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PRAWIDŁOWOŚĆ ROZPLANOWANIA NABORÓW
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liczba planowanych naborów faktyczna liczba rozpoczętych naborów

Liczba planowanych i faktycznie rozpoczętych naborów w trybie 

konkursowym
Rekomendacja 1. W toku analizy 

harmonogramów na kolejne lata 

zidentyfikowano problem 

kumulacji naborów. W 

poprzednich latach kumulacja 

dotyczyła drugiej połowy roku. W 

roku 2017 występuje ona w II 

kwartale.

W świetle opóźnień wynikających 

z koncentracji naborów w jednym 

okresie czasu / kwartale należy 

dążyć do bardziej 

równomiernego rozplanowania 

naborów wniosków na 

przestrzeni roku.

Rekomendacja 2. W przypadku EFS informacje 

zawarte w harmonogramach naborów są 

uzupełniane przez bardziej szczegółowy dokument, 

jakim są Ramowe Plany Działań. Nie są one 

jednak dostępne w dostatecznie przystępny sposób.

Należy podjąć działania upowszechniające 

Ramowe Plany Działań w ramach EFS.



PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ SYSTEMU 

WYBORU I OCENY PROJEKTÓW
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Opinie na temat bezstronności 
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Rekomendacja 3. W ramach oceny systemu wyboru RPO WP 

potwierdzono obowiązywanie procedur i regulacji 

zapewniających przejrzystość, jawność i bezstronność tegoż 

systemu. Jednocześnie jednak zidentyfikowano także pewne 

problemy o charakterze szczegółowym.

Należy położyć większy nacisk na upowszechnianie informacji 

o tym, w jaki sposób realizowane są w ramach naborów 

powyższe zasady. 

W RPO WP 2014-2020 nie ma powszechnie dostępnego 

dokumentu, kompleksowo charakteryzującego system wyboru 

projektów.



OGŁOSZENIE NABORU

Rekomendacja 4. Witryna internetowa RPO WP 

2014-2020 zapewnia dostępność całości 

dokumentacji konkursowej, wymaga jednak 

usprawnień w zakresie wyszukiwania określonych 

informacji.

Należy wprowadzić określone modyfikacje 

dotyczące witryny internetowej RPO WP 2014-

2020.

Ocena dokumentacji konkursowej przez wnioskodawców
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informacji w regulaminie
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EFRR - Oś I

EFRR - Oś II-VI

EFS

Ogółem

bardzo

niska ocena

bardzo

wysoka 

ocena

Znowelizowana Ustawa o 

zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020, nakłada 

na IOK dodatkowe wymogi. 

Osie od I do VI mają bardzo 

zbliżoną do siebie średnią ilość 

załączników – w naborach z 

tych Osi jest ich zwykle około 

10.

Pozostałe trzy Osie (VII, VIII i 

IX) w swoich naborach miały ich 

zwykle około 14.



NABÓR WNIOSKÓW
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Opinie o terminie przeprowadzenia naborów wnioskówRekomendacja 5. Struktura i zawartość 

dokumentacji konkursowej odzwierciedla 

obowiązujące aktualnie wymogi prawne i nie 

generuje znaczących problemów w zapoznawaniu 

się z dokumentacją konkursową i korzystaniu z niej 

w procesie aplikacyjnym, jednak możliwe są pewne 

usprawnienia i modyfikacje.

Należy wprowadzić standard opracowywania 

regulaminów konkursów w ramach RPO WP 

2014-2020, który uwzględniać będzie regulacje 

wynikające z nowelizacji Ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 i wprowadzić inne użyteczne modyfikacje.

Rekomendacja 6. Istotną kwestią dotyczącą 

udostępniania dokumentacji konkursowej są 

ewentualne zmiany wprowadzane do niej. W 

chwili obecnej nie występuje jednolity sposób 

postępowania w tego rodzaju sytuacjach. 

Należy zwiększyć spójność i użyteczność 

sposobu informowania o zmianach 

wprowadzanych do dokumentacji konkursowej. 



OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW
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Rekomendacja 8. Analiza ekspercka oraz 

przeprowadzone badania pierwotne wskazują na 

rozbudowany charakter procedur dotyczących 

procesu oceny i wyboru projektów. 

Należy, w miarę możliwości i bez obniżenia 

rzetelności procesu oceny, dążyć do upraszczania 

wybranych procedur systemu wyboru projektów 

RPO WP 2014-2020.

Rekomendacja 7. Elementem, który może 

niekorzystnie oddziaływać na sprawność procesu 

oceny jest wydłużony cykl decyzyjny w 

instytucjach zaangażowanych w proces 

wdrażania Programu. 

Należy dążyć do możliwie jak najszerszej 

decentralizacji procesów decyzyjnych 

dotyczących funkcjonowania systemu wyboru i 

oceny projektów.



OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW

Rekomendacja 11. Dotychczasowe niekorzystanie 

z ekspertów zewnętrznych w ramach EFS miała 

swoje częściowe źródło w negatywnych 

doświadczeniach z poprzedniego okresu 

finansowania dotyczących jakości pracy 

ekspertów. Z kolei w przypadku EFRR zwracano 

uwagę na dużą rozpiętość jakościową wśród 

ekspertów jeśli chodzi o ich pracę i jej efekty. 

Należy podjąć dodatkowe działania zorientowane na 

weryfikację jakości pracy ekspertów oraz 

usprawnienie współpracy z nimi (także przy 

wykorzystaniu nowych instrumentów przewidzianych 

w nowelizacji Ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020). 

Rekomendacja 10. W chwili obecnej stosowane są 

w ramach RPO WP 2014-2020 zróżnicowane 

metody oceny, które cechuje różny stopień 

użyteczności i sprawności ich przebiegu.

Należy dokonać możliwej i uzasadnionej 

optymalizacji stosowanych obecnie metod 

oceny.

Rekomendacja 9. Rozwiązania zawarte w 

znowelizowanej Ustawie o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–

2020 umożliwiają podejmowanie określonych 

działań upraszczających.

W ramach dostosowywania systemu wyboru 

projektów do nowego stanu prawnego należy 

wykorzystać nowe narzędzia usprawniające 

proces oceny, które wprowadza nowelizacja 

Ustawy o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020.



UŻYTECZNOŚĆ FORMULARZY WNIOSKU                  

O DOFINANSOWANIE
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Rekomendacja 12. 

Nie zidentyfikowano poważnych 

problemów dotyczących samej 

konstrukcji wniosku o dofinansowanie, 

natomiast część wnioskodawców ma 

problem z wypełnieniem wniosku o 

dofinansowanie, a dodatkowo występują 

problemy z jakością informacji 

zawartych we wnioskach o 

dofinansowanie.

Należy podejmować działania 

informacyjne dotyczące 

doprecyzowania oczekiwań IZ/IP w 

zakresie informacji, jakie wnioskodawcy 

powinni zamieszczać w poszczególnych 

polach wniosku o dofinansowanie. 



ZDOLNOŚĆ SYSTEMU DO IDENTYFIKACJI I 

SELEKCJI PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH

Rekomendacja 13. W toku analizy stwierdzono, że 

w ramach poszczególnych naborów, w których 

stosowane jest kryterium komplementarności, 

sposób jego rozumienia jest zróżnicowany i 

wymaga uspójnienia.

W celu uspójnienia definicji i sposobu pomiaru 

komplementarności we wszystkich naborach, w 

których jest stosowane to kryterium w celu 

zapewnienia skutecznej identyfikacji i selekcji 

projektów komplementarnych należy przyjąć jedną 

definicję komplementarności.

Identyfikacja i selekcja określonego rodzaju projektów to przede wszystkim funkcja kryteriów wyboru 

projektów. 

W ramach systemu oceny i wyboru projektów RPO WP 2014-2020 nie zostały wprowadzone rozwiązania 

dedykowane zapewnieniu komplementarności.

Najbardziej funkcjonalnym narzędziem zapewnienia komplementarności byłaby formuła projektów 

zintegrowanych. Alternatywą dla zastosowania tej formuły jest odpowiednie rozplanowanie naborów.

Przede wszystkim, niezbędne jest sformułowanie definicji ogólnej samego terminu „komplementarności” oraz 

jej wprowadzenie do dokumentów programowych. 
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FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH

Należy wyeliminować drobne 

błędy techniczne dotyczące 

funkcjonowania LSI RPO WP.

Rekomendacja 14. System 

informatyczny LSI RPO WP nie 

zawiera krytycznych błędów lub 

braków uniemożliwiających 

efektywne korzystanie z niego na 

etapie aplikowania o wsparcie. 

Zawiera on jednak drobne błędy.

Rekomendacja 15. System 

informatyczny LSI WUP nie 

zawiera krytycznych błędów lub 

braków uniemożliwiających 

efektywne korzystanie z niego na 

etapie aplikowania o wsparcie. 

Zawiera on jednak drobne błędy.



ZALECENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU 

PROJEKTÓW
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Rekomendacja 16. W ramach analizy szczegółowej 

kryteriów wyboru projektów dotyczącej 

poszczególnych naborów zidentyfikowano 

określone problemy odnoszące się do 

wybranych kryteriów wyboru projektów.

Należy – w miarę możliwości – dokonać wdrożenia 

zmian zorientowanych na korektę lub usunięcie 

kryteriów wobec których zidentyfikowano 

wystąpienie określonych problemów.

Rekomendacja 17. W ramach analizy szczegółowej 

kryteriów wyboru projektów zidentyfikowano 

kryteria, których w największym stopniu dotyczy 

problem ich niezrozumiałości wśród 

wnioskodawców. 

Należy podjąć określone działania naprawcze 

dotyczące kryteriów wskazywanych relatywnie 

najczęściej przez wnioskodawców jako kryteria 

niezrozumiałe. 



Nie zidentyfikowano kryteriów, które 

posiadałyby negatywny wpływ na realizację 

celów Programu.

Wśród kryteriów oddziaływujących pozytywnie, 

można wyróżnić dwie kategorie:

 Kryteria posiadające bezpośredni 

pozytywny wpływ (kryteria kierunkujące oraz 

kryteria stymulujące jakość).

 Kryteria posiadające pośredni pozytywny 

wpływ.

Ważnym narzędziem realizacji Ram wykonania 

w wymiarze finansowym są założenia 

dotyczące maksymalnej i minimalnej wartości 

projektów wyrażane w regulaminach konkursów, 

których spełnienie jest weryfikowane na etapie 

oceny projektów poprzez kryteria dotyczące 

zgodności projektu z założeniami konkursu.

REALIZACJA CELÓW PROGRAMU I ZAŁOŻEŃ RAM 

WYKONANIA ORAZ POLITYK HORYZONTALNYCH 

W przypadku EFS mamy do czynienia z kategorią 

kryteriów horyzontalnych w ramach których 

uwzględnione są wszystkie trzy zasady 

realizacji polityk horyzontalnych:

 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn;

 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami;

 Zasada zrównoważonego rozwoju.

W ramach EFRR kwestia zgodności z politykami 

horyzontalnymi ujęta jest w puli kryteriów 

merytorycznych dopuszczających 

standardowych, gdzie wyodrębniono trzy 

następujące kryteria podlegające ocenie 

zerojedynkowej:

 Zasada zapobiegania dyskryminacji;

 Równość szans kobiet i mężczyzn;

 Zasada zrównoważonego rozwoju. 



OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW 

WYBORU PROJEKTÓW 

Rekomendacja 18. W toku analizy stwierdzono 

występowanie określonych problemów, które nie 

dotyczą konkretnych kryteriów, lecz całego 

systemu kryteriów i jego funkcjonowania.

Należy podjąć określone działania dotyczące 

usprawnienia systemu kryteriów i jego 

funkcjonowania. 

• Uproszczenie systematyzacji kryteriów wyboru projektów

• Modyfikacja sposobu sformułowania kryteriów „zgodnościowych”

• Przyjęcie zasady, że w przypadku kryteriów dopuszczających unika się kryteriów 
wielowymiarowych

• Podejmowanie działań doprecyzowujących i operacjonalizujących sposób stosowania danego 
kryterium w konkretnym naborze (dotyczy kryteriów standardowych – EFRR, oraz kryteriów 
ogólnych – EFS)

• Zintensyfikowanie działań informacyjnych i szkoleniowych dla „klienta” wewnętrznego (osoby 
oceniające) i „klienta” zewnętrznego (wnioskodawcy)

• Przyjęcie założenia odnoszącego się do opracowywania SOPZ dotyczących przetargów na usługi 
badań ewaluacyjnych poświęconych RPO, że każdorazowo do problematyki badania 
wprowadzona jest kwestia kryteriów wyboru projektów

• Wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych w powyżej rekomendowanym zakresie do 
analizy i weryfikacji katalogów kryteriów pod kątem zmniejszania liczby obowiązujących kryteriów.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


