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Załącznik do Uchwały Nr 449/9305/23 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 4 stycznia 2023 r.  

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020 

Instytucja zlecająca badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

1. 

W procesie 

programowania 2021-

2027 z powodu pandemii 

COVID-19 oraz opóźnień 

w pracach nad UP zasada 

partnerstwa realizowana 

jest w stopniu 

minimalnym. Dobrą 

praktyką konsultacji 

Krajowego Planu 

Odbudowy jest 

zorganizowanie cyklu 

wysłuchań publicznych. 

Str. 31  

 

(Rekomendacja nr 1 w 

raporcie końcowym). 

Zaleca się szersze 

korzystanie z 

wysłuchań publicznych 

online lub w trybie 

mieszanym w 

procedurze konsultacji 

projektów KPO i RPO 

w perspektywie 2021-

2027, zgodnie z 

decyzją danych IZ. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Na podstawie decyzji IZ FEP 

2021-2027 organizacja 

wysłuchania publicznego 

konsultowanego projektu 

programu. 

I kwartał 2022  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

2. 

Dobrą praktyką realizacji 

zasady partnerstwa 

okresu 2014-2020 jest 

delegacja wdrażania 

wsparcia na rzecz 

społeczności lokalnych i 

ich zrzeszeń w ramach 

wybranych instrumentów 

terytorializacji w 

programach regionalnych.  

Str. 106 

 

(Rekomendacja nr 2 w 

raporcie końcowym). 

Zaleca się szersze 

stosowanie zasady 

delegowania 

wdrażania programów 

w ramach wybranych 

instrumentów 

terytorializacji – 

zgodnie z decyzją 

danej IZ.  

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Opracowanie zapisów FEP 

2021-2027 w zakresie 

instrumentów terytorializacji. 

IV kwartał 2022  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Strategiczna  

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) 

3. 

W okresie 2014-2020 

zidentyfikowano szereg 

dobrych praktyk 

wspierających realizację 

zasady partnerstwa z 

uwzględnieniem 

społeczności lokalnych na 

etapie wdrażania 

programów.  

Str. 34 

Zaleca się 

promowanie rozwiązań 

wzmacniających 

partnerstwo na 

szczeblu lokalnym lub 

subregionalnym, np. 

poprzez kryteria 

premiujące realizację 

projektów partnerstwa 

międzysektorowego 

lub partnerstwa 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Rozważa się stosowanie 
preferencji punktowych w 
ramach zidentyfikowanych 
przez IZ FEP 2021-2027 
obszarów wsparcia, gdzie 
przyczyni się to do 
osiągnięcia realnej wartości 
dodanej w odniesieniu do 
celów interwencji. 
 

IV kwartał 2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

(Rekomendacja nr 4 w 

raporcie końcowym). 

międzygminnego 

opartych o wspólne 

strategie działania 

utworzone z udziałem 

partnerów spoza 

administracji – w tych 

obszarach wsparcia, w 

których IZ uzna to za 

zasadne. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Strategiczna  

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości  

4. 

Jedną z barier aktywności 

partnerów spoza 

administracji – członków 

KM jest przekonanie o 

braku kontroli nad 

wydatkowaniem pieniędzy 

publicznych oraz 

ograniczonymi 

możliwościami wpływu na 

efektywność wdrażania 

wsparcia z powodu ich 

wykluczenia z procesu 

ustalania warunków 

naborów.  

Str. 108 

W przyszłym okresie 

programowania w 

sytuacji, gdy IZ 

zidentyfikuje taką 

potrzebę, zaleca się 

kierowanie do 

konsultacji przez KM 

regulaminów 

konkursów, w trybie 

obiegowym lub do 

dyskusji podczas pre-

meetingów, 

warsztatów, spotkań 

poprzedzających 

właściwe posiedzenie 

KM. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Działania IZ PO, praktyka 
działania Komitetów 
Monitorujących 

II kwartał 2022 Kluczowe regulacje w 

zakresie zasad 

przyznawania wsparcia są 

zawierane w kryteriach 

wyboru projektów – tj. 

dokumencie zatwierdzanym 

przez KM. W Regulaminach 

znajdują się niemal 

wyłącznie zapisy znajdujące 

swoje oparcie w 

powszechnie 

obowiązujących przepisach 

prawa oraz wynikające z 

obowiązujących w danym 

naborze kryteriów. Swoboda 

IZ w zakresie kształtowania 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

(Rekomendacja nr 7 w 

raporcie końcowym).  

w sposób dowolny 

regulaminów jest bardzo 

ograniczona. Tym samym 

wartość dodana płynąca z 

wdrożenia takiego 

rozwiązania (realne 

zwiększenie kontroli przez 

KM nad wydatkowaniem 

środków) byłaby bardzo 

niewielka i 

nieproporcjonalna w 

stosunku do jego kosztów  – 

którymi byłoby istotne 

wydłużenie procesu 

przyznawania wsparcia 

poprzez opóźnienie 

ogłoszenia poszczególnych 

naborów o czas niezbędny 

na ustalenie z KM treści, 

które i tak wynikają z 

przepisów prawa i 

zatwierdzonych przez KM 

kryteriów wyboru projektów. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja odrzucona  

5. 
W niektórych programach 

okresu 2014-2020 

Zaleca się 

organizowanie 

Instytucja 

Zarządzająca 

Zakłada się możliwość 

organizacji 

I kwartał 2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

realizowano zasadę 

organizowania spotkań z 

partnerami przed 

posiedzeniami KM w celu 

przedyskutowania 

potencjalnych spraw 

spornych. Praktyka ta jest 

uznana przez wszystkich 

interesariuszy za 

pomocną i umożliwia 

realizowanie zasady 

partnerstwa bez reżimu 

agendy posiedzenia KM.  

Str. 130 

 

(Rekomendacja nr 9 w 

raporcie końcowym).  

spotkań, warsztatów 

poprzedzających 

posiedzenie KM w celu 

stworzenia swobodnej 

platformy dyskusji, 

wymiany zdań, 

uzgadniania 

stanowisk. 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

warsztatów/spotkań 

poprzedzających 

posiedzenie KM FEP. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości  

6. 

W okresie 2014-2020 

zidentyfikowano dobre 

praktyki realizowania sesji 

wyjazdowych i wizyt 

studyjnych dla członków 

KM. Rozwiązanie to 

spotykało się z aprobatą 

zainteresowanych, 

Zaleca się 

promowanie sesji 

wyjazdowych KM, 

wizyt studyjnych, 

spacerów badawczych 

jako narzędzi 

podnoszących 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Przewiduje się możliwość 

organizacji sesji 

wyjazdowych KM/wizyt 

studyjnych itp. w zależności 

od zapotrzebowania na tego 

typu wydarzenia, zgłoszone 

przez członków Komitetu.  

 

I kwartał 2023 IZ FEP 2021-2027 podejmie 

działania mające na celu 

umożliwienie 

zorganizowania, w 

zależności od zgłoszonego 

przez członków KM FEP 

zapotrzebowania, sesji 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

podnosiło stopień 

integracji 

międzysektorowej i 

aktywność partnerów.  

Str. 117 

 

(Rekomendacja nr 10 w 

raporcie końcowym).  

aktywność partnerów i 

ich integrację. 

wyjazdowych KM FEP, 

wizyt studyjnych itp. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

7. 

W okresie programowania 

2014-2020 odnotowano 

brak wykorzystania 

szkoleń/ekspertyz jako 

narzędzi podnoszenia 

potencjału partnerów. 

Wielu partnerów spoza 

administracji nie wiedziało 

o takiej możliwości, dla 

pozostałych barierą było 

zwyczajowe stanowisko 

IZ o braku zasadności 

takiej aktywności, wymóg 

składania wniosku o 

szkolenie/ekspertyzę z 

długim, nawet rocznym, 

wyprzedzeniem. 

Zaleca się 

wprowadzenie 

możliwości 

niezwłocznego 

finansowania 

potrzebnych szkoleń 

dla członków KM, bez 

konieczności ich 

kredytowania przez 

osoby z nich 

korzystające lub 

reprezentowane przez 

nie organizacje. O 

zasadności jej 

wydatkowania 

decydowałoby 

prezydium KM. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Zapewnienie możliwości 

finansowania szkoleń 

zarówno dla członków KM 

FEP, jak i dla potencjalnych 

beneficjentów Programu, w 

tym partnerów.  

 

I kwartał 2023 Biorąc pod uwagę aktualne 
zasady kwalifikowalności 
wydatków  to IZ FEP 2021-
2027 ponosi 
odpowiedzialność za 
decyzję (również finansową) 
o uznaniu danego wydatku 
za kwalifikowalny. Należy 
ponadto zaznaczyć, że 
refundacja środków 
każdorazowo odbywa się 
niezwłocznie. Czas 
refundacji jest jednakże 
uzależniony od 
kompletności wniosku 
potwierdzającego 
poniesienie wydatku oraz od 
terminu jego przedłożenia. 
Dodatkowo wszyscy 
potencjalni beneficjenci, 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Partnerzy traktują to jako 

arbitralność IZ, co 

zniechęca ich do 

korzystania z tych 

narzędzi wsparcia.  

Str. 105 

 

(Rekomendacja nr 11 w 

raporcie końcowym).  

zatem i partnerzy mogą 
brać udział w bezpłatnych 
szkoleniach grupowych 
organizowanych przez IZ 
FEP 2021-2027, na 
podstawie zgłoszonego 
zapotrzebowania z 
konkretnego obszaru 
tematycznego. Możliwe jest 
wówczas zorganizowanie 
szkolenia grupowego z 
tematyki uwzględniającej 
proponowane zagadnienia. 
Dodatkowo w ramach cs 4 
(d) założono możliwość 
wsparcia i budowania 
potencjału partnerów 
społecznych i organizacji 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

8. 

Jak wynika z badania 

ankietowego członków 

KM spoza IZ/IP, 48% 

respondentów nie 

wiedziało o możliwości 

zamawiania szkoleń, zaś 

22% nie wiedziało o 

Zaleca się 

informowanie 

członków KM w 

sposób cykliczny o 

możliwości i zasadach 

finansowania szkoleń 

oraz ekspertyz, w 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Realizacja rekomendacji 

przez Sekretariat KM FEP 

2021-2027. 

I kwartał 2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

możliwości zamawiania 

ekspertyz. 

Str. 125 

 

(Rekomendacja nr 12 w 

raporcie końcowym).  

szczególności 

przypominając o tej 

możliwości grupom 

roboczym (jeśli takie 

powstaną); zaleca się 

zbierać w sposób 

cykliczny 

zapotrzebowanie na 

szkolenia i ekspertyzy 

wśród członków KM. 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości 

9. 

Barierą ograniczającą 

korzystanie z możliwości 

finansowania potrzebnych 

ekspertyz jest ułomność 

obowiązujących w tym 

zakresie procedur: 

konieczność 

przedstawienia wniosku 

wraz z szczegółowym 

uzasadnieniem oraz 

uzyskania decyzji 

przewodniczącego KM, 

brak przejrzystych 

ustaleń, jaki może być 

W celu zmniejszenia 

barier ograniczających 

możliwość 

finansowania 

potrzebnych ekspertyz 

rekomenduje się 

przeznaczenie puli 

środków PO PT na 

wsparcie potencjału 

członków KM, 

przypisanych do 

delegującej członka 

organizacji, która 

sama podejmuje 

decyzję o zasadności 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Zapisy dokumentu 

programowego PO PT, 

innych programów, ew. 

katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów 

spoza administracji 

 

II kwartał 2022 W perspektywie finansowej 

2021-2027 musi być 

zapewniony mechanizm 

refundacji wydatków oraz 

ocena ich kwalifikowalności. 

Dodatkowo podkreślenia 

wymaga fakt, że wydatki 

ponoszone w ramach PT 

muszą spełniać zasady 

kwalifikowalności – na IZ 

spoczywa przy tym 

obowiązek należytej 

weryfikacji takiego wydatku 

(oraz odpowiedzialność 

finansowa z tego tytułu). W 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

zakres prac związanych z 

opracowaniem ekspertyzy 

oraz kto może ją 

wykonywać, konieczność 

kredytowania kosztów 

przez wnioskodawcę oraz 

niskie limity kwot na 

sfinansowanie 

pojedynczej ekspertyzy.  

Str. 125 

 

(Rekomendacja nr 13 w 

raporcie końcowym).  

takich analiz, posiada 

doświadczenie w ich 

zlecaniu i ponosi 

odpowiedzialność za 

kwalifikowalność tych 

wydatków, bez 

dodatkowej oceny 

przez IZ dotyczącej 

zasadności 

merytorycznej tej 

ekspertyzy. 

szczególności IZ musi 

potwierdzić, że wydatek jest 

niezbędny do realizacji 

celów projektu i został 

poniesiony w związku z 

realizacją projektu oraz 

został dokonany w sposób 

przejrzysty, racjonalny i 

efektywny, z zachowaniem 

zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z 

danych nakładów. Wydatek 

taki musi również zostać 

należycie udokumentowany 

oraz dotyczyć towarów 

dostarczonych lub usług 

wykonanych. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja odrzucona  

10. 

Zgodnie z zaleceniami KE 

konieczne jest dalsze 

wzmacnianie potencjału 

partnerów spoza 

administracji również w 

zakresie informacji i 

promocji programu. 

Zdaniem badanych 

Rekomenduje się 

uwzględnienie w 

środkach PO PT 

przyszłej perspektywy 

finansowej kwoty na 

wsparcie tworzenia 

tzw. Punktów 

Aktywności Funduszy 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

Zapisy dokumentu 

programowego PO PT, 

pozostałych programów, ew. 

katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów 

spoza administracji 

 

II kwartał 2022 W strukturze organizacyjnej 

UMWP funkcjonuje Biuro 

Informacji o Funduszach 

Europejskich, prowadzące i 

koordynujące działalność 

Głównego Punktu 

Informacyjnego oraz 

Lokalnych Punktów 



10 
 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych nie 

dysponują oni strukturami 

ani środkami niezbędnymi 

do pełnej promocji 

funduszy i zasady 

partnerstwa.  

Str. 121 

 

(Rekomendacja nr 14 w 

raporcie końcowym).  

Europejskich (PAFE) 

prowadzone przez 

organizacje 

pozarządowe. PAFE 

wspierałyby podmioty 

społeczeństwa 

obywatelskiego, m.in. 

poprzez 

upowszechnianie 

dobrych praktyk, 

wymianę doświadczeń 

i organizację wizyt 

studyjnych czy 

wzmacniania animacji 

lokalnej i partycypacji 

na rzecz zwiększenia 

aktywności w 

aplikowaniu i realizacji 

projektów. 

 Informacyjnych. Zadaniem 

Biura jest informowanie na 

temat poszczególnych 

Programów i Działań, 

programów zarządzanych 

centralnie przez Komisję 

Europejską, Krajowego 

Planu Odbudowy oraz 

Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego, ogólnych 

warunków, kryteriów, 

procedur przyznawania 

wsparcia oraz danych 

kontaktowych do 

właściwych instytucji.. 

Działalność GPI i LPI 

obejmuje w szczególności 

udzielanie informacji o 

możliwościach uzyskania 

pomocy z odpowiedniego 

programu polityki spójności 

poprzez kontakt 

bezpośredni z 

beneficjentem, rozmowę 

telefoniczną, pocztę 

tradycyjną i elektroniczną 

oraz indywidualne 

konsultacje z klientem. 

Ponadto, GPI oraz LPI 

organizują i prowadzą 

Mobilne Punkty 

Informacyjne w tym 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

całodniowe dyżury, 

spotkania informacyjne, 

konferencje i szkolenia oraz 

warsztaty dla potencjalnych 

i faktycznych beneficjentów 

Funduszy Europejskich. Do 

zadań sieci PIFE należy 

również wspieranie 

beneficjentów w realizacji 

projektów oraz 

upowszechnianie wśród 

mieszkańców województwa 

osiągnięć polityki spójności 

przez działania informacyjne 

i komunikacyjne. 

W konsekwencji 

zaproponowane do 

utworzenia podmioty 

(PAFE) powielałyby w 

znacznej mierze zadania 

realizowane przez GPI/LPI. 

Wymaga również 

podkreślenia, że 

finansowanie PAFE ze 

środków PT FEP 

wymuszałoby 

skoncentrowanie ich 

działalności na kwestiach 

związanych z wdrażaniem i 

promowaniem FEP, 

podczas gdy zakres usług 

świadczonych przez 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

GPI/LPI (finansowanych ze 

środków PO PT) obejmuje 

wszystkie programy polityki 

spójności. Wartym do 

dodania jest także to, że 

sieć PIFE funkcjonuje na 

rynku już od przeszło 10 lat i 

jest już mocno 

rozpoznawalnym tworem. 

Nie bez znaczenia jest 

również to, że koszty 

stworzenia nowej sieci 

(PAFE) będą 

niewspółmiernie duże do 

osiąganych rezultatów.  

Zatem pozostawienie 

wypełniania działań 

informacyjnych przez 

GPI/LPI jest najbardziej 

racjonalnym obecnie 

rozwiązaniem, biorąc pod 

uwagę efektywność 

kosztową przedmiotowej 

rekomendacji. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja odrzucona  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

11. 

W okresie 2014-2020 

zrezygnowano z 

rozwiązań sieciujących i 

koordynujących 

organizacje 

społeczeństwa 

obywatelskiego w ramach 

zasady partnerstwa. Brak 

jest również forum 

wymiany doświadczeń w 

zakresie realizacji polityki 

horyzontalnej na 

wszystkich etapach 

wdrażania PS.  

 

Str. 121 

 

(Rekomendacja nr 15 w 

raporcie końcowym). 

Zaleca się 

przeznaczenie 

wsparcia finansowego 

z pomocy technicznej 

na działania 

koordynacyjno-

sieciujące podmioty 

społeczeństwa 

obywatelskiego, 

zarówno krajowo i 

regionalnie na wzór 

Krajowej Sieci 

Tematycznej ds. 

Partnerstwa 

realizowanej przez 

OFOP w latach 2007-

2013, tj. na zasadzie 

powierzania realizacji 

zadań publicznych, np. 

pod egidą Podkomitetu 

ds. realizacji zasady 

partnerstwa przy 

KKUP. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Zakłada się możliwość 
finansowania działań 
koordynująco-sieciujących 
podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach cs 
4 (d).  

II kwartał 2023 Wymaga podkreślenia, że 

ze środków PT FEP 

możliwe jest wsparcie 

partnerów tylko w takim 

zakresie, w jakim 

przyczyniają się oni do 

realizacji celu Programu tj. 

zapewnienia skutecznej i 

efektywnej realizacji 

programu regionalnego. W 

konsekwencji planuje się 

podtrzymanie 

dotychczasowych rozwiązań 

funkcjonujących w ramach 

Komitetu Monitorującego, a 

finansowanych ze środków 

PT FEP, tj. w szczególności 

wsparcia kierowanego do 

partnerów w postaci 

finansowania szkoleń, 

ekspertyz czy zwrotu 

kosztów podróży.  

Jednocześnie należy 

podkreślić, że ewentualne 

finansowanie działań 

sieciujących partnerów 

możliwe jest do realizacji w 

ramach cs 4 (d).  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

12. 

W programie INTERREG 

Południowy Bałtyk po 

stronie delegacji polskiej, 

na potrzeby 

konsultowania 

dokumentów oraz innych 

kwestii będących 

przedmiotem prac KM, 

utworzono dodatkowe 

ciało, jakim jest Komitet 

Konsultacyjny, złożony z 

przedstawicieli gmin a 

także partnerów 

społecznych – NGO, 

związków pracodawców 

etc. Barierą dla 

skutecznego 

funkcjonowania Komitetu 

Konsultacyjnego jest brak 

finansowania. O ile koszty 

posiedzeń KM są 

refundowane z pomocy 

technicznej programu, to 

koszty Komitetu 

Konsultacyjnego są 

ponoszone przez samych 

członków.  

Rekomenduje się, aby 

koszty ponoszone 

przez partnerów za 

udział w ciałach 

konsultacyjnych 

utworzonych przy 

Komitetach 

Monitorujących, były 

refundowane ze 

środków pomocy 

technicznej. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Zapisy dokumentu 

programowego PO PT, 

pozostałych programów, ew. 

katalog wsparcia 

skierowanego do partnerów 

spoza administracji w 

ramach KM 

 

II kwartał 2022 Partnerzy mogą zrzeszać 

się w ramach grup 

roboczych, które stanowią 

swego rodzaju „ciała 

konsultacyjne” utworzone 

przy KM. Wytyczne 

dotyczące komitetów 

monitorujących na lata 

2021-2027 dopuszczają 

możliwość finasowania 

kosztów dla członków KM i 

ich zastępców zrzeszonych 

w ramach grup roboczych i 

obejmują m.in. refundację 

kosztów przejazdu na 

posiedzenie grupy roboczej, 

refundację kosztów 

zakwaterowania, koszty 

szkoleń organizowanych za 

pośrednictwem sekretariatu 

grupy roboczej oraz koszty 

ekspertyz zlecanych na 

potrzeby grup roboczych. 

Mając na uwadze 

powyższe, w ocenie IZ FEP 

2021-2027 wskazana 

rekomendacja dot. 

finansowania partnerów za 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Str. 50 

 

(Rekomendacja nr 17 w 

raporcie końcowym).  

udział w ciałach 

konsultacyjnych 

utworzonych przy KM FEP 

będzie zapewniona na 

etapie funkcjonowania grup 

roboczych. Ponadto, w 

opinii IZ FEP 2021-2027 

dopuszczenie możliwości 

funkcjonowania „ciał 

konsultacyjnych” przy KM 

powinno wynikać z 

dokumentów regulujących 

funkcjonowanie komitetów 

monitorujących w 

perspektywie 2021-2027, w 

tym przede wszystkim w 

wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących 

na lata 2021-2027. Tym 

samym, ewentualne wydatki 

na finansowanie „ciał 

konsultacyjnych” powinny 

mieć pokrycie w przepisach 

ustanawiających wskazane 

gremia. Póki co dokumenty 

nie przewidują możliwości 

tworzenia „ciał 

konsultacyjnych” przy KM. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 



16 
 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja odrzucona  

13. 

W pojedynczych 

programach brakuje 

wymaganych w 

Wytycznych w zakresie 

KM przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, a także 

można wskazać braki w 

składach KM organizacji 

właściwej ze względu na 

główne rodzaje 

działalności objętej 

programem.  

Str. 65 

 

(Rekomendacja nr 21 w 

raporcie końcowym).  

Liczba przedstawicieli 

organizacji 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

zasiadająca w KM 

powinna odpowiadać 

najważniejszym 

obszarom 

tematycznym 

wspieranym w danym 

programie oraz 

dodatkowo kwestiom 

horyzontalnym, a 

wybierane podmioty 

powinny w jak 

największym stopniu 

reprezentować 

środowiska, które są 

odbiorcami wsparcia. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

W okresie programowania 

2021-2027  IZ FEP 2021-

2027 rozszerzy 

reprezentację organizacji 

pozarządowych w KM FEP, 

które będą m.in. odpowiadać 

najważniejszym obszarom 

tematycznym wspieranych w 

FEP 2021-2027 oraz 

zasadom horyzontalnym, o 

których mowa w art. 9 

rozporządzenia ogólnego. 

Zaznaczenia wymaga, że 

liczba organizacji 

pozarządowych w KM 2021-

2027 będzie o ponad 100% 

większa niż w KM RPO WP 

2014-2020. 

 

I kwartał 2023  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna  

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

14. 

Analiza danych zastanych 

oraz wyniki wywiadów 

pogłębionych wskazują na 

potrzebę lepszego 

udokumentowania prac 

grup roboczych – w 

zakresie przygotowania i 

publikowania protokołów 

(na wzór obowiązujący w 

KM), publikowania 

efektów prac 

(wypracowanych 

wniosków, opinii, 

postulatów), a także 

komunikacji na zewnątrz 

(z wywiadów z IZ wynika, 

że często IZ nie mają 

wiedzy o pracach 

podejmowanych na 

grupach).  

Str. 92 

 

(Rekomendacja nr 23 w 

raporcie końcowym).  

Rekomenduje się 

określenie w 

Wytycznych wymogów 

sprawozdawczych dla 

grup roboczych na 

wzór tych dla KM. 

Konieczne jest też 

wzmocnienie roli 

Sekretariatu KM w 

egzekwowaniu 

zapisów regulaminu 

przez 

przewodniczących 

grup roboczych. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

W Regulaminie KM FEP 

wprowadzony zostanie zapis 

dot. podawania do publicznej 

wiadomości, poprzez 

zamieszczanie na stronie 

internetowej IZ FEP 2021-

2027, informacji  o 

powołanych grupach 

roboczych, ich składach i 

pracach. Na stronie 

zamieszczone zostaną 

informacje tj.: uchwały 

powołujące grupy robocze, 

składy, zadania grup, 

regulaminy czy notatki z 

posiedzeń wraz z podjętymi 

wnioskami. Ponadto 

Sekretariat KM FEP będzie 

przekazywał na bieżąco 

wszelkie informacje 

związane z pracą danej 

grupy roboczej w 

korespondencji mailowej.  

 

I kwartał 2023  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

15. 

W pandemii w części 

programów praca KM 

odbywała się w całości w 

trybie obiegowym. Takie 

rozwiązanie było 

uzasadnione i wynikało z 

Informacji o częściowym 

zawieszeniu stosowania 

wytycznych w zakresie 

komitetów monitorujących 

na lata 2014-2020. 

Jednocześnie członkowie 

KM odczuwali brak 

możliwości dialogu, 

bezpośredniej dyskusji i 

komunikacji między sobą, 

a nawet wskazywali, że 

przejście na tryb 

obiegowy było „pójściem 

na łatwiznę” i 

nadużywaniem 

możliwości wykorzystania 

trybu, który jest 

przeznaczony do sytuacji 

wyjątkowych.  

Str. 93 

 

(Rekomendacja nr 24 w 

raporcie końcowym).  

Realizacja zasady 

dialogu i partnerstwa 

wymaga, aby 

podstawową formą 

pracy KM pozostały 

posiedzenia – 

realizowane w formie 

stacjonarnej, zdalnej, 

lub hybrydowej, 

pozostawiając tryb 

obiegowy w 

szczególnie 

uzasadnionych 

sytuacjach, z 

podaniem do 

wiadomości członków 

KM uzasadnienia dla 

jego zastosowania. 

Jednocześnie w 

Wytycznych w 

zakresie komitetów 

monitorujących na lata 

2021-2027 należy 

wyszczególnić katalog 

sytuacji 

uzasadnionych, w 

których tryb obiegowy 

mógłby być stosowany 

(np. zmiany programu 

negocjowane z KE). 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

W okresie programowania 

2021-2027 podstawową 

formą pracy KM FEP będą 

posiedzenia, które będą 

mogły odbywać się w formie 

stacjonarnej, zdalnej lub 

mieszanej. Członek KM FEP 

będzie mógł wnioskować o 

realizację danego 

posiedzenia Komitetu w 

jednej z przewidzianych 

form. O wyborze formy 

posiedzenia będzie 

decydował Przewodniczący 

KM FEP. Jednocześnie 

regulamin KM FEP (w 

określonych przypadkach) 

będzie dopuszczał 

możliwość głosowania w 

trybie obiegowym, jednakże 

wymagane będzie podanie 

uzasadnienia dla jego 

zastosowania. 

I kwartał 2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości  

16. 

W okresie pandemii i przy 

przejściu na posiedzenia 

w trybie obiegowym, 

członkowie KM mieli 

trudności w 

skomunikowaniu się z 

innymi członkami KM w 

celach roboczych. Działo 

się tak, mimo iż, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie 

KM, IZ zobowiązana jest 

udostępnić każdej z osób 

wchodzącej w skład KM 

dane co najmniej w formie 

adresu poczty 

elektronicznej do kontaktu 

z wszystkimi pozostałymi 

osobami wchodzącymi w 

skład KM. Wsparcie 

niektórych Sekretariatów 

było w tej kwestii 

niedostateczne.  

Str. 94 

 

Rekomenduje się 

umieszczanie listy 

mailingowej i jej 

bieżącą aktualizację 

wszystkich członków 

KM na stronie IZ, która 

dostępna będzie po 

zalogowaniu się do 

zakładki dla członków 

KM, zastępców, 

obserwatorów i 

przedstawicieli KE. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Lista mailingowa do 

członków KM FEP 

udostępniana będzie na 

stronie internetowej 

programu (tylko po 

zalogowaniu się) i będzie 

podlegać każdorazowej 

aktualizacji po zmianie 

składu Komitetu. 

 

I kwartał 2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

(Rekomendacja nr 25 w 

raporcie końcowym).  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości  

17. 

Nakłady pracy związane z 

udziałem partnerów spoza 

administracji i ich 

przedstawicieli w KM nie 

są refinansowane, co 

uniemożliwia prowadzenie 

tych działań na dużą 

skalę i w pełnym 

wymiarze.  

Str. 126 

 

(Rekomendacja nr 26 w 

raporcie końcowym).  

Konieczne jest 

poszerzenie 

finansowania ze 

środków PT kosztów 

związanych z udziałem 

partnerów spoza 

administracji w 

pracach KM – zgodnie 

z rekomendacją 

dotyczącą refundacji 

kosztów zawartą w 

„Białej księdze zasady 

partnerstwa” (patrz 

rozdz. 9). 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Zakłada się, że Regulamin 

KM uwzględniał będzie 

dotychczasowe 

doświadczenia w tym 

zakresie, jak również 

zidentyfikowane potrzeby 

partnerów. 

I kwartał 2023 Należy zaznaczyć, że już w 

perspektywie 2014-2020 

finansowanie KM RPO WP 

obejmowało koszty 

odnoszące się do Członków 

KM i ich zastępców oraz 

służące wsparciu Członków 

KM oraz ich zastępców, 

reprezentujących partnerów 

spoza administracji, w tym 

szereg kosztów wskazanych 

w treści Białej Księgi, w tym 

m.in. refundację kosztów 

przejazdu oraz 

zakwaterowania w związku 

z udziałem w pracach KM, 

koszty szkoleń oraz 

ekspertyz. Regulamin KM 

FEP uwzględniał będzie 

dotychczasowe 

doświadczenia w tym 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

zakresie, jak również 

zidentyfikowane potrzeby 

partnerów. Wymaga 

podkreślenia, że wydatki 

dotyczące refinansowania 

kosztów pracy w KM FEP 

muszą spełniać odnośne 

zasady kwalifikowalności – 

na IZ FEP 2021-2027 

spoczywa przy tym 

obowiązek należytej 

weryfikacji takiego wydatku 

(oraz odpowiedzialność 

finansowa z tego tytułu). W 

szczególności IZ FEP 2021-

2027 musi potwierdzić, że 

wydatek jest niezbędny do 

realizacji celów projektu i 

został poniesiony w związku 

z realizacją projektu oraz 

został dokonany w sposób 

przejrzysty, racjonalny i 

efektywny, z zachowaniem 

zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z 

danych nakładów. Wydatek 

taki musi również zostać 

należycie udokumentowany 

oraz dotyczyć towarów 

dostarczonych lub usług 

wykonanych. W tym 

kontekście za wątpliwą 



22 
 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

należy uznać możliwość 

rozliczania zadań w oparciu 

o oszacowany budżet 

zadaniowy organizacji. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna  

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo  

18. 

Realizacji zasady 

partnerstwa sprzyja 

mechanizm RLKS. 

Doświadczenia we 

wdrażaniu RLKS w woj. 

kujawsko-pomorskim 

akcentują istotę 

odpowiedniego 

przygotowania LGD 

zarówno merytorycznego 

jak i organizacyjno-

administracyjnego do 

pełnienia wyznaczonych 

zadań.  

Str. 35 

 

(Rekomendacja nr 28 w 

raporcie końcowym).  

Rekomenduje się, by 

w perspektywie 2021-

2027, przed 

wdrożeniem 

mechanizmu RLKS w 

formule bezpośredniej 

przeprowadzić 

diagnozę potencjału 

LGD oraz zapewnić 

wsparcie merytoryczne 

i informacyjne np. w 

formie szkoleń. 

Instytucja 

Zarządzająca 

programem 

Fundusze 

Europejskie 

dla 

Podkarpacia 

2021-2027 

 

Określenie potrzeb i 

możliwości LGD w zakresie 

wdrażania projektów w 

perspektywie 2021-2027 

oraz zapewnienie LGD 

wsparcia informacyjnego i 

merytorycznego (np. w 

postaci spotkań 

informacyjnych oraz szkoleń) 

– stosownie do 

zidentyfikowanych potrzeb w 

tym zakresie. 

IV kwartał 2023  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Strategiczna  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Uzasadnienie odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia 

w części 

Obszar tematyczny  Polityki horyzontalne  Program operacyjny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-

2027 

Bazowy status 

rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) 

 
WYJAŚNIENIA: 
Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem  numeru strony, na której 
omówiono wniosek. 
Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, 
aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich 
faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.  
Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić 
różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.  
Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie 
czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.  
Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia 
danego roku.  
Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji/ wdrożenia w części: syntetyczne uzasadnienie podjętej decyzji.  
Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.  

 Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.   

 Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu 
rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być 
formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE. 

Podklasa rekomendacji:  w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie. 

 Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności. 
Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji: polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój 
regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, 
turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.  
Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię 
„więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.  
Instytucja zlecająca badanie – należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucjonalnej.  
Status rekomendacji:  
status bazowy: nadawany w momencie zatwierdzania kształtu tabeli rekomendacji; nie podlega zmianie;  
należy wybrać jedną z poniższych opcji: 
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 Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 
rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 
rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe 
jeszcze trwają, 

 Rekomendacja zatwierdzoną częściowo (realizowana)- rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe 
jeszcze trwają,  

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)– rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już 
zakończono,  

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe 
już zakończono,  

 Rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona. 

  


