone od nas. To już robi Wydział Rozwoju Regionalnego. Myślę, że te informacje i ta ocena jest
na tyle przejrzysta, że nie ma tutaj jakichś problemów, jeżeli chodzi o transparentność. (IDI_4)
Całość procedury odwoławczej prowadzona jest w oparciu o zapisy Ustawy o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, która stanowiła podstawę do
sformułowania poszczególnych zapisów Regulaminu procedury odwoławczej. W kontekście zapewnienia obiektywizmu
oceny ma to m.in. znaczenie, jeśli chodzi o stosowane wyłączenia, które na podstawie art. 60 i 67 ustawy dotyczą
każdej osoby w sprawie, która:
a)

była zaangażowana w przygotowanie projektu lub jego ocenę

b)

jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na
jej prawa lub obowiązki;

c)

bierze udział w sprawie dotyczącej swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;

d)

bierze udział w sprawie dotyczącej osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

e)

brała udział w sprawie, w której była świadkiem lub biegłym albo była lub jest przedstawicielem jednej ze stron,
albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;

f)

brała udział w wydaniu zaskarżonej decyzji (tu: oceny);

g)

z powodu której wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
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h)

w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej.

Dodatkowym narzędziem zagwarantowania obiektywizmu rozstrzygania protestów jest zapis wskazujący, iż „Osoba
przeprowadzająca weryfikację wyników dokonanej oceny, przed przystąpieniem do czynności związanych z weryfikacją
oceny, potwierdza niewystępowanie okoliczności mogących budzić wątpliwość, co do bezstronnej oceny, wypełniając
deklarację o poufności i bezstronności”.
Jeśli chodzi o sprawność procedury rozstrzygania protestów, to – zgodnie z zapisami Regulaminu procedury
odwoławczej – „jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od dnia wpływu protestu”. Jednocześnie, „w uzasadnionych
przypadkach, termin ten może zostać przedłużony, np. w przypadku konieczności skorzystania z pomocy ekspertów. W
tej sytuacji, termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania”. Jak wynika z
przeprowadzonego badania jakościowego dotychczas jednak protesty rozstrzygane były bez angażowania ekspertów
zewnętrznych:
Jeśli stwierdzimy, że ekspert popełnił błąd, to my to rozwiązujemy na naszym poziomie, nie trafia to do ponownej
oceny. Na razie się to dzieje za pomocą tylko naszych sił własnych referatu. A docelowo zaczynamy się zastanawiać,
czy rzeczywiście nie byłoby zasadne powoływanie ekspertów. (IDI_16)
Powyższy termin uznać należy za odpowiedni i racjonalny, przy czym może on w przypadku niektórych naborów
generować problem, w związku z zapisem, który mówi, iż „w przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w
zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
działania: właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie
Wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do WSA”. Może to oznaczać, że w pewnych
przypadkach czas rozpatrywania protestu może wpłynąć na jego ostateczny efekt z punktu widzenia wnioskodawcy,
jakim jest ewentualne otrzymanie dofinansowania w rezultacie wniesionego protestu. Tego rodzaju regulacja wynika
jednak wprost z zapisów ustawowych.
Z kolei czynnikiem, który niewątpliwie zwiększa sprawność przebiegu procedury odwoławczej jest możliwość
wnoszenia protestu drogą elektroniczną (wystarczające jest złożenie środka odwoławczego za pośrednictwem:
kwalifikowanego certyfikatu, certyfikatu CC SEKAP, profilu zaufanego ePUAP, bez konieczności przekazywania go
dodatkowo drogą papierową).
Kwestia procedury odwoławczej stanowiła także przedmiot badania CATI realizowanego wśród wnioskodawców.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące tej kwestii.
Wykres 15. Składanie protestów oraz ocena procesu składania i rozpatrywania protestów
Składanie protestu
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3,00
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; składanie protestu – n=300; Łatwość składania protestu - n=43;
Bezstronność analizy rozpatrywanego protestu - n=32; Szybkość rozpatrywania składanego protestu - n=38; pytanie zadawane osobom, które wskazały
na złożenie protestu, z analizy wyłączono odpowiedź „trudno powiedzieć”

Zdecydowana większość beneficjentów nie składała do tej pory protestów (co częściowo wynika z faktu, iż nie
zakończyła się w ich przypadku procedura oceny). Sytuacja ta dotyczy natomiast 14,7% badanych. Grupę tych osób
poproszono o ocenę procesu składania i rozpatrywania protestów, co zobrazowano na znajdującym się powyżej
wykresie (prawa strona). Najlepiej oceniono aspekt łatwości składania protestu – średnia ocena to 3,58 na
pięciostopniowej skali. Następnie szybkość rozpatrywania składanego protestu – średnia ocena 3. Najgorzej oceniono
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bezstronność analizy rozpatrywanego protestu – średnio 2,75. Należy jednak zwrócić uwagę, iż sam proces
odwoławczy od podjętej decyzji jest sytuacją, która ma źródło w braku zgody z oceniającymi, co oznacza, iż
pojawienie się u wnioskodawców negatywnych emocji jest bardzo prawdopodobne, bez względu na rzeczywisty
przebiegu procedury oceny (która – jak stwierdzono w ramach wcześniejszej oceny eksperckiej – zawiera skuteczne
mechanizmy gwarantujące jej bezstronność). W związku z powyższym dokonanie obiektywnej oceny nt. procesu
składania i rozpatrywania protestów przez wnioskodawców może być utrudnione.
Jeśli chodzi o przedstawicieli firm doradczych, to w większości nie mieli oni jeszcze za sobą doświadczeń w składaniu
protestów w ramach RPO WSL 2014-2020. Jeśli jednak takie doświadczenia się pojawiały, to były pozytywne:
Póki co mogę powiedzieć, że procedura jest sprawna i dla nas skuteczna. Póki co te odwołania, które składaliśmy
zostały pozytywnie rozpatrzone, w miarę sprawnie, bez większych problemów. (Firma_3)
Podsumowując powyższą analizę stwierdzić należy, że procedura rozstrzygania protestów gwarantuje sprawną i
obiektywną analizę i rozstrzygnięcie dotyczące wnoszonych przez projektodawców środków odwoławczych. Nie
stwierdzono w jej przypadku czynników wymagających ewentualnych korekt, a tym bardziej – niezgodnych z
ustawowymi regulacjami.
Uzupełnieniem dla analizy samej procedury są dane dotyczące struktury składanych protestów. Nie była możliwa
wyczerpująca analiza ilościowa problematyki składanych protestów, w celu określenia struktury protestów bazowano
więc na wynikach badania jakościowego.
Jeśli chodzi o Działania/Osie, w których mamy do czynienia z relatywnie największą liczbą protestów, to w chwili
obecnej nie jest jeszcze możliwe dokładne i kompletne zidentyfikowanie obszarów wsparcia o największym odsetku
projektów, w przypadku których wnoszony jest protest. Wynika to z faktu, że jeszcze nie zostały ogłoszone i/lub
zakończone konkursy dla wszystkich Działań/Poddziałań. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak na
relatywnie dużą liczbę protestów składanych w Działaniu 11 . Z kolei w przypadku Działania 3.2 Innowacje w MŚP,
gdzie złożona została bardzo duża liczba wniosków (ponad 600) wniesiono 144 protesty dotyczące wyniku oceny
formalnej (przy ponad 300 wnioskach negatywnie ocenionych na etapie oceny formalnej). W przypadku tego
Działania należy spodziewać się więc także relatywnie dużej skali protestów dotyczących wyniku oceny
16
merytorycznej .
Co się natomiast tyczy przedmiotu protestów, to – jeśli chodzi o ocenę formalną – w ramach EFS protesty zdarzają się
incydentalnie. Więcej protestów dotyczących tego etapu oceny pojawia się w ramach naborów z EFRR i dotyczą one
przede wszystkim kwestii kwalifikowalności wydatków, czy poprawności wypełnienia wniosku i jego złożenia. Z kolei,
w przypadku oceny merytorycznej, w ramach EFS, protesty dotyczą najczęściej wyników oceny odnoszącej się do
kwalifikowalności wydatków, opisu zadań w kontekście celu i wskaźników projektu oraz opisu grupy docelowej.
Przede wszystkim protesty dotyczą ocen punktowych, sporadycznie zaś – zerojedynkowych. Trudniej jest określić
dominujące przyczyny protestów dotyczących etapu oceny merytorycznej w ramach EFRR, gdzie do tej pory takich
protestów było relatywnie mało.
Dotychczasowe protesty dotyczyły przede wszystkim zarzutów podnoszonych w obrębie poszczególnych kryteriów,
nie zaś zarzutów o charakterze proceduralnym, chyba że zarzuty o charakterze proceduralnym pozostawały w
powiązaniu z zarzutami dotyczącymi oceny za pomocą poszczególnych kryteriów.
Na koniec analizy dotyczącej procedury odwoławczej warto zwrócić uwagę na kwestię, która nie dotyczy samego
przebiegu procedury odwoławczej, ale jest z nią związana. Chodzi o przekazywanie informacji o fakcie wniesienia
protestu oraz jego wyniku do tych ekspertów, który pierwotnie oceniali oprotestowany wniosek, przy czym podkreślić,
że chodzi tutaj tylko o przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionego protestu (co oznacza, że ocena eksperta
została przeprowadzona błędnie). Wydaje się, że procedura przekazywania tego rodzaju informacji mogłaby stanowić
narzędzie rozwoju potencjału eksperckiego wskazując ekspertom te elementy oceny, w których popełnili błąd.
Rekomendacja 15. Należy rozważyć wprowadzenie mechanizmu powiadamiania ekspertów o fakcie wniesienia
protestu w odniesieniu do ocenianego przez nich projektu oraz jego wyniku (dotyczy przypadków, gdy protest
został rozpatrzony pozytywnie).

16

W momencie realizacji badania liczba ta nie była jeszcze znana.
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3.2 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
W niniejszej części raportu przedstawiono wyniki badania i przeprowadzonych analiz dotyczących kryteriów wyboru
projektów, tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać
dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. Analiza została przeprowadzona w ramach trzech głównych
bloków tematycznych. W ramach pierwszego bloku tematycznego przeprowadzono ocenę kryteriów formalnych dla
przedsięwzięć finansowanych z EFRR i EFS w oparciu wyniki badania CATI i badania jakościowego oraz ocenę
ekspercką. Ocena w tym przypadku obejmowała przede wszystkim takie elementy problematyki badania jak:
obiektywność, mierzalność, jednoznaczność i precyzyjność oraz poprawność merytoryczna.
W ramach drugiego bloku tematycznego przeprowadzono wielowymiarową analizę wszystkich kryteriów wyboru
projektów obowiązujących w RPO WSL 2014-2020. Analiza przeprowadzona została odrębnie dla katalogu kryteriów
merytorycznych obowiązujących we wszystkich Działaniach / Poddziałaniach w oparciu o obwiązującą w momencie
opracowywania raportu wersję kryteriów wyboru projektów (Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Kryteria
wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i Poddziałań z dn. 13 października 2016 roku).
Każdorazowo kryteria oceniane były pod kątem następujących aspektów:


Prawidłowość sformułowania kryteriów – obiektywność, mierzalność (weryfikowalność), jednoznaczność,
precyzyjność, poprawność merytoryczna, spójność wewnętrzna w ramach poszczególnych naborów.



Skuteczność kryteriów – spójność kryteriów z założeniami i celami działań Programu (w tym wskaźnikami
realizacji oraz kluczowymi etapami wdrażania uwzględnionymi w ramach wykonania; adekwatność znaczenia
(wagi) przypisanego danemu kryterium z punktu widzenia celów działania i programu operacyjnego (w tym
założeń ram wykonania); istotność kryteriów (m.in. identyfikacja kryteriów pominiętych a istotnych z punktu
widzenia celów działań, w tym założeń ram wykonania i/lub eliminacja kryteriów nieistotnych); zdolność
kryteriów do wpływania na realną jakość przedkładanych projektów; zagrożenie dyskryminacją określonych
grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych.

W analizie prowadzonej w ramach niniejszego bloku tematycznego wykorzystano wyniki: analizy desk research,
ilościowych i jakościowych badań pierwotnych oraz analizy walidacyjnej obejmującej wyniki oceny merytorycznej
dobranych losowo projektów oraz analizy porównawczej obejmującej inne RPO (zgodnie z przyporządkowaniem
porównywanych Działań/Poddziałań zawartym w załączniku do raportu końcowego), której wyniki wykorzystano na
potrzeby formułowania zaleceń dotyczących ewentualnych modyfikacji kryteriów.
Trzeci, podsumowujący, blok tematyczny obejmuje z kolei ocenę zdolności kryteriów wyboru projektów do
identyfikacji i selekcji projektów o określonym charakterze. W tym przypadku uwzględniono takie – istotne z punktu
widzenia zakresu i założeń RPO WSL 2014-2020 oraz problematyki badania – aspekty projektów jak: innowacyjność,
komplementarność, wpisywanie się w realizację polityk horyzontalnych. W przypadku tego bloku tematycznego
wykorzystano wyniki: analizy desk research oraz badań jakościowych.
Ze względu na bardzo duży zakres analizowanego materiału (ilość kryteriów w ramach RPO WSL) oraz danych
dodatkowych (kryteria wyboru w ramach innych RPO) przyjęto następujący sposób prezentacji. W przypadku tych
Działań/Poddziałań, dla których prowadzona była analiza walidacyjna prezentowane jest szczegółowe zestawienie jej
wyników, z ewentualnym uzupełnieniem wynikającym z wyników innych analiz. Natomiast w pozostałych przypadkach
prezentowane są – łącznie dla danej Osi Priorytetowej – tylko kryteria „problemowe”, tzn. takie, które w oparciu o
przeprowadzone analizy zidentyfikowane jako wymagające określonej modyfikacji (ze względu na negatywną ocenę
pod kątem ww. szczegółowych parametrów prawidłowości sformułowania kryteriów i ich skuteczności). Dodatkowo,
jeśli na bazie oceny eksperckiej oraz analizy porównawczej obejmującej inne RPO stwierdzono uzasadnienie dla
dodania określonego kryterium to również pojawia się ono w takim zestawieniu poprzedzone statusem „Propozycja
nowego kryterium”. Takie zestawienia przygotowano na potrzeby każdej Osi Priorytetowej na zakończenie
dotyczącego jej podrozdziału.
3.2.1

Analiza kryteriów formalnych

W pierwszej kolejności przedstawione zostaną wyniki badania ilościowego prowadzonego wśród wnioskodawców, w
ramach którego proszeni oni byli o dokonanie oceny kryteriów formalnych. Pytanie dotyczące tej kwestii było
zadawane wyłącznie osobom, które – zgodnie z danymi na poniższym wykresie – potwierdziły, iż zapoznały się z
kryteriami wyboru projektów.
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Wykres 16. Deklaracja zapoznawania się wnioskodawców z kryteriami wyboru projektów
formalne kryteriawyboru projektów

96,0%

merytoryczne kryteria wyboru
projektów

95,0%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; n=300; pytanie wielokrotnego wyboru, odsetki odpowiedzi nie
sumują się do 100%

Wnioskodawcy w zdecydowanej większości zapoznawali się z kryteriami wyboru projektów, co nie powinno dziwić,
ponieważ ich znajomość oraz zrozumienie pozwala na takie przygotowanie wniosku, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo nie tylko spełnienia sformułowanych przez Instytucję Organizującą Konkurs wymogów, ale
spełnienia ich w możliwie największym stopniu. Z kryteriami formalnymi zapoznało się aż 96,0% badanych
wnioskodawców, a z kryteriami merytorycznymi – 95,0%. Przypadki braku zapoznawania się z żadną grupą kryteriów
były incydentalne.
Na kolejnym wykresie przedstawione zostały wyniki badania CATI wśród wnioskodawców dotyczące oceny kryteriów
formalnych pod względem obiektywności, precyzyjności oraz weryfikowalności.
Wykres 17. Ocena formalnych kryteriów wyboru projektów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z wnioskodawcami; stopień obiektywności - n=266, stopień precyzyjności - n=264,
stopień weryfikowalności - n=270; pytanie zadawane osobom, które wskazały, iż zapoznawały się z kryteriami formalnymi, z analizy wyłączono
odpowiedź „trudno powiedzieć”

Generalnie rzecz ujmując, wnioskodawcy pozytywnie ocenili kryteria formalne we wszystkich trzech analizowanych
aspektach. Średnia ocena obiektywności formalnych kryteriów wyboru projektów wyniosła 4,02 na pięciostopniowej
skali, w przypadku precyzyjności było to 3,94, a dla weryfikowalności 4,01. Możemy więc stwierdzić, że dla
wnioskodawców kryteria formalne nie stanowiły większego problemu w aspekcie ich zrozumiałości, co jest spójne z
generalną logiką konstruowania kryteriów dotyczących etapu oceny formalnej, gdzie kryteria powinny być
sformułowane w możliwie najprostszy sposób oraz by pozwalały na możliwie szybką i jednoznaczną interpretację i
weryfikację faktu spełniania danego kryterium.
Osoby, które oceniły w którymś z aspektów kryteria formalne na ocenę niższą niż „4” były proszone o wskazanie
przykładu kryteriów problematycznych. Respondenci mieli w tym przypadku niejednokrotnie trudność z precyzyjnym
wskazaniem kryteriów sprawiających im problem ze względu na nieobiektywność, nieprecyzyjność czy trudność w ich
weryfikacji. Wśród wskazań wnioskodawców dominowało kryterium kwalifikowalności wydatków, które w ramach
EFRR stanowi kryterium oceny formalnej, a faktycznie jego złożoność może budzić wątpliwości jeśli chodzi o jego
weryfikację na etapie oceny formalnej.
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3.2.1.1

Kryteria formalne w ramach EFRR

W pierwszej kolejności poddano ocenie kryteria formalne obowiązujące w ramach EFRR, uwagi ich dotyczące
przedstawiono poniżej.
Tabela 1. Uwagi dotyczące kryteriów formalnych w ramach EFRR dla Działań wdrażanych przez IZ
Nazwa kryterium

Uwagi

Forma wniesienia wniosku o dofinansowanie projektu

Element definicji kryterium „Wniosek o dofinansowanie projektu został
przygotowany i złożony zgodnie z wymogami regulaminu” jest nieprecyzyjnie
określony, a jednocześnie swym zakresem wykracza poza samą formę
wniesienia wniosku. Poza tym pokrywa się w tym zakresie z kryterium:
„Właściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu”.

Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków EFS
(jeśli dotyczy)

Kryterium stanowi szczegółowy wariant oceny komplementarności, która
stanowi przedmiot oceny merytorycznej. Tylko druga część definicji kryterium:
„Załączono oświadczenie, że wnioskodawca zrealizował/ zrealizuje projekt z
dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą
infrastrukturą” uzasadniałaby jego weryfikację na etapie oceny formalnej.
Fakultatywny charakter kryterium („jeśli dotyczy”) kłóci się z generalną zasadą
kryteriów formalnych polegającą na konieczności spełnienia wszystkich spośród
nich.

Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego
przez IZ RPO programu rewitalizacji (jeśli dotyczy)

Tak
samo
sformułowane
kryterium
występuje
w
wielu
Działaniach/Poddziałaniach (np. 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społecznozawodowego społeczności lokalnych – ZIT, 9.1.2 Wzmacnianie potencjału
społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT, 9.1.3 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, 9.1.4
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,
9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI) jako kryterium
merytoryczne weryfikowane na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Poza
tym kryterium to stanowi jedno z kryteriów dodatkowych obowiązujących w
ramach EFRR. Fakultatywny charakter kryterium („jeśli dotyczy”) kłóci się z
generalną zasadą kryteriów formalnych polegającą na konieczności spełnienia
wszystkich spośród nich. Przede wszystkim, jednak weryfikacja faktu wynikania
projektu z programu rewitalizacji, jeśli nie znajduje się on na liście indykatywnej
projektów wskazanych w programie rewitalizacji powinna stanowić przedmiot
oceny merytorycznej, gdyż wymaga całościowej oceny projektu w kontekście
celów i założeń programu rewitalizacji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 16. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów formalnych dotyczących naborów w ramach EFRR dla Działań wdrażanych przez IZ (szczegółowe
zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).

Tabela 2. Uwagi dotyczące kryteriów formalnych w ramach EFRR dla Działań wdrażanych przez Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości
Nazwa kryterium

Uwagi

Wnioskodawca
deklaruje
realizację
projektu
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. (Działanie 1.2
Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 3.2 Innowacje w
MŚP, 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności
gospodarczej)
Forma wniesienia wniosku o dofinansowanie projektu (Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB)

Kryterium odnosi się do kwestii stanowiącej wymóg dla każdego wnioskodawcy,
bez względu na fakt złożenia deklaracji realizacji projektu zgodnie z prawem.
Dyskusyjna jest także skuteczność tego kryterium w kwestii faktycznego
zapewnienia zgodnej z prawem realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków EFS
(jeśli dotyczy) (Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB)

Kryterium stanowi szczegółowy wariant oceny komplementarności, która
stanowi przedmiot oceny merytorycznej. Tylko druga część definicji kryterium:
„Załączono oświadczenie, że wnioskodawca zrealizował/ zrealizuje projekt z
dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą
infrastrukturą” uzasadniałaby jego weryfikację na etapie oceny formalnej.
Fakultatywny charakter kryterium („jeśli dotyczy”) kłóci się z generalną zasadą
kryteriów formalnych polegającą na konieczności spełnienia wszystkich spośród
nich.

Element definicji kryterium „Wniosek o dofinansowanie projektu został
przygotowany i złożony zgodnie z wymogami regulaminu” jest nieprecyzyjnie
określony, a jednocześnie swym zakresem wykracza poza samą formę
wniesienia wniosku. Poza tym pokrywa się w tym zakresie z kryterium:
„Właściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego
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Rekomendacja 17. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów formalnych dotyczących naborów w ramach EFRR dla Działań wdrażanych przez Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób
wdrożenia”).
3.2.1.2

Kryteria formalne w ramach EFS

Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące kryteriów EFS dla Działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego IZ.
Tabela 3. Uwagi dotyczące kryteriów formalnych w ramach EFS dla Działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego
Nazwa kryterium

Uwagi

Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?

Zapisy „Suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), są
równe lub wyższe od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w
ramach danego naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS
przez lidera projektu” abstrahuje od kwestii stopnia partycypacji finansowej
lidera projektu w ewentualnych innych projektach. Jednocześnie, w powyższym
zapisie nieprecyzyjne jest sformułowanie „dana instytucja” (IOK/IP czy IZ). W
sytuacji, gdy chodziłoby o IOK/IP byłoby to rozumienie zbyt wąskie – istnieje
formalna i techniczna możliwość weryfikacji tej kwestii na poziomie całego
Programu (a więc również w ramach naborów prowadzonych przez inne IOK/IP
i to także dotyczących EFRR, co zwiększyłoby skuteczność weryfikacyjną
niniejszego kryterium. Dodatkowo, obecny kształt kryterium abstrahuje od
istotnych wskaźników finansowych, które powinno się uwzględnić na etapie
oceny potencjału finansowego – chodzi tutaj przede wszystkim o brak
odniesienia do wskaźników zadłużenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Tabela 4. Uwagi dotyczące kryteriów formalnych w ramach EFS dla Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
Nazwa kryterium

Uwagi

Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?

Zapisy „Suma bilansowa lub roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), są
równe lub wyższe od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w
ramach danego naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS
przez lidera projektu” abstrahuje od kwestii stopnia partycypacji finansowej
lidera projektu w ewentualnych innych projektach. Jednocześnie, w powyższym
zapisie nieprecyzyjne jest sformułowanie „dana instytucja” (IOK/IP czy IZ). W
sytuacji, gdy chodziłoby o IOK/IP byłoby to rozumienie zbyt wąskie – istnieje
formalna i techniczna możliwość weryfikacji tej kwestii na poziomie całego
Programu (a więc również w ramach naborów prowadzonych przez inne IOK/IP
i to także dotyczących EFRR, co zwiększyłoby skuteczność weryfikacyjną
niniejszego kryterium. Dodatkowo, obecny kształt kryterium abstrahuje od
istotnych wskaźników finansowych, które powinno się uwzględnić na etapie
oceny potencjału finansowego – chodzi tutaj przede wszystkim o brak
odniesienia do wskaźników zadłużenia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 18. Należy podjąć działania zorientowane na optymalizację katalogu kryteriów formalnych
dotyczących naborów w ramach EFS (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie
„Sposób wdrożenia”).
3.2.2

Wielowymiarowa analiza kryteriów merytorycznych wyboru projektów w poszczególnych Działaniach /
Poddziałaniach RPO WSL 2014-2020

Poniżej przedstawiono wyniki wielowymiarowej analizy wszystkich merytorycznych kryteriów wyboru projektów
obowiązujących w RPO WSL 2014-2020. Analiza przeprowadzona została odrębnie dla katalogu kryteriów
merytorycznych obowiązujących we wszystkich Działaniach / Poddziałaniach w oparciu o obwiązującą w momencie
opracowywania raportu wersję kryteriów wyboru projektów (Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Kryteria
wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i Poddziałań z dn. 13 października 2016 roku). Dla
całej puli kryteriów przeprowadzona została ocena ekspercka przeprowadzona w oparciu o zapisy ww. dokumentu
oraz analiza porównawcza obejmująca kryteria wyboru projektów w innych RPO. Także w badaniu jakościowym, w
jego części dotyczącej oceny obowiązujących kryteriów wyboru projektów, przedmiotem oceny były wszystkie
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merytoryczne kryteria sformułowane na potrzeby RPO WSL. Tym samym wyniki poniższych analiz obejmują
każdorazowo wnioski z analizy eksperckiej, porównawczej i jakościowej. Dodatkowo, w przypadku tych Działań /
Poddziałań, gdzie było to możliwe (zgodnie z poniżej wskazanymi wymogami) przeprowadzona została analiza
walidacyjna (która bazowała na wynikach oceny merytorycznej dobranych losowo projektów) oraz analiza ilościowa
bazująca na wynikach badania CATI wnioskodawców.
Ze względu na wystandaryzowany charakter analiz dotyczących wyników walidacji kryteriów wyboru projektów oraz
wyników badania CATI poniżej scharakteryzowano sposób tabelarycznej prezentacji wyników odnoszących się do tych
technik.
Obecny w tabelach symbol
oznacza ocenę pozytywną dla danego kryterium, z symbol
ocenę negatywną. W
przypadku części komórek tabel mamy do czynienia ze znakiem „ —I ”, który oznacza, iż dane kryterium nie zostało
objęte analizą, czego powodem w przypadku badania CATI mogą być następujące sytuacje:


kryterium nie występowało w żadnym z konkursów, w którym uczestniczyli wnioskodawcy objęci badaniem,
bądź oceniła je znikoma liczba wnioskodawców (mniej niż 5 respondentów);



oceny wydane przez wnioskodawców w odniesieniu do kryterium są szczególnie niespójne, do niespójnie
ocenionych zakwalifikowano 10 kryteriów z największym odchyleniem standardowym ocen, są to:
-

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –
konkurs - Zapewnienie w ramach ścieżki reintegracji do skierowania co najmniej 20% uczestników, którzy
zakończyli udział w projekcie oraz wymagających dalszego wsparcia do Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej, działającego w ramach projektu z Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej;

-

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – ZIT - Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług energetycznych;

-

Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs - Czy minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia
przewidziany w ramach programów typu outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób,
które zakończyły udział w projekcie?

-

Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs - Projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog wsparcia
dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu;

-

Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs - Typ 2 projektu może być realizowany jedynie w
połączeniu z typem 1. W przypadku realizacji działań dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą zaplanowane wsparcie musi mieć charakter kompleksowy;

-

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
zatrudnienia - konkurs - Grupę docelową projektu stanowią: 1) osoby po 29 roku życia, które są
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy grup 2) Pracodawcy i przedsiębiorcy;

-

Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs - Grupę docelową projektu stanowią: 1) osoby po
29 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup 2) Pracodawcy i przedsiębiorcy;

-

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Dodatkowe efekty projektu;

-

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –
konkurs - Projekt zakłada formalne Partnerstwo podmiotów z trzech sektorów;

-

Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs - Wsparcie w ramach projektu przyczynia się do
realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i związane jest z
Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020.

W przypadku analizy walidacyjnej sytuacje braku objęcia analizą danego kryterium ma miejsce w przypadku gdy:


kryterium nie występowało w żadnym konkursie objętym walidacją, bądź występowało w konkursie, ale nie
było wykorzystywane w ocenie (ze względu na niespełnienie warunków przeprowadzenia oceny lub wydanie
wyłącznie ocen „nie dotyczy”);



dane objęte analizą w przypadku danego kryterium nie spełniały założeń przyjętych technik analizy
statystycznej. Są to przypadki gdy liczba ocenionych w danym kryterium wniosków jest mniejsza niż minimalna
17
liczebność niezbędna do analizy lub mamy do czynienia z brakiem zróżnicowania w analizowanych danych

17

Ma to miejsce w przypadku kryteriów wykorzystanych w ocenie 5 i mniej projektów. Taka liczebność, mimo zastosowania dokładnych wersji testów
statystycznych (exact tests), może obniżać rzetelność prowadzonych analiz.
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(stałe oceny w danym kryterium lub ten sam wynik oceny w projektach ocenionych w danym kryterium – tylko
otrzymujące lub nieotrzymujące dofinansowania).
W poniższej tabeli zaprezentowane zostały aspekty oceny analizowanych kryteriów wyboru projektów w ramach
analizy walidacyjnej oraz analizy wyników badania CATI wnioskodawców wraz opisem warunków przyznawania oceny
pozytywnej lub negatywnej.
Tabela 5. Aspekty oceny kryteriów wyboru projektów
Nazwa
aspektu oceny

Precyzyjność
oceny

Technika źródłowa

Rodzaj oceny

Warunek przyznania oceny

ocena pozytywna

Jeżeli współczynnik zgodności ocen dwóch oceniających κ
Cohen’a jest większy lub równy 0,5 lub w przypadku braku
możliwości wyliczenia współczynnika jeżeli udział różnych
ocen tego samego projektu w całkowitej liczbie wydanych
ocen jest niższy niż 30%.

ocena negatywna

Jeżeli współczynnik zgodności ocen dwóch oceniających κ
Cohena jest niższy 0,5 lub w przypadku braku możliwości
wyliczenia współczynnika jeżeli udział różnych ocen tego
samego projektu w całkowitej liczbie wydanych ocen jest
wyższy niż 30%.

Walidacja kryteriów
wyboru projektów

Jeżeli w analizie regresji logistycznej otrzymano użyteczny
model, w którym kryterium stanowi czynnik, a informacja o
uzyskaniu dofinansowania jest zmienną zależną i istotność
współczynnika Wald’a dla kryterium jest niższa niż założony
krytyczny poziom prawdopodobieństwa lub:

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Walidacja kryteriów
wyboru projektów

Walidacja kryteriów
wyboru projektów



dla kryteriów 0-1 – jeżeli w analizie zależności pomiędzy
oceną w danym kryterium a uzyskaniem dofinansowania
istotność testu χ2 jest niższa niż założony krytyczny
poziom
prawdopodobieństwa
oraz
wartość
współczynnika ϕ Yule’a jest wyższa niż 0,3;



dla kryteriów punktowych – jeżeli w analizie związku
pomiędzy otrzymaniem dofinansowania a wysokością
oceny w danym kryterium istotność testu U MannaWhitney’a jest niższa niż założony krytyczny poziom
prawdopodobieństwa oraz współczynnik korelacji
dwuseryjnej r Glassa jest wyższy niż 0,3.

ocena pozytywna

ocena negatywna

Jeżeli nie spełniono warunków przyznania oceny pozytywnej
lub w danym kryterium mamy do czynienia ze stałą oceną
przy zróżnicowaniu w zakresie otrzymania dofinansowania.

ocena pozytywna

Jeżeli w analizie z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych
(model CHAID) ocena w kryterium wyboru projektów była
czynnikiem istotnie różnicującym planowaną do osiągnięcia
wartość przynajmniej jednego wskaźnika lub istnieje dodatnia
istotna statystycznie korelacja pomiędzy wynikiem oceny a
planowaną do realizacji wartością przynajmniej jednego
wskaźnika, mierzona rangowym współczynnikiem korelacji ρ
Spearmana.

ocena negatywna

Jeżeli nie spełniono warunków przyznania oceny pozytywnej.

ocena pozytywna

Jeżeli średnia ocena dla danego kryterium jest wyższa niż
dolna granica typowego obszaru zmienności wyznaczonego
dla średnich ocen w danej grupy kryteriów (grupy kryteriów
to kryteria ogólne EFS, kryteria ogólne EFRR grupy kryteriów
specyficznych dla poszczególnych Działań / Poddziałań).

ocena negatywna

Jeżeli średnia ocena dla danego kryterium jest niższa niż
dolna granica typowego obszaru zmienności wyznaczonego
dla średnich ocen w danej grupy kryteriów.

Badanie CATI z
wnioskodawcami

Źródło: opracowanie własne
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Ocenę pozytywną w aspekcie „precyzyjność” należy interpretować jako co najmniej dostateczną spójność ocen dwóch
oceniających, która wskazuje na brak problemów z precyzyjnością sformułowania. Pozytywna ocena w aspekcie
wpływu na wybór oznacza przynajmniej słaby związek oceny w danym kryterium z otrzymaniem dofinansowania,
kryterium ocenione pozytywnie należy uznać jako różnicujące dla otrzymywania lub nieotrzymywania dofinansowania.
W przypadku pozytywnej oceny związku z osiąganiem wskaźnika mamy do czynienia z występowaniem związku
pomiędzy oceną w danym kryterium na zasadzie: im wyższa ocena, tym większa planowana do realizacji wartość
wskaźnika. W przypadku oceny zrozumiałości dla wnioskodawców, ocena pozytywna oznacza dobrą – nieodstającą
negatywnie ocenę zrozumiałości danego kryterium. Ocena negatywna w każdym przypadku stanowi przeciwieństwo
oceny pozytywnej.
Wyniki analiz odnoszących się do pozostałych technik badawczych (tylko jeśli wskazują one na występowanie
określonego problemu dotyczącego danego kryterium lub dotyczą sformułowania określonych rekomendacji)
zawarto w kolumnie „Uwagi”. W przypadku, gdy w ramach danej grupy kryteriów dodatkowo prowadzona była analiza
walidacyjna i/lub analiza wyników badania CATI jest to skrajna prawa kolumna tabeli. Z kolei, jeśli ze względu na
przyjęte założenia nie było możliwości przeprowadzenia analiz walidacyjnych oraz objęcia danej grupy kryteriów
badaniem ilościowym CATI, kolumna „Uwagi” stanowi w prezentowanych tabelach jedyną kolumnę obok kolumny
„Nazwa kryterium” i zawarto w niej wszystkie wnioski z oceny eksperckiej, analizy porównawczej oraz badania
jakościowego. Jeśli określone kryterium nie jest zaprezentowane w tabelach odnoszących się do Działania /
Poddziałania, w którym to kryterium występuje, oznacza to, że w toku analizy nie zidentyfikowano żadnych
problemów z danym kryterium. Dzięki takiemu podejściu uniknięto problemu prezentowania rozbudowanych, a
jednocześnie „pustych” tabel.
3.2.2.1

Kryteria ogólne merytoryczne

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej dla ogólnych kryteriów merytorycznych w ramach
EFRR oraz kryteriów dodatkowych.
Tabela 6. Ocena ogólnych kryteriów merytorycznych i kryteriów dodatkowych w ramach EFRR
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA TYPU 0/1
Realność wskaźników

Właściwie przygotowana
ekonomiczna projektu

W badaniu jakościowym
zwracano
uwagę
na
wieloaspektowość
tego
kryterium, co koliduje z jego
zerojedynkowym
charakterem.
analiza

finansowa

i

Kryterium niemalże tożsame
swym zakresem z kryterium
punktowym
ogólnym
dotyczącym
„Zasadności
przedstawionych w projekcie
danych
określonych
w
analizie
finansowej
i
ekonomicznej”.

Trwałość rezultatów projektu
KRYTERIA PUNKTOWE OGÓLNE
Poprawność oszacowania budżetu inwestycyjnego
projektu
Zasadność przedstawionych w projekcie danych
określonych w analizie finansowej i ekonomicznej

Kryterium niemalże tożsame
swym zakresem z kryterium
punktowym
ogólnym
dotyczącym
„Właściwie
przygotowana
analiza
finansowa i ekonomiczna
projektu”.

Wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR

Sposób pomiaru kryterium
wskazuje, iż dotyczy on innej
kwestii niż wskazywałaby
nazwa kryterium.

Efektywność projektu
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Stopień przygotowania inwestycji do realizacji

Uwagi
W badaniu sygnalizowano
nierealistyczny
element
punktowany
w
ramach
niniejszego kryterium, tj.
„ogłoszono postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
obejmującego
min.
50%
całkowitych
wydatków kwalifikowanych”.

Zasięg oddziaływania projektu

—

—

—

—

Wpływ projektu na zwiększenie zasady dodatkowości
KRYTERIA DODATKOWE
Integracja z ePUAP, PEUP(SEKAP)

—

Komplementarność

—

Konkursy
architektoniczne,
architektonicznourbanistyczne, urbanistyczne w RPO WSL

—

Ogólnodostępna
Platforma
Informacji
poprzemysłowe i zdegradowane”

„Tereny

—

—

—

Realizacja projektu w partnerstwie
Realizacja projektu
infrastruktury

z

—

wykorzystaniem

istniejącej

—

Regionalna Strategia Innowacji
Rozlokowanie mieszkań
wspomaganych

socjalnych/

—

—
chronionych/

Rozwój ruchu rowerowego w mieście

—
—

—

—

—

Rozwój sieci drogowej na terenie Województwa
Śląskiego

—

Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji.

—

Zastosowanie w projekcie OZE
Zielone zamówienia publiczne

—
—

—

—

—

Ponadregionalny charakter projektu

—

Źródła zasilania w taborze autobusowym

—

Kryteria dodatkowe stanowią
szczególnie niejednoznaczny
element katalogu kryteriów
merytorycznych. Po pierwsze,
dotyczą
bardzo
zróżnicowanych
kwestii,
które premiowane są w
takim samym stopniu. Po
drugie, dotyczą zarówno
kwestii
horyzontalnych
(komplementarność
projektu, realizacja projektu
w
partnerstwie),
jak
i
sektorowych,
co
może
utrudniać ocenę ekspertom
merytorycznym
niereprezentującym
dziedziny, której dotyczy
dane kryterium. Po trzecie,
dotyczą częściowo kwestii
objętych innymi kryteriami
(komplementarność,
wynikanie
z
programu
rewitalizacji). Po czwarte
wreszcie, nie mają w praktyce
wpływu na wybór projektów i
realizację wskaźników.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Rekomendacja 19. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu ogólnych kryteriów merytorycznych i dodatkowych w ramach EFRR (szczegółowe zalecenia zawarto w
tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).

Tabela 7. Ocena ogólnych kryteriów wyboru projektów o charakterze zerojedynkowym w ramach EFS
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA HORYZONTALNE
Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym
oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:
- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu
o standard minimum,
- zasadą równości szans i niedyskryminacji , w tym
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami
- zasadą zrównoważonego rozwoju
- zasadą partnerstwa?

W badaniu jakościowym
sygnalizowano
trudności
wnioskodawców
w
prawidłowym
odzwierciedleniu
dotyczących go kwestii we
wniosku o dofinansowanie.
Wydaje się jednak, że jest to
raczej
uzasadnienie
dla
podejmowania określonych
działań informacyjnych i
precyzowania
niniejszego
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi
kryterium
na
poziomie
instrukcji
wypełniania
wniosku, czy też działań
informacyjno-szkoleniowych
podejmowanych przez IZ/IP.

Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym?
Czy projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej
(lub pomocy de minimis)
KRYTERIA OGÓLNE TYPU 0/1
Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem
konkursu/naboru?
Czy
projekt
wpisuje
się
we
właściwe
działanie/poddziałanie/ typ projektu RPO WSL 20142020 – zgodnie ze Szczegółowym opisem osi
priorytetowych i regulaminem konkursu/ wezwaniem
do złożenia wniosku o dofinansowania projektu
pozakonkursowego?
Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z przepisami
art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 20142020?
Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z
terenu województwa śląskiego?

Nieprecyzyjny
zakres
kryterium
dotyczącego
innych podmiotów, który
umożliwia
kierowanie
wsparcia
do
jednostek
organizacyjnych
danego
podmiotu
zlokalizowanych
poza
obszarem
woj.
śląskiego, pod warunkiem, że
podmiot
posiada
także
jednostkę organizacyjną na
terenie woj. śląskiego.

Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie
województwa śląskiego?

Nieprecyzyjny
charakter
kryterium
w
części
dotyczącej lokalizacji biura
(ogólne
sformułowanie:
„teren woj. śląskiego”, bez
uwzględnienia
obszaru
realizacji
projektu
oraz
„miejsce
umożliwiające
równy dostęp potencjalnych
uczestników/uczestniczek
projektu”, bez uwzględnienia
np.
częstotliwości
tego
kontaktu).

Czy projekt realizuje wskaźniki określone w
regulaminie konkursu/naboru jako obowiązkowe dla
danego typu projektu?
Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne?
Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane
do kwot ryczałtowych?
Czy projekt wskazuje na zasadność
partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy)?

—

—

—

—

nawiązania

Czy w projekcie określono wkład własny na poziomie
wskazanym w SZOOP i regulaminie konkursu /
naboru?
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące
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Tabela 8. Ocena ogólnych kryteriów merytorycznych o charakterze punktowym w ramach EFS
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych
problemów?

Uwagi
Definicja kryterium zawiera
aspekt wykraczający poza
zakres
kryterium:
„Czy
prawidłowo sformułowano
cel projektu?”. Jednocześnie,
w
badaniu
jakościowym
zwracano uwagę na bardzo
duże
znaczenie
tego
kryterium, co koliduje z
niewielką liczbą punktów (3
pkt.).

Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim
poziomie, a ich sposób monitorowania został
odpowiednio opisany?
Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową?

Nazwa kryterium pomija
istotny aspekt oceny, jakim
jest rekrutacja uczestników
projektu.

Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w
sposób poprawny?
Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał
pozwalające na efektywną realizację projektu?

Sformułowanie jednego z
podkryteriów w następujący
sposób: „Czy projektodawca /
partner posiada odpowiedni
potencjał
kadrowy
/
merytoryczny?” nie zapewnia
zaangażowania
obecnie
posiadanych
kadr
do
realizacji
zadań
projektowych, na które to
ryzyko zwracano uwagę w
badaniu jakościowym.

Czy budżet projektu został sporządzony w sposób
prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności
wydatków?
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami

Rekomendacja 20. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu ogólnych kryteriów merytorycznych w ramach EFS (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i
rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”). Dodatkowo, zarówno w prowadzonych działaniach informacyjnoszkoleniowych, jak i w dokumentacji konkursowej należy w sposób szczegółowy i bazujący na „dobrych i złych
praktykach” z konkretnych wniosków, wyjaśniać kwestie związane z kryteriami dotyczącymi realizacji zasad
horyzontalnych.
3.2.2.2

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT mają w przypadku katalogu kryteriów wyboru projektów charakter szczególny,
gdyż dotyczą tylko określonej kategorii Działań/Poddziałań, a mianowicie tych, dla których przewidziano realizację
projektów w formule ZIT/RIT. Kryteriom tym poświęcona jest odrębna część Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL
2014-2020 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i Poddziałań, która poprzedzona
jest szczegółową charakterystyką typów kryteriów, jakie stosowane są w przypadku formuły ZIT/RIT. Należy w tym
miejscu zwrócić uwagę, że skonstruowany system i typologia kryteriów wyboru projektów dla Działań/Poddziałań
ZIT/RIT jest bardzo skomplikowany, gdyż integruje w sobie kilka elementów klasyfikacji. W rezultacie mamy do
czynienia z następującymi typami kryteriów:
1. kryteria oceny formalnej, ogólne dla wszystkich projektów (EFRR),
2. ogólne kryteria formalne (EFS),
3. szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej (EFS),
4. kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dostępu (0/1) – EFRR i EFS,
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5. kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólne dla Poddziałań ZIT/RIT – EFRR,
6. kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT szczegółowe dla Poddziałań ZIT/RIT (kryteria dostępu, dodatkowe) –
EFS,
7. kryteria ogólne – wspólne dla wszystkich projektów, niezależnie od określonego typu projektu (EFRR),
8. kryteria specyficzne – dedykowane konkretnym działaniom/ poddziałaniom /typom projektów (EFRR),
9. kryteria dodatkowe - wspólne dla wszystkich projektów, niezależnie od określonego typu projektu (EFRR),
10. ogólne kryteria merytoryczne (EFS),
11. ogólne kryteria horyzontalne (EFS).
Stopień skomplikowania kategoryzacji i typologii kryteriów dotyczących formuły ZIT/RIT skutkuje w praktyce wręcz
jego nieczytelnością, na co zwracano uwagę w badaniu jakościowym:
Pakiet sześciu kryteriów ma zastosowanie dla wszystkich typów projektów finansowanych z EFRR i realizowanych w
ramach ZIT. (…). Natomiast inaczej ma się sytuacja dla projektów EFS. Dla projektów ZIT w EFS funkcjonuje błędne
założenie, że ten katalog kryteriów jest zmienny dla każdego typu projektu, dla każdego Poddziałania. One są
dobierane różnie i bardzo często bez naszego udziału. Ja uważam, że pakiet kryteriów oceny za zgodność ze strategią
ZIT to powinien być pewien trzon stały dla wszystkich projektów, bo jest jedna strategia i jedna zgodność i nie można
tutaj żonglować. (…) Nie tyle bym dodawała kryteria, co upierałabym się przy stosowaniu pewnego zestawu we
wszystkich Działaniach i w ogóle ujednolicenia EFRR z EFS. (FGI_5)
W momencie kiedy przychodzi do nas podmiot, który chce złożyć wniosek o dofinansowanie to widać, że gubi się w
tym, trzeba od podstaw wszystko tłumaczyć. Nie jest to proste do zrozumienia, że tutaj są osobne kryteria i tutaj
osobne kryteria, a wszystko w ramach jednego Programu. (IDI_10)
Z punktu widzenia użyteczności kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT konieczne jest uproszczenie obowiązujących
katalogu i typologii obowiązujących kryteriów, co jest tym bardziej uzasadnione, że znaczna część spośród kryteriów
dla formuły ZIT w praktyce pokrywa się z kryteriami dla adekwatnych Poddziałań realizowanych w formule RIT, a
jednocześnie obie te grupy projektów w wielu przypadkach pokrywają się także z kryteriami obowiązującymi w
naborach dotyczących konkursów w ramach adekwatnych Poddziałań. Ewentualnie, różnice dotyczą szczegółowych
aspektów danego kryterium, np. skali uczestnictwa przedstawicieli określonej grupy docelowej w projekcie, gdzie
skala ta jest różna w poszczególnych Poddziałaniach. Wydaje się więc, że faktycznie obecnie funkcjonujące
dublowanie kryteriów w poszczególnych Poddziałaniach nie ma uzasadnienia. Włączenie w katalog kryteriów
zgodności ze strategią ZIT/RIT tak wielu zróżnicowanych kategorii kryteriów jest dodatkowo niepoprawne w tym
sensie, że ostatecznie mniejsza ich część odwołuje się do strategii ZIT/RIT. W rezultacie w ramach ogólnej grupy
kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT mamy wyodrębnione kryteria dotyczące „oceny w zakresie kryteriów
zgodności ze Strategią ZIT/RIT” (rzeczywiście odwołujące się do Strategii ZIT/RIT) oraz kryteria pozostałe, które choć
również stanowią element kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT, to jednak bliżej im do kryteriów obowiązujących
w adekwatnych obszarach wsparcia, które nie są objęte formułą ZIT/RIT.
Jeśli chodzi o „Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dostępu (0/1) – EFRR i EFS” (3 kryteria), to w toku
przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano ewentualnych problemów, które wymagałyby podjęcia określonych
działań zaradczych/naprawczych. W poniższej tabeli przedstawiono natomiast uwagi do „Kryteriów zgodności ze
Strategią ZIT/RIT ogólne dla poddziałań ZIT/RIT – EFRR”.
Tabela 9. Uwagi dotyczące kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólne dla poddziałań ZIT/RIT – EFRR
Nazwa kryterium

Uwagi

Stopień realizacji przez projekt celów Strategii ZIT/RIT mierzony
stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników produktu lub
rezultatu bezpośredniego danego Celu/Priorytetu/Działania ZIT/RIT,
adekwatnych dla typu projektu

Komplementarny charakter projektu

Udział partnerów lokalnych oraz
planowaniu i realizacji projektu

społeczności

lokalnych

w

W badaniu jakościowym zwrócono uwagę, że sposób pomiaru odnoszący
się do niniejszego kryterium w niewystarczającym stopniu pełni funkcję
różnicującą projekty, które różnią się istotnie pod względem wartości
wskaźników osiąganych przez projekt.
Dodatkowo, zwrócono uwagę na brak kryterium o podobnym charakterze
i funkcji w przypadku projektów ZIT/RIT finansowanych z EFS.
Drugi element tego kryterium: „Projekt jest komplementarny z trwającym
lub zakończonym projektem finansowanym z innych niż RPO WSL 20142020 źródeł, w tym źródeł własnych” nie odnosi się w żaden sposób do
kwestii zgodności ze Strategią ZIT/RIT.
Kryteria nie odnoszą się w żaden sposób do kwestii zgodności ze Strategią
ZIT/RIT.
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Nazwa kryterium

Uwagi

Doświadczenie wnioskodawcy
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 21. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania optymalizujące katalog ogólnych
kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w
kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.3

Kryteria horyzontalne stosowane w ramach oceny strategicznej

Kryteria horyzontalne stosowane w ramach oceny strategicznej stanowią nowy element procedury oceny projektów w
ramach RPO WSL 2014-2020, wprowadzony aktualizacją katalogu kryteriów wyboru projektów z dn. 13.10.2016 roku.
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych
osi priorytetowych, działań i Poddziałań „Ocena strategiczna, prowadzona w oparciu o (…) kryteria horyzontalne,
stanowi dodatkowy etap oceny stosowany w wyznaczonych naborach, realizowanych w trybie konkursowym (nie dotyczy
procedury konkursowej ZIT/RIT – gdzie elementem oceny strategicznej są kryteria zgodności ze strategią ZIT/RIT,
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz projektów w ramach tzw. obszarów strategicznej interwencji
(OSI) i obszarów objętych instrumentem pn. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)”. Jeśli chodzi o
metodykę przeprowadzenia oceny strategicznej, to jest ona „przeprowadzona poprzez porównanie ocenianego projektu
z innymi projektami złożonymi do naboru w ramach panelu członków KOP, po zakończeniu oceny merytorycznej”.
W chwili obecnej ocena strategiczna ma charakter pilotażowy i dlatego zaplanowana jest w roku 2017 w odniesieniu
do dwóch naborów: Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Wsparcie rozwoju e-usług
publicznych współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Poddziałanie 11.2.3
Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Wsparcie szkolnictwa zawodowego współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Co do zasady ocena strategiczna może być przeprowadzona w ramach
następujących Działań Poddziałań RPO WSL:


11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie
zawodowe uczniów;



11.4.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych - kształcenie ustawiczne;



11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego



2.1 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych;



4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym;



5.3 Dziedzictwo kulturowe;



10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Ze względu na funkcję procedury oceny strategicznej jej wprowadzenie ocenić należy pozytywnie, gdyż pozwala ona
zwiększyć w procesie oceny znaczenie strategicznego oddziaływania (o charakterze regionalnym i ponadregionalnym)
dofinansowanych projektów. Z drugiej strony, należy podkreślić, że w kontekście zidentyfikowanych wcześniej
problemów z długością czasu trwania procedury oceny projektów, dodatkowy etap oceny strategicznej będzie
stanowić kolejny czynnik wydłużający okres od momentu rozpoczęcia oceny aż do rozstrzygnięcia konkursu. Kluczowe
znaczenie dla ostatecznego stwierdzenia celowości wprowadzenia etapu oceny strategicznej będzie mieć przebieg
pilotażowych naborów w Działaniu 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych i Poddziałaniu 11.2.3 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego - konkurs. Pozytywny rezultat pilotażu powinien także stanowić podstawę do rozważenia
wykorzystania formuły panelowej, która stanowi najbardziej zaawansowany wariant oceny eksperckiej (jest ona także
najbardziej trudna organizacyjnie, ale jeśli i tak byłaby stosowana na potrzeby oceny strategicznej, to dodatkowe
koszty transakcyjne poszerzenia zakresu przedmiotowego prac panelu członków KOP/ekspertów nie byłyby już tak
znaczące).
Jednocześnie, poniżej przedstawiono uwagi do kryteriów horyzontalnych w ramach oceny strategicznej.
Tabela 10. Uwagi dotyczące kryteriów horyzontalnych stosowanych w ramach oceny strategicznej
Nazwa kryterium
Poziom/stopień realizacji zapisów strategii ponadregionalnych, w
tym w szczególności Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku
2020

Uwagi
Wśród czynników decydujących o ponadregionalnym charakterze projektu
pojawia się m.in. czynnik: „projekt jest realizowany w partnerstwie z
podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią
ponadregionalną, który traktowany jest tak samo jak inne aspekty
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Nazwa kryterium

Uwagi

ponadregionalności,
które
z
punktu
widzenia
oddziaływania mają o wiele większe znaczenie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

strategicznego

Rekomendacja 22. Na podstawie wyników pilotażu oceny strategicznej planowanego na rok 2017 należy dokonać
analizy tego sposobu oceny, także w kontekście poszerzenia jej zakresu.
3.2.2.4

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka.
Tabela 11. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka
Nazwa kryterium

Uwagi

Plan finansowy przedsięwzięcia przewiduje znaczny wzrost
udziału przychodów ze źródeł sektora przedsiębiorstw w
ogólnych przychodach wnioskodawcy (Działanie 1.1
Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza)
Współpraca wnioskodawcy/ partnerów projektu z
przedsiębiorcą (Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu
infrastruktura badawcza)

Złożoność kryterium i możliwość zróżnicowanej oceny realności planu finansowego
koliduje z zerojedynkowym charakterem kryterium.

Wnioskodawca dysponuje wiarygodnym i realnym planem
w zakresie prac B+R (dotyczy 1 typu projektu) (Działanie
1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach)
Potencjał wnioskodawcy (Działanie 1.2 Badania, rozwój i
innowacje w przedsiębiorstwach)

Złożoność kryterium i możliwość zróżnicowanej oceny wiarygodności i realności planu w
zakresie B+R koliduje z zerojedynkowym charakterem kryterium.

Poziom innowacyjności rezultatów projektu (Działanie 1.2
Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach)

Element kryterium „W przypadku projektów zakładających tworzenie lub rozwój zaplecza
badawczo-rozwojowego (1 typ projektu), w kryterium ocenie podlegać będzie skala nowych
możliwości w zakresie badań w wyniku realizacji inwestycji tj. czy:
- projekt przyczyni się do zwiększenia skali inwestycji Wnioskodawcy w B+R – 1 pkt.,
- Wnioskodawca zwiększy swój udział w badaniach naukowych – 1 pkt.,
- Wnioskodawca włączy się w projekty badawcze międzynarodowe – 1 pkt.,
- Wnioskodawca zyska nowych kontrahentów na rynkach międzynarodowych i będzie
prowadził badania w ramach partnerstwa – 1 pkt.” nie dotyczy kwestii innowacyjności, a
ma dominujące znaczenie punktowe w ramach kryterium.

Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych (Działanie
1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach)

Liczba punktów dotyczących kryterium wynosi 2, lecz nie określono sposobu
przydzielenia punktów, choć kryterium dotyczy kwestii dającej się sparametryzować.

Zastosowane formy transferu
Profesjonalizacja IOB)

Kryterium nie uwzględnia kwestii adekwatności stosowanych form transferu do specyfiki
grup docelowych, skupiając się wyłącznie na liczbie form komunikacji.

wiedzy

(Działanie

1.3

Jeden punkt przyznawany jest w sytuacji, gdy „wnioskodawca rozpoznał możliwości
wykorzystania infrastruktury badawczej dla celów realizacji”, co jest sformułowaniem
nieprecyzyjnym i niekonieczne potwierdza współpracę z przedsiębiorcą.

Premia punktowa przyznawana jest m.in. za „przynależność do podmiotów zrzeszających
przedsiębiorców z danej branży (zgodnie z przedmiotem projektu)”, co nie ma
bezpośredniego związku z charakterem projektu.

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM (Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB) – Plan wykorzystania / utrzymania
efektów projektu

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Działaniu 1.3 RPO Woj.
Małopolskiego - Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu. Kryterium
pozwalające w większym stopniu zweryfikować projekt pod kątem zapewnienia trwałości
rezultatów
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 23. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka (szczegółowe zalecenia zawarto w
tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.5

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej II Cyfrowe śląskie

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej II Cyfrowe śląskie.
Tabela 12. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE
Interoperacyjność i kompatybilność zastosowanych

Nieuzasadniona niespójność
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

rozwiązań

Uwagi
nazewnictwa
lub
definiowania
kryteriów
pomiędzy typami projektów.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych
KRYTERIA PUNKTOWE TYP PROJEKTU ("E-USŁUGI")
Wpływ projektu na zwiększenie dostępności e-usług
publicznych.

Kryteria odnoszą się do
liczby e-usług, przy czym nie
sprecyzowano w jaki sposób
należy definiować odrębną
usługę. Osoby oceniające
wnioski zwracały uwagę na
problem różnych podejść
wnioskodawców
do
tej
kwestii, co utrudnia, a
niekiedy zniekształca ocenę.

Zakres i poziom dojrzałości e-usług

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań

Nie
sprecyzowano
wymaganego
zakresu
mobilności
i
wielojęzyczności.

Realizacja projektu w ramach obszaru tematycznego
Realizacja projektu zgodnie z przyjętą metodyką
zarządzania

Eksperci zwracali uwagę na
problem
wysokiej
deklaratywności niniejszego
kryterium.

Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami – zmniejszają obciążenia interesariuszy
usług
Metody uwierzytelniania
KRYTERIA PUNKTOWE TYP PROJEKTU ("DIGITALIZACJA")
Jakość i dostępność zasobów

—
Nie
sprecyzowano
wymaganego
zakresu
mobilności
i
wielojęzyczności.

Funkcjonalność i zasadność zaplanowanych rozwiązań

Realizacja projektu w ramach obszaru tematycznego
Istotność społeczna lub ekonomiczna projektu /
znaczenie projektu dla obszaru kultury i nauki

—
Eksperci zwracali uwagę na
problem
wysokiej
deklaratywności niniejszego
kryterium.

Realizacja projektu zgodnie z przyjętą metodyką
zarządzania
Diagnoza potrzeb i inwentaryzacja zasobów

—

Wykorzystanie
zasobów

—

infrastruktury

do

udostępniania

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM – Zgodność
sposobu realizacji usług świadczonych w ramach
projektu z dobrymi praktykami ITIL (Information
Technology Infrastructure Library)

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Działaniu 2.1 i 2.2 RPO Woj.
Kujawsko-Pomorskiego. W ramach kryterium ocenie podlega czy usługi świadczone w
ramach projektu realizowane są zgodnie z zasadami dobrych praktyk zarządzania
usługami informatycznymi opisanymi w ITIL. Uwzględnienie kryterium w ocenie pozwala
w sposób bardziej precyzyjny weryfikować jakość realizacji świadczonych w projekcie
usług. Kryterium ma charakter zerojedynkowy.

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM – Projekt
przewiduje adekwatne działania informacyjno –
promocyjne.

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Działaniu 2.1 RPO Woj.
Dolnośląskiego. W ramach realizowanych projektów istotne znaczenie ma kwestia
dostępności wdrożonych rozwiązań. Niniejsze kryterium pozwoliłoby w sposób bardziej
skuteczny zapewnić odpowiednią skalę rzeczywistego korzystania z wdrożonych usług.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami

Rekomendacja 24. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie (Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych
usług publicznych) (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób
wdrożenia”).
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3.2.2.6

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP.
Tabela 13. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA PUNKTOWE ZEROJEDYNKOWE
Innowacyjność projektu
Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej
oraz warunki określone w pakiecie aplikacyjnym dla
konkursu
—

Realność wskaźników

W badaniu jakościowym
zwracano
uwagę,
że
zerojedynkowa
metoda
oceny jest nieadekwatna do
tego kryterium.

Wykonalność projektu techniczna i finansowa

Zasadność i odpowiednia wysokość wydatków
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

—

—

—

—

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

—

—

—

—

KRYTERIA PUNKTOWE PODSTAWOWE

Dodatkowe efekty projektu

—

Przykładowe
efekty
wymienione
w
definicji
kryterium
mają
bardzo
zróżnicowany, a tym samym
trudno
porównywalny
charakter: np. poprawa BHP i
wejście na nowe rynki zbytu.
Brak wymogu powiązania
wymienionych
elementów
kryterium
ze wskaźnikami
rezultatu.

Efektywność projektu

—

Potencjał Wnioskodawcy i gotowość do realizacji
projektu
Poziom innowacyjności projektu

Sposób
punktacji
nie
uwzględnia
w
sposób
adekwatny
najwyższych
poziomów
innowacyjności
projektu.
Zastosowanie
całkowicie nowego w skali
światowej
rozwiązania
premiowane
jest
tylko
dwoma
dodatkowymi
punktami w stosunku do
rozwiązania stosowanego na
świecie (choć nie w Polsce) w
okresie nieprzekraczającym 3
lat, podczas gdy róznica w
skali innowacyjności obu
przypadków jest zasadnicza.

Rozwój ekonomiczno – społeczny regionu

Niejasność
elementu
kryterium
dotyczącego:
występowania
niskiego
nasycenia danym produktem
/
usługą
na
rynku
docelowym.
Brak wymogu powiązania
wymienionych
elementów
kryterium
ze wskaźnikami
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi
rezultatu.

Rozwój inteligentnych specjalizacji
Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie
w wyniku realizacji projektu
Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych
—

—

—

—

Liczba punktów dotyczących
kryterium wynosi 2, lecz nie
określono
sposobu
przydzielenia punktów, choć
kryterium dotyczy kwestii
dającej się sparametryzować.

KRYTERIA PUNKTOWE STRATEGICZNE
Lokalizacja projektu
bezrobociu

na

terenie

o

zwiększonym

Wpływ realizacji projektu na wzrost przedsiębiorczości
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami

Rekomendacja 25. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP (szczegółowe zalecenia zawarto w
tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.7

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej IV Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Tabela 14. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE
Projekt jest zgodny z programem ochrony powietrza

—

—

—

KRYTERIA PUNKTOWE
Efektywność technologiczna i ekologiczna, przyjętych
w projekcie rozwiązań w zakresie produkcji i
wykorzystania energii

—

—

—

Efektywność kosztowa redukcji CO2
—

—

—

Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery

—

—

—

Stopień redukcji emisji pyłu PM10

—

—

—

Efektywność kosztowa redukcji PM10

Efektywność
kosztowa
zainstalowanej
pochodzącej ze źródeł odnawialnych [zł/MW]
Stopień wpływu

mocy

projektu na rozwój energetyki

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Trudność w zrozumieniu
kryterium
przez
wnioskodawców
może
wynikać z porównawczej
(kwartylowej) metody oceny.
W
badaniu
eksperckim
zwracano uwagę na to, iż
kryteria te abstrahują od
kwestii
efektywności
kosztowej. Należy jednak
zwrócić uwagę, że kwestia ta
jest uwzględniana w innych
kryteriach (o takiej samej
wadze punktowej).
Trudność w zrozumieniu
kryterium
przez
wnioskodawców
może
wynikać z porównawczej
(kwartylowej) metody oceny.
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

rozproszonej i prosumenckiej

Stopień powiązania z dokumentami o charakterze
planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej

—

—

Kryterium nie przewiduje
punktów za wpisywanie się w
ogólne cele strategii lokalnej
lub regionalnej, a jedynie za
wymienienie projektu w tych
dokumentach.

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami

Tabela 15. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE
Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami
dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności
energetycznej

—

—

—

Projekt zlokalizowany w strefie zdiagnozowanej w
wojewódzkim programie ochrony powietrza

—

—

—

Spełnienie wymagań Dyrektywy 2010/31/UE

—

—

—

—

—

—

Spełnienie
wymogów
minimalnej
efektywności energetycznej i redukcji CO2

poprawy

KRYTERIA PUNKTOWE
Efektywność kosztowa redukcji CO2

—

—

—

Efektywność kosztowa redukcji PM10
—

—

—

Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii

—

—

—

Efektywność technologiczna i ekologiczna, przyjętych
w projekcie rozwiązań w zakresie produkcji i
wykorzystania energii

—

—

—

Kompleksowość projektu

—

—

—

Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)

—

—

—

Stopień powiązania z dokumentami o charakterze
planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej

—

—

Trudność w zrozumieniu
kryterium
przez
wnioskodawców
może
wynikać z porównawczej
(kwartylowej) metody oceny.

Kryterium nie przewiduje
punktów za wpisywanie się w
ogólne cele strategii lokalnej
lub regionalnej, a jedynie za
wymienienie projektu w tych
dokumentach.

—

Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery

—

—

—

Stopień redukcji emisji pyłu PM10

—

—

—

Stopień wpływu projektu na rozwój energetyki
rozproszonej i prosumenckiej

—

—

—

W
badaniu
eksperckim
zwracano uwagę na to, iż
kryteria te abstrahują od
kwestii
efektywności
kosztowej. Należy jednak
zwrócić uwagę, że kwestia ta
jest uwzględniana w innych
kryteriach (o takiej samej
wadze punktowej).

Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa
usług energetycznych
—

—

—

—

Jeden punkt przyznawany
jest za sytuację, w której nie
mamy
do
czynienia
z
udziałem
przedsiębiorstwa
usług energetycznych.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami
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Tabela 16. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Nazwa kryterium

Uwagi

Stopień powiązania z dokumentami o charakterze
planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia
powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej
(Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja i 4.5
Niskoemisyjny
transport
miejski
oraz
efektywne
oświetlenie)
Wsparcie udzielane przy udziale przedsiębiorstwa usług
energetycznych
(Działanie
4.4
Wysokosprawna
kogeneracja i 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie)
Dostosowanie
projektu
/
taboru
do
osób
niepełnosprawnych (Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie)

Kryterium nie przewiduje punktów za wpisywanie się w ogólne cele strategii lokalnej
lub regionalnej, a jedynie za wymienienie projektu w tych dokumentach.

Kompleksowość i innowacyjność projektu (Działanie 4.5
Niskoemisyjny
transport
miejski
oraz
efektywne
oświetlenie)

Sposób przyznawania punktów w ramach kryterium uniemożliwia przyznanie punktów
projektów o charakterze innowacyjnym, ale bez znamion kompleksowości lub
kompleksowych w ograniczonym stopniu.

Jeden punkt przyznawany jest za sytuację, w której nie mamy do czynienia z udziałem
przedsiębiorstwa usług energetycznych.

Kryterium oceniane jest w sposób zerojedynkowy, co uniemożliwia zróżnicowanie w
ocenie projektów o różnym stopniu i zaawansowaniu dostosowania projektu do osób
niepełnosprawnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 26. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób
wdrożenia”).
3.2.2.8

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów.
Tabela 17. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE
Wpływ projektu na funkcjonowanie
systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)

krajowego

—

—

—

KRYTERIA PUNKTOWE
Wpływ
projektu
na
bezpieczeństwa ludności

zwiększenie

poziomu

Udział jednostek OSP w zdarzeniach

—

—

—

—

—

—

Wpływ projektu na zwiększenie poziomu skuteczności
ochrony terenów cennych przyrodniczo

—

—

—

Wpływ projektu na zwiększenie skuteczności ochrony
obiektów cennych kulturowo

—

—

—

Wpływ projektu na unowocześnienie sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP

—

—

—

PROPOZYCJA NOWEGO
oddziaływania projektu

KRYTERIUM

–

Zasięg

Analiza ekspercka wykazała,
iż oba kryteria zostały
sformułowane w sposób
precyzyjny i jednoznaczny.
Należy w związku z tym
domniemywać, że negatywny
wynik w tym przypadku
odwołuje
się
do
zrozumiałości samego faktu
ujmowania w procesie oceny
wymienionych kwestii.

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Poddziałaniu 4.1.2 RPO Woj.
Kujawsko-Pomorskiego. Kryterium punktowe, które premiuje przedsięwzięcia o dużym
zasięgu oddziaływania (wykraczającym poza obszar powiatu). Zastosowanie tego
rodzaju kryterium pozwala premiować przedsięwzięcia o największym stopniu
oddziaływania na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w wymiarze terytorialnym.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami
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Tabela 18. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej V
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Nazwa kryterium

Uwagi

Sposób wykorzystania osadów ściekowych (Działanie 5.1
Gospodarka wodno-ściekowa)

W ramach kryterium możliwe jest uzyskanie premii punktowej wyłącznie za jeden
sposób wykorzystania osadów ściekowych, nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca
wykorzystuje więcej niż jeden sposób. Kryterium nie premiuje kompleksowości
utylizacji osadów ściekowych.

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM – Efektywne
zarządzanie systemem wodociągowym / kanalizacyjnym
(Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa)

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Działaniu 4.3 RPO Woj.
Lubuskiego. Kryterium premiuje przedsięwzięcia obejmujące wdrożenie inteligentnych
systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi lub/i zapewnienie
oszczędności wody w tym poprzez zapobieganie stratom wody w sieci wodociągowej
(w przypadku realizacji inwestycji związanych z poprawą jakości systemów
zaopatrzenia w wodę). Kryterium punktowe, Kryterium pozwalające premiować
przedsięwzięcia zapewniające efektywne wykorzystywanie systemu wodociągowego /
kanalizacyjnego po zakończeniu realizacji projektu.
W ramach kryterium oceniana jest m.in. Wartość poznawczo - edukacyjna projektu
(ocenie poddana zostanie istotność, atrakcyjność i innowacyjność / różnorodność
podejmowanej tematyki). Oceniane elementy nie są precyzyjnie zdefiniowane, a
dodatkowo nie jest w nich uwzględniona kwestia spójności i adekwatności tematyki
do przedmiotu i charakteru projektu.

Wpływ projektu na zwiększenie świadomości społecznej w
zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów / ochrony
bioróżnorodności (Działanie 5.2 Gospodarka odpadami i
5.4 Ochrona różnorodności biologicznej)
Ocena popytu (Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe)

Kryterium uniemożliwia ocenę i/lub zakwestionowanie sposobu / metodyki
przeprowadzonej analizy popytu i wymusza przyznanie punktów, także gdy określone
szacunki bazują na nieuzasadnionych merytorycznie podstawach.

Ocena możliwości korzystania z infrastruktury będącej
przedmiotem projektu (Działanie 5.3 Dziedzictwo
kulturowe)

Kryterium odnosi się wyłącznie do kwestii dostępności obiektu w określonym czasie,
bez określenia, czy udostępniany jest w tym czasie cały, czy tylko część obiektu. W
niektórych RPO (RPO Woj. Lubelskiego) wprowadzony jest dodatkowy parametr
wskazujący, iż przez dany czas zapewniona powinna być dostępność np. 80%
powierzchni obiektu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 27. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
(szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.9

Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej VI Transport

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej VI Transport.
Tabela 19. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 6.1 Drogi wojewódzkie
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

—

Kryterium
cechuje
niejednoznaczność
skutkująca nieprecyzyjnością
oceny. Kryterium wpływa
pozytywnie na skuteczność
realizacji wskaźników, ale ma
niewielki wpływ na wybór
projektu, co ogranicza jego
ostateczną skuteczność.

—

Eksperci zwracali uwagę, że
w
woj.
śląskim
nie
obowiązuje
ujednolicony
system pomiaru natężenia
ruchu pojazdów, co utrudnia
weryfikację tego kryterium.

KRYTERIA PUNKTOWE

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Natężenie ruchu pojazdów

Oszczędność czasu przejazdu (samochody ciężarowe)
Oszczędność czasu przejazdu (samochody osobowe)
Spójność z docelowym układem drogowym - projekt
jest powiązany z projektami już zrealizowanymi,
będącymi w trakcie realizacji lub zaakceptowanymi do

—
—

—

Kryterium
trudne
do
zweryfikowania w przypadku
dróg budowanych w nowym
śladzie.
Kryterium
cechuje
niejednoznaczność
skutkująca nieprecyzyjnością
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

realizacji.

Uwagi
oceny.

Wpływ projektu na zwiększenie przepustowości sieci
drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących
się w sieci TEN-T.

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami

Rekomendacja 28. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej VI Transport (szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli
wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.10 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy
18

Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów szczegółowych Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy .
Tabela 20. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy grupę docelową projektu stanowią:
1) Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo),
należące co najmniej do jednej z poniższych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy grup:

po
przerwie
związanej
wychowywaniem dziecka);

z

urodzeniem

i

le bezrobotne;
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia
wolności.
Czy minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000
PLN?

—

—

—

—

Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o
dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o
dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy?

—

—

—

—

Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej?

—

—

—

—

(nie dotyczy instrumentu terytorialnego RLKS, OSI).

Czy
w
przypadku
zatrudnieniowej:

kryterium

efektywności

Projekt zakłada:
- dla osób w wieku 50 lat i więcej - kryterium
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 33%
- dla kobiet - kryterium efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 39%

18

Oś Priorytetowa VII to pierwsza spośród analizowanych Osi Priorytetowych dotyczących EFS, gdzie część kryteriów dotyczy grup docelowych,
zarówno na poziomie kryteriów dostępu, jak i dodatkowych. Wymogi lub preferencje określone w takich kryteriach odzwierciedlają zapisy SzOOP
dotyczące grup docelowych wsparcia w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań. Uwzględniając powyższe, przedmiotem analizy / rekomendacji nie
będzie celowość sformułowania tego rodzaju kryteriów, gdyż wynikają one bezpośrednio z zapisów SzOOP.
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

- dla osób z niepełnosprawnościami – kryterium
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 33%
- dla osób długotrwale bezrobotnych – kryterium
efektywności zatrudnieniowej na poziomie co
najmniej 30%
- dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED
3 włącznie) – kryterium efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 38% - dla uczestników/czek
nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup
docelowych – na poziomie co najmniej 43%?
Czy w przypadku realizacji w ramach projektu
szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych,
podwyższania
lub
uzupełniania
kwalifikacji,
Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji
zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?
Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub
Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do
egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami?
Czy
szkolenie/kurs
kończy
się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/ świadectwa
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie?
Kryterium odnosi się do 2 typu operacji.
KRYTERIA DODATKOWE
Czy co najmniej 33% uczestników projektu uzyska
kwalifikacje po opuszczeniu programu?

—

—

—

Czy osoby bierne zawodowo stanowią co najmniej
15% uczestników projektu?

—

—

—

Czy osoby długotrwale bezrobotne stanowią co
najmniej 49% uczestników projektu?

—

—

—

Czy osoby o niskich kwalifikacjach stanowią co
najmniej 81% uczestników projektu?

—

—

—

Czy osoby w wieku 50 lat i więcej stanowią co
najmniej 19% uczestników projektu?

—

—

—

Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada
siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?

—

—

—

Czy projektodawca lub partner/partnerzy
realizator projektu posiada/ją co najmniej:

lub

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji
tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów
operacji dla wskazanych grup docelowych oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS?

—

—

—

Kryterium
cechujące
się
niskim
poziomem
zrozumiałości
wśród
wnioskodawców, co może
wynikać z ogólnego jego
sformułowania
oraz
błędnego
sformułowania
„programu”
zamiast
„projektu”
(co
wynika
bezpośrednio
z
treści
wskaźnika dot. Programu).

—
W przypadku
projektów
partnerskich kryterium nie
gwarantuje
wykorzystania
odpowiedniego
doświadczenia w procesie
realizacji projektu, gdyż nie
wiąże ze sobą posiadanego
doświadczenia i charakteru
zadań realizowanych przez
partnera w projekcie.

Czy grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie
osoby o niskich kwalifikacjach?
Czy szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu
przyczyniają się do realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i
tematyka szkoleń związana jest Programem Rozwoju
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

Technologii Województwa Śląskiego na lata 20102020?
Czy projekt uwzględnia na każdym etapie jego
realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn?
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 21. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia –
konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

—

—

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o
dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o
dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy?

—

—

Czy grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku
życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć
działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne,
nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy grup:
—
po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

kwalifikacjach?
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia
wolności.
Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej?

—

—

—

—

Czy minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000
PLN (nie dotyczy instrumentu terytorialnego OSI)?

—

—

—

—

Czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie
typy wsparcia ?
Zaplanowane
wsparcie musi mieć
charakter
kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość
skorzystania z pełnego katalogu pomocy: bezzwrotnej
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wsparcia
doradczo-szkoleniowego
dla
osób
planujących rozpoczęcie działalności oraz wsparcia
pomostowego.

—

—

—

—

Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia
bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik musi
zostać poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego
co najmniej na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020.

W badaniu jakościowym
zwracano
uwagę
na
nieprecyzyjny
charakter
kryterium, tj. że może ono
sugerować
konieczność
objęcia wszystkimi typami
wsparcia każdego uczestnika
(choć treść kryterium tak
naprawdę nie nakłada tego
rodzaju
obowiązku,
a
jedynie
określa
wymóg
możliwości skorzystania ze
wszystkich typów wsparcia
przez każdego uczestnika).

Czy w przypadku realizacji projektu w typie 2 jest on
połączony z typem 1 zgodnie z regulaminem konkursu?
W
przypadku
realizacji
działań
dla
osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
zaplanowane
wsparcie
musi
mieć
charakter
kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość
skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji,
doradztwa, szkoleń dostępnych w ramach tej formy

—
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

wsparcia.
Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia
bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik musi
zostać poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego
co najmniej na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020.
KRYTERIA DODATKOWE
Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości
osoby z niepełnosprawnościami?
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada
siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego

—

Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości
osoby w wieku 50+?

—

—

—

—

—

—

—

Czy wsparcie w ramach projektu przyczynia się do
realizacji
Regionalnej
Strategii
Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i związane
jest z Programem Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010 – 2020?
Punkty za spełnienie tego kryterium dodatkowego
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy:
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie
projektu opisującej sposób jego realizacji, iż projekt
jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie
projektu opisującej sposób jego realizacji, iż działania
projektowe są zgodne z Programem Rozwoju
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 –
2020, poprzez wskazanie i opisanie, w jaki sposób
planowane do przyznania w ramach projektu dotacje
na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczynią
się do rozwoju danego obszaru technologicznego
(wskazując w treści wniosku konkretny obszar/obszary
ujęty/e w wykazie Tabeli 15).

—

—

—

Liczba punktów (2) wydaje
się zbyt mała w stosunku do
wymogu, iż wszystkie dotacje
/ nowopowstałe firmy winny
wpisywać się w wybrany
obszar
rozwoju
technologicznego
regionu
wskazany
w
Programie
Rozwoju
Technologii
Województwa Śląskiego na
lata 2010–2020.

Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryterium
premiującego
jest
wpisanie
się
wszystkich
przyznanych dotacji/nowopowstałych w ramach
projektu
firm
w
wybrany
obszar
rozwoju
technologicznego regionu wskazany w PRT Woj.
Śląskiego na lata 2010–2020.
Czy projektodawca lub partner/partnerzy
realizator projektu posiada/ją co najmniej:

lub

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji
tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów
operacji dla wskazanych grup docelowych oraz

—

—

—

—

—

- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS?
Czy projekt uwzględnia na każdym etapie jego
realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn ?

Sposób
sformułowania
kryterium generuje ryzyko
jego
nieskuteczności
i
wysokiego
stopnia
deklaratywności – określa się,
iż
punkty
dodatkowe
otrzymają
wnioskodawcy
deklarujący
określoną
zgodność. Oznacza to, że
zgodnie z treścią kryterium
nie
ma
możliwości
nieprzyznania punktów, w
sytuacji gdy na etapie oceny
merytorycznej nie zostanie
potwierdzona deklarowana
zgodność.

—

W przypadku
projektów
partnerskich kryterium nie
gwarantuje
wykorzystania
doświadczenia w procesie
realizacji projektu, gdyż nie
wiąże ze sobą posiadanego
doświadczenia i charakteru
zadań realizowanych przez
partnera w projekcie.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

95

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Tabela 22. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy grupę docelową projektu stanowią:
W przypadku projektów, które mają charakter otwarty,
grupę docelową projektu stanowią zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni
z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy
przedsiębiorstw
sektora
MŚP,
pracownicy
przedsiębiorstw
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne,
pracownicy
przedsiębiorstw
odczuwających
negatywne
skutki
zmiany
gospodarczej,
pracownicy
przedsiębiorstw
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek organizacyjnych
spółek węglowych z terenu województwa śląskiego
oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych (kooperujących) ? Czy wsparcie
zaplanowane do realizacji jest skierowane wyłącznie
do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub pracowników
przedsiębiorstw
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne/ odczuwających negatywne skutki
zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej
sytuacji gospodarczej ?

—

Aby spełnić wymóg szczególnego uwzględnienia
pracowników lub byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z terenu
województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących), Wnioskodawca jest zobligowany ująć
we wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż w
sytuacji
zgłoszenia
się
do
projektu
pracownika/pracowników
lub
byłego
pracownika/pracowników jednostek organizacyjnych
spółek węglowych z terenu województwa śląskiego
oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
z nimi powiązanych (kooperujących) – zostaną
względem niego/nich zastosowane preferencyjne
kryteria rekrutacji. Konieczne jest opisanie we wniosku
przywołanych kryteriów.
Czy minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000
PLN?

—

—

—

Czy minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej
wsparcia przewidziany w ramach programów typu
outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie?
Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o
dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o
dofinansowanie nie przekracza 36 miesięcy?

—

—

—

—

—

—

Czy projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog
wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu?
Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca musi zaplanować
w ramach projektu co najmniej 3 elementy wsparcia,
które będą dobierane do indywidualnych potrzeb
poszczególnych uczestników projektu.

—

W badaniu jakościowym
zwracano
uwagę
na
nieprecyzyjny
charakter
kryterium, tj. że może ono
sugerować
konieczność
objęcia wszystkimi typami
wsparcia każdego uczestnika
(choć treść kryterium tak
naprawdę nie nakłada tego
rodzaju obowiązku, a nie
jedynie
określa
wymóg
możliwości skorzystania ze
wszystkich typów wsparcia
przez każdego uczestnika).
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej?

—

—

—

—

Czy w przypadku realizacji działań dla osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
(typ projektów element wsparcia pkt 1 lit. h SZOOP
RPO WSL 2014-2020), zaplanowane wsparcie ma
charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma
możliwość skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj.
dotacji, doradztwa, szkoleń dostępnych w ramach tej
formy wsparcia?

Uwagi

Niejasne jest wprowadzenie
niniejszego kryterium, które
w
praktyce
stanowi
szczegółowy
wariant
kryterium o zapewnieniu
ogólnej kompleksowości w
projekcie.
Potwierdzeniem
tych wątpliwości są w tym
przypadku także: negatywny
wynik analizy walidacyjnej w
aspekcie
„Precyzyjność
oceny” oraz niski stopień
zrozumiałości
dla
wnioskodawców.

Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia,
którymi zostanie objęty uczestnik musi zostać
poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co
najmniej na etapie rekrutacji do projektu zgodnie z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020.
Czy w przypadku realizacji w ramach projektu
szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych,
podwyższania
lub
uzupełniania
kwalifikacji,
Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji
zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji?
Czy wskazane formy wsparcia kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub
Partnera, o ile posiadają oni uprawnienia do
egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami.
Czy
szkolenie/kurs
kończy
się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/ świadectwa
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie.
Kryterium odnosi się do typu operacji 1 element
pomocy „d”.
KRYTERIA DODATKOWE
Czy w przypadku projektów, które mają charakter
zamknięty tj. dedykowany pracownikom konkretnego
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw - grupę docelową
projektu
stanowią
zagrożeni
zwolnieniem,
przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn
dotyczących
zakładu
pracy
pracownicy
przedsiębiorstw
sektora
MŚP,
pracownicy
przedsiębiorstw
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne,
pracownicy
przedsiębiorstw
odczuwających
negatywne
skutki
zmiany
gospodarczej,
pracownicy
przedsiębiorstw
znajdujących się w sytuacji kryzysowej i co najmniej
część jego uczestników stanowią pracownicy lub byli
pracownicy
jednostek
organizacyjnych
spółek
węglowych z terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z
nimi powiązanych (kooperujących)?
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada
siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?
Czy projektodawca lub partner/partnerzy
realizator projektu posiada/ją co najmniej:

—

—

—

—

—

lub

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji
tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów
operacji dla wskazanych grup docelowych oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS?

—

—

—

—

W przypadku
projektów
partnerskich kryterium nie
gwarantuje
wykorzystania
odpowiedniego
doświadczenia w procesie
realizacji projektu, gdyż nie
wiąże ze sobą posiadanego
doświadczenia i charakteru
zadań realizowanych przez
partnera w projekcie.
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy projekt uwzględnia na każdym etapie jego
realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn ?

—

—

Czy szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu
przyczyniają się do realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i
tematyka szkoleń związana jest Programem Rozwoju
Technologii Województwa Śląskiego na lata 20102020?

—

—

Czy wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach 1
typu operacji jest skierowane wyłącznie do osób, które
utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub
pracowników
znajdujących
sie
w
okresie
wypowiedzenia stosunku pracy?

—

—

Uwagi

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 23. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej VII
Regionalny rynek pracy
Nazwa kryterium

Uwagi

Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
Weryfikacja faktu wynikania projektu z programu rewitalizacji, jeśli nie znajduje się on
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?
na liście indykatywnej projektów wskazanych w programie rewitalizacji, powinna
(Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
stanowić przedmiot oceny merytorycznej, gdyż wymaga całościowej oceny projektu w
osób poszukujących pracy i pozostających bez
kontekście celów i założeń programu rewitalizacji.
zatrudnienia - konkurs OSI Bytom, 7.3.3 Promocja
samozatrudnienia – konkurs Bytom, 7.4.2 Outplacement konkurs OSI Bytom
Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze
Kryterium nie uwzględnia minimalnej gwarantowanej dostępności biura projektu.
zdegradowanym OSI BYTOM?
(Poddziałanie 7.3.1
Promocja
samozatrudnienia
na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT OSI Bytom, 7.3.3 Promocja
samozatrudnienia – konkurs OSI Bytom)
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 29. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy (szczegółowe zalecenia zawarto w
tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.11 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów szczegółowych dla Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy.
Tabela 24. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24
miesiące jednakże nie krócej niż 12 miesięcy?

—

—

—

Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?

—

—

—

—
—

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną
instytucję publiczną lub niepubliczną?

—

—

—
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanych przez
dziennego opiekuna?

—

—

—

Czy
projekt
obejmuje
wsparciem
dzieci
z
niepełnosprawnościami oraz jednocześnie gwarantuje
zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub
niepubliczną?

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Kryteria o niskim stopniu
zrozumiałości
dla
wnioskodawców. Może to
wynikać z faktu, iż kryterium
obejmuje dwie różne kwestie
i może budzić wątpliwości,
czy zwiększenie liczby miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3
dotyczy wszystkich dzieci, czy
tylko
dzieci
z
niepełnosprawnościami.
Dotyczy także Poddziałania
8.1.1 Zapewnienie dostępu
do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat – ZIT, 8.1.2
Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat – RIT.

Czy
projekt
obejmuje
wsparciem
dzieci
z
niepełnosprawnościami oraz jednocześnie gwarantuje
zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
sprawowanych przez dziennego opiekuna?

Projekt zakłada formalne partnerstwo

Uwagi

Projekt obejmuje wsparciem rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci z niepełnosprawnościami

—

Projekt zakłada formalne partnerstwo
jednostkami z trzech sektorów

pomiędzy

—

—

Projekt zakłada formalne partnerstwo
jednostkami z dwóch sektorów

pomiędzy

—

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 25. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej VIII
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Nazwa kryterium
Czy projekt zakłada współpracę z pracodawcami przy
opracowaniu Programu? (Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, Typ 1)
Czy projektodawca wskazał sposób doboru pracodawców
do współpracy nad opracowaniem RPZ (Poddziałanie 8.3.2
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w
zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, Typ 1)
Czy projektodawca, partner lub inny podmiot wybrany do
współpracy opracował i wdrożył co najmniej 1 program
polityki zdrowotnej lub program zdrowotny, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t..j.
Dz.U.2015 poz. 581? (Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, Typ 1)
Czy projektodawca, partner lub inny podmiot wybrany do
współpracy, posiadają doświadczenie w pracach badawczo
- rozwojowych związanych z epidemiologią służące
opracowaniu programu? (Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, Typ 1)
Czy Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług
rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty
wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane
wstępnie przez Administratora RUR? (Poddziałanie 8.2.3
Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie
właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, 8.2.3 OSI Bytom,
8.2.1, 8.2.2)
Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator
projektu posiada/ją co najmniej:

Uwagi
Kryterium ma charakter dostępowy. Jednocześnie w grupie kryteriów strategicznych
występuje kryterium: Czy projektodawca wskazał sposób doboru pracodawców do
współpracy nad opracowaniem RPZ, gwarantujący jego dostosowanie do potrzeb
regionu?”. W rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, w której pogłębiona ocena
merytoryczna kwestii współpracy z pracodawcami dotyczy tylko jednego jej aspektu,
tj. sposobu doboru.

Kryteria nie gwarantują, że podmiot posiadający wymagane doświadczenie będzie
współtworzył merytorycznie planowany Program.

Kryterium odwołujące się do nieaktualnego nazewnictwa – w chwili obecnej nie mamy
do czynienia z Rejestrem Usług Rozwojowych (RUR), lecz Bazą Usług Rozwojowych
(BUR).

W przypadku projektów partnerskich kryteria nie gwarantują wykorzystania
odpowiedniego doświadczenia w procesie realizacji projektu, gdyż nie wiążą ze sobą
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Nazwa kryterium

Uwagi

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu
pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez
szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS ? (Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie
dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, 8.2.3 OSI Bytom, 8.2.1, 8.2.2)
Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok
doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej/
pomocy de minimis? (Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, 8.2.3 OSI Bytom, 8.2.1, 8.2.2)
Czy projektodawca lub partner ma doświadczenie w
realizacji projektów w obszarze interwencji na terenie
danego ZIT/RIT (minimum 1 projekt na terenie danego
subregionu)?
(Poddziałanie
8.2.1
Wsparcie
dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – ZIT, 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców
i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –
RIT)
Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?
(Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –
konkurs OSI Bytom)
Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że
projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że
jest komplementarny z interwencją podejmowaną w
ramach EFRR? (Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, 8.1.2
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi
do 3 lat – RIT)
PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM – Realizacja wsparcia
również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz
w sobotę lub w niedzielę.

posiadanego doświadczenia i charakteru zadań realizowanych przez partnera w
projekcie.

Weryfikacja faktu wynikania projektu z programu rewitalizacji, jeśli nie znajduje się on
na liście indykatywnej projektów wskazanych w programie rewitalizacji, powinna
stanowić przedmiot oceny merytorycznej, gdyż wymaga całościowej oceny projektu w
kontekście celów i założeń programu rewitalizacji.

Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Poddziałaniu 10.3.1 RPO Woj.
Łódzkiego i 6.6.1 RPO Woj. Wielkopolskiego. Kryterium punktowe premiujące te
przedsięwzięcia, w których wsparcie (badania) realizowane są w sposób ułatwiający
dostęp do nich osobom pracującym, co wpływa korzystnie na ogólną dostępność
wsparcia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 30. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
(szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.12 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Poniżej przedstawiono uwagi do kryteriów szczegółowych dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.
Tabela 26. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

—

—

Definicja kryterium obejmuje

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej
dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3
miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi
co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej
co najmniej 22%, a w odniesieniu do osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi
minimalny
poziom
efektywności
społeczno-zatrudnieniowej
wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej 12%?
W

przypadku

tworzenia

nowych

podmiotów

—

—

100

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

reintegracyjnych

Uwagi
zapis:
W
przypadku
utworzenia
w
ramach
projektu nowego CIS lub KIS
należy
zachować
jego
trwałość co najmniej przez
okres
odpowiadający
okresowi realizacji projektu.
Żadne inne kryterium nie
premiuje jednak zapewnienia
dłuższego niż minimalny
okresu
trwałości
nowopowstałego CIS lub KIS.

Czy wsparcie dotyczące poprawy dostępu do usług
reintegracji społecznej i zawodowej realizowane jest
przez utworzenie nowego CIS lub KIS w gminie, na
terenie której na dzień złożenia wniosku nie
funkcjonuje dany rodzaj podmiotu?

Czy w przypadku tworzenia nowych podmiotów
reintegracyjnych
projekt
jest
realizowany
w
partnerstwie z jst?

—

—

—

—

Czy wnioskodawca w ramach ścieżki reintegracji
skieruje co najmniej 20% uczestników, którzy
wymagają dalszego wsparcia do Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej działającego w ramach projektu
z Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii
społecznej – konkurs Wsparcie sektora ekonomii
społecznej?

—

—

—

—

Obejmując wsparciem osoby z niepełnosprawnością,
Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania: usług
asystenckich lub trenera pracy albo innej usługi
umożliwiającej uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia
oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i
zawodowych.
Projektodawca realizuje projekt w partnerstwie.
Wnioskodawca zapewnia, że w ramach ścieżki
reintegracji po dokonaniu diagnozy predyspozycji
zawodowych, potencjału, sytuacji problemowych oraz
dodatkowych potrzeb, skieruje co najmniej 20%
uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz
wymagających dalszego wsparcia do Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w ramach
projektu z Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora
ekonomii społecznej – konkurs Wsparcie sektora
ekonomii społecznej.

—

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projektodawca realizuje projekt w partnerstwie?

Czy wnioskodawca realizuje wskaźnik Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym,
które
uzyskały
kwalifikacje
po
opuszczeniu programu na poziomie wyższym bądź
równym 40%?

—

—

—

—

—

—

—

—

Definicja
kryterium
jest
nieprecyzyjna.
W
samej
nazwie jest mowa o wymogu
osiągnięcia
poziomu
realizacji
wskaźnika
n
poziomie wyższym bądź
równym 40%. Natomiast w
definicji kryterium mowa jest
o tym, iż W ramach kryterium
będzie weryfikowane, czy
wnioskodawca
realizuje
określony wskaźnik rezultatu
na poziomie wyższym o co
najmniej 5% niż określony w
Regulaminie konkursu.
Choć stopień przekroczenia
stopnia realizacji wskaźnika
ponad 40% może być
zróżnicowany, kryterium nie
przewiduje
różnicowania
liczby przyznanych punktów.
Poza tym kryterium ma
charakter
odsetkowy
(dotyczący
liczby
uczestników projektu), a
odwołuje się do wskaźnika
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi
liczbowego.

Czy grupę docelową w projekcie stanowią w co
najmniej 30% osoby z niepełnosprawnością, z czego
co najmniej 10% stanowią osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z
zaburzeniami psychicznymi?

—

—

Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej
50% osoby z niepełnosprawnością, z czego co najmniej
50% stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności
lub
osoby
z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z
zaburzeniami psychicznymi.

—

Projekt będzie realizowany na terytorium gminy z
obszaru województwa śląskiego, gdzie nie jest
wdrażany projekt w ramach Poddziałania 9.1.6
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w
ramach
RPO
WSL
2014-2020
(projekty
pozakonkursowe).

—

Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie
zweryfikowane produkty w ramach projektów
innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w
ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy
są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl
oraz http://kiw-pokl.org.pl

—

Projekt zakłada formalne Partnerstwo podmiotów z
trzech sektorów

—

Projektodawca zatrudnia lub zaangażuje w ramach
projektu osoby z niepełnosprawnościami jako personel
projektu.

—

W przypadku gdy jedna z grup docelowych w projekcie
stanowi otoczenie osób z niepełnosprawnoscią, co
najmniej 20% tej grupy docelowej tj. otoczenia osób z
niepełnosprawnoscią uzyska formy wsparcia (m.in.
poprzez profesjonalne oraz wysokiej jakości kursy i
szkolenia),
skutkujące
co
najmniej
wzrostem
kwalifikacji, kompetencji lub wiedzy i umiejętności lub
umożliwiono wymienionym osobom nabywanie,
podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i
kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb. Jednocześnie w odniesieniu
do otoczenia osób z niepełnosprawnościami objętymi
działaniami aktywizacyjnymi stosuje sie efektywność
społeczno-zatrudnieniowa, w tym zatrudnieniowa, na
poziomie, o którym mowa w kryterium dostępu 4.

—

—

—

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 27. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Projektodawca w przypadku powiatu ziemskiego
realizuje projekt w partnerstwie z gminami z terenu
swojego powiatu.

—

W przypadku gdy Projektodawcą jest miasto na
prawach powiatu projekt jest realizowany w

—
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

partnerstwie lub część długofalowych działań w
ramach projektu jest zlecanych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wskaźnik efektywności społeczno - zatrudnieniowej
dla uczestników projektu mierzony w okresie do 3
miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi
co najmniej 45%, w tym efektywności zatrudnieniowej
co najmniej 10%.

—

Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej
10% osoby niepełnosprawne.

—

Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia
pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem
pracy, określającego zasady współpracy w zakresie
realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 28. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych - ZIT
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT?

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie lub część
długofalowych działań w ramach projektu jest
zlecanych na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub w oparciu o art. 15a ustawy o
spółdzielniach socjalnych?

—

—

—

Czy projekt zakłada,
docelowej
będą
niepełnosprawnością?

—

—

—

Czy w projekcie przewidziano utworzenie placówki
wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy
podwórkowej i/lub dziennego domu pomocy
społecznej i/lub rodzinnego domu pomocy?

—

—

—

—

Czy projekt przewiduje ograniczenie hospitalizacji na
rzecz
podstawowej
opieki
zdrowotnej
lub

—

—

—

—

Czy projekt realizuje wskaźnik: liczba osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie w
stopniu wpływającym na realizację tego wskaźnika
określonego w Porozumieniu ZIT?
Kryterium dodatkowe dla projektów realizujących
tylko usługi społeczne (typ 1/2/3/4).
Czy projekt realizuje
zagrożonych ubóstwem

wskaźnik:

liczba

osób

lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie
oraz
liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie
w stopniu wpływającym na realizację tego wskaźnika
określonego w Porozumieniu ZIT? Kryterium
dodatkowe dla projektów realizujących usługi
zdrowotne (typ 5) oraz usługi społeczne (typ 1/2/3/4).

że minimum 10% grupy
stanowiły
osoby
z
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej
środowiskowych form opieki?

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

lub

Kryterium dodatkowe dla projektów realizujących
usługi zdrowotne (typ 5) oraz usługi społeczne (typ
1/2/3/4).
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 29. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych –
konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy
wskaźnik
efektywności
społecznozatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony w
okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w
projekcie wynosi co najmniej 56%, w tym efektywności
zatrudnieniowej co najmniej 22%, a w odniesieniu do
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi
minimalny
poziom efektywności społeczno -zatrudnieniowej
wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej 12%?

—

Czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest JST projekt
realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z III
sektora albo część długofalowych działań w ramach
projektu jest zlecanych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub w oparciu o
art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych?

—

—

—

—

Czy projekt opiera się o partycypacyjną (uzgodnioną
pomiędzy partnerami publicznym i niepublicznymi, w
tym podmiotami ekonomii społecznej) diagnozę dla
obszaru planowanego do objęcia wsparciem w
projekcie i uwzględnia sytuację społeczną mającą
wpływ na zakres interwencji podejmowanej w
projekcie, tj.: demografię, stan zdrowia, poziom
ubóstwa i wykluczenia społecznego, dostępność usług
społecznych na danym obszarze, potrzeb obywateli,
zasobów instytucjonalnych i osobowych?

—

—

—

—

W przypadku typu projektu nr 2 projekt obejmuje
swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na
prawach
powiatu.
Jednocześnie
Wnioskodawca
zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich
gmin z obszaru danego powiatu.

—

Wnioskodawca po zakończeniu projektu utrzyma
miejsca świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich
utworzonych w ramach projektu co najmniej przez
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

—

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projekt zakłada uruchomienie wsparcia w postaci
rodzin wspierających lub czy projekt zakłada
utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży?

—

—

—

—

Czy projekt zakłada uruchomienie usług opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych w formie placówki
wsparcia dziennego lub czy projekt zakłada realizację
usług asystenckich lub opiekuńczych skierowanych do
osób z niepełnosprawnością intelektualną?

—

—

—

—

Czy projekt przewiduje kompleksowe wsparcie
opiekunów osoby niesamodzielnej umożliwiające
podjęcie lub kontynuację zatrudnienia?

—

—

—

—
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Nazwa kryterium
Czy
projekt
województwa?

wspiera

zrównoważony

rozwój

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

—

—

—

—

Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie
zweryfikowane produkty w ramach projektów
innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w
ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy
są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl
oraz http://kiw-pokl.org.pl

—

—

Projekt zakłada działania z zakresu rozwijania
asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających,
pomocowych
jako
wspierających
rodzinę
w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

—

—

Projekt zakłada kształcenie kandydatów na rodziny
zastępcze niezawodowe

—

—

Projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług
wsparcia rodziny.

—

—

Projekt zakłada realizację usług
opiekuńczych na terenach wiejskich

—

—

Projekt zakłada, że minimum 50% osób będzie objętych
usługami opiekuńczymi i asystenckimi realizowanymi
przez podmiot ekonomii społecznej.

—

—

W przypadku typu projektu nr 2 projekt obejmuje
swoim zasięgiem teren jednego powiatu albo miasta na
prawach
powiatu.
Jednocześnie
Wnioskodawca
zapewni dostęp do wsparcia mieszkańcom wszystkich
gmin z obszaru danego powiatu.

—

—

W przypadku typu projektu nr 1 projekt zakłada
formalne partnerstwo.

—

—

asystenckich

i

Uwagi

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 30. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej IX
Włączenie społeczne
Nazwa kryterium
Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt
wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest
komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?
(Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT –
kryteria na rok 2016, 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
– RIT, 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI OSI)
Czy wsparcie w ramach projektu polega na udzielaniu
kompleksowej pomocy dla rodzin z podobnymi problemami i jest
poprzedzone wielopłaszczyznową diagnozą źródeł trudnej sytuacji
tych rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji? (Poddziałanie 9.2.3
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI OSI)
Projektodawca świadczy usługi na rzecz ekonomii społecznej po
zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy
połowie okresu realizacji projektu. Jednocześnie, wsparcie udzielane
po zakończeniu realizacji projektu powinno obejmować co najmniej
dwie formy wskazane w typach operacji. (Poddziałanie 9.3.1
Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs)
Projektodawca zapewnia, że będzie wspierał zatrudnienie osób
wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo
wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek będących uczestnikami projektów w ramach Działań 9.1
Aktywna integracja oraz 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i
zdrowotne (Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii
społecznej – konkurs)

Uwagi
Weryfikacja faktu wynikania projektu z programu rewitalizacji, jeśli nie
znajduje się on na liście indykatywnej projektów wskazanych w programie
rewitalizacji, powinna stanowić przedmiot oceny merytorycznej, gdyż
wymaga całościowej oceny projektu w kontekście celów i założeń programu
rewitalizacji.
Kryterium oceniane jest w ramach oceny strategicznej i ma charakter
merytoryczny, wymagający pogłębionej analizy zapisów wniosku i dokonania
oceny kompleksowości. Pomimo tego nie przewidziano w przypadku tego
kryterium możliwości różnicowania liczby przyznanych punktów.
Żadne inne kryterium nie premiuje zapewnienia dłuższego niż minimalny
okresu świadczenia usług na rzecz ekonomii społecznej.

Kryterium nie precyzuje form wsparcia oraz jego skali (mierzonej np. liczbą
osób ze wskazanej kategorii lub ich udziałowi w ogólnej populacji osób
wspieranych przez projektodawcę).

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego
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Rekomendacja 31. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne (szczegółowe zalecenia zawarto w
tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.13 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Tabela 31. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu19

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA PUNKTOWE (MIESZKANIA)
Liczba nowych mieszkań socjalnych /chronionych/
wspomaganych

—

Średnia powierzchnia nowych mieszkań
—

Średnia powierzchnia nowych mieszkań, która będzie
przypadać na jedną osobę

—

Odsetek mieszkańców, którzy kwalifikują się do
otrzymania
lokalu
socjalnego/
chronionego/
wspomaganego

—

Liczba osób, które będą zamieszkiwać nowopowstałe
lokale socjalne/chronione/wspomagane

—

Skala rozwiązania problemu braku
socjalnych/chronionych/wspomaganych

—

Wzrost liczby
/wspomaganych

lokali

socjalnych/

mieszkań
chronionych

W badaniu jakościowym
zwracano uwagę, że funkcja
niniejszego kryterium, bez
zrelatywizowania do liczby
osób zamieszkujących, jest
niejasna.

—

Dostępność komunikacyjna usług o charakterze
społecznym z miejsc, w których powstały lokale
socjalne/chronione/wspomagane

—

Kryterium nie precyzuje ani
nie podaje przykładowych
rodzajów usług o charakterze
społecznym,
co
może
sprawiać,
że
sposób
kategoryzacji i zliczania usług
będzie
różny
u
poszczególnych
wnioskodawców.

KRYTERIA PUNKTOWE (CUS)
Sytuacja na rynku pracy

Efektywność docierania do grup defaworyzowanych

—

—

Na
podstawie
wyników
analizy
walidacyjnej
stwierdzić
należy,
iż
kryterium ma duże znaczenie
w kontekście wpływu na
wynik
oceny
danego
projektu, ale jednocześnie
nie przekłada się to na
oddziaływanie na stopień
realizacji wskaźników. Jest to
istotne w kontekście uwag
ekspertów, którzy stwierdzili,
iż kryterium to premiuje

19

Ze względu na obecność w analizowanym naborze wyłącznie projektów ocenionych negatywnie, wykorzystany został alternatywny sposób analizy –
jako problematyczne uznano kryteria, nie mające istotnego statystycznie związku z ogólną oceną punktową, co można interpretować jako niespójność
oceny w kryterium z generalną oceną projektu.
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu19

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi
projekty
z
mniejszych
ośrodków miejskich, gdzie
jest większa szansa na
objęcie wsparciem relatywnie
dużego
odsetka
przedstawicieli
grup
defaworyzowanych.
W
dużych ośrodkach (gdzie
grupa
docelowa
jest
znacząco większa) objęcie
wsparciem
większego
odsetka przedstawicieli grup
defaworyzowanych
będzie
trudniejsze. To sprawia, że
przy
obecnym
kształcie
kryterium wybierane projekty
będą w mniejszym stopniu
przyczyniać się do realizacji
wskaźnika
rezultatu
dla
Działania, tj. „Liczba osób
korzystających ze wspartej
infrastruktury”.

Dostępność centrum usług społecznościowych

—

Ożywienie społeczne/zawodowe

—

Kryterium nie precyzuje ani
nie podaje przykładowych
rodzajów
usług
aktywizujących
społecznie
i/lub zawodowo, co może
sprawiać,
że
sposób
kategoryzacji i zliczania usług
będzie
różny
u
poszczególnych
wnioskodawców.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 32. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych
Nazwa kryterium
Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej

Uwagi
Kryterium jest sformułowane w ogólny sposób, nie precyzując, co jest przedmiotem
oceny: zadeklarowany efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa, czy działania, które
mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 32. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
(szczegółowe zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.14 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego.

107

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Tabela 33. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
20
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projekt zakłada (jeżeli przewidziano w nim
wsparcie dla nauczycieli), iż umiejętności i
kompetencje pozyskane przez nauczyciela/i będą
wykorzystywane do realizacji zajęć dodatkowych po
zakończeniu realizacji projektu przez okres co
najmniej 12 miesięcy.
Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
– projekt zarekomendowany przez gminę będącą
członkiem Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszem
Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w
Subregionie. Punkty mogą zostać przyznane jeżeli nie
przyznano punktów za spełnienie kryterium nr 4 lub 5.

—

—

Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
- projekt zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub
właściwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji
ZIT/RIT w Subregionie w formie uchwały Zarządu
Związku ZIT/RIT (Subregion Centralny i Zachodni) lub
decyzji Lidera ZIT/RIT po uzyskaniu opinii Rady RIT
(Subregion Południowy)/Komitetu Sterującego RIT
(Subregion Północny). Punkty mogą zostać przyznane
jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie kryterium
nr 3 lub 5.

—

Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
- projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT
lub sygnatariuszy Porozumień w sprawie realizacji
ZIT/RIT w Subregionie. Punkty mogą zostać przyznane
jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie kryterium
nr 3 lub 4.

—

Czy nowe miejsca wychowania przedszkolnego
tworzone są w dotychczas funkcjonujących ośrodkach
wychowania przedszkolnego lub w istniejącej bazie
oświatowej, tj. w budynkach po zlikwidowanych
placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów
kultury, żłobkach.

—

Czy projekt skierowany jest w całości lub w znacznym
stopniu do ośrodków wychowania przedszkolnego,
które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w
latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności
lokalnych
–
ZIT
„Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej” oraz ze środków dostępnych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.

—

Czy projekt zakłada działania służące doskonaleniu
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie
pedagogiki specjalnej.

—

Czy projekt zakłada utworzenie nowych lub
dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla
dzieci z niepełnosprawnościami.

—

Czy projekt jest komplementarny z innymi złożonymi
do oceny, zrealizowanymi lub trwającymi projektami.

—

Kryteria dotyczą tej samej
kwestii
różniąc
się
premiowanym
stopniem
spełnienia
wymogu
zgodności
z
przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze
objętym Strategią ZIT/RIT.
Rozbicie mierzonej kwestii na
trzy różne kryteria zwiększa
w sposób nieuzasadniony
liczbę kryteriów dotyczących
Poddziałania.

20

Ze względu na obecność w analizowanym naborze wyłącznie projektów ocenionych negatywnie, wykorzystany został alternatywny sposób analizy –
jako problematyczne uznano kryteria, nie mające istotnego statystycznie związku z ogólną oceną punktową, co można interpretować jako niespójność
oceny w kryterium z generalną oceną projektu.
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu20

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy projekt zakłada formalne partnerstwo pomiędzy
jednostkami z tego samego sektora. Punkty mogą
zostać przyznane jeżeli nie przyznano punktów za
spełnienie kryterium nr 12 lub 13.

—

Czy projekt zakłada formalne partnerstwo pomiędzy
jednostkami z dwóch sektorów. Punkty mogą zostać
przyznane jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie
kryterium nr 11 lub 13.

—

Czy projekt zakłada formalne partnerstwo pomiędzy
jednostkami z trzech sektorów. Punkty mogą zostać
przyznane jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie
kryterium nr 11 lub 12.

—

Uwagi
Kryteria dotyczą tej samej
kwestii
różniąc
się
premiowanym
stopniem
spełnienia
wymogu
partnerstwa.
Rozbicie mierzonej kwestii na
trzy różne kryteria zwiększa
w sposób nieuzasadniony
liczbę kryteriów dotyczących
Poddziałania.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 34. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Potrzeba realizacji projektu została uzgodniona z
gmina, na terenie której projekt będzie realizowany

—
KRYTERIA DODATKOWE

Czy nowe miejsca wychowania przedszkolnego
tworzone są w dotychczas funkcjonujących ośrodkach
wychowania przedszkolnego lub w istniejącej bazie
oświatowej, tj. w budynkach po zlikwidowanych
placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów
kultury, żłobkach

—

—

Czy projekt jest komplementarny z innymi złożonymi
do oceny, realizowanymi lub trwającymi projektami

—

—

Czy projekt skierowany jest w całości lub w znacznym
stopniu do ośrodków wychowania przedszkolnego,
które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w
latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności
lokalnych
–
ZIT
„Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej” oraz ze środków dostępnych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 .

—

—

Czy projekt zakłada (jeżeli przewidziano w nim
wsparcie dla nauczycieli), iż umiejętności i
kompetencje pozyskane przez nauczyciela/i będą
wykorzystywane do realizacji zajęć dodatkowych po
zakończeniu realizacji projektu przez okres co
najmniej 12 miesięcy.

—

—

Czy projekt zakłada działania służące doskonaleniu
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie
pedagogiki specjalnej.

—

—

Czy projekt zakłada utworzenie nowych lub
dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla
dzieci z niepełnosprawnościami.

—

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące
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Tabela 35. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego - konkurs
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu21

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DODATKOWE
Czy realizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach
projektu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi,
metod lub form pracy wypracowanych w ramach
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w
ramach PO KL?

—

—

—

—

Czy w procesie dydaktycznym w ramach projektu
wykorzystywane są e-podręczniki?

—

—

—

—

Czy projekt realizowany jest w ramach preferowanych
typów projektu?

—

Projekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu zakłada
utworzenie międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub
placówki lub nawiązanie współpracy /partnerstwa ze
szkołami lub placówkami, z których przynajmniej jedna
posiada wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu
nauczania

—

Projekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub
w znacznym stopniu do szkol lub placówek położonych
na terenach wiejskich

—

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 36. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – ZIT
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

—

Kryteria dotyczą tej samej
kwestii
różniąc
się
premiowanym
stopniem
spełnienia
wymogu
zgodności
z
przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze
objętym Strategią ZIT/RIT.

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie
uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
obligatoryjnym
elementem
jest
doradztwo
edukacyjno - zawodowe

—

—

—

Czy wnioskodawca zakłada udział w stażach i/ lub
praktykach zawodowych co najmniej 50% uczniów w
ramach jednego projektu

—

—

—

Czy w projekcie realizowana jest współpraca szkół lub
placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym?.

—

—

—

KRYTERIA DODATKOWE
Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
– projekt zarekomendowany przez gminę będącą
członkiem Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszem
Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w
Subregionie. Punkty mogą zostać przyznane jeżeli nie
przyznano punktów za spełnienie kryterium nr 6 lub 7
.

—

—

—

21

Ze względu na obecność w analizowanym naborze wyłącznie projektów ocenionych negatywnie, wykorzystany został alternatywny sposób analizy –
jako problematyczne uznano kryteria, nie mające istotnego statystycznie związku z ogólną oceną punktową, co można interpretować jako niespójność
oceny w kryterium z generalną oceną projektu.
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Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
- projekt zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub
właściwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji
ZIT/RIT w Subregionie w formie uchwały Zarządu
Związku ZIT/RIT (Subregion Centralny i Zachodni) lub
decyzji Lidera ZIT/RIT po uzyskaniu opinii Rady RIT
(Subregion Południowy)/Komitetu Sterującego RIT
(Subregion Północny). Punkty mogą zostać przyznane
jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie kryterium
nr 5 lub 7

—

—

—

—

Czy projekt jest spójny z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT
- projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT
lub sygnatariuszy Porozumień w sprawie realizacji
ZIT/RIT w Subregionie. Punkty mogą zostać przyznane
jeżeli nie przyznano punktów za spełnienie kryterium
nr 5 lub 6 .

—

—

—

—

Czy projekt jest komplementarny z innymi złożonymi
do oceny, zrealizowanymi lub trwającymi projektami

—

—

—

Czy projekt jest realizowany w partnerstwie z
podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.

—

—

—

Czy studia podyplomowe/ kursy kwalifikacyjne dla
nauczycieli przygotowują do wykonywania zawodu
nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach
zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji
zawodów
szkolnictwa
zawodowego,
zawodów
wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty
kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych
kierunków nauczania wynikających z zapotrzebowania
regionalnego/ lokalnego rynku pracy.

—

—

—

Czy udział finansowy pracodawców w organizacji
staży i/ lub praktyk zawodowych wynosi co najmniej
5%

—

—

—

Czy formy wsparcia realizowane w projekcie
przyczyniają się do realizacji założeń Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2013-2020 i obowiązującego „Programu Rozwoju
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 –
2020

—

—

—

Czy projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

—

—

—

Czy projekt będzie wykorzystywał konkretne,
pozytywnie zweryfikowane produkty w ramach
projektów
innowacyjnych
i
ponadnarodowych
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006
lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
oraz projektów systemowych w ramach komponentu
centralnego PO KL, których opisy są dostępne m.in. na
stronach: http://www.equal.org.pl oraz http://kiwpokl.org.pl

—

—

—

Uwagi
Rozbicie mierzonej kwestii na
trzy różne kryteria zwiększa
w sposób nieuzasadniony
liczbę kryteriów dotyczących
Poddziałania.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 37. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
Nazwa kryterium

Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy w przypadku realizacji w ramach projektu
szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych,

—

—

—
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

podwyższania
lub
uzupełniania
kwalifikacji
Wnioskodawca zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji
zostało poprzedzone procesem walidacji i certyfikacji
?. Czy wskazane formy wsparcia kończą się
egzaminem:
a)
zewnętrznym,
lub
b)
przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera,
o ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w
zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami ? Czy
szkolenie/kurs
kończy
się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce
certyfikatu/świadectwa
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie ? Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu
operacji.
KRYTERIA DODATKOWE
Czy co najmniej 28% uczestników stanowią osoby
uczestniczące w szkolnych formach kształcenia w
ramach projektu ?
Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości
osoby w wieku 50+ ?

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kryterium odnosi się do typu operacji 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Czy projekt uwzględnia na każdym etapie jego
realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn?
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie
ci
wnioskodawcy,
którzy
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu opiszą w jaki sposób, na
każdym etapie realizacji projektu, zastosowane
zostaną działania odpowiadające na zidentyfikowane
bariery równościowe w obszarze tematycznym
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
W
przypadku
stwierdzenia
braku
barier
równościowych punkty za spełnienie tego kryterium
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy we
wniosku o dofinansowanie projektu opiszą działania
zapewniające przestrzeganie zasady równości szans i
niedyskryminacji, tak aby na żadnym etapie realizacji
projektu tego typu bariery nie wystąpiły.
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada
siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?
Czy Projektodawca lub partner/partnerzy
realizator projektu posiada/ją co najmniej:

lub

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji
tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów
operacji dla wskazanych grup docelowych oraz

—

—

—

Czy w przypadku realizacji w projekcie pozaszkolnych
form wsparcia w oparciu o formułę kształcenia na
odległość w postaci tzw. kursów e-learningowych lub
blended learningu (łączy część praktyczną z częścią
teoretyczną w postaci e-learningu), formuła ta będzie
realizowana zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i
upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu
się przez całe życie” opisanym w 2014 roku w
Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w
kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych” w
ramach
projektu
realizowanego
w
ramach
Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej ? Kryterium odnosi się do
typu operacji 1, 2, 3, 4.

—

—

—

Czy wsparciem w projekcie objęte są podmioty
realizujące zadania centrum kształcenia zawodowego i

—

—

—

- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS ?

—
W przypadku
projektów
partnerskich kryterium nie
gwarantuje
wykorzystania
odpowiedniego
doświadczenia w procesie
realizacji projektu, gdyż nie
wiąże ze sobą posiadanego
doświadczenia i charakteru
zadań realizowanych przez
partnera w projekcie.
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

ustawicznego?
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 38. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne- konkurs
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Czy

Projektodawca/Operator

w

szczególności

wskazany wymóg Wnioskodawca jest zobligowany
ująć we wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż
w sytuacji zgłoszenia się do projektu osób powyżej 50
roku życia lub z niskimi kwalifikacjami – zostaną
względem tych osób zastosowane preferencyjne
kryteria rekrutacji. Konieczne jest opisanie we wniosku
przywołanych
kryteriów.
Ponadto,
Projektodawca/Operator
jest
zobowiązany
do
opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
podjęcia
działań
informacyjno-promocyjnych
zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału
osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi
kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące
element zarządzania projektem, a nie jako odrębny
typ wsparcia).
Czy co najmniej 60% uczestników projektu
zaliczających się do grupy „osób o niskich
kwalifikacjach” uzyska kwalifikacje lub nabędzie
kompetencje po opuszczeniu programu?

—

—

—

—

—

—

—

—

Czy co najmniej 60% uczestników projektu
zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i
więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
po opuszczeniu programu?

Kryterium
cechujące
się
niskim
poziomem
zrozumiałości
wśród
wnioskodawców w ramach
innych Osi Priorytetowych, w
których
również
jest
stosowane, co może wynikać
z
ogólnego
jego
sformułowania
oraz
błędnego
sformułowania
„programu”
zamiast
„projektu”
(co
wynika
bezpośrednio
z
treści
wskaźnika dot. Programu).
Dotyczy także Poddziałania
11.4.1 Kształcenie ustawiczne
– ZIT.

1. Czy minimalna wartość projektu wynosi kwotę
alokacji przeznaczoną na konkurs pomniejszoną o
kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia
na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną
na mechanizm racjonalnych usprawnień i podzieloną
przez liczbę subregionów województwa śląskiego ? 2.
Czy maksymalna wartość projektu wynosi kwotę
alokacji przewidzianą na konkurs pomniejszoną o
kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia
na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną
na mechanizm racjonalnych usprawnień?

—

—

—

Czy Projektodawca/Operator zapewnił w ramach
projektu dostęp każdemu uczestnikowi projektu do
wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji
dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania
11.4.3 Kształcenie ustawiczne- konkurs?
Czy Projekt jest realizowany na terenie całego
województwa śląskiego, a Projektodawca/Operator
prowadzi sieć punktów dystrybucji wsparcia (np.

—

—

—

—

—

—
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Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

oddziały biura projektu, filie, punkty), tj. co najmniej 1
punkt
w każdym z czterech
subregionów
województwa śląskiego ?
Czy Projekt przewiduje wyłącznie: a)realizację szkoleń i
kursów z zakresu nabywania, uzupełniania lub
podwyższania
umiejętności,
kompetencji
lub
kwalifikacji w zakresie TIK w obszarach umiejętności
ICT i znajomości języków obcych, kończących się
walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją
kwalifikacji oraz udokumentowaniem nabytych
kompetencji:
1) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w
zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia zakończą
się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz o będą
dawać
możliwość
otrzymania
certyfikatu
zewnętrznego (nadania kwalifikacji) potwierdzającego
zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu
kwalifikacji językowych realizowanych zgodnie z
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
?
2) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w
zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres
wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się
certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie
przez uczestników projektu określonych kwalifikacji
lub
uzyskaniem
dokumentu
potwierdzającego
zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych zgodnie z
zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie
projektu etapami ?
b)realizację
programu
walidacji
i certyfikacji
kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie
TIK i języków obcych?
Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w
postaci szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
umiejętności dotyczących ICT w oparciu o formułę
kształcenia na odległość w postaci tzw. szkoleń i
kursów e-learningowych, wsparcie to będzie
realizowane zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i
upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu
się przez całe życie” opisanym w 2014 roku w
Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w
kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych” w
ramach
projektu
realizowanego
w
ramach
Poddziałania 3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ?

—

KRYTERIA DODATKOWE
Czy Projektodawca lub partner/partnerzy
realizator projektu posiada/ją co najmniej:

lub

- 2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji
tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów
operacji dla wskazanych grup docelowych oraz

—

—

—

—

—

- doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów
współfinansowanych z EFS ?

—

W przypadku
projektów
partnerskich kryteria nie
gwarantują
wykorzystania
odpowiedniego
doświadczenia w procesie
realizacji projektu, gdyż nie
wiążą ze sobą posiadanego
doświadczenia i charakteru
zadań realizowanych przez
partnera w projekcie.

Czy Projekt uwzględnia na każdym etapie jego
realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn ?
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie
ci
wnioskodawcy,
którzy
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu opiszą w jaki sposób, na
każdym etapie realizacji projektu, zastosowane
zostaną działania odpowiadające na zidentyfikowane
bariery równościowe w obszarze tematycznym
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Precyzyjność
oceny

Wpływ na
wybór
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Czy co najmniej 90% uczestników projektu stanowią
osoby o niskich kwalifikacjach ?

—

—

—

—

Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią
osoby w wieku 50 lat i więcej ?

—

—

—

—

Nazwa kryterium

Uwagi

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.
W
przypadku
stwierdzenia
braku
barier
równościowych punkty za spełnienie tego kryterium
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy we
wniosku o dofinansowanie projektu opiszą działania
zapewniające przestrzeganie zasady równości szans i
niedyskryminacji, tak aby na żadnym etapie realizacji
projektu tego typu bariery nie wystąpiły.

Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 39. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Nazwa kryterium

Uwagi

Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
Weryfikacja faktu wynikania projektu z programu rewitalizacji, jeśli nie znajduje się on
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?
na liście indykatywnej projektów wskazanych w programie rewitalizacji, powinna
(Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia
stanowić przedmiot oceny merytorycznej, gdyż wymaga całościowej oceny projektu w
ogólnego - konkurs, 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT,
kontekście celów i założeń programu rewitalizacji.
11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT)
Czy projektodawca lub partner ma doświadczenie w
W przypadku projektów partnerskich kryteria nie gwarantują wykorzystania
realizacji projektów w obszarze interwencji na terenie
odpowiedniego doświadczenia w procesie realizacji projektu, gdyż nie wiążą ze sobą
danego ZIT/RIT lub na terenie województwa śląskiego
posiadanego doświadczenia i charakteru zadań realizowanych przez partnera w
(minimum 1 projekt na terenie danego subregionu lub 3
projekcie.
projekty na terenie województwa śląskiego)? (Poddziałanie
11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT)
PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM – Projekt zakłada
Kryterium wykorzystujące kryterium obowiązujące w Działaniu 8.2 RPO Woj.
stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
Zachodniopomorskiego i Poddziałania 11.3.1
RPO Woj. Łódzkiego. Kryterium
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce
punktowe premiujące te projekty, w których możliwość wykorzystania efektów
systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ
projektu nie ogranicza się do jednej placówki organu prowadzącego, co zwiększyłoby
prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek
skuteczność realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla
oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu.
niniejszego Poddziałania. Kryterium przyczynia się do zwiększania dostępności
(Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia
rezultatów projektu.
ogólnego - konkurs, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

Rekomendacja 33. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (szczegółowe
zalecenia zawarto w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.2.15 Kryteria merytoryczne dla Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna
Poniżej przedstawiono uwagi do wybranych kryteriów specyficznych dla Osi Priorytetowej XII Infrastruktura
edukacyjna.
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Tabela 40. Ocena kryteriów wyboru projektów specyficznych dla Działania 12.1 Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Precyzyjność
oceny

Nazwa kryterium

Wpływ na
wybór
22
projektu

Związek z
wartością
wskaźnika

Zrozumiałość
dla wnioskodawców

Uwagi

KRYTERIA DOSTĘPU
Powstanie dodatkowej grupy przedszkolnej dzieci w
wieku 3 i 4 lat w placówce objętej wsparciem
KRYTERIA DODATKOWE
Kompleksowość
edukacyjnej

projektu

w

zakresie

oferty

Kryterium w różny sposób
traktuje projekty, w których
placówka przedszkolna jest
budowana i te, gdzie jest
przebudowywana.
W
pierwszym przypadku całość
oferty tworzona jest od
nowa, w drugim przypadku
natomiast sytuacja bazowa
uwzględnia już wcześniej
dostępne usługi, co utrudnia
takie
poszerzenie
oferty
edukacyjnej,
by
uzyskać
maksymalną liczbę punktów.

Niwelowanie różnic w dostępie do obiektów/pomocy
edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Prognoza zapotrzebowania miejsc przedszkolnych
Realizacja projektu
przedszkolnych

na

terenie

deficytu

miejsc

Utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych dla
dzieci w wieku 3 i 4 lat w placówce objętej wsparciem
Wpływ projektu na wzrost upowszechnienia
edukacyjnego wśród dzieci 3-4 letnich

Kryterium jest sformułowane
w sposób nieprecyzyjny.
Zgodnie
z
podanym
sposobem
weryfikacji
analizowany jest udział dzieci
3-4
letnich
w
danym
przedszkolu,
natomiast
tytułu i definicja sugerują, że
kryterium dotyczy kwestii
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej wśród dzieci
3-4 letnich na obszarze
gminy / miasta dzielnicy.

Wykorzystanie dostępnego potencjału infrastruktury
na potrzeby edukacji przedszkolnej
Źródło opracowanie własne na podstawie wyników oceny merytorycznej oraz wyników badania CATI z wnioskodawcami; kursywą oznaczono kryteria
obecnie nieobowiązujące

Tabela 41. Uwagi dotyczące wybranych kryteriów wyboru projektów dla pozostałych obszarów Osi Priorytetowej XII
Infrastruktura edukacyjna
Nazwa kryterium
Zgodność
przedmiotu
projektu
z
regionalnymi
specjalizacjami bądź z zawodami wynikającymi z potrzeb
rynku pracy. (Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia
zawodowego)

Uwagi
Kryterium ma charakter dostępowy i jest weryfikowane na etapie oceny merytorycznej,
a jednocześnie w ramach kryterium punktowego: Przygotowanie infrastruktury i
wyposażenia kształcenia zawodowego pod kątem zgodności zawodów z regionalnymi
specjalizacjami, bądź z potrzebami rynku pracy mamy do czynienia z tożsamym
zakresem oceny.

Źródło: opracowanie własne na podstawie oceny eksperckiej i wyników badania jakościowego

22

Ze względu na obecność w analizowanym naborze wyłącznie projektów ocenionych negatywnie, wykorzystany został alternatywny sposób analizy –
jako problematyczne uznano kryteria, nie mające istotnego statystycznie związku z ogólną oceną punktową, co można interpretować jako niespójność
oceny w kryterium z generalną oceną projektu.
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Rekomendacja 34. Należy podjąć – możliwe do wdrożenia i użyteczne – działania zorientowane na optymalizację
katalogu kryteriów specyficznych w Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna (szczegółowe zalecenia zawarto
w tabeli wniosków i rekomendacji, w kolumnie „Sposób wdrożenia”).
3.2.3

Zdolność kryteriów wyboru projektów do identyfikacji i selekcji projektów o określonym charakterze

W niniejszej części raportu poddano analizie kwestię zdolności kryteriów wyboru projektów do identyfikacji i selekcji
projektów o określonym charakterze, tj.: projektów innowacyjnych, komplementarnych, wpisujących się w realizację
polityk horyzontalnych.
3.2.3.1

Projekty innowacyjne

Jeśli chodzi o kryteria bezpośrednio lub pośrednio powiązane z zagadnieniem innowacyjności, to występują one w
wielu Działaniach i Poddziałaniach, nie mając jednak istotnego znaczenia merytorycznego i nie wpływając istotnie na
proces wyboru. Jest tak np. w przypadku Działań 4.1 Odnawialne źródła energii, 4.3 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.4 Wysokosprawna kogeneracja, 4.5.1
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie - RIT (typ 4), gdzie występuje kryterium Efektywność technologiczna i ekologiczna, przyjętych w
projekcie rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania energii, gdzie premiuje się „wykorzystanie w projekcie
technologii innowacyjnych”, przy czym przypisana jest do niego minimalna waga punktowa (0,5). W Poddziałaniu 4.5.1
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie - RIT, typ 2 występuje z kolei kryterium Kompleksowość i innowacyjność projektu, gdzie
premiowane jest stosowanie dodatkowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, ale tylko w powiązaniu z
kompleksowością projektu. W Działaniu 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektu 1: Budowa/rozwój/modernizacja
zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowane jest kryterium Wpływ projektu na
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, gdzie m.in. oceniana jest
innowacyjność podejmowanej tematyki. W Działaniu 12.3 Instytucje popularyzujące naukę stosowane są kryteria:
Unikalność wspartej infrastruktury, gdzie premiowane jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych,
technicznych i technologicznych oraz Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji popularyzującej naukę, gdzie
premiowane jest m.in. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w zakresie zmniejszenia
zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenia ogólnych kosztów eksploatacji budynków. W Działaniu 5.3
Dziedzictwo kulturowe mamy z kolei do czynienia z kryterium Efektywności wykorzystania potencjału infrastruktury,
gdzie premiuje się stopień wykorzystania w projekcie rozwiązań innowacyjnych, efektywnych i adekwatnych do
założonej działalności kulturowej, choć podkreślić należy, iż rzeczony aspekt innowacyjności jest w ramach
przywołanego kryterium tylko jednym z czterech podkryteriów szczegółowych.
Jednakże kluczowe znaczenie kwestia innowacyjności ma w przypadku Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach, 1.3 Profesjonalizacja IOB, 3.2 Innowacje w MŚP i 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności gospodarczej W pierwszym przypadku na poziomie kryteriów zerojedynkowych weryfikowane jest, czy
projekt realizuje cele Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, czyli przyczynia się do
podnoszenia poziomu innowacyjności regionu, a dodatkowo premiuje się poziom innowacyjności rezultatów projektu
(waga kryterium: 6). W Działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB wymaga się, by projekt odpowiadał na zidentyfikowane w
ramach Regionalnej Strategii Innowacji potrzeby/problemy województwa w zakresie współpracy między nauką i
gospodarką, postępu technologicznego oraz innowacji. Z kolei w Działaniu 3.2 Innowacje w MŚP, z jednej strony
wymaga się w ramach kwalifikowalności przedmiotowej, by projekt prowadził do zwiększenia zastosowania innowacji
w MŚP, co jest celem Działania 3.2 Innowacje w MŚP, dodatkowo wymagając innowacyjności na poziomie
regionalnym, a premiując w ramach kryterium Stopień innowacyjności projektu rozwiązania o wyższym poziomie
innowacyjności i jest to kryterium o najwyższej wadze. Nie powinno więc dziwić, że – jak wykazała analiza walidacyjna
– ma bardzo duży wpływ na wybór projektów do dofinansowania. W przypadku Działania 3.3 Technologie
informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej natomiast jednym z kryteriów zerojedynkowych jest
Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.
Ze specyficzną sytuacją mamy natomiast do czynienia w przypadku wsparcia finansowanego ze środków EFS. Tutaj
możliwości oddziaływania na wybór projektów innowacyjnych są o tyle ograniczone, że – co do zasady – w ramach
wsparcia z EFS na poziomie regionalnym nie przewiduje się realizacji projektów innowacyjnych. Nie mamy więc w
związku z tym do czynienia z kryteriami premiującymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nie oznacza to jednak, że
kwestia innowacyjności nie jest w projektach EFS w ogóle podejmowana. W części Działań/Poddziałań w Osi
Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, IX Włączenie społeczne i XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego) mamy
do czynienia ze stosowaniem kryterium Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty w
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ramach projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy są
dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl. Dodatkowo, w ramach niektórych Działań/Poddziałań
dotyczących EFS premiowane jest spełnianie przez projekt założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020 i obowiązującego „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010
–2020”, tak naprawdę jednak przede wszystkim chodzi tutaj o spójność branżową i spełnienie tego kryterium nie musi
oznaczać innowacyjnego charakteru projektu.
Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż w przypadku RPO WSL 2014-2020 mamy do czynienia ze zdolnością
kryteriów wyboru do identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych, przede wszystkim w ramach Osi Priorytetowej I
Nowoczesna gospodarka i III Konkurencyjność MŚP. W innych obszarach wsparcia w ramach EFRR zagadnienia
dotyczące innowacyjności mają charakter raczej dodatkowy, a w przypadku EFS – odwołujący się raczej do
ewentualnego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych niż ich wypracowywania w projekcie. Zidentyfikowany stan
rzeczy ocenić należy jako funkcjonalny i uzasadniony celami interwencji w RPO WSL 2014-2020, gdzie kwestia
innowacyjności jeszcze szczególnie akcentowana właśnie w tych obszarach, w których znajduje następnie
odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektu. Jednocześnie, taka sytuacja wpisuje się w konkluzje pojawiające się w
badaniu jakościowym, gdzie zwracano uwagę, że innowacyjność projektu nie powinna być traktowana jako cel
nadrzędny i uniwersalny i raczej należy ją premiować punktowo / sektorowo. W kontekście powyższych wniosków
podkreślić należy dodatkowo celowość wcześniejszych rekomendacji dotyczących podjęcia działań zwiększających
skuteczność weryfikacji wniosków o dofinansowanie pod kątem zapisów o innowacyjności (w szczególności
zoptymalizowanie sposobu bazowania w ocenie na opiniach o innowacyjności).
Także w ramach analizy porównawczej obejmującej inne RPO analizowano kryteria dotyczące projektów
innowacyjnych. Generalnie, nie zidentyfikowano jednak takich rozwiązań, których ewentualna implementacja mogłaby
zwiększyć skuteczność identyfikacji i selekcji projektów innowacyjnych w ramach RPO WSL. W jednym przypadku (Oś
Priorytetowa V) zidentyfikowano jednak użyteczne kryterium premiujące stosowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w ramach realizowanych inwestycji i sformułowano rekomendację dotyczącą rozważenia
wprowadzenia rzeczonego kryterium.
3.2.3.2

Projekty komplementarne

Jeśli chodzi o kwestię komplementarności, to jest ona ujmowana w RPO WSL w zróżnicowany sposób. Po pierwsze,
komplementarność stanowi jedno z kryteriów dodatkowych obowiązujących wszystkie projekty w ramach EFRR. Po
drugie, w niektórych Działaniach (6.2 Transport kolejowy) komplementarność występuje jako jedno z kryteriów
zerojedynkowych lub punktowych (Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs). Po trzecie,
komplementarność pojawia się jako jeden z elementów oceny w ramach kryterium „Dodatkowe efekty projektu” w Osi
Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP. Po czwarte, komplementarność pojawia się także w ramach kryteriów
zgodności ze Strategią ZIT/RIT, gdzie oceniana jest komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi,
trwającymi lub zaplanowanymi do realizacji w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych lub z
trwającym lub zakończonym projektem finansowanym z innych niż RPO WSL 2014-2020 źródeł, w tym źródeł
własnych. Po piąte, kwestia komplementarności została również wprowadzona do kryteriów horyzontalnych
wykorzystywanych na etapie oceny strategicznej, gdzie premiowana jest komplementarność o charakterze
ponadregionalnym. I wreszcie po szóste, mamy do czynienia z wymogiem komplementarności w ramach wybranych
Działań, który dotyczy powiązania przedsięwzięć EFS i EFRR. Taka sytuacja ma miejsce w ramach następujących
obszarów wsparcia: Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT,
Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT,
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych – RIT, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Działanie 12.1 Infrastruktura
wychowania przedszkolnego, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że komplementarność jest uwzględniana w kryteriach wyboru projektów,
ale w sposób nieskoordynowany, a tym samym nie do końca skuteczny. Częściowo wynika to z braku precyzyjnego
określenia tego, jak należy rozumieć komplementarność i w jaki sposób będzie ona weryfikowana na etapie oceny
wniosków. Skutkiem tego jest formułowanie przez wnioskodawców zapisów we wnioskach o dofinansowanie, które
świadczą o bardzo różnym – i często nieprzekonującym i dyskusyjnym – sposobie prezentowania i uzasadniania
komplementarności swoich przedsięwzięć:
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Pojęcie komplementarności w projektach często jest określone bardzo ogólnie. Wystarczy że jak ktoś wymienił kocioł
kilka lat temu, a dziś ociepli sobie budynek to już można powiedzieć, że dwa projekty są komplementarne, bo
zasadniczo są. Ale są one na tyle luźno ze sobą powiązane, że bardzo wiele mogłoby być tych komplementarnych
projektów. (FGI_4)
W rezultacie utrudniona jest identyfikacja projektów faktycznie komplementarnych, gdyż przy bardzo szerokiej i
niespójnej definicji pojęcia komplementarności kwestionowana może być komplementarność nawet tych
przedsięwzięć, które spełniają to kryterium. Dlatego też najważniejszą kwestią do rozwiązania w kontekście
komplementarności jest uspójnienie – w miarę możliwości – sposobu definiowania komplementarności w ramach RPO
WSL oraz zdecydowanie w jakich obszarach interwencji powinna być ona identyfikowana i ew. premiowana. Jeśli
chodzi o osób ujmowania komplementarności, to w badaniu jakościowym zwracano uwagę na różne możliwe
sposoby jej definiowania:
Komplementarność jest albo uzupełnieniem, albo dopełnieniem. Czyli w najprostszym podejściu projekt „miękki”
powinien stanowić uzupełnienie projektu twardego – w taki sposób, że organizuje się projekty „miękkie”, społeczne z
wykorzystaniem infrastruktury wypracowanej w projektach „twardych”. Ale w przypadku rewitalizacji chociażby czy
też w przypadku edukacji, czy szkolnictwa zawodowego będzie na odwrót – czyli projekty „twarde”, służące
doposażeniu na przykład pracowni technicznych będą dodatkowe, uzupełniające do wielkich projektów „miękkich”,
które służą dostosowaniu nauki w szkołach do potrzeb regionalnych rynków. (IDI_10)
Komplementarność to jest racjonalne połączenie działań różnych prowadzących do tego samego celu. (IDI_11)
Komplementarność powinna być rozpatrywana wieloskładnikowo. Może to być na przykład komplementarność na
poziomie geograficznym, na poziomie wspólnego celu czy na poziomie funkcjonalności. W zależności od tego z jakimi
projektami mamy do czynienia (FGI_4)
Powyższe wypowiedzi wskazują na różne sposoby rozumienia pojęcia komplementarności, co potwierdza sytuację
obowiązującą w katalogu kryteriów, gdzie również występują różne sposoby definiowania komplementarności. Przy
wielości różnych sposobów definiowania pojęcia „komplementarność”, jednocześnie cechuje je na tyle ograniczona
precyzja, że trudno wykorzystać je na poziomie operacyjnym (tj. przez beneficjentów na etapie identyfikowania
projektów komplementarnych z ich przedsięwzięciem, jak i w momencie weryfikowania i monitowania rzeczywistych
powiązań międzyprojektowych). Sytuacja ta wynika m.in. z tego, iż komplementarność zawiera w sobie bardzo
zróżnicowane rodzaje powiązań, co skutkuje na tyle szerokim zakresem znaczeniowym pojęcia komplementarności, że
utrudnione jest sformułowanie jednoznacznej i wyczerpującej definicji.
Uwzględniając powyższe, proponujemy przyjąć na potrzeby systemu monitorowania komplementarności
dwupoziomowy sposób jej definiowania. Na poziomie pierwszym niezbędne jest sformułowanie definicji ogólnej
samego terminu. Wydaje się, że można w tym przypadku zastosować jako punkt wyjścia jedną z definicji
obowiązujących w ramach RPO WSL, która stwierdza, iż: Komplementarność to stan powstały na skutek
podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub
takiego samego celu, przy jednoczesnym jej uzupełnieniu, tak by ostateczne jej brzmienie było następujące:
Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które
są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby
w mniejszym stopniu w przypadku niewystępowania komplementarności.
Przyjęcie tego rodzaju definicji umożliwia – po pierwsze – jej stosowanie na różnych poziomach szczegółowości
interwencji wspólnotowej (Działania i projekty). Po drugie, uznaje ona za przedsięwzięcia komplementarne jedynie te
przedsięwzięcia, które wspólnie służą realizacji określonego celu (dzięki temu zniwelowane jest ryzyko uznawania za
komplementarne projektów, które związane są ze sobą jedynie przypadkowo) i są z tym celem istotnie związane.
Poziom drugi definiowania pojęcia komplementarności odnosić się będzie natomiast do dopuszczalnych typów
powiązań międzyprojektowych. Proponujemy w tym przypadku uwzględnić trzy wymiary określania dopuszczanych
ram komplementarności – zostały one przedstawione w poniższej tabeli:

119

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RODZAJ
KOMPLEMENTARNOŚCI

ZASIĘG PROGRAMOWOFUNDUSZOWY
KOMPLEMENTARNOŚCI

ZASIĘG CZASOWY
KOMPLEMENTARNOŚCI

Przestrzenna / geograficzna –
uzupełnianie się lokalizacji
projektów, bliskość terytorialna,
skierowanie projektu do tych
samych środowisk

Międzyfunduszowa /
międzyprogramowa –
występowanie powiązań pomiędzy
projektami dofinansowanymi
z różnych funduszy europejskich
i/lub realizowanymi w ramach
różnych Programów

Międzyokresowa – występowanie
powiązań pomiędzy projektami
realizowanymi w różnych okresach
finansowania, np. 2004-2006, 20072013, 2014-2020

Wewnątrzfunduszowa /
wewnątrzprogramowa –
występowanie powiązań pomiędzy
projektami dofinansowanymi
w ramach tych samych funduszy
europejskich i realizowanych
w ramach tych samych Programów

Jednookresowa – występowanie
powiązań pomiędzy projektami
realizowanymi w tym samym okresie
finansowania

Rzeczowa / przedmiotowa –
skierowanie projektu na ten sam
obszar problemowy, a tym samym:
poszerzenie i pogłębienie
oddziaływania
Funkcjonalna – uzupełnianie się
działań projektowych, rezultatów
w taki sposób, że dany projekt nie
osiągnąłby swojego celu bez
wsparcia innego projektu

Innymi słowy, komplementarność monitorowana byłaby tylko w odniesieniu do takich jej wariantów, które
reprezentują przynajmniej jeden typ w odniesieniu do każdego z trzech wymiarów – w przypadku braku możliwości
takiego przyporządkowania należy uznać, że komplementarność nie zachodzi.
Jednocześnie, w celu doprecyzowania terminu „komplementarność” konieczne jest sformułowanie
–
i zawarcie tego rodzaju informacji w dokumentacji konkursowej – założeń wskazujących na to, jakie przedsięwzięcia
mogą być uwzględniane w ramach identyfikacji projektów komplementarnych:
a. Projekty zrealizowane, będące w fazie realizacji lub planowane do realizacji – Identyfikacja i monitoring
komplementarności powinien obejmować wszystkie trzy typy projektów, przy czym w przypadku projektów
planowanych do realizacji należałoby rozważyć, czy nie należy wymagać określonego potwierdzenia
podejmowania działań zmierzających do realizacji określonego przedsięwzięcia (np. złożenie wniosku o
dofinansowanie, czy nawet potwierdzona decyzja dot. uzyskania dofinansowania). W przeciwnym razie
monitoring komplementarności mógłby nie odzwierciedlać rzeczywistej skali realizacji zasady
komplementarności.
b. Projekty realizowane w dowolnym okresie czasu – Chodzi o to, by w sposób pełny zidentyfikować przede
wszystkim komplementarność międzyokresową. Jednocześnie należy pamiętać, że istnieje ryzyko, iż
beneficjenci będą wskazywać na komplementarność swoich aktualnych projektów z przedsięwzięciami
realizowanymi w bardzo odległym okresie czasu. Jednocześnie jednak możliwe jest, że nawet tego rodzaju
projekty mogą mieć charakter komplementarny wobec bieżących przedsięwzięć. Istotne jest w tym przypadku
zobowiązanie wnioskodawców do uzasadnienia, na czym polega deklarowana komplementarność, co pozwoli
zweryfikować czy powiązanie rzeczywiście występuje.
Powyższy sposób rozumienia komplementarności powinien być stosowany na poziomie całego Programu i mieć
charakter uniwersalny. Uznając istotne znaczenie komplementarności dla wdrażania interwencji ze środków
wspólnotowych należy przyjąć, iż komplementarność byłaby kryterium horyzontalnym w tym znaczeniu, iż
obowiązywałaby we wszystkich Działaniach/Poddziałaniach. Ze specyficzną sytuacją mielibyśmy natomiast do
czynienia w przypadku dwóch obszarów interwencji. Pierwszy dotyczy Działań/Poddziałań realizowanych w formule
ZIT/RIT, gdzie już teraz komplementarność jest ujmowana w szczególny sposób, tj. w odniesieniu do danego obszaru i
powiązania projektów przyczyniających się do realizacji celów strategicznych tego obszaru. Drugi natomiast odnosi się
do Działań/Poddziałań, w których określono wymóg powiązań pomiędzy EFRR i EFS. W tym przypadku należy
rozważyć w dłuższym horyzoncie czasowym (po 2018 roku), czy w tego rodzaju przypadkach nie należałoby
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weryfikować nie tyle powiązań międzyfunduszowych, co funkcjonalnych, tzn. że komplementarność zachodzić
mogłaby także np. pomiędzy przedsięwzięciem z EFRR a przedsięwzięciem, które nie jest finansowane z EFS, ale jego
charakter i cele jest tożsamy z działaniami, które mogą być finansowane ze środków EFS i których realizacja jest w
danym przypadku wymagana do potwierdzenia komplementarności (mielibyśmy więc do czynienia z realizacją
założenia o komplementarności pomiędzy EFRR i EFS, ale nie na poziomie formalnych powiązań pomiędzy
konkretnymi projektami realizowanymi w oparciu o finansowanie z EFRR i EFS, ale o logiczne i/lub tematyczne
powiązanie przedsięwzięć). Niezbędnym elementem wdrożenia takiej rekomendacji byłoby jednak precyzyjne
zdefiniowanie działań uznawanych za tożsame z interwencją z EFS oraz późniejszy monitoring projektodawcy w tym
zakresie
Także w ramach analizy porównawczej obejmującej inne RPO analizowano kryteria dotyczące komplementarności. Nie
zidentyfikowano jednak takich rozwiązań, których ewentualna implementacja mogłaby zwiększyć skuteczność
identyfikacji i selekcji projektów komplementarnych w ramach RPO WSL. W związku z powyższym nie sformułowano
określonych zaleceń dotyczących kryteriów wspierających komplementarność wsparcia, które miałyby swoją podstawę
w wynikach analizy porównawczej.
Rekomendacja 35. Należy dążyć do uspójnienia definicji i sposobu pomiaru komplementarności we wszystkich
naborach, w których jest stosowane to kryterium w celu zapewnienia skutecznej identyfikacji i selekcji projektów
komplementarnych.
3.2.3.3

Projekty wpisujące się w realizację polityk horyzontalnych

Jeśli chodzi o wspieranie wyboru projektów wpisujących się w realizację polityk horyzontalnych, to jest on
zróżnicowany w ramach EFRR i EFS. W przypadku EFS mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym mechanizmem
stosowanym na etapie oceny merytorycznej, gdzie za pomocą kryteriów horyzontalnych weryfikowana jest zgodność
projektu z zasadami horyzontalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności projektu z zasadą równości i
niedyskryminacji (w tym: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami) oraz zgodności projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji (gdzie dodatkowo weryfikacja prowadzona jest w sposób szczegółowy
za pomocą tzw. standardu minimum). Takie pogłębione i szczegółowe podejście do wspierania poprzez kryteria
wyboru projektów realizacji polityk horyzontalnych w ramach EFS wynika częściowo z wymogu określonego przez
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, gdzie właśnie w odniesieniu do kwestii ogólnych
warunków opracowywania kryteriów wyboru projektów w ramach EFS wskazuje się, iż: IZ opracowuje i przedstawia do
zatwierdzenia KM kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS dotyczące co najmniej: (…) zgodności
projektu z politykami horyzontalnymi. W rezultacie, w ramach EFS mamy na poziomie kryteriów ogólnych
weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej wyodrębnioną kategorię kryteriów horyzontalnych, gdzie w jednym z
dwóch sformułowanych tam kryteriów weryfikuje się, czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz
właściwymi zasadami unijnymi. Zgodnie z definicją tego kryterium: Weryfikowana będzie zgodność z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum oraz zgodność z pozostałymi zasadami horyzontalnymi. W
ramach kryterium wnioskodawca powinien spełnić standard minimum oraz wykazać pozytywny wpływ na zasadę
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz pozytywny lub neutralny
wpływ projektu na pozostałe zasady horyzontalne UE, m.in. - zasadę zrównoważonego rozwoju; - zasadę partnerstwa.

Dodatkowo,
realizacja
polityk
horyzontalnych
odbywa
się
także
w
przypadku
szczegółowych/specyficznych kryteriów wyboru projektów w wybranych Działaniach / Poddziałaniach, np.
w Poddziałaniu 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa – konkurs, 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT, 11.4.3
Kształcenie ustawiczne- konkurs, czy Działaniu 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych (kryterium dodatkowe: Czy Projekt
uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn co oznacza, iż podczas
oceny na podstawie standardu minimum otrzymał wystarczającą liczbę punktów do jego spełnienia?)
Jednak również w ramach EFRR kwestia zapewnienia w projektach realizacji polityk horyzontalnych jest uwzględniana.
Ma to miejsce już na poziomie kryteriów formalnych, gdzie obowiązuje kryterium Zgodność projektu z zasadami
horyzontalnymi, które uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny wpływ
projektu na zasady horyzontalne UE:
- zasadę partnerstwa,
- zasadę promowania równości szans kobiet i mężczyzn,
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- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę zachowania polityki przestrzennej
oraz pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku Działań z EFRR wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, tak samo sformułowane kryterium
zaklasyfikowane zostało do katalogu kryteriów merytorycznych, mając charakter zerojedynkowy. Dodatkowo, w tym
przypadku, w ramach kryterium: Dodatkowe efekty wprowadzono premię punktową m.in. za: realizację polityk
horyzontalnych, która nie wynika wprost z prawa, lecz stanowi rozwiązania dodatkowe (np. utworzenie miejsca pracy
dla osoby z niepełnosprawnością), co traktować należy jako rozwiązanie wspierające ponadstandardowe działania w
zakresie realizacji polityk horyzontalnych.
Pośrednio, wpisywanie się w realizację polityk horyzontalnych realizowane jest także poprzez premiowanie w
wybranych Działaniach/Poddziałaniach np. uczestnictwa osób niepełnosprawnych, czy uwzględnienia w projekcie
rozwiązań gwarantujących lub ułatwiających dostęp do rezultatów projektu.
Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż w ramach RPO WSL mamy do czynienia z zastosowaniem adekwatnych i
wystarczających mechanizmów zapewnienia wpisywania się w realizację polityk horyzontalnych, które to mechanizmy
dotyczą kryteriów wyboru projektów. Fakt, iż w ramach wsparcia z obu funduszy kryteria weryfikujące realizację
polityk horyzontalnych mają – merytoryczny lub formalny – dostępowy charakter sprawia, że skuteczność przyjętych
rozwiązań w kontekście kontrolowania kwestii oddziaływania na realizację polityk horyzontalnych ocenić należy
wysoko.
Jednocześnie jednak, w badaniu jakościowym zwrócono uwagę na innego rodzaju problem, a mianowicie na pewne
trudności, które ma część wnioskodawców z właściwym rozumieniem zagadnień dotyczących polityk horyzontalnych:
99% naszych wnioskodawców wskazuje na pozytywny wpływ poprzez realizowanie tylko i wyłącznie obowiązków
wynikających z prawa, nic ponadto. Jeśli chodzi o te kwestie to będziemy się starać i cały czas staramy się, aby
wskazać wnioskodawcom o co tak naprawdę chodzi w poszczególnych politykach horyzontalnych, aby oni składając
swoje projekty mieli świadomość, jak to dokładnie wygląda, a przede wszystkim mieli świadomość, iż niewywiązanie
się z realizacji polityk horyzontalnych może wiązać się z dużo gorszymi skutkami dla nich niż tylko i wyłącznie
rozwiązanie umowy. (IDI_12)
Wydaje się jednak, że wraz z postępem wdrażania Programu i tym, że zagadnienie realizacji polityk horyzontalnych
występuje w przypadku każdego naboru, jest więc stałym elementem prowadzonych działań informacyjnych, to
poziom świadomości wnioskodawców w tym obszarze będzie rosnąć, a tym samym powyżej wskazany problem –
tracić na znaczeniu.
Także w ramach analizy porównawczej obejmującej inne RPO analizowano kryteria dotyczące realizacji polityk
horyzontalnych. Nie zidentyfikowano jednak takich rozwiązań, których ewentualna implementacja mogłaby zwiększyć
skuteczność identyfikacji i selekcji projektów wpisujących się w zasady horyzontalne w ramach RPO WSL. Wynika to w
dużej mierze z wysokiego poziomu standaryzacji sposobu weryfikowania kwestii realizacji polityk horyzontalnych w
ramach poszczególnych RPO. W związku z powyższym nie sformułowano określonych zaleceń dotyczących kryteriów
wspierających realizację polityk horyzontalnych, które miałyby swoją podstawę w wynikach analizy porównawczej (tym
bardziej, że nie zidentyfikowano w tym obszarze istotnych problemów).
3.2.3.4

Projekty zapewniające osiągnięcie założeń sformułowanych na potrzeby systemu Ram Wykonania

Kluczowym założeniem systemu Ram Wykonania jest osiągnięcie założonego poziomu postępu finansowego
wdrażania Programu w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych mierzonego przez wskaźnik Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych oraz osiągnięcie założonych wartości wskaźników produktu, które
reprezentują postęp rzeczowy wdrażania Programu.
W celu wykrycia powiązania pomiędzy kryteriami wyboru projektów użytecznych dla realizacji Ram Wykonania
dokonano identyfikacji Działań spójnych z poszczególnymi wskaźnikami. W pierwszej fazie na podstawie zapisów RPO
WSL identyfikowane były Priorytety inwestycyjne spójne z poszczególnymi wskaźnikami produktu, a następnie
rozpoznawane były Działania spójne z poszczególnymi Priorytetami inwestycyjnymi. W następnej kolejności
analizowano funkcję poszczególnych kryteriów wyboru projektu ze zidentyfikowanych Działań w kontekście
przyczyniania się do realizacji wskaźników produktu Ram Wykonania. Szczegółowe wyniki analizy zaprezentowano w
tabeli, która ze względu na objętość stanowi jeden z załączników do raportu.
Ze względu na ścisły związek przyjętych wskaźników produktu Ram Wykonania z charakterem interwencji wdrażanej w
ramach poszczególnych Działań, konstytuowanym przez możliwe do realizacji typy projektów, za kluczowe narzędzie
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kierunkowania wsparcia na realizację Ram Wykonania należy uznać kryteria oceniające takie kwestie jak: zgodność
projektu z regulaminem konkursu, spójność z celami Działania / SzOOP RPO WSL, kwalifikowalność wydatków (w
ramach EFRR są to, weryfikowane na etapie oceny formalnej, kryteria: „Kwalifikowalność przedmiotowa projektu”,
„Zgodność projektu z RPO WSL na lata 2014-2020 i SZOOP”, „Kwalifikowalność wydatków”; w ramach EFS są to,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej, kryteria: „Czy zapisy wniosku są zgodne z regulaminem
konkursu/naboru?”, „Czy projekt wpisuje się we właściwe Działanie/Poddziałanie/ typ projektu RPO WSL 2014-2020 –
zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/ wezwaniem do złożenia wniosku o
dofinansowania projektu pozakonkursowego?”, „Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne?”). Jak wspominano w
podrozdziale dotyczącym odzwierciedlenia wymagań tego rodzaju kryteria funkcjonujące zwykle na etapie oceny
formalnej pełnią ważną funkcję przeniesienia na poziom operacyjny (realizacji projektów) podstawowych założeń
determinujących charakter wsparcia. Dodatkowo, w przypadku wdrażania interwencji monitorowanej przez wskaźniki
ściśle związane z liczbą projektów, w przypadku bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw – narzędziem
zapewniającym realizację wskaźnika są kryteria weryfikujące spełnienie założenia o maksymalnej wartości projektu.
Dzięki uwzględnieniu maksymalnej wartości projektu minimalizowane jest ryzyko zbyt dużego skumulowania alokacji
na niewielkiej liczbie przedsięwzięć.
Kryteria użyteczne dla osiągania założeń sformułowanych na potrzeby Ram Wykonania rzadziej występują wśród
kryteriów oceny merytorycznej. Wśród tego rodzaju kryteriów najczęściej mamy do czynienia z kryteriami
posiadającymi funkcję zapewnienia odpowiedniej jakości projektów czy też kierunkowania interwencji na poziomie
szczegółowym. Tego rodzaju kryteria nie są bezpośrednio powiązane ze wskaźnikami produktu Ram Wykonania, które
posiadają ogólny charakter i służą analizowaniu postępu w ujęciu ilościowym. Ze względu na taki charakter
wskaźników, do ich realizacji w większym stopniu przyczyniać się będą projekty o największej skali oraz projekty, w
przypadku których wysoka jest efektywność kosztowa, ponieważ w ich przypadku będziemy mieli do czynienia z
relatywnie wysoką skalą produktów. W związku z powyższym spośród kryteriów merytorycznych użyteczne dla
osiągania założeń sformułowanych na potrzeby Ram Wykonania będą te premiujące bądź dopuszczające
przedsięwzięcia:


o wysokiej skali produktów lub rezultatów ściśle powiązanych z produktami (np. Działanie 9.1 Aktywna
integracja „Projekt realizuje wskaźnik: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
[…]”,Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego „Powstanie dodatkowej grupy przedszkolnej
dzieci w wieku 3 i 4 lat w placówce objętej wsparciem”);



o dużej skali lub kompleksowości – (np. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa – „Wielkość aglomeracji”,
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie „Zasięg terytorialny projektu. (typ
projektu 2)”);



o wysokiej efektywności – (np. Działanie 3.2 Innowacje w MŚP – „Efektywność projektu”).

Uwzględniając całość powyższej analizy stwierdzić należy, iż w przypadku każdego wskaźnika produktu Ram
Wykonania mamy do czynienia z występowaniem użytecznych formalnych lub merytorycznych kryteriów wyboru
projektów przyczyniających się do realizacji założeń sformułowanych na potrzeby Ram Wykonania, przy czym różny
jest sposób ich oddziaływania (od ogólnej zgodności z dokumentami programowymi do wspierania zapewnienia
odpowiedniej jakości projektów czy też kierunkowania interwencji na poziomie szczegółowym). Z tego względu należy
wyciągnąć wniosek, iż system kryteriów wyboru projektów sprzyja osiągnięciu założeń sformułowanych na potrzeby
systemu Ram Wykonania.
3.2.4

Podsumowanie. Uwagi i zalecenia horyzontalne dotyczące kryteriów wyborów projektów

W dotychczasowej analizie poświęconej kryteriom wyboru projektów skupiono się na zagadnieniach specyficznych dla
określonych Działań/Poddziałań lub Osi Priorytetowych lub też kryteriów o określonej funkcji. Analiza dotycząca
całości kryteriów odnosiła się – z jednej strony – do aspektu sformułowania kryteriów, który uwzględnia takie wymiary
oceny jak: obiektywność, mierzalność (weryfikowalność), jednoznaczność i precyzyjność, poprawność
merytoryczna,
spójność wewnętrzna w ramach poszczególnych naborów. Co do zasady stwierdzić należy, że problem poprawności
sformułowania kryteriów nie stanowi znaczącego problemu w odniesieniu kryteriów wyboru projektów RPO WSL
2014-2020. Analiza przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria wykazała konkretne przypadki, w których celowe byłoby
zmodyfikowanie, usunięcie lub dodanie kryteriów wyboru projektów, by zoptymalizować pod względem
merytorycznym obowiązujące kryteria. Są to jednak zmiany przede wszystkim punktowe i techniczne, nie zaś
systemowe, i jako takie stanowić powinny element procesu ciągłego weryfikowania kryteriów wyboru projektów i
bieżącego reagowania na ujawniające się słabości lub braki systemu.
Z drugiej strony, analiza kryteriów obejmowała zagadnienie ich skuteczności, co obejmowało zróżnicowane
zagadnienia. W tym przypadku analiza kryteriów prowadzona była w odniesieniu do założeń i celów Programu.
Stwierdzić należy, iż założenia i cele Programu mają swoje odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów, różny jest
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natomiast sposób i stopień ich odzwierciedlenia. W jednym wariancie jest to realizowane przez kryteria dostępowe,
które gwarantują, że dofinansowanie zostanie skierowane tylko i wyłącznie na realizację tych przedsięwzięć, które są
zgodne z celami interwencji. W innym – cele interwencji mają odzwierciedlenie w kryteriach o charakterze
punktowym, a ich funkcją jest w tym przypadku identyfikacja i selekcja projektów, w których zaplanowana skala
efektów w szczególnie dużym stopniu wpłynie na stopień realizacji celów i założeń Programu. Tego rodzaju
preferencje przyjmowały niekiedy formę zwiększania znaczenia poszczególnych kryteriów – istotnych z punktu
widzenia celów danego Działania – poprzez zwiększanie ich wagi punktowej (vide kryterium dotyczące stopnia
innowacyjności w Działaniu 3.2 Innowacje w MŚP, które ma kluczowe z punktu widzenia celów i logiki interwencji w
tym obszarze). Zidentyfikowane rozwiązania ocenić należy jako skuteczne i wystarczające, przynajmniej na poziomie
zapobiegania przypadkom wyboru projektów, które byłyby niespójne z założeniami i celami Programu – takie ryzyko
w systemie wyboru i oceny projektów nie występuje. Jeśli natomiast chodzi o kwestię zapewnienia wyboru projektów
zapewniających możliwie największą skuteczność w realizacji celów i założeń Programu, to tutaj identyfikowane były
niekiedy przypadki, w których celowe byłoby zmodyfikowanie obowiązujących kryteriów lub dodanie nowych, tak by
tę skuteczność zoptymalizować. Zostały one zawarte w ramach szczegółowych rekomendacji dotyczących kryteriów
specyficznych dla poszczególnych obszarów interwencji.
W analizie skuteczności kryteriów uwzględniono także kwestię zdolności kryteriów do wpływania na realną jakość
przedkładanych projektów. W przypadku tej kwestii wyniki badania wskazują na ścieranie się dwóch podejść w
sposobie formułowania kryteriów, w ramach których dążenie do zapewnienia wpływu na realną jakość
przedkładanych projektów ma odmienny charakter. Podejście pierwsze, dominujące w odniesieniu do kryteriów EFRR,
polega na możliwie największej parametryzacji kryteriów merytorycznych i takim ich sformułowaniu, by precyzyjnie
weryfikować w procesie oceny szczegółowe kwestie. To rozwiązanie jest skuteczne jako precyzyjne i obiektywne
narzędzie oddziaływania na realną jakość projektów, a jednocześnie ograniczenie ryzyka deklaratywności
wnioskodawców (gdyż odwołuje się np. do kwestii osiągnięcia skwantyfikowanych efektów projektu). Jednocześnie
jednak, w pewnym stopniu ogranicza ono możliwość prowadzenia oceny eksperckiej wykraczającej poza weryfikację
zawartych we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Tym samym
ograniczona jest możliwość premiowania np. projektów o mniejszej skali, ale generujących innego rodzaju korzyści
społeczne. Podejście drugie, w większym stopniu występujące w przypadku kryteriów EFS (choć i tutaj rzeczona
parametryzacja i kwantyfikacja jest obecna w stopniu większym niż np. miało to miejsce w ramach PO KL) uwzględnia
bardziej „otwartą” formułę kryteriów, gdzie określany jest przedmiot danego kryterium, a sposób oceny w większym
stopniu ma charakter analizy i oceny eksperckiej. To drugie podejście może rodzić wątpliwości i problemy dotyczące
obiektywizmu oceny (i np. stwarza szeroką podstawę do wnoszenia ewentualnych protestów), ale jednocześnie
pozwala rzeczywiście uwzględnić kwestie jakościowe dotyczące realizacji projektów, które nie poddają się łatwej
parametryzacji. W związku z tym uznać je należy za odpowiednie w kontekście zapewniania odpowiedniej jakości
projektów, a przede wszystkim – adekwatne wobec specyfiki projektów realizowanych w ramach EFS.
Poza ogólną oceną skuteczności kryteriów, poddano analizie także szczegółowe aspekty rzeczonej skuteczności, tj.
zdolność kryteriów wyboru do identyfikacji i selekcji projektów o określonym charakterze. Analiza potwierdziła
skuteczność kryteriów w zakresie identyfikowania i selekcji projektów innowacyjnych, przy czym podkreślić trzeba
poprawność podejścia zastosowanego w RPO WSL, gdzie innowacyjność nie jest traktowana w sposób horyzontalny,
ale jako istotny wymiar oceny tylko pewnej kategorii projektów. W przypadku projektów komplementarnych
zidentyfikowano jednoczesne występowanie w Programie różnych podejść do identyfikowania i oceny projektów pod
kątem spełniania rzeczonej zasady. Różny jest też w rezultacie stopień ich oddziaływania na identyfikację i wybór
projektów komplementarnych – od znaczącego w przypadku kryteriów dostępowych do nieznacznego w przypadku
kryteriów dodatkowych dla EFRR, gdzie znaczenie kwestii komplementarności jest minimalne. Z tego względu
istotnym zaleceniem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest ogólnoprogramowe uspójnienie zagadnienia
komplementarności. Nie stwierdzono natomiast żadnych problemów w zakresie spójności kryteriów z zasadami
realizacji polityk horyzontalnych – kryteria trafnie odzwierciedlają rzeczone zasady. Nie zidentyfikowano również
przypadków dyskryminacyjnego charakteru kryteriów (przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż w swej istocie kryteria
zawsze mają w sobie element poniekąd dyskryminacyjny).
Co się natomiast tyczy niedyskryminacyjnego charakteru kryteriów, to należy tutaj podkreślić, iż kwestia ta trudna jest
do jednoznacznej oceny ze względu na fakt, iż każde kryterium ma charakter ograniczający (niespełnienie kryterium
skutkuje odrzuceniem projektu lub brakiem możliwości uzyskania preferencji punktowej). Tak więc z punktu widzenia
wnioskodawców niespełniających określonych kryteriów mogą one być postrzegane jako dyskryminujące. Kwestia ta
nie stanowi jednak problemu do momentu, w którym wynikające z kryterium ograniczenia mają uzasadnienie w
specyfice interwencji. W toku przeprowadzonych analiz nie zidentyfikowano takich kryteriów wyboru projektów w
ramach RPO WSL, które należałoby przy powyższym ujęciu uznać za dyskryminujące – każdorazowo możliwe jest
bowiem wykazanie, iż określone ograniczenie / wyłączenie typów wnioskodawców / projektów (lub odwrotnie –
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premiowanie określonych przedsięwzięć i ich realizatorów) ma swoje uzasadnienie w specyfice obszaru interwencji lub
konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
W rezultacie powyższych konkluzji, a także uwzględniając inne zidentyfikowane w badaniu problemy, sformułowano
horyzontalne wnioski płynące z badania, które dotyczą większej części (np. w ramach danego funduszu) lub
wszystkich kryteriów wyboru projektów. W poniższej tabeli przedstawiono tego rodzaju kwestie wraz ze
sformułowanymi zaleceniami (które w tabeli wniosków i rekomendacji stanowić będą sposób wdrożenia rekomendacji
ogólnej dotyczących horyzontalnych problemów odnoszących się do kryteriów wyboru projektów).
Tabela 42. Uwagi i zalecenia horyzontalne dotyczące kryteriów wyboru projektów
Uwaga

Zalecenie

W chwili obecnej system klasyfikacji kryteriów wyboru projektów
w ramach RPO WSL jest bardzo skomplikowany i
wielopoziomowy. Ogranicza to czytelność systemu, szczególnie
w
sytuacji,
gdy
kryteria
dotyczące
określonego
Działania/Poddziałania mają charakter rozproszony, tj. znajdują
się w różnych częściach Załącznika nr 3 do SzOOP. Dodatkowo,
w ramach katalogów kryteriów dotyczących EFS i EFRR
obowiązuje odrębne nazewnictwo dla kryteriów o tym samym
charakterze / funkcji.

Uproszczenie systematyzacji kryteriów wyboru projektów i
posługiwanie się tylko dwoma etykietami kryteriów: kryteria
merytoryczne (dopuszczające i punktowe) i kryteria formalne
(spójne z dwoma etapami oceny), a w przypadku formuły
ZIT/RIT – kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT bez
wprowadzania dodatkowego nazewnictwa (ogólne, specyficzne,
szczegółowe, dostępu, horyzontalne).

W przypadku kryteriów szczegółowych dotyczących wsparcia z
EFS (dla Działań/Poddziałań wdrażanych przez WUP) są one w
polu „Definicja” bardzo szczegółowo opisywane, przy czym opis
ten nie dotyczy sposobu rozumienia definicji, lecz uzasadnienia
dla kwestii dotyczącej danego kryterium, z niejednokrotnym
odwoływaniem się do szczegółowych informacji dotyczących
danej kwestii problemowej. Sama informacja dotycząca definicji
kryterium jest najczęściej bardzo okrojona lub jest jej brak,
zawarta jest ew. wyłącznie informacja o sposobie weryfikacji,
która jednak w większości przypadków sprowadza się do
ogólnej informacji „Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu”.

W przypadku kryteriów szczegółowych dotyczących Działań
wdrażanych przez WUP – ograniczenie definicji kryteriów
wyłącznie do informacji dotyczących sposobu rozumienia
danego kryterium i jego weryfikacji, bez uwzględniania
rozbudowanych
informacji
i
rozbudowanych
danych
statystycznych stanowiących w praktyce uzasadnienie danego
kryterium lub po prostu obrazujących sytuację w obszarze,
którego dotyczy kryterium.

Metody analizy porównawczej stosowanej w ocenie stopnia
spełnienia danego kryterium wykorzystywane są obecnie w
relatywnie niewielkim stopniu, ograniczając się w praktyce do
Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (gdzie ocena nie jest
dokonywana w formule panelowej, lecz odrębnie każdego z
dwóch członków KOP oceniających dany wniosek) oraz nowego
elementu oceny, czyli oceny strategicznej (realizowanej w formie
panelu). Tymczasem, jest to najbardziej skuteczne narzędzie
identyfikacji projektów o najwyższej jakości, w przypadku tych
aspektów, które mierzone są za pomocą kryteriów silnie
sparametryzowanych.

Zwiększenie
stopnia
wykorzystywania
metody
analizy
porównawczej stosowanej w ocenie spełniania kryteriów o
wysokim poziomie parametryzacji, tj. dotyczących w
szczególności takich kwestii jak: stopień realizacji wskaźników,
stopień realizacji celów, poziom oddziaływania itp. Choć analiza
ta nie musi być prowadzona w formule panelowej, to i tak
stanowić
będzie
kwestię
zwiększającą
złożoność
i
czasochłonność procesu oceny. Z tego względu jej wdrożenie
powinno nastąpić w momencie, gdy słabnąć będzie dynamika
wdrażania Programu (liczba konkursów), a rosnąć będzie
znaczenie selekcji określonego typu projektów.

Konstrukcja katalogu kryteriów odzwierciedla dwojakiego
rodzaju podejście do oceny merytorycznej wniosków. W
podejściu pierwszym nacisk położony jest na możliwie duże
sparametryzowanie kryteriów, co jednak w rezultacie oznacza,
że ocena merytoryczna traci walor ekspercki i staje się formą
„weryfikacji” merytorycznej. W podejściu drugim akcent
położony jest na kryteria otwarte, które umożliwiają
przeprowadzenie oceny eksperckiej w pełnym tego słowa
znaczeniu, a jednocześnie ogranicza problem profesjonalizacji
procesu aplikowania o wsparcie, większy nacisk kładąc na
rzeczywistą, a nie deklarowaną jakość projektów. Choć każde z
podejść możliwe jest do zastosowania w obu funduszach, to
jednak podejście „parametryczne” ocenić należy jako bardziej
adekwatne w ramach EFRR, zaś „otwarte” – w ramach EFS.

Przeprowadzenie pilotażu rozwiązania (w pierwszej kolejności w
ramach wybranego konkursu dotyczącego EFS, ew. w ramach
jednego z naborów przewidujących formułę panelowej oceny
strategicznej) polegającego na wprowadzeniu kryterium
„eksperckiej premii punktowej”, co polegałoby na przyznaniu
ekspertom zewnętrznym określonej puli punktowej do
swobodnej dyspozycji (przy jednoczesnej konieczności
szczegółowego uzasadnienia przyznania punktów z tej puli.
Rozwiązanie to pozwoliłoby na identyfikację i selekcję projektów
niestandardowych, generujących istotną wartość społeczną, w
przypadku których jednak wystandaryzowana procedura oceny
jest niewystarczająca, czy wręcz nieadekwatna. Wprowadzenie
tego rozwiązania na stałe wymagałoby wcześniejszego
wprowadzenia zalecanych rozwiązań dotyczących naboru i
oceny jakości pracy ekspertów. Celowym byłoby także
przeprowadzenie konsultacji tego rozwiązania przed jego
wprowadzeniem, przynajmniej z poszczególnych instytucjami
zaangażowanymi we wdrażanie Programu oraz ekspertami
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oceniającymi wnioski.
Kwestia kryteriów wyboru projektów ma kluczowe znaczenie dla
skutecznego kierunkowania interwencji. Dlatego też, w ramach
prowadzenia działań ewaluacyjnych w toku wdrażania
Programu, należy każdorazowo w przypadku badań
sektorowych o charakterze on-going, oceniających daną Oś
Priorytetową, czy też dane Działanie w ramach RPO WSL 20142020 wprowadzać do problematyki badania zagadnienia
odnoszące się do skuteczności kryteriów wyboru projektów.

Przyjęcie założenia odnoszącego się do opracowywania SOPZ
dotyczących przetargów na usługi badań ewaluacyjnych
poświęconych RPO, że każdorazowo do problematyki badań
sektorowych o charakterze on-going, oceniających daną Oś
Priorytetową, czy też dane Działanie w ramach RPO WSL 20142020 wprowadzona jest kwestia kryteriów wyboru projektów, ze
szczególnym uwzględnieniem badań, których celem jest pomiar
efektów wsparcia. Tego rodzaju badania mają najczęściej
charakter sektorowy, co pozwoli na szczegółową i realizowaną
na większych próbach badawczych analizę dotyczącą
określonych kryteriów wyboru projektów. I – co najważniejsze –
tego rodzaju podejście umożliwiłoby zestawienie wyników
ewaluacji skuteczności wsparcia z analizą kryteriów i wyników
oceny, co stanowiłoby najbardziej rzetelną weryfikację
skuteczności kryteriów wyboru projektów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych analiz
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4. Wnioski i rekomendacje
Poniżej przedstawiono katalog wniosków i rekomendacji przygotowanych w oparciu wyniki z przeprowadzonego
badania.
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Tabela 43. Tabela wniosków i rekomendacji
Nr

1.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Dotychczasowy
sposób
rozplanowania
naborów
objął
zdecydowaną
większość Działań /
Poddziałań.
Jednocześnie jednak
występuje
sytuacja
kumulacji naborów w
drugiej połowie roku,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
czwartego kwartału.

Na etapie planowania
kolejnych naborów, w
sposób priorytetowy
traktować te obszary
interwencji, w których
do tej pory nie
przeprowadzono
żadnych naborów, a
w
dalszej
fazie
wdrażania Programu,
należy
poszerzać
katalog instrumentów
pozwalających
na
wybór przedsięwzięć
w
największym
stopniu powiązanych
z realizacją głównych
założeń
i
celów
Programu.
Jednocześnie, należy
– w miarę możliwości
– w sposób bardziej
równomierny
rozplanowywać
kolejne nabory w
ramach
poszczególnych
kwartałów. (s. 19)

(s. 17-19)

2.

Jednym z czynników
mogących utrudniać
IZ w pełni elastyczne
planowanie naborów
wniosków,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
takich przypadków, w

Adresat
rekomendacji


IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Należy
wprowadzić Ministerstwo
częściowe
Rozwoju
uelastycznienie
ustawowego zakazu
aktualizacji terminów
naboru wniosków o
dofinansowanie,
których

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

 Priorytetowe traktowanie na etapie planowania harmonogramu naborów na rok  31
grudnia Programowa
2017 tych Działań / Poddziałań, w przypadku których do tej pory nie
2016 (punktor Operacyjna
zaplanowano żadnego naboru, tj.: Poddziałań 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług
1)
świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs, 4.1.3 Rozwój profesjonalnych  30
czerwca
usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców – konkurs, 4.3.3 Efektywność
2017
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
(punktory 2-4)
mieszkaniowej – OSI, 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –konkurs, 4.5.3 Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs, 5.3.1 Dziedzictwo
kulturowe – konkurs, 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI, 10.3.3 Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych – Konkurs.

–

 Dokonywanie – na etapie przygotowywania harmonogramów naborów w
kolejnych latach – corocznej priorytetyzacji naborów w kontekście realizacji celów
i założeń Programu.
 Stopniowe zwiększanie – w toku wdrażania Programu – znaczenia kryteriów
wyboru projektów bezpośrednio odnoszących się do realizacji głównych założeń i
celów Programu, w relacji do pozostałych kryteriów wyboru projektów, np.
poprzez zwiększenie wagi kryteriów w największym stopniu odnoszących się
chociażby do wskaźników produktu określonych w ramach wykonania i/lub
usuwanie kryteriów o mniejszym stopniu powiązania z celami i założeniami
Programu.
 Dążenie – w miarę możliwości – do bardziej równomiernego rozplanowywania
naborów w ramach poszczególnych kwartałów.

 Wprowadzenie wyjątków, w przypadku których zachowanie okresu 3- 31 marca 2017
miesięcznego od dnia aktualizacji harmonogramu do momentu przeprowadzenia
konkursu nie byłoby wymagane, ze szczególnym uwzględnieniem takich sytuacji
jak:

Horyzontalna
Operacyjna

–

- aktualizacja harmonogramu w odniesieniu do tych naborów, których termin
przeprowadzenia określono w pierwotnym harmonogramie warunkowo (z
jednoczesnym wskazaniem uzasadnionych powodów rzeczonej warunkowości),
- aktualizacja

harmonogramu

polegająca
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Nr

3.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

których uzasadnione
jest podjęcie szybkich
działań związanych z
uruchomieniem
dodatkowych
naborów
są
ograniczenia
nałożone na IZ przez
Ustawę o zasadach
realizacji programów
w zakresie polityki
spójności
finansowanych
w
perspektywie
finansowej
2014–
2020. (s. 21-22)

przeprowadzenie
zaplanowano
w
terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące, licząc
od dnia aktualizacji.
Dodatkowo,
należy
rozważyć
skrócenie
rzeczonego terminu z
3 do 2 miesięcy.
(s. 22)

Czynniki powiązane z
cechami
projektów,
które mają określone
znaczenie dla procesu
planowania naborów
dotyczą
przede
wszystkim: specyfiki i
„sezonowości”
określonych obszarów
wsparcia;
wymaganego
powiązania
przedsięwzięć
finansowanych z EFS i
EFRR;
zbliżonego
charakteru
przedsięwzięć
dla
których prowadzone
są odrębne nabory w
formule
ZIT/RIT
i
otwartej
formule
konkursowej. (s. 2325)

Przyszłe planowanie
harmonogramów
naborów powinno w
określony
sposób
uwzględniać
kluczowe
czynniki
odnoszące się do
cech
dofinansowanych
przedsięwzięć i ich
specyfiki. (s. 25)

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

przeprowadzenia naboru, także w przypadku, gdy okres czasu dzielący pierwotny
i zaktualizowany termin naboru jest krótszy niż 3 miesiące,
- aktualizacja harmonogramu polegająca na wprowadzeniu do harmonogramu
naborów nowego naboru w sytuacji łącznego spełnienia następujących
warunków, gdy: (a) nabór dotyczy tego samego Działania/Poddziałania, w
ramach którego przeprowadzono już wcześniej nabór w okresie, którego dotyczy
aktualizowany
harmonogram,
(b)
nabór
dotyczy
tego
samego
Działania/Poddziałania, w ramach którego wcześniejszy nabór prowadzony w tym
samym okresie, którego dotyczy aktualizowany harmonogram, nie spowodował
pełnego wykorzystania zaplanowanej kwoty alokacji.
 Wprowadzenie możliwości aktualizacji terminów naboru wniosków o
dofinansowanie, których przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym
niż 2 miesiące, licząc od dnia aktualizacji (zamiast obecnie obowiązujących 3
miesięcy).



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Uwzględnianie – w miarę możliwości – specyfiki i „sezonowości” określonych 30 czerwca 2017
obszarów wsparcia (edukacja, inwestycje budowlane) podczas planowania
harmonogramów naborów projektów, przy jednoczesnym uwzględnieniu
dodatkowych uwarunkowań rzeczonej „sezonowości”, tj. wpływu czasu oceny na
moment ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, np. poprzez traktowanie w
sposób priorytetowy w momentach kumulacji równolegle prowadzonych
procesów oceny tych Działań/Poddziałań, w których realizacja projektu cechuje
się specyfiką „sezonową”.

Programowa
Operacyjna

–

 Uspójnienie sposobu planowania tych naborów, które dotyczą powiązanych ze
sobą Działań/Poddziałań z EFS i EFRR, tak by miał on charakter konsekwentny i
czytelny dla wnioskodawców (rekomendacja aktualna w przypadku utrzymania
dotychczasowej formuły powiązania wybranych Działań/Poddziałań EFS i EFRR)
 Powiązanie – w formule uzgodnionej z IP ZIT/RIT – naborów w ramach Działań
przewidujących wsparcie w formule ZIT/RIT oraz otwartej formule konkursowej
(przy jednoczesnym zapewnieniu dotychczasowych kwot alokacji przypisanych
do poszczególnych naborów) poprzez dokonanie integracji naborów w jednym z
poniższych wariantów:
- powiązanie w jeden nabór wyłącznie naborów w ramach formuły RIT w danym
Działaniu,
- powiązanie w jeden nabór naborów w ramach formuły RIT i ZIT w danym
Działaniu.
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Nr

4.

5.

6.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Harmonogram
naboru wniosków jest
z punktu widzenia
wnioskodawców
kluczowym
narzędziem
planowania
ewentualnych działań
aplikacyjnych,
a
obecnie nie zawiera
on
wszystkich
użytecznych
informacji. (s. 29)

Celowe
byłoby
wprowadzenie
określonych
modyfikacji
do
struktury i zakresu
merytorycznego
publikowanych
harmonogramów,
które
zwiększyłyby
jego użyteczność dla
wnioskodawców.
(s. 29)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Pomimo wysokiego
stopnia
realizacji
zasady przejrzystości
w ramach procesu
oceny
i
wyboru
projektów, mamy do
czynienia z pewnymi
niespójnościami
regulaminów
naborów
w
odniesieniu
do
rzeczonej
kwestii.
(s. 31-32)

Należy
dokonać
doprecyzowania
i
uspójnienia
treści
regulaminów
naborów wniosków
dotyczących wsparcia
z EFS i EFRR w tych
aspektach,
które
dotyczą przejrzystości
systemu
wyboru
projektów. (s. 32)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

W
dokumentacji
konkursowej
stosowanej w ramach
poszczególnych
naborów brak jest
informacji
o
mechanizmach
zapewnienia
bezstronności
procesu oceny. (s. 3234)

Należy
położyć
większy nacisk na
upowszechnianie
informacji o tym, w
jaki
sposób
realizowana jest w
ramach
naborów
zasada bezstronności
oceny. (s. 34)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

 Wskazanie uprawnionych do aplikowania kategorii wnioskodawców, co ma 31 grudnia 2016
znaczenie w przypadku, gdy zaplanowane jest w danym naborze zawężenie
katalogu beneficjentów w stosunku do tego określonego w SzOOP (dotyczy
przede wszystkim sytuacji, gdy w momencie przygotowywania / aktualizowania
harmonogramu znane są już plany dotyczące ewentualnych wyłączeń
określonych kategorii beneficjentów).

Klasa
rekomendacji
Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 W przypadku zmian w harmonogramie dotyczących anulowania zaplanowanych
naborów – podawanie szczegółowych powodów odwołania naboru, gdy „nabór
został odwołany z przyczyn niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs”.

 Uspójnienie wszystkich regulaminów konkursów pod kątem precyzyjnego 31 marca 2017
informowania wnioskodawców o planowanym terminie rozstrzygnięcia naboru, z
założeniem, iż wnioskodawca otrzymuje za pośrednictwem LSI informację o
wyniku każdego etapu oceny, tuż po jego zakończeniu oraz jest możliwie
najwcześniej informowany o ewentualnych przesunięciach pierwotnie ustalonego
terminu rozstrzygnięcia.
 Uspójnienie wszystkich regulaminów konkursów pod kątem precyzyjnego
informowania wnioskodawców o planowanym przebiegu i ramach czasowych
całego procesu oceny (z jednoczesnym określeniem sposobu szacowania terminu
rozstrzygnięcia konkursu w zależności od liczby złożonych wniosków o
dofinansowanie – przy interwale wynoszącym 50 wniosków, a także
przygotowaniem przykładowego schematu procesu oceny wniosków, dla
założonej liczby złożonych wniosków).
 Uspójnienie sposobu i zakresu informowania wnioskodawców o stosowanych 31 marca 2017
sposobach zapewnienia bezstronności oceny.
 Włączenie w treść regulaminów naborów szczegółowej informacji o stosowanych
sposobach zapewnienia bezstronności oceny.
 Upowszechnianie wśród wnioskodawców dokumentu „Wytyczne programowe w
sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania
nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020” (np. poprzez uwzględnienie tego dokumentu w wykazie aktów prawnych
stanowiących podstawę prawną konstruowania regulaminów naborów, co jest
uzasadnione zawarciem w tym dokumencie zapisów dotyczących zapewnienia
bezstronności oceny).
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Nr

7.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Wymaganie
od
wnioskodawców
oświadczeń
w
zastępstwie
dokumentów
potwierdzających
jednoznacznie
spełnianie
określonych
warunków
lub
przyjęcie określonych
zobowiązań generuje
korzyści związane z
procesem aplikowania
o
wsparcie,
przy
jednoczesnym
podwyższaniu ryzyka
dotyczącego
niewystarczającej
weryfikacji składanych
deklaracji. (s. 40-41)

W
pierwszej
kolejności
należy
wdrożyć rozwiązania
minimalizujące ryzyka
wynikające
z
bazowania na treści
oświadczeń
oraz
rozważyć możliwość
przesunięcia
części
wymaganej
dokumentacji na etap
podpisywania umowy
(a na etapie składania
wniosku
–
ograniczenia się do
złożenia
oświadczenia).
W
dalszej perspektywie,
i przy potwierdzonej
skuteczności
proponowanych
działań
zwiększających
rzetelność
i
restrykcyjność
składanych
oświadczeń, możliwe
byłoby
rozważenie
ewentualnego
dalszego poszerzania
zakresu
ich
obowiązywania, także
na
etapie
podpisywania
umowy. (s. 41)

Adresat
rekomendacji


IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

 Zapewnienie odpowiedniego poziomu szczegółowości składanych oświadczeń 30 czerwca 2017
poprzez wymóg zawarcia w ich treści precyzyjnego zobowiązania / deklaracji,
które stanowić będą późniejszą podstawę do weryfikacji spełnienia zapisów
oświadczenia.

Klasa
rekomendacji
Programowa
Operacyjna

–

 Rozważenie możliwości wprowadzenia dokumentów, które stanowić będą
potwierdzenie podjęcia przez beneficjenta działań wynikających z treści
złożonych oświadczeń (na wzór opinii o wdrożeniu, która na etapie rozliczania
projektu stanowi dokument weryfikujący założenia wynikające z treści opinii o
innowacyjności składanej na etapie aplikowania). Pilotażowo należałoby takie
rozwiązanie zastosować w przypadku następujących oświadczeń:
- Oświadczenie dotyczące wykorzystania terenów inwestycyjnych wspartych ze
środków RPO WSL 2007-2013 (dla Poddziałania 3.1.1. Tworzenie terenów
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Poddziałania 3.1.2.
Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT),
- Oświadczenie dot. świadczenia usług zdrowotnych w ramach NFZ – jeśli
dotyczy (dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia),
- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
projektu oraz w okresie trwałości (dot. EFRR).

na cele realizacji

- Oświadczenie prowadzenia biura projektu na terenie województwa śląskiego
przez cały okres realizacji projektu (oświadczenie zawarte w treści wniosku o
dofinansowanie, dotyczy EFRR i EFS).
We wszystkich powyższych przypadkach na etapie ostatecznego rozliczania
projektu wnioskodawcy składaliby dokumenty potwierdzające, że zobowiązania
podjęte w formie oświadczeń na etapie aplikowania o wsparcie zostały spełnione.
 Wprowadzenie do treści regulaminów wyraźnej informacji nie tylko o
ewentualnej odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń
(co jest już zawarte w treści wniosku o dofinansowanie), ale także o
podejmowaniu przez instytucje wdrażające, na etapie działań kontrolnych w
trakcie i po zakończeniu projektu, działań kontrolnych odnoszących się do
zobowiązań podejmowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie w
formie oświadczenia.
 Wprowadzenie jednego dokumentu obejmującego – w formie punktów –
wszystkie wymagane w danym naborze oświadczenia zamiast odrębnych
dokumentów dla poszczególnych oświadczeń.
 Rozważenie przesunięcia na etap podpisywania umowy wybranych załączników
do wniosku o dofinansowanie (dot. EFRR): statut lub inny dokument
potwierdzający formę prawną projektodawcy; umowa (porozumienia lub innego
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

dokumentu) zawarta między partnerem wiodącym i partnerami dla projektów
realizowanych w partnerstwie; decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków
prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli
dotyczy).
 W dalszej perspektywie i w przypadku skuteczności powyższych rozwiązań –
rozważenie poszerzenia obszarów, w których oświadczenia mogą zastępować
inne dokumenty.
8.

9.

W toku analizy całości
materiału
empirycznego
dotyczącego
dostępności i treści
dokumentacji
konkursowej
(ze
szczególnym
uwzględnieniem
ogłoszenia o naborze
i
regulaminu
konkursu)
nie
stwierdzono błędów
lub
braków
o
charakterze
podstawowym
i
zagrażającym
prawidłowemu
przebiegowi procesu
oceny. (s. 41-43)

Należy
wprowadzić
określone
modyfikacje
i
usprawnienia
w
aspekcie dostępności
i treści dokumentacji
konkursowej. (s. 43)

Jednym z głównych
problemów
i
ograniczeń
dotyczących
funkcjonowania
systemu wyboru i
oceny projektów w
kontekście sposobu
organizacji
i
sprawności realizacji
procesu oceny jest

Należy podejmować
sukcesywne działania
zorientowane na: (a)
skrócenie
czasu
trwania
procesu
oceny formalnej i
merytorycznej,
(b)
ograniczenie
skali
zmienności
rzeczywistego czasu
trwania
procesu



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Uspójnienie zakresu merytorycznego, struktury i formatu prezentacji informacji 31 marca 2017
we wszystkich regulaminach naborów obowiązujących w ramach RPO WSL 20142020.

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 Wprowadzenie hiperłączy we wszystkich miejscach, gdzie w treści regulaminu
wspominany jest którykolwiek z załączników (hiperłącze odnosiłoby osobę
czytającą do wspomnianego załącznika).
 Wprowadzenie na stronie internetowej zawierającej informację o ogłoszeniu
naboru tabelarycznego sposobu prezentowania załączników do regulaminu
naboru, gdzie w tabeli prezentowane byłyby: nazwa załącznika, syntetyczny opis
załączonego dokumentu (1 lub 2 zdania), funkcja załącznika / sposób
wykorzystania w prowadzonym naborze.
 Przeorganizowanie sekcji „Często zadawane pytania” na stronie internetowej RPO
WSL 2014-2020, poprzez: wprowadzenie narzędzia przeszukującego zasoby
biblioteki pytań i odpowiedzi z wykorzystaniem słów-kluczy oraz precyzyjną
kategoryzację pytań i odpowiedzi w ramach wyodrębnionych działów
tematycznych.
 Uspójnienie sposobu prezentowania wszelkich zmian w aktualizacji konkursowej
poprzez „ukrywanie” plików nieaktualnych w dodatkowej zakładce, której
zawartość użytkownik witryny internetowej mógłby rozwijać w celu
ewentualnego zapoznania się z nią.


IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Wyeliminowanie możliwości wnoszenia przez projektodawców o wydłużenie 30 czerwca 2017
pierwotnego terminu składania wyjaśnień do treści wniosku.
 Uwzględnianie zasobów innych komórek organizacyjnych w procesie planowania
realizacji zadań związanych z procesem oceny.
 Uspójnienie wszystkich regulaminów konkursów pod kątem precyzyjnego
informowania wnioskodawców o planowanym przebiegu i ramach czasowych
całego procesu oceny (z jednoczesnym określeniem sposobu szacowania terminu
rozstrzygnięcia konkursu w zależności od liczby złożonych wniosków o
dofinansowanie – przy interwale wynoszącym 50 wniosków, a także
przygotowaniem przykładowego schematu procesu oceny wniosków, dla
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Nr

10.

11.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

długi łączny czas
oceny
złożonych
wniosków
(od
momentu
złożenia
wniosku
do
zakończenia
oceny
merytorycznej). (s. 4548)

oceny
(względem
czasu
pierwotnie
planowanego
i
ogłoszonego). (s. 48)

Prowadzony system
naboru i oceny jakości
pracy
ekspertów
oceniających składane
wnioski
o
dofinansowanie
nie
gwarantuje w pełni
skutecznej weryfikacji
przygotowania
merytorycznego
ekspertów oraz nie
zapewnia
pełnej
oceny efektów ich
pracy w charakterze
osób zajmujących się
oceną merytoryczną
projektów. (s. 48-49)

W celu zapewnienia
odpowiedniego
przygotowania
merytorycznego
ekspertów,
które
przekłada
się
na
późniejszą
jakość
wykonywanej przez
nich pracy, należy
wprowadzić
odpowiednie
modyfikacje
do
sposobu naboru i
oceny
pracy
ekspertów,
co
wzmocniłoby
użyteczność
i
skuteczność modelu
akredytacyjnego,
który
obejmowałby
także wprowadzenie
dodatkowych
sposobów
podnoszenia
kwalifikacji ekspertów
i
zapewnienia
wysokiej jakości ich
pracy. (s. 49)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Jednym z przejawów Dla
zwiększenia
sygnalizowanej niskiej użyteczności
oceny
(a
przynajmniej dokonywanej
przez



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

założonej liczby złożonych wniosków), przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż w
uzasadnionych przypadkach tak oszacowany termin może ulec zmianie.

 Doprecyzowanie kryteriów oceny jakości pracy ekspertów poprzez wprowadzenie 31 marca 2017
kryteriów:

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

- terminowości (jako kryterium ocenianego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”)
- rzetelności (które oceniane byłoby punktowo i które należałoby
zoperacjonalizować za pomocą kryteriów szczegółowych dotyczących przede
wszystkim dwóch kwestii: poprawność merytoryczna oceny oraz stopień
szczegółowości uzasadnień oceny w przypadku ich występowania.
 Wprowadzenie ujednoliconej karty oceny ekspertów.
 Organizacja szkoleń dla ekspertów w formule sesji warsztatowych, w ramach
których prowadzone byłyby symulacje oceny wniosków.
 Organizacja spotkań lub zdalnych konsultacji (np. w formie telekonferencji)
wszystkich członków KOP w czasie trwania oceny wniosków (po dokonaniu oceny
pierwszych kilku wniosków), których celem byłaby wymiana doświadczeń i
spostrzeżeń dotyczących bieżącego naboru i pojawiających się problemów i
wątpliwości.
 Rozważenie możliwości przeprowadzania bardziej pogłębionych i szczegółowych
form weryfikacji kwalifikacji kandydatów na ekspertów na etapie ich naboru.
 Rozważenie możliwości wydłużenia wymaganego stażu pracy w danej dziedzinie
eksperckiej, np. do okresu 5-letniego, w tym minimum dwuletniego w ostatnich 4
latach.

 Wprowadzenie do kart oceny precyzyjnej informacji dotyczącej sposobu 31 marca 2017
oznaczania przypadków, w których dane kryterium nie dotyczy (z różnych
powodów) konkretnego wniosku (np. poprzez każdorazowe stosowanie wpisu
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Nr

12.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

zróżnicowanej) jakości
pracy ekspertów jest
forma
i
treść
uzasadnień zawartych
w
kartach
oceny
merytorycznej. (s. 5051)

ekspertów
zewnętrznych
w
ramach kart oceny,
które
stanowią
główne
narzędzia
procesu oceny należy
podjąć
określone
działania
zorientowane
na
modyfikację
ich
struktury i zawartości
merytorycznej.
Jednocześnie, w celu
wykorzystania pełnej
użyteczności
kart
oceny należy podjąć
działania dotyczące
poprawy
jakości
informacji
i
uzasadnień
wprowadzanych do
kart
oceny
przez
osoby zajmujące się
oceną merytoryczną.
(s. 51)

W ramach zebranego
materiału
empirycznego
stwierdzić należy, iż
mamy do czynienia z
występowaniem
różnego
rodzaju
uwarunkowań
obniżających
użyteczność
i
sprawność przebiegu
oceny merytorycznej
realizowanej
przez
ekspertów. (s. 51-52)

W celu uniknięcia
problemu
niskiej
jakości
ocen
dokonywanych przez
ekspertów
zewnętrznych,
ale
jednocześnie
–
utrzymania
ich
udziału w procesie
oceny,
należałoby
rozważyć
wprowadzenie
określonych
usprawnień
w
prowadzeniu oceny

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

„Nie dotyczy”, nie zaś wpisywanie wartości „0” (która powinna dotyczyć tylko
przypadków, gdy w wyniku dokonanej oceny nie przyznano punktów), czy też
pozostawianie pustego miejsca w karcie oceny (co sugeruje, że w ogóle nie
dokonywano oceny w odniesieniu dodanego kryterium).
 Akcentowanie w działaniach szkoleniowych i informacyjnych adresowanych do
osób zajmujących się oceną wniosków kwestii właściwego i wyczerpującego
sposobu uzasadnienia dokonywanej oceny.
 Uwzględnienie jakości informacji i uzasadnień wprowadzanych do kart oceny
merytorycznej przez osoby oceniające jako kluczowego elementu weryfikacji ich
pracy, co stanowiłoby element systemu oceny ekspertów.



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Stosowanie w przypadku wszystkich obu funduszy i wszystkich instytucji 30 czerwca 2017
korzystających ze wsparcia eksperckiego procedury losowania na etapie doboru
członków KOP do konkretnego naboru.

Programowa
Operacyjna

–

 W miarę możliwości – przydzielanie w ramach poszczególnych naborów
konkretnych projektów ekspertom w sposób losowy, lecz jednocześnie
uwzględniający typy projektów (co miałoby zastosowanie w przypadku naborów
o jednoznacznie wyodrębnionych typach i umożliwiałoby ekspertom
dokonywanie w ramach swojej oceny analiz porównawczych pomiędzy
przedsięwzięciami o zbliżonym charakterze).
 Wprowadzenie w ramach naborów dotyczących obu funduszy jednolitego
rozwiązania polegającego na możliwości kontaktowania się ekspertów między
sobą w celu osiągnięcia ewentualnego konsensu w przypadku rozbieżności ocen.
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Nr

13.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

zewnętrznych.

eksperckiej. (s. 52)

W
przypadku
identyfikacji i selekcji
projektów
innowacyjnych
kluczową
rolę
odgrywają
kryteria
wyboru projektów, nie
zaś inne elementy
systemu wyboru i
oceny
projektów.
(s. 58-61)

Należy
wprowadzić
rozwiązania
niedotyczące samego
kształtu
kryteriów,
które
miałyby
pozytywny wpływ na
identyfikację
i
selekcję
projektów
innowacyjnych. (s. 61)

Adresat
rekomendacji



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

 Wprowadzenie dodatkowych elementów doprecyzowujących wzór opinii o 31 marca 2017
innowacyjności, tj. przede wszystkim zobowiązanie instytucji przygotowującej
opinię o innowacyjności do: (a) dokonywania porównań pomiędzy opiniowaną
technologią / produktem a innymi technologiami / produktami w oparciu
parametry techniczne poddające się obiektywnemu pomiarowi lub istotne cechy
funkcjonalne, (b) wskazania głównych planowanych rezultatów wdrożenia
innowacji, z jednoczesnym wykazaniem ich istotności dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa / przebiegu określonego procesu oraz wykazaniem przewagi
opiniowanej technologii / produktu w zakresie uzyskania tych rezultatów nad
innymi dostępnymi na rynku technologiami / produktami.

Klasa
rekomendacji

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 Rozważenie wykorzystania formuły panelowej (panel członków KOP) do oceny
innowacyjności, szczególnie w przypadku naborów przewidujących wysoki
poziom innowacyjności.
 Przeprowadzenie konsultacji w zakresie celowości i możliwości zastosowania
panelu członków KOP do oceny innowacyjności z Referatem Regionalnej Strategii
Innowacji, szczególnie w aspekcie włączenia ich w taki model oceny i oceny
zgodności proponowanego sposobu oceny ze stosowanymi przez tę jednostkę
rozwiązaniami w obszarze wspierania działalności B+R.

14.

W
oparciu
o
wielowymiarową
analizę
systemu
informatycznego
wspierającego proces
wyboru
i
oceny
projektów stwierdzić
należy,
iż
istnieje
uzasadnienie
dla
wprowadzenia
określonego rodzaju
modyfikacji
i
usprawnień,
które
zwiększą
ogólną
użyteczność
i
przyjazność systemu,
który jednak już teraz
oceniany jest przez
użytkowników raczej
pozytywnie, stanowiąc

Należy podejmować
działania
zorientowane
na
zapewnienie
stabilności
systemu
informatycznego oraz
zwiększenie
użyteczności
i
przyjazności
w
szczegółowych
aspektach
jego
funkcjonowania.
(s. 69)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Weryfikacja przez poszczególne IOK wzoru/wzorów wniosków o dofinansowanie 30 września 2017
pod względem możliwości poszerzenia zakresu procedur walidacyjnych i
ewentualne uwzględnienie w ramach nowej umowy na asystę techniczną
dotyczącą systemu możliwości modyfikacji / wytworzenia nowych wzorów.
 Weryfikacja przez poszczególne IOK wzoru/wzorów wniosków o dofinansowanie
pod względem możliwości poszerzenia zakresu automatyzacji obliczania
podsumowań pozycji budżetowych i ewentualne uwzględnienie w ramach nowej
umowy na asystę techniczną dotyczącą systemu możliwości modyfikacji /
wytworzenia nowych wzorów.
 Wprowadzenie możliwości eksportu danych z wniosku do określonego formatu
pliku w wersji edytowalnej oraz importu danych do określonych pól wniosku z
plików zewnętrznych.
 Zwiększenie przejrzystości prezentacji harmonogramu projektu.
 Wprowadzenie w systemie zakładki „Pomoc” oraz „Kontakt” zawierającej
informację o możliwości zgłaszania ewentualnych problemów technicznych pod
istniejącym adresem poczty elektronicznej: lsi@slaskie.pl.
 Poszerzenie możliwości kopiowania informacji z wniosków o dofinansowanie
pomiędzy różnymi projektami ponad obecnie istniejce obecnie rozwiązanie
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

element
wsparcia
procesu
aplikacyjnego. (s. 6469)

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

ręcznego kopiowania informacji z wygenerowanego dokumentu w formacie .pdf.
 Rozważenie wprowadzenia w ramach kolejnej umowy dotyczącej asysty
technicznej kwestii dostosowania systemu do potrzeb osób słabo widzących.
 Uproszczenie list rozwijanych.
 Wprowadzenie możliwości przeszukiwania całości treści wniosku.
 Rozważenie możliwości testowania nowowprowadzanych funkcjonalności przez
wnioskodawców (przynajmniej w ramach części wdrożeń).

15.

Eksperci
oceniający
wniosek w przypadku
którego
wnoszony
jest
protest,
nie
otrzymują informacji
o
wyniku
jego
rozpatrzenia,
ani
nawet samym fakcie
jego
wniesienia.
(s. 72)

Należy
rozważyć
wprowadzenie
mechanizmu
powiadamiania
ekspertów o fakcie
wniesienia protestu w
odniesieniu
do
ocenianego
przez
nich projektu oraz
jego wyniku (dotyczy
przypadków,
gdy
protest
został
rozpatrzony
pozytywnie). (s. 72)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

16.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów formalnych
dotyczących naborów
w
ramach
EFRR
prowadzonych przez
IZ. (s. 75)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
formalnych
dotyczących naborów
w
ramach
EFRR
prowadzonych przez
IZ. (s. 75)



IZ RPO WSL

17.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów formalnych

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Przekazywanie – po zakończeniu całości procedury odwoławczej – ekspertom 31 marca 2017
pierwotnie oceniającym wniosek wobec którego wniesiono protest informacji o
wyniku jego rozpatrzenia, w przypadku gdy protest został rozpatrzony
pozytywnie.

Programowa
Operacyjna

–

 W kryterium dotyczącym formy wniesienia wniosku o dofinansowanie usunięcie 30 czerwca 2017
elementu definicji: „Wniosek o dofinansowanie projektu został przygotowany i
złożony zgodnie z wymogami regulaminu”.

Programowa
Operacyjna

–

 Usunięcie kryterium: „Wnioskodawca deklaruje realizację projektu zgodnie z 30 czerwca 2017
obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi” (Działanie 1.2 Badania, rozwój i
innowacje w przedsiębiorstwach, 3.2 Innowacje w MŚP, 3.3 Technologie
informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej).

Programowa
Operacyjna

–

 Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do treści Instrukcji Wykonawczych,
które określałyby szczegółowo tryb przekazywania tego rodzaju informacji
ekspertom.

 W ramach kryterium dotyczącym formy wniesienia wniosku o dofinansowanie
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Nr

18.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

dotyczących naborów
w
ramach
EFRR
prowadzonych przez
ŚCP. (s. 75)

optymalizację
katalogu
kryteriów
formalnych
dotyczących naborów
w
ramach
EFRR
prowadzonych przez
ŚCP. (s. 76)

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów formalnych
dotyczących naborów
w ramach EFS. (s. 76)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
formalnych
dotyczących naborów
w ramach EFS. (s. 76)

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

usunięcie elementu definicji: „Wniosek o dofinansowanie projektu został
przygotowany i złożony zgodnie z wymogami regulaminu” (Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB).
 Usunięcie kryterium: „Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków
EFS (jeśli dotyczy)” (Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB). (rekomendacja aktualna w
przypadku
wdrożenia
rekomendacji
dotyczących
zagadnienia
komplementarności)


IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Modyfikacja kryterium „Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał 30 czerwca 2017
finansowy” poprzez następujące działania:

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

- Weryfikacja sumy bilansowej lub rocznego obrotu lidera i partnera w relacji do
rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego naboru oraz
realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu, z
uwzględnieniem stopnia partycypacji finansowej lidera w tych projektach (tj.
wartości finansowej zadań realizowanych w tych projektach, nie zaś ogólnej
wartości finansowej tych projektów).
- W przypadku występowania instytucjonalnej możliwości tego rodzaju działania –
weryfikacja sumy bilansowej lub rocznego obrotu lidera i partnera w relacji do
rocznych wydatków w projektach złożonych przez lidera projektu w ramach EFS i
EFRR w całym RPO WSL, a nie jego części dotyczącej tylko instytucji, której
dotyczy określony nabór (co oznacza, że sposób dokonywania weryfikacji byłby
tożsamy z obecną metodyką weryfikacji, poszerzony byłby natomiast jej zakres,
bez ograniczania się tylko do naborów prowadzonych przez instytucję, która
prowadzi nabór, którego dotyczy dany wniosek).
- Poszerzenie zakresu weryfikowanych parametrów o wskaźnik zadłużenia
wnioskodawcy.

19.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
ogólnych
kryteriów
merytorycznych
i
dodatkowych
w
ramach EFRR. (s. 7980)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
ogólnych
kryteriów
merytorycznych
i
dodatkowych
w
ramach EFRR. (s. 80)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Rezygnacja z kryteriów dodatkowych poprzez: (a) włączenie kryteriów 30 czerwca 2017
sektorowych do kryteriów specyficznych dla wybranych Działań, (b) rozważenie
włączenia kryteriów horyzontalnych do kryteriów ogólnych lub kryteriów
specyficznych dla wybranych Działań (z wyłączeniem kryteriów, które już
obowiązują w ramach kryteriów specyficznych – dotyczy kryteriów, które są
zdublowane w kryteriach dodatkowych i specyficznych).
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Nr

20.

21.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
ogólnych
kryteriów
merytorycznych i w
ramach EFS. (s. 80-82)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
ogólnych
kryteriów
merytorycznych
w
ramach
EFS.
Dodatkowo, zarówno
w
prowadzonych
działaniach
informacyjnoszkoleniowych, jak i w
dokumentacji
konkursowej należy w
sposób szczegółowy i
bazujący na „dobrych
i złych praktykach” z
konkretnych
wniosków, wyjaśniać
kwestie związane z
kryteriami
dotyczącymi realizacji
zasad horyzontalnych.
(s. 82)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
optymalizujące
katalog
ogólnych
kryteriów zgodności
ze Strategią ZIT/RIT.
(s. 84)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów zgodności
ze Strategią ZIT/RIT.
(s. 82-84)

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego prowadzenia biura projektu na terenie 30 czerwca 2017
województwa śląskiego w taki sposób, by było ono powiązane z obszarem
realizacji projektu (z wyłączeniem sytuacji realizowania projektu na terenie
powiatu ziemskiego przez podmiot z miasta mającego status powiatu
grodzkiego sąsiadującego z danym powiatem ziemskim) oraz gwarantowało w
czasie trwania projektu określoną liczbę godzin w przedziale miesięcznym /
tygodniowym, w którym możliwy jest kontakt uczestników projektu z jego kadrą.

Klasa
rekomendacji
Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego skierowania projektu do grup
docelowych z obszaru województwa śląskiego poprzez wskazanie, iż w przypadku
podmiotów innych niż osoby fizyczne wsparcie musi być skierowane do jednostki
organizacyjnej na obszarze województwa śląskiego.
 Zwiększenie liczby punktów w ramach kryterium dotyczącego adekwatności celu
projektu do zdiagnozowanych problemów (z obecnych 3 do co najmniej 6
punktów).
 Zmiana nazwy kryterium dotyczącego grupy docelowej na: „Czy w sposób
prawidłowy opisano grupę docelową i sposób jej rekrutacji?”.
 W ramach kryterium dotyczącego potencjału kadrowego / merytorycznego –
wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia, iż w realizacji określonych zadań
merytorycznych w projekcie będzie brać udział wskazana kadra lub osoby o
tożsamych kwalifikacjach i doświadczeniu (chodzi w tym przypadku o
zapewnienie, że w przypadku zmiany kadry realizującej zadania merytoryczne
nowy personel będzie dysponował takim samym przygotowaniem i
doświadczeniem).
 Szczegółowe i bazujące na „dobrych i złych praktykach” wyjaśnianie kwestii
dotyczących kryteriów horyzontalnych, zarówno w prowadzonych działaniach
informacyjno-szkoleniowych, jak i w dokumentacji konkursowej (przede
wszystkim poprzez wskazywanie przykładowych – najbardziej typowych,
najczęściej występujących – sytuacji, w których kryterium to jest spełnione /
niespełnione).
 Objęcie kryterium dotyczącym stopnia realizacji celów Strategii ZIT/RIT także 30 czerwca 2017
projektów finansowanych z EFS, które objęte są formułą ZIT/RIT.

138

138

EWALUACJA SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Nr

22.

23.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

W ramach ostatniej
aktualizacji kryteriów
wyboru
projektów
wprowadzono
(dla
wybranych Działań /
Poddziałań)
nowy
etap oceny – ocenę
strategiczną
wykorzystującą
kryteria horyzontalne.
(s. 84-85)

Na
podstawie IZ RPO WSL
wyników
pilotażu
oceny
strategicznej
planowanego na rok
2017 należy dokonać
analizy tego sposobu
oceny,
także
w
kontekście
poszerzenia
jej
zakresu. (s. 85)

 Uzależnienie ostatecznej oceny celowości wprowadzenia
strategicznej od przebiegu pilotażu planowanego na rok 2017.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
I
Nowoczesna
gospodarka. (s. 85)

Należy
podjąć
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
I
Nowoczesna
gospodarka. (s. 85)

 Modyfikacja kryterium dotyczącego oceny poziomu innowacyjności rezultatów 30 czerwca 2017
projektu poprzez wyodrębnienie dwóch kryteriów jednoznacznych pod
względem zakresu: „Poziom innowacyjności rezultatów projektu” i „Nowe
możliwości w zakresie badań w wyniku realizacji inwestycji” Działanie 1.2 Badania,
rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach);



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

etapu

oceny 31 grudnia 2017

Klasa
rekomendacji
Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 W przypadku pozytywnego wyniku pilotażu – rozważenie poszerzenia zakresu
przedmiotowego panelu KOP także o inne kryteria wyboru projektów w ramach
Działań/Poddziałań, w których odbywa się on na potrzeby oceny strategicznej.

 Uwzględnienie w zastosowanych formach transferu wiedzy kwestii ich
adekwatności do specyfiki grupy docelowej (Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB);
 Rozważenie wprowadzenia kryterium dotyczącego planu wykorzystania /
utrzymania efektów projektu, zwiększającego szansę na zapewnienie trwałości
rezultatów; kryterium punktowe; możliwa do uzyskania liczba punktów: 0-4,
waga: 1.
W przypadku braku planu wykorzystania / utrzymania efektów projektu,
zwiększającego szansę na zapewnienie trwałości rezultatów przyznawane byłoby
0 punktów. W przypadku przedstawienia takiego planu oceniane byłyby zawarte
w nim działania, przede wszystkim pod kątem zapewnienia trwałości rezultatów
projektu, po jego zakończeniu. Ocena przedłożonego planu byłaby
przeprowadzana z uwzględnieniem takich aspektów oceny jak: adekwatność
zaplanowanych działań do specyfiki efektów projektu, ich wykonalność, realność
osiągnięcia zaplanowanych celów w zakresie trwałości wykorzystania efektów
projektu. Maksymalna ocena przyznawana byłaby w sytuacji braku zastrzeżeń
osoby oceniającej do przedłożonego planu w odniesieniu do wymienionych
powyżej aspektów.

24.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na

 Uspójnienie nazewnictwa i sposobu definiowania kryteriów obowiązujących w 30 czerwca 2017
obu typach projektów (dotyczy kryteriów: Interoperacyjność i kompatybilność
zastosowanych rozwiązań oraz Bezpieczeństwo przetwarzania danych;
 Zwiększenie skuteczności weryfikacji spełniania kryterium: Realizacja projektu
zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania poprzez zobowiązanie wnioskodawcy
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Nr

Wniosek

specyficznych
Priorytetowej
Cyfrowe
(Działanie
Wsparcie
cyfrowych
publicznych).
86)

25.

26.

w Osi
II
Śląskie
2.1
rozwoju
usług
(s. 85-

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
II
Cyfrowe
Śląskie
(Działanie
2.1
Wsparcie
rozwoju
cyfrowych
usług
publicznych). (s. 86)

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

do potwierdzenia, czy dysponuje zasobami kadrowymi o kwalifikacjach
umożliwiających realizację projektu zgodnie z przyjętą metodyką;
 Rozważenie wprowadzenia kryterium Zgodność sposobu realizacji usług
świadczonych w ramach projektu z dobrymi praktykami ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) (kryterium 0/1);
 Rozważenie wprowadzenia kryterium Projekt przewiduje adekwatne działania
informacyjno – promocyjne; kryterium punktowe; możliwa do uzyskania liczba
punktów: 0-4, waga: 1.
W przypadku braku zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych
przyznawane byłoby 0 punktów. W przypadku przedstawienia planu dla tego
rodzaju działań byłby on oceniany, przede wszystkim pod kątem adekwatności
zaplanowanych działań wobec przedmiotu projektu oraz grupy docelowej do
której adresowane są rezultaty projektu oraz różnorodności i kompleksowości
planowanych
działań
informacyjno-promocyjnych.
Maksymalna
ocena
przyznawana byłaby w sytuacji braku zastrzeżeń osoby oceniającej do
przedłożonego planu działań informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do
wymienionych powyżej aspektów, także z uwzględnieniem racjonalności
planowanych działań, tj. skali zaplanowanych efektów w kontekście
zaangażowanych zasobów.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
III
Konkurencyjność
MŚP. (s. 87-88)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
III
Konkurencyjność
MŚP. (s. 88)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
IV
Efektywność

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi

 W przypadku oceny punktowej innowacyjności projektu – zwiększenie znaczenia 30 czerwca 2017
punktowego innowacji o najwyższym stopniu poprzez wprowadzenie
czteropunktowych interwałów w ocenie (Działanie 3.2 Innowacje w MŚP).

Programowa
Operacyjna

–

 Zawarcie w opisie kryteriów wyboru projektów przykładowych symulacji 30 czerwca 2017
dotyczących wyliczania wartości kryteriów dotyczących efektywności kosztowej
redukcji zanieczyszczeń, co pozwoliłoby ograniczyć problem trudności ze
zrozumieniem przez wnioskodawców tego kryterium (Działanie 4.1 Odnawialne
źródła energii, 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.4 Wysokosprawna kogeneracja);

Programowa
Operacyjna

–

 W przypadku kryterium: Stopień powiązania z dokumentami o charakterze
planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy
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Nr

27.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

energetyczna,
odnawialne
źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna. (s. 8890)

Priorytetowej
IV
Efektywność
energetyczna,
odnawialne
źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna. (s. 90)

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
V
Ochrona środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów. (s. 90-91)

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
V
Ochrona środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów. (s. 91)

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

efektywności energetycznej należy uwzględnić możliwość przyznania punktów w
sytuacji wpisywania się projektu w ogólne cele strategii lokalnej lub regionalnej
(przy odpowiednim uzasadnieniu ze strony wnioskodawcy) (wszystkie Działania).

 Rozważenie wprowadzenia kryterium Zasięg oddziaływania projektu – kryterium, 30 grudnia 2017
które premiuje przedsięwzięcia o dużym zasięgu oddziaływania (wykraczającym
poza obszar powiatu) (Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych);
kryterium punktowe; możliwa do uzyskania liczba punktów: 0-4, waga: 1.
Punkty przyznawane byłyby w zależności
oddziaływania projektu w następujący sposób:

od

deklarowanego

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

zasięgu

- oddziaływanie obejmujące 1 powiat – 0 pkt.,
- oddziaływanie obejmujące 2 powiaty – 1 pkt.,
- oddziaływanie obejmujące 3 powiaty – 2 pkt.,
- oddziaływanie obejmujące 4 powiaty – 3 pkt.,
- oddziaływanie obejmujące 5 i więcej powiatów – 4 pkt.
 Rozważenie wprowadzenia kryterium: Efektywne zarządzanie systemem
wodociągowym /
kanalizacyjnym – kryterium premiuje przedsięwzięcia
obejmujące wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi lub/i zapewnienie oszczędności wody w tym poprzez
zapobieganie stratom wody w sieci wodociągowej (w przypadku realizacji
inwestycji związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia w wodę);
kryterium punktowe, które pozwala premiować przedsięwzięcia zapewniające
efektywne wykorzystywanie systemu wodociągowego / kanalizacyjnego po
zakończeniu realizacji projektu (Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa);
kryterium punktowe; możliwa do uzyskania liczba punktów: 0-4, waga: 1.
Punkty przyznawane byłyby w następujący sposób:
- brak rozwiązań w zakresie wdrożenia systemu zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi lub zapewniającego oszczędność wody – 0 pkt.,
- 1 rozwiązanie w zakresie wdrożenia systemu zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi lub zapewniającego oszczędność wody – 2 pkt.,
- 2 i więcej rozwiązań w zakresie wdrożenia systemu zarządzania sieciami
wodno-kanalizacyjnymi lub zapewniającego oszczędność wody – 4 pkt.

28.

W
toku
analizy Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
zidentyfikowane
możliwe
do

 Doprecyzowanie poszczególnych elementów kryterium spójności z docelowym 30 czerwca 2017
układem drogowym (w szczególności zapewnienie rozłączności podkryteriów
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Nr

29.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
VI
Transport. (s. 91-92)

wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
specyficznych w Osi
Priorytetowej
VI
Transport. (s. 92)

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
VII
Regionalny
rynek
pracy. (s. 92-98)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
VII
Regionalny
rynek
pracy. (s. 98)

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

oraz rezygnacja z podkryterium dotyczącego wpływu w sposób znaczący na
rozwój gospodarczy regionu, które jest szczególnie niejednoznaczne) (Działanie
6.1 Drogi wojewódzkie);
 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego spójności z docelowym układem
drogowym w przypadku tych elementów, które są najniżej punktowane i
posługują się tylko ogólnym terminem „spójność” poprzez uzupełnienie definicji
spójności i nadanie jej brzmienia: „Projekt spójny z docelowym układem
drogowym to taki, którego realizacja w sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia
efekty innego projektu realizowanego na szczeblu regionalnym/ krajowym
przyczyniając się do uzyskania nowych rezultatów lub zwiększenia skali rezultatów
wytworzonych przez inne projekty”.


IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego kompleksowości wsparcia, by w sposób 30 czerwca 2017
jednoznaczny wskazać, że kompleksowość realizowana być powinna na poziomie
całego projektu, a nie poszczególnych uczestników, tzn., że dostępność
różnorodnych form wsparcia zapewniona jest na poziomie projektu dla
wszystkich uczestników, ale konkretny uczestnik niekoniecznie musi być
obejmowany wsparciem kompleksowym, jeśli jego sytuacja takiej
kompleksowości nie wymaga (Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia –
konkurs, 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - OSI Bytom, 7.4.2 Outplacement konkurs, 7.4.2 Outplacement - OSI Bytom);

Programowa
Operacyjna

–

 Zwiększenie skuteczności kryterium dotyczącego przyczyniania się do realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i
Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020
poprzez zmianę zapisu o spełnieniu kryterium w przypadku zadeklarowania
zgodności z ww. dokumentami na zapis o spełnieniu kryterium w przypadku
rzeczywistej (ocenianej na etapie oceny merytorycznej) zgodności z ww.
dokumentami – takie rozwiązanie oznacza, że punkty w ramach niniejszego
kryterium nie były przyznawane za „deklarowane” przyczynianie się do realizacji
ww. dokumentów, ale wyłącznie za potwierdzone przez osobę oceniającą
przyczynianie się do realizacji ww. dokumentów, bez względu na deklarację
wnioskodawcy; wnioskodawca byłby zobowiązany do podania szczegółowego
opisu oddziaływania swojego projektu na realizację wskazanych dokumentów
strategicznych, a osoba oceniająca dokonywałaby oceny wiarygodności tego
opisu i realności faktycznego wpływu projektu na realizację wskazanych
dokumentów – przedmiotem oceny byłaby więc nie sama deklaracja wpływu na
realizację dokumentów strategicznych, ale uzasadnienie deklarowanego wpływu);
zwiększenie liczby punktów za spełnienie niniejszego kryterium przy utrzymaniu
warunku, iż wszystkie nowopowstałe firmy będą branżowo zgodne z Programem
Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego lub utrzymanie dotychczasowej liczby
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

punktów przy założeniu o określonym odsetku tego rodzaju firm (Poddziałanie
7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs);
 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego prowadzenia biura projektu na obszarze
OSI Bytom w taki sposób, by gwarantowało w czasie trwania projektu określoną
liczbę godzin w przedziale miesięcznym / tygodniowym, w którym możliwy jest
kontakt uczestników projektu z jego kadrą (Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności
do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnieni - OSI
Bytom, 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - OSI Bytom, 7.4.2 Outplacement - OSI
Bytom).
30.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
VIII
Regionalne
kadry
gospodarki opartej na
wiedzy. (s. 98-100)

Należy
podjąć
–
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
VIII
Regionalne
kadry
gospodarki opartej na
wiedzy. (s. 100)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego objęcia wsparciem dzieci z 30 czerwca 2017
niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3, poprzez jednoznaczne wskazanie, czy rzeczone zwiększenie
dotyczy wszystkich dzieci, czy tylko dzieci z niepełnosprawnościami (Poddziałanie
8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –
konkurs, 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
– ZIT, 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –
RIT);

Programowa
Operacyjna

–

 Aktualizacja kryterium: Czy Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług rozwojowych
zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych
i zweryfikowane wstępnie przez Administratora RUR? zgodnie z obowiązującym
nazewnictwem, tj. zastąpienie terminu Rejestr Usług Rozwojowych terminem
Baza Usług Rozwojowych (Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs, 8.2.3 Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - OSI
Bytom, 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa - ZIT, 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w
zakresie rozwoju przedsiębiorstwa -RIT);
 Rozważenie wprowadzenia kryterium Realizacja wsparcia również w godzinach
popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę, które zwiększa
dostępność wsparcia (badań) dla osób pracujących (Poddziałanie 8.3.1
Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki
zdrowotnej – ZIT, 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie
właściwej opieki zdrowotnej – konkurs) Kryterium punktowe przyznawane wg
następującego schematu: 1 punkt za realizację wsparcia w godzinach
popołudniowych i wieczornych, 1 punkt za realizację wsparcia w sobotę lub w
niedzielę. Łączna liczba możliwych punktów do zdobycia: 2.
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Nr

31.

32.

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
IX
Włączenie społeczne.
(s. 100-106)

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
IX
Włączenie społeczne.
(s. 106)

 Modyfikacja sposobu weryfikacji kryterium dotyczącego udzielania kompleksowej 30 czerwca 2017
pomocy dla rodzin z podobnymi problemami poprzez wprowadzenie możliwości
różnicowania liczby punktów przyznanych w ramach tego kryterium
(Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI);

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
X
Rewitalizacja
oraz
infrastruktura
społeczna
i
zdrowotna. (s. 106107)

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
X
Rewitalizacja
oraz
infrastruktura
społeczna
i
zdrowotna. (s. 107)

 Usunięcie kryterium Średnia powierzchnia nowych mieszkań i kontrolowanie 30 czerwca 2017
powierzchni powstających mieszkań wyłącznie poprzez kryterium uwzględniające
w ocenie powierzchni kwestię liczby zamieszkujących osób: Średnia powierzchnia
nowych mieszkań, która będzie przypadać na jedną osobę (Działanie 10.2 –
Mieszkania);

Klasa
rekomendacji
Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

Programowa
Operacyjna

–

 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego wspierania zatrudnienia osób
wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów
poprawczych i innych tego typu placówek będących uczestnikami projektów w
ramach Działań 9.1 Aktywna integracja. oraz 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, poprzez określenie ocenianych i uznawanych form
wsparcia oraz określenie skali tego wsparcia (liczba osób z tej kategorii lub ich
udział w ogólnej populacji osób wspieranych przez projektodawcę).

 Doprecyzowanie kryterium Dostępność komunikacyjna usług o charakterze
społecznym z miejsc, w których powstały lokale socjalne/chronione/wspomagane
poprzez zdefiniowanie terminu „usługa o charakterze społecznym” lub
przedstawienie wykazu uznawanych w ocenie usług (Działanie 10.2 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społecznych – Mieszkania);
 W przypadku kryterium Efektywność docierania do grup defaworyzowanych –
monitorowanie w odniesieniu do projektów dofinansowanych we wcześniejszych
naborach realizacji wskaźnika rezultatu dla Działania „Liczba osób korzystających
ze wspartej infrastruktury”, a w przypadku zidentyfikowanych trudności z
realizacją tego wskaźnika na poziomie Programu – rezygnacja w kolejnych
naborach ze wskazanego kryterium, które premiuje projekty w ośrodkach
miejskich o mniejszej liczebności grupy docelowej (Działanie 10.2 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społecznych - CUS);
 Doprecyzowanie kryterium dotyczącego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
poprzez wskazanie, że przedmiotem oceny jest zadeklarowany efekt w postaci
poprawy bezpieczeństwa oraz adekwatność zaplanowanych w tym celu działań, z
uwzględnieniem realności przyczynienia się tych działań do faktycznej poprawy
bezpieczeństwa (Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych).

33.

W
toku
analizy Należy
podjąć
–
zidentyfikowane
możliwe
do



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Rozważenie wprowadzenia kryterium: Projekt zakłada stworzenie nowych lub 30 czerwca 2017
doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego.
(s. 107-115)

wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego.
(s. 115)

34.

W
toku
analizy
zidentyfikowane
zostały
określone
problemy dotyczące
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
XII
Infrastruktura
edukacyjna. (s. 115117)

Należy
podjąć
– IZ RPO WSL
możliwe
do
wdrożenia i użyteczne
–
działania
zorientowane
na
optymalizację
katalogu
kryteriów
szczegółowych w Osi
Priorytetowej
XII
Infrastruktura
edukacyjna. (s. 117)

 Doprecyzowanie kryterium Wpływ projektu na wzrost upowszechnienia 30 czerwca 2017
edukacyjnego wśród dzieci 3-4 letnich, by nie budził wątpliwości fakt, czy
przedmiotem analizy jest sytuacja w obrębie przedszkola, czy całego obszaru
referencyjnego (miasta, gminy, dzielnicy) (Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia
zawodowego);

35.

W
ramach
poszczególnych
naborów, w których
stosowane
jest
kryterium
komplementarności
sposób
jego
rozumienia
jest
zróżnicowany. (s. 118121)

Należy
dążyć
do
uspójnienia definicji i
sposobu
pomiaru
komplementarności
we
wszystkich
naborach, w których
jest stosowane to
kryterium
w celu
zapewnienia
skutecznej
identyfikacji i selekcji
projektów
komplementarnych.
(s. 121)

 Przyjęcie ogólnoprogramowej definicji komplementarności: Komplementarność to  30
września  Programowa –
stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie
2017
Operacyjna
działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego
(punktory 1-3)
(Punktor 1-3)
samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym  31
grudnia  Programowa –
stopniu w przypadku niewystępowania komplementarności.
2018 (punktor
Strategiczna
 Dopuszczanie na poziomie weryfikacji komplementarności jej następujących
4)
(punktor 4)
wariantów:
rodzaj:
przestrzenna/geograficzna,
rzeczowa/przedmiotowa,
funkcjonalna;
zasięg
programowo-funduszowy:
międzyprogramowa
/
międzyfunduszowa – wewnątrzprogramowa / wewnątrzfunduszowa; zasięg
czasowy: międzyokresowa, jednookresowa.

placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ prowadzący i
dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego
organu. Kryterium punktowe premiujące te projekty, w których możliwość
wykorzystania efektów projektu nie ogranicza się do jednej placówki organu
prowadzącego. Liczba punktów przyznawanych za spełnienie kryterium: 2
(Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów).



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

Programowa
Operacyjna

–

 Przyjęcie, że za projekty komplementarne mogą zostać uznane projekty
realizowane w dowolnym okresie czasu, w przypadku ich rzeczywistego
powiązania.
 Upowszechnianie wśród wnioskodawców informacji dotyczących możliwych
sposobów zapewnienia wymaganej komplementarności pomiędzy projektami
finansowanymi z EFS i EFRR.
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

 Rozważenie, czy w przypadku powiązań EFRR/EFS nie należałoby weryfikować nie
tyle
powiązań
międzyfunduszowych,
co
funkcjonalnych,
tzn.
że
komplementarność zachodzić mogłaby także np. pomiędzy przedsięwzięciem z
EFRR a przedsięwzięciem, które nie jest finansowane z EFS, ale jego charakter i
cele jest tożsamy z działaniami, które mogą być finansowane ze środków EFS i
których realizacja jest w danym przypadku wymagana do potwierdzenia
komplementarności (mielibyśmy więc do czynienia z realizacją założenia o
komplementarności pomiędzy EFRR i EFS, ale nie na poziomie formalnych
powiązań pomiędzy konkretnymi projektami realizowanymi w oparciu o
finansowanie z EFRR i EFS, ale o logiczne i/lub tematyczne powiązanie
przedsięwzięć); niezbędnym elementem wdrożenia rekomendacji byłoby
precyzyjne zdefiniowanie działań uznawanych za tożsame z interwencją z EFS
oraz późniejszy monitoring projektodawcy w tym zakresie.
36.

Katalog
kryteriów
wyboru projektów w
RPO
WSL
ocenić
należy jako spójny,
racjonalny
i
kompletny, w toku
badania
zidentyfikowano
jednak
określone
obszary wymagające
szczególnych
usprawnień
o
charakterze
horyzontalnym
(wykraczających poza
daną Oś / Działanie).
(s. 123-126)

Dla
zapewnienia
pełnej użyteczności i
skuteczności
kryteriów
należy
podjąć
działania
niedotyczące
konkretnych
kryteriów, lecz całego
systemu kryteriów i
jego funkcjonowania.
(s. 125-126)



IZ RPO WSL



IP RPO WSL

 Uproszczenie systematyzacji kryteriów wyboru projektów i posługiwanie się tylko 30 grudnia 2017
dwoma etykietami kryteriów: kryteria merytoryczne (dopuszczające i punktowe) i
kryteria formalne (spójne z dwoma etapami oceny), a w przypadku formuły
ZIT/RIT dodatkowo – kryteria zgodności ze Strategią ZIT/RIT bez wprowadzania
dodatkowego nazewnictwa (ogólne, specyficzne, szczegółowe, dostępu,
horyzontalne).

Programowa
Operacyjna

-

 W przypadku kryteriów szczegółowych dotyczących Działań wdrażanych przez
WUP – ograniczenie definicji kryteriów wyłącznie do informacji dotyczących
sposobu rozumienia danego kryterium i jego weryfikacji, bez uwzględniania
rozbudowanych informacji i rozbudowanych danych statystycznych stanowiących
w praktyce uzasadnienie danego kryterium lub po prostu obrazujących sytuację
w obszarze, którego dotyczy kryterium.
 Zwiększenie stopnia wykorzystywania metody analizy porównawczej stosowanej
w ocenie spełniania kryteriów o wysokim poziomie parametryzacji, tj.
dotyczących w szczególności takich kwestii jak: stopień realizacji wskaźników,
stopień realizacji celów, poziom oddziaływania itp. Choć analiza ta nie musi być
prowadzona w formule panelowej, to i tak stanowić będzie kwestię zwiększającą
złożoność i czasochłonność procesu oceny. Z tego względu jej wdrożenie
powinno nastąpić w momencie, gdy słabnąć będzie dynamika wdrażania
Programu (liczba konkursów), a rosnąć będzie znaczenie selekcji określonego
typu projektów.
 Przeprowadzenie pilotażu rozwiązania (w pierwszej kolejności w ramach
wybranego konkursu dotyczącego EFS, ew. w ramach jednego z naborów
przewidujących formułę panelowej oceny strategicznej) polegającego na
wprowadzeniu kryterium „eksperckiej premii punktowej”, co polegałoby na
przyznaniu ekspertom zewnętrznym określonej puli punktowej do swobodnej
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Nr

Wniosek

Powiązana z
wnioskiem
rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
rekomendacji

Klasa
rekomendacji

dyspozycji (przy jednoczesnej konieczności szczegółowego uzasadnienia
przyznania punktów z tej puli). Rozwiązanie to pozwoliłoby na identyfikację i
selekcję projektów niestandardowych, generujących istotną wartość społeczną, w
przypadku których jednak wystandaryzowana procedura oceny jest
niewystarczająca, czy wręcz nieadekwatna. Wprowadzenie tego rozwiązania na
stałe wymagałoby wcześniejszego wprowadzenia zalecanych rozwiązań
dotyczących naboru i oceny jakości pracy ekspertów. Celowym byłoby także
przeprowadzenie konsultacji tego rozwiązania przed jego wprowadzeniem,
przynajmniej z poszczególnych instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie
Programu oraz ekspertami oceniającymi wnioski.

 Przyjęcie założenia odnoszącego się do opracowywania SOPZ dotyczących
przetargów na usługi badań ewaluacyjnych poświęconych RPO, że każdorazowo
do problematyki badań sektorowych o charakterze on-going, oceniających daną
Oś Priorytetową, czy też dane Działanie w ramach RPO WSL 2014-2020
wprowadzona jest kwestia kryteriów wyboru projektów, ze szczególnym
uwzględnieniem badań, których celem jest pomiar efektów wsparcia. Tego
rodzaju badania mają najczęściej charakter sektorowy, co pozwoli na
szczegółową i realizowaną na większych próbach badawczych analizę dotyczącą
określonych kryteriów wyboru projektów. I – co najważniejsze – tego rodzaju
podejście umożliwiłoby zestawienie wyników ewaluacji skuteczności wsparcia z
analizą kryteriów i wyników oceny, co stanowiłoby najbardziej rzetelną
weryfikację skuteczności kryteriów wyboru projektów.
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