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Abstrakt 

W niniejszej ekspertyzie zawarto analizę czynników, które zachęcają lub 
zniechęcają zainteresowane lokalne podmioty i przedsiębiorstwa do podjęcia 
decyzji o ubieganiu się o wsparcie z funduszy strukturalnych. W trakcie obecnej 
recesji zainteresowanie możliwie największej grupy podmiotów taką formą 
finansowania ma zasadnicze znaczenie. W niniejszej ekspertyzie – przy 
wykorzystaniu szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, studiów przypadku, 
ankiet i wywiadów – podejmuje się próbę odpowiedzi na pytania dotyczące tego, 
co można zrobić, aby przyciągnąć większą liczbę chętnych, oraz w jaki sposób 
można zwiększyć skuteczność udziału podmiotów, których wnioski 
o finansowanie zostały rozpatrzone pozytywnie. W ekspertyzie przedstawia się 
szereg konkretnych zaleceń dla decydentów politycznych na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i unijnym. 
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STRESZCZENIE 

1. Kontekst 

Wdrażanie polityki spójności z wykorzystaniem funduszy strukturalnych stanowi jeden 
z głównych filarów działań Unii Europejskiej. W obecnym okresie programowania na lata 
2007–2013 przewidziano na ten cel 35,7% budżetu UE (ok. 347 mld euro). W związku z 
tym, że Unia Europejska przeżywa największą recesję gospodarczą od lat 30. ubiegłego 
stulecia, fundusze te oferują znaczące możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i inwestycji zarówno poprzez wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw, jak 
i zachęcanie potencjalnych przedsiębiorców do zakładania nowych firm. W ostatnich trzech 
latach ok. 27% dostępnych środków finansowych, tj. 93 mld euro, zostało przeznaczonych 
na inwestycje w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu w Europie. 

UE rozwija swoje instrumenty w zakresie polityki spójności od ponad czterech dziesięcioleci. 
W tym okresie znaczącą uwagę poświęcono analizowaniu wydajności funduszy oraz 
wskazywaniu, przyjmowaniu i wdrażaniu potrzebnych zmian. Najbardziej istotnym 
wnioskiem z ostatnich analiz są niskie poziomy absorpcji funduszy strukturalnych w okresie 
programowania 2007–2013. W tym kontekście wskazano kilka aspektów, takich jak 
ograniczone zdolności administracji lub brak współfinansowania. Elementem, który 
dotychczas nie został poddany analizie, jest kwestia dostępności funduszy strukturalnych 
dla podmiotów ubiegających się o nie. Przeprowadzono stosunkowo niewielką liczbę badań 
dotyczących jednego z najbardziej podstawowych zagadnień, jakim jest pobudzanie do 
działania i przyciąganie potencjalnych chętnych do skorzystania z tej formy finansowania.  

W związku z powyższym w sprawozdaniu, które w 2009 r. sporządził F. Barca1, zwraca się 
uwagę na brak jakiegokolwiek spójnego obrazu rzeczywistych rezultatów osiąganych 
w dziedzinie polityki spójności w Unii Europejskiej. Dostępna jest pokaźna liczba ekspertyz 
i sprawozdań dotyczących wybudowanej infrastruktury, wspieranych przedsięwzięć 
gospodarczych, a nawet utworzonych miejsc pracy. Jednak większość tych ekspertyz 
i sprawozdań skupia się na ocenie danych ilościowych dotyczących poziomów wykonania 
i absorpcji. W debacie na temat ustaleń zawartych we wspomnianych dokumentach zwykle 
udział biorą jedynie podmioty bezpośrednio zaangażowane w tworzenie danego programu 
i zarządzanie nim. Rzadziej uwzględnia się spostrzeżenia grup docelowych i beneficjentów.  

Z danych liczbowych wynika, że poziom wykorzystania możliwości w zakresie finansowania 
jest w niektórych państwach członkowskich niższy niż w pozostałych. Obserwacja ta może 
w pewnej mierze stanowić wyjaśnienie, dlaczego wielu obywatelom UE brakuje wiedzy 
w tym zakresie, czego skutkiem jest ich sceptyczne nastawienie do efektywności 
funkcjonowania Unii Europejskiej. Niektóre dane liczbowe wskazują, że około jednej trzeciej 
obywateli jest świadomych istnienia przedsięwzięć wspieranych przez Unię Europejską, ale 
jedynie 10% z nich uważa się za bezpośrednich beneficjentów takich projektów. 

Niedociągnięcia w działaniach administracji na szczeblu lokalnym, regionalnym czy 
krajowym są łatwe do stwierdzenia i niewątpliwie przyczyniają się do niższych poziomów 
wykorzystania środków w niektórych obszarach. Powyższe kwestie stanowią, w najlepszym 
przypadku, jedynie połowę bardziej złożonego obrazu sytuacji. Drugą połowę stanowi 
pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa, ograny lokalne, instytucje edukacyjne, organizacje 

                                                 
1  Barca F. (2009 r.), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations [Plan działań na rzecz zreformowanej polityki spójności. Podejście oparte na 
obszarze mające na celu sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom UE.], niezależne sprawozdanie sporządzone na 
zlecenie Danuty Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, Eurada, kwiecień 2009 r. 
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pozarządowe i inne jednostki działające na niektórych obszarach Unii Europejskiej wykazują 
większą niechęć do ubiegania się o środki z funduszy europejskich.  

W świetle zarysowanego powyżej kontekstu niniejszy dokument przedstawia analizę 
o charakterze informacyjnym dotyczącą zarówno tych postrzeganych, jak i rzeczywistych 
barier, przed którymi stają wszyscy ci, którzy ubiegają się o finansowanie ze środków 
EFRR. Ustalenia przedstawione w niniejszej ekspertyzie należy interpretować 
z uwzględnieniem jednego istotnego zastrzeżenia.  

Nie ma żadnych wiarygodnych danych statystycznych czy też ustaleń dotyczących tych, 
którzy zostali zniechęceni do ubiegania się o finansowanie, ani tych, którzy – bez względu 
na powód – nigdy nawet nie skontaktowali się z lokalnym biurem lub nie wypełnili 
formularza wniosku. 

2. Zakres ekspertyzy 

Celem niniejszej ekspertyzy jest wskazanie głównych czynników, które potencjalni 
wnioskodawcy uważają za zachęcające lub zniechęcające w sytuacji, gdy rozważają 
możliwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych. Jeden z wątków dotyczy 
kwestii związanych z procedurami, które są zbyt uciążliwe lub skomplikowane. W niniejszej 
ekspertyzie analizuje się ten argument poprzez przyjrzenie się problemom w zakresie 
procedur administracyjnych w poszczególnych systemach. Analiza ta pomoże wskazać 
źródła takich problemów (na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym), a tym 
samym umożliwi przedstawienie konkretnych rozwiązań.  

W niniejszej ekspertyzie poddaje się analizie także całą gamę profili podmiotów 
ubiegających się o finansowanie, aby określić typy organizacji i organów, które zwykle 
składają wnioski, wskazać powody, dla których to robią, oraz aby drogą dedukcji 
wywnioskować, w jaki sposób można zachęcić innych do ubiegania się o finansowanie. 
W ekspertyzie wstępnie przyjrzano się także efektom wprowadzenia w 2009 r. 
uproszczonych procedur w odpowiedzi na obecną recesję gospodarczą. 

W trakcie prowadzonych badań i przygotowania projektu ekspertyzy punktem szczególnego 
zainteresowania było wskazywanie przykładów „najlepszych praktyk” zastosowanych w 
poszczególnych inicjatywach i państwach członkowskich. Rozwiązania, które dobrze 
sprawdzają się w jednej sytuacji, mogą ewentualnie zostać zaadaptowane (ale nie po 
prostu przeniesione) do innych sytuacji i równie dobrze się w nich sprawdzić. 

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy zastosowano trzy główne podejścia badawcze. Pierwszym 
z nich był przegląd literatury przedmiotu, drugim – szereg studiów przypadku dziewięciu 
różnych programów operacyjnych, a trzecim – seria wywiadów przeprowadzonych drogą 
telefoniczną lub internetową, po których respondenci wypełniali ankietę. Studia przypadku 
dotyczyły programów operacyjnych w Austrii i Słowacji, we Francji, w Grecji, Niemczech, 
Polsce, na Słowacji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii oraz transnarodowego programu 
Europa Południowo-Wschodnia. Przeprowadzono ponad 50 wywiadów, a wśród 
zainteresowanych podmiotów rozprowadzono dużą liczbę ankiet. W oparciu o źródła, 
ukierunkowane badanie i uważną analizę w podsumowaniu niniejszej ekspertyzy zawarto 
szereg konkretnych zaleceń dotyczących działań na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim. 
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3. Treść ekspertyzy 

W rozdziale 1 ekspertyzy znajduje się wprowadzenie do tematu polityki spójności i funduszy 
strukturalnych. W rozdziale 2 przedstawiono zastosowaną metodykę, w tym przegląd 
literatury przedmiotu, studia przypadku i wywiady. W rozdziale 3 zbadano, kto ubiega się 
o środki z funduszy strukturalnych oraz jakie są motywacje i doświadczenia związane 
z takim działaniem. W rozdziale tym krótko opisano obecny okres programowania 
2007-2013, obowiązujący w nim cykl rozwoju programów oraz znaczenie poszczególnych 
etapów tego cyklu dla podmiotów ubiegających się o finansowanie. Sklasyfikowano w nim 
ponadto siedem kategorii podmiotów ubiegających się o finansowanie, które potencjalnie 
mogą skorzystać ze środków funduszy strukturalnych. 

Rola podmiotów ubiegających się o finansowanie w przygotowywaniu i programowaniu 
funduszy strukturalnych wciąż nie została – co jest niejakim zaskoczeniem – 
przeanalizowana na szczeblu europejskim. W związku z tym, że funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych i przekazywanie pochodzących z nich środków stanowi wspólną kompetencję 
Unii Europejskiej i państw członkowskich, wspomniany brak takiej analizy jawi się jako 
istotny problem. Jednym z kluczowych elementów decydujących o sukcesie programu jest 
określenie jego potencjalnej grupy docelowej i dotarcie do niej.  

Dlatego też w niniejszej ekspertyzie analizuje się pozycję podmiotów ubiegających się 
o finansowanie w procesie wdrażania funduszy strukturalnych oraz w ujęciu 
schematycznym przedstawia się poszczególne etapy procesu ubiegania się o finansowanie 
ze szczególnym naciskiem na rolę i możliwości potencjalnych wnioskodawców: 

 Działania informacyjne stanowią pierwszy etap, podczas którego informuje się 
potencjalnych wnioskodawców o programach, w ramach których mogą oni ubiegać 
się o finansowanie. W niektórych przypadkach grupa docelowa będąca adresatem 
takich działań informacyjnych jest stosunkowo jasno określona; nie jest to jednak 
ogólna reguła. Pewną rolę w tym względzie odgrywają wrażenia i subiektywny 
odbiór pewnych kategorii wnioskodawców, którzy uważają, że programy UE wiążą 
się z nadmierną biurokracją i są poza ich zasięgiem.  Materiały badawcze w tej 
materii są skąpe ze względu na ewentualny konflikt z przepisami i praktyką w 
zakresie ochrony danych. Tego typu ograniczenia dotyczyły również niektórych 
działań badawczych podejmowanych w ramach przygotowywania niniejszej 
ekspertyzy.  

 Na drugim etapie potencjalni wnioskodawcy podejmują decyzję 
o przygotowaniu wniosku. Dostępność informacji i usług wsparcia odgrywa w tym 
względzie zasadniczą rolę, jak również zdolność wnioskodawcy do sporządzenia 
wniosku. Organy publiczne, uniwersytety i duże przedsiębiorstwa mają większe 
możliwości w zakresie przygotowania i złożenia wniosku niż małe czy nawet 
jednoosobowe firmy. Na temat zdolności wnioskodawców do sporządzenia wniosku 
dostępnych jest bardzo niewiele informacji.  

 Trzeci etap obejmuje proces selekcji, a na etapie czwartym następuje 
faktyczne przyznanie finansowania.  

W dwóch ostatnich etapach udział biorą jedynie organy wykonawcze (tj. instytucje 
zarządzające, organy pośredniczące2). Działania tych organów mają wpływ nie tylko 
na przyznanie finansowania, ale także na sposób, w jaki potencjalni wnioskodawcy 
postrzegają cały proces. Jeśli proces selekcji przebiegał w sposób sprawny 
i wystarczająco przejrzysty, a przyznanie finansowania odbyło się w należycie 

                                                 
2  Organem pośredniczącym jest każdy organ, który działa pod kontrolą instytucji zarządzającej i który w jej 

imieniu wykonuje zadania związane z zarządzaniem danym programem operacyjnym. 
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szybkim tempie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na kolejne wezwanie do 
składania wniosków odpowie większa liczba chętnych. Istnieje także możliwość 
wystąpienia skutku odwrotnego. 

W rozdziale 4 omówiono szeroki wachlarz elementów związanych z dostępnością funduszy 
strukturalnych dla podmiotów ubiegających się o nie. W związku z tym, że nie ma żadnych 
ogólnoeuropejskich i systematycznych badań analitycznych dotyczących kwestii barier dla 
podmiotów ubiegających się o finansowanie, najzwyczajniej niemożliwe jest przedstawienie 
konkretnych danych na temat tego, w jaki sposób wnioskodawcy oceniają okresy 
programowania 2000–2006 i 2007–2013. Dostępne badania wykazują tendencję do 
skupiania się na konkretnych dziedzinach tematycznych, zwłaszcza programach 
operacyjnych lub etapach cyklu funkcjonowania programu, a także na doświadczeniach 
w danych państwach członkowskich. 

W niniejszej ekspertyzie różne bariery dla podmiotów ubiegających się o finansowanie 
zostały ujęte w cztery grupy: czynniki na szczeblu europejskim, czynniki na szczeblu 
krajowym, czynniki na szczeblu zarządzania programem oraz czynniki na szczeblu 
operacyjnym. 

Na szczeblu europejskim określa się ramy, regulacje i ukierunkowanie funduszy 
strukturalnych w ramach dialogu pomiędzy instytucjami europejskimi i państwami 
członkowskimi. W państwach członkowskich, w których szczeble lokalny i regionalny 
czynnie się angażują i pomagają w kształtowaniu narodowych strategicznych ram 
odniesienia, obawy użytkowników końcowych wyrażane są z większą łatwością. Istnieje 
także użyteczna możliwość ustanowienia wymogów dotyczących działań w zakresie 
komunikacji. W trwającym obecnie okresie programowania (2007–2013) instytucje 
zarządzające są, na przykład, zobowiązane do sporządzania strategii komunikacyjnych 
dotyczących programów operacyjnych, a strategie te muszą obejmować regularne 
organizowanie wydarzeń o charakterze publicznym i opublikowanie listy beneficjentów 
końcowych z podaniem wysokości kwot, które zostały im przyznane. 

Środki służące uproszczeniu procedur są stopniowo wdrażane na szczeblu europejskim, 
a ich wprowadzenie zostało przyspieszone w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Środki te 
obejmują stosowanie stawek liniowych i płatności w postaci kwot ryczałtowych, większą 
elastyczność w dziedzinie współfinansowania umożliwiającą państwom członkowskim 
powtórne wykorzystanie odzyskanych środków, a także złagodzenie reguł n+2 
w odniesieniu do czasu, w jakim należy wykorzystać środki finansowe po ich zatwierdzeniu. 

Na szczeblu krajowym określa się poziomy współfinansowania krajowego oraz system 
administracyjny służący obsłudze funduszy strukturalnych. Systemy administracyjne 
stanowią istotny czynnik w procesie wdrażania programu i znacząco różnią się między sobą 
w poszczególnych państwach członkowskich. Każde państwo członkowskie ma swoje własne 
struktury i tradycje polityczno-administracyjne. Nie istnieją żadne analizy porównawcze 
dotyczące sposobu, w jaki poszczególne systemy oddziałują na efektywność funduszy 
strukturalnych w zakresie docierania do potencjalnych wnioskodawców i zachęcania ich do 
złożenia wniosku. 

Rozwój ukierunkowany na większy poziom regionalizacji zbliżający władze do 
wnioskodawców wymaga wciąż ukończenia. Niektórzy twierdzą, że na obecnym etapie 
proces ten można uznać za jedynie częściowy sukces. W niektórych państwach 
członkowskich w wyniku procesu regionalizacji powstał kolejny poziom administracji, gdy 
nowe organy regionalne lub lokalne nie zastępują, lecz funkcjonują równolegle z organami 
krajowymi, które uprzednio zajmowały się administrowaniem i zarządzaniem funduszami 
strukturalnymi. Przydzielenie dodatkowych zadań organom lokalnym i regionalnym 
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spowodowało w niektórych państwach członkowskich problemy w zakresie zdolności 
administracyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do wykwalifikowanego personelu.  

Szczebel zarządzania programami obejmuje alokację zasobów i potencjał w zakresie 
zarządzania programami. Również te elementy są różne w zależności od charakteru danego 
programu. Programy tematyczne zwykle realizowane są na szczeblu krajowym, a programy 
regionalne funkcjonują w ujęciu bardziej regionalnym lub lokalnym. Wielonarodowe 
programy dotyczące regionów (sąsiadujących ze sobą lub transnarodowych) należących do 
różnych państw członkowskich mają swoje własne specyficzne wymogi. 

Szczebel operacyjny obejmuje interakcje pomiędzy szczeblem programu operacyjnego 
a poziomem projektu oraz uwzględnia działania związane ze stworzeniem projektu, jego 
zatwierdzeniem i wdrożeniem. W tym kontekście stopień wykorzystania finansowania 
krajowego oraz stopień jego koordynacji lub integracji z finansowaniem Unii Europejskiej 
może być czynnikiem mającym zasadnicze znaczenie w zakresie określania rodzaju tej 
interakcji. Pojawienie się elementów inżynierii finansowej w inicjatywach 
JEREMIE3i JESSICA4dodało pewien stopień finezji (a czasami również komplikacji) do całego 
zagadnienia finansowania operacyjnego. 

Rozdział 5 poświęcony jest czynnikom istotnym dla wnioskodawców na szczeblu 
operacyjnym. Dotyczy on przede wszystkich, choć nie wyłącznie, informacji zgromadzonych 
w ramach studiów przypadku i ankiet. Należy raz jeszcze zaznaczyć, że informacje te, rzecz 
jasna, dotyczą organizacji i przedsiębiorstw, których wnioski o finansowanie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

Studia przypadków pochodzą z następujących programów operacyjnych, które bez 
wyjątku współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  

 Program operacyjny „Languedoc-Rousillon” (Francja; Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie (Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie)),  

 Program operacyjny „Konwergencja cyfrowa” (Grecja: Konwergencja (Program 
„Konwergencja”)),  

 Program operacyjny „Północno-zachodnia Anglia” (Wielka Brytania; 
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie),  

 Program operacyjny „Austria-Słowacja”; Europejska współpraca terytorialna,  

 Program operacyjny „Europa Południowo-Wschodnia”; Europejska współpraca 
terytorialna,  

 Program operacyjny „Nadrenia Północna-Westfalia” (Niemcy, Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie);  

 Program operacyjny „Wielkopolska” (Polska, program „Konwergencja”);  

 Program operacyjny „Piemont” (Włochy, Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie);  

 Środowiskowy program operacyjny (Słowacja, program „Konwergencja”, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności). 

W przypadku szczebla operacyjnego wybór odpowiednich lub przynajmniej podobnych 
procesów składania wniosków jest podejściem wysoce pożądanym, jeśli nie kluczowym. 
Informacje i wsparcie mają zasadnicze znaczenie dla potencjalnych wnioskodawców, którzy 
niejednokrotnie przyznają, że gubią się w szerokiej gamie oferowanych możliwości. 

                                                 
3  Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
4  Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. 
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Doświadczenie pokazuje, że kiedy podmioty odpowiedzialne za zarządzanie programami 
uruchomiły pojedyncze punkty kontaktowe, w których zainteresowani mogą zapoznać się 
z całym wachlarzem dostępnych dla nich możliwości finansowania, rozwiązanie to spotkało 
się z bardzo pozytywnym odzewem. 

Współpraca z konsultantami zewnętrznymi może okazać się koniecznością, zwłaszcza 
w przypadku wnioskodawców ubiegających się o finansowanie po raz pierwszy oraz 
mikroprzedsiębiorstw, w których brakuje kompetentnych fachowców lub są oni bardzo 
pochłonięci prowadzeniem firmy. Usługi zewnętrzne mogą być świadczone przez agencje 
lub organy publiczne, takie jak izby handlowe, a także przez prywatnych konsultantów. 
W tym ostatnim przypadku mocno uwidacznia się problem dostępu do pomocy technicznej 
i wstępnego wsparcia projektowego. 

Rodzaj stosowanych systemów naboru wniosków, w tym przedkwalifikacyjne wyrażenie 
zainteresowania, ma oczywisty wpływ na potencjalnych wnioskodawców. Po zakończeniu 
tego pierwszego etapu obejmującego zachęcanie do składania wniosków i pomoc przy ich 
sporządzaniu następuje etap oceny wniosków. Proces oceny może czasami stanowić 
wyzwanie dla instytucji zarządzających i organów pośredniczących, które nie mają łatwego 
dostępu do wymaganej wiedzy eksperckiej. Większe projekty mogą wymagać dokonania 
oceny przez szereg różnych ekspertów, co zmniejsza przejrzystość całego procesu. 

Zwykle jedną z obaw podmiotów ubiegających się o finansowanie jest duża liczba 
odrzucanych wniosków. Może to zniechęcić dany podmiot do składania wniosków 
w przyszłości i może także – w sposób, którego nie da się w łatwy sposób zbadać – 
zniechęcić innych potencjalnych wnioskodawców, którzy dowiedzieli się o częstym 
odrzucaniu wniosków. 

Potencjalni beneficjenci nie są zbytnio zainteresowani tym, z jakiego źródła popłyną środki 
na finansowanie ich wniosków. W ramach niniejszej ekspertyzy stwierdzono wysoki poziom 
wiedzy na temat różnych możliwości wsparcia finansowego. Jest to częściowo wynikiem 
wysiłków instytucji zarządzających i organów pośredniczących w zakresie zapewniania 
informacji i komunikacji, a w pewnej mierze wynika z faktu, że niektórzy uczestnicy 
programów analizowanych w ramach studiów przypadku stanowią część obecnie 
wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych. 

Respondenci biorący udział w niniejszym badaniu wymienili siedem przeszkód, z którymi 
borykają się wnioskodawcy.  

Należały do nich: 

 określenie najbardziej odpowiedniego źródła wsparcia,  

 śledzenie terminów różnych naborów (do zgłaszania koncepcji projektów lub do 
składania wniosków),  

 zapoznawanie się z dużą liczbą dokumentów, które pojawiały się podczas procedury 
składania wniosków, mimo iż nie wszystkie z tych materiałów dotyczyły 
wnioskodawców bezpośrednio,  

 konieczność przygotowania olbrzymiej liczby dokumentów,  

 niejednokrotnie konieczność odpowiadania na wezwania w stosunkowo krótkim 
czasie,  

 znalezienie niezbędnych funduszy własnych, oraz  

 ciągłe śledzenie aktualnych przepisów, które czasami ulegają zmianie podczas 
trwania procedury konkursowej, oraz konieczność borykania się z czasami 
sprzecznymi informacjami na temat obowiązujących wymogów i przepisów. 
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Obawy wzbudziły ponadto trzy aspekty finansowe. Pierwszy z nich dotyczył zagadnienia 
znalezienia funduszy własnych. Drugi aspekt wiązał się z trudnościami w zakresie płatności 
zaliczek, a trzeci dotyczył tempa realizacji płatności, które stanowi problem dla wielu 
wnioskodawców. Problem ten nasilił się w związku z tym, że wiele państw członkowskich 
dokonało cięć w krajowych programach finansowania w ramach ograniczania wydatków 
publicznych. 

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przeszli proces selekcji, często borykają się z problemem 
stosunkowo długich terminów, które upływają pomiędzy przyznaniem im finansowania 
a otrzymaniem pierwszej raty środków. Większość wnioskodawców była zdania, że rozmaite 
wymogi i procedury w zakresie monitorowania i kontroli są skomplikowane, czasochłonne 
oraz stanowią niepotrzebne obciążenie.  

Przed programami współpracy terytorialnej stoją szczególne wyzwania ze względu na 
odmienne kultury, języki i wymogi administracyjne w różnych państwach członkowskich, 
w których dany program działa. Wydaje się, że najbardziej przydatną formą 
rozpowszechniania informacji i świadczenia wsparcia są porady udzielane konkretnym 
podmiotom oraz rozmowy w ramach spotkań osobistych. 

4. Główne ustalenia i zalecenia 

Na podstawie przeprowadzonych badań, studiów przypadku, wywiadów i innych prac 
w niniejszej ekspertyzie sformułowano szereg zaleceń dotyczących zwiększenia dostępu do 
funduszy strukturalnych dla wnioskodawców, a ostatecznie także dla potencjalnych 
wnioskodawców. Konkretne zalecenia dotyczące szczebli europejskiego, krajowego 
i operacyjnego przedstawione są w rozdziale 6 niniejszej ekspertyzy i pogrupowano je 
w sześć głównych kategorii:  

1.  Struktura wdrażania funduszy strukturalnych na szczeblu krajowym,  

2.  Współfinansowanie na szczeblu krajowym,  

3.  Procedury administracyjne,  

4.  Szczebel operacyjny – informacje, rozpowszechnienie, tworzenie projektów i procedura 
składania wniosków,  

5.  Szczególne profile beneficjentów i dotyczące ich czynniki, oraz  

6.  Doświadczenia związane z uproszczeniem procedur. 

Zalecenia obejmują szeroką gamę zagadnień począwszy od potrzeby wdrożenia środków 
informacyjno-komunikacyjnych w celu uwzględnienia potrzeb grup beneficjentów, poprzez 
zachętę do wykorzystywania instrumentów inżynierii finansowej jako alternatywy dla 
ograniczonych zasobów dotacyjnych, a skończywszy na celowości udzielania nieodpłatnie 
spersonalizowanego wsparcia w ramach sporządzania wniosku projektowego. 

Zalecenia w dużej mierze dotyczą szczebla krajowego oraz instytucji i organów 
odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych środków. Pierwszorzędne znaczenie ma 
potrzeba zwiększenia przejrzystości i elastyczności systemu płatności, procedur składania 
wniosków oraz sposobu, w jaki dociera się do potencjalnych wnioskodawców, a następnie 
informuje się ich i przeprowadza przez cały proces ubiegania się o finansowanie.  

Na szczeblu europejskim można przyczynić się do realizacji tych postulatów za sprawą 
wyraźniejszego podkreślania konieczności otwarcia dostępu do funduszy strukturalnych dla 
szerszego grona zainteresowanych. Włączanie zainteresowanych partnerów w strategiczne 
planowanie kształtu programów, docieranie do potencjalnych wnioskodawców poprzez 
stosowanie odpowiednich strategii komunikacyjnych, budowanie zdolności przy 
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wykorzystaniu wymiany międzyprogramowej w celu udoskonalenia kanałów płatności 
(w sposób, w jaki INTERACT5 opracowuje takie działania dla programów europejskiej 
współpracy terytorialnej) oraz zapewnianie wystarczającego i terminowego 
współfinansowania (w tym podnoszenie poziomów współfinansowania i bardziej elastyczne 
podejście do zasady kosztów rzeczywistych). 

Szczeble krajowy i programowy stoją w obliczu wyzwania w postaci uproszczenia 
procedur wdrażania programów w kolejnym okresie programowania. Brak jasnego podziału 
zadań pomiędzy organy krajowe i regionalne, wynikająca z tego potrzeba co najmniej 
dwukrotnego monitorowania i kontroli decyzji, a także zawiłe procesy decyzyjne często leżą 
u podstaw skomplikowanych i uciążliwych procedur, z którymi borykają się wnioskodawcy. 
Konieczna jest zatem nie tyle zmiana przepisów europejskich, ale raczej szczegółowa 
analiza kultury administracyjnej powstałej wokół funduszy strukturalnych oraz zniesienie 
przepisów, które ograniczają dostęp do finansowania, rezerwując go jedynie dla elity 
mającej doświadczenie w przygotowywaniu projektów w ramach funduszy strukturalnych. 
Określanie norm jakościowych w odniesieniu do technik docierania do wnioskodawców 
poprzez kanały informacyjno-komunikacyjne oraz w odniesieniu do odpowiednich 
i przejrzystych procedur składania wniosków zapewniających wystarczające wsparcie 
wnioskodawcom, którzy mają w tym względzie ograniczoną zdolność, musi zostać włączone 
w ramy funduszy strukturalnych na szczeblu krajowym (przejmującym rolę pełnioną 
dotychczas przez narodowe strategiczne ramy odniesienia) oraz do programów 
operacyjnych. Należy przeznaczyć osobne środki finansowe na budowanie zdolności oraz 
podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników zajmujących się programami 
operacyjnymi i związanymi z nimi działaniami, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, 
w których wciąż istnieją znaczące „wąskie gardła” w systemach administracyjnych (niektóre 
z państw UE12).  

Na szczeblu operacyjnym zdecydowanie zaleca się: utworzenie należycie 
ukierunkowanych na grupy docelowe kanałów informacyjnych; wybór odpowiednich 
systemów przygotowywania projektów; odciążenie procedur składania wniosków od 
dezorientujących i przytłaczających wymogów dokumentacyjnych (które znacząco się 
różnią w poszczególnych systemach finansowania); ujednolicenie procedur obowiązujących 
po przyznaniu finansowania z procedurami obowiązującymi na etapach poprzedzających tę 
decyzję. Zaleca się także zapewnienie wystarczającej ilości czasu na sporządzanie 
wniosków, podejmowanie szybkich decyzji w sprawie wniosków projektowych oraz 
jednolitość zasad stosowanych przez cały okres trwania danego projektu. Źródłem 
kolejnego znaczącego „wąskiego gardła” jest brak prefinansowania (wynikający z 
przesunięcia zasady kosztów rzeczywistych ze szczebla programowego na szczebel 
beneficjentów). W związku z powyższym należy w większym stopniu brać pod uwagę 
potrzeby wnioskodawców dysponujących skromnymi zasobami (organizacje pozarządowe, 
MŚP) poprzez zapewnienie współfinansowania. 

 

 

 

 

                                                 
5  W dniu 4 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła europejski program współpracy terytorialnej 

„INTERACT 2007–13”, który obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz dodatkowo Norwegię i Szwajcarię. 
Celem programu jest promowanie prawidłowego zarządzania finansowanymi ze środków wspólnotowych 
programami, które kwalifikują się w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Całkowity budżet tego 
programu wynosi ok. 40 mln euro. Inwestycje wspólnotowe realizowane poprzez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) sięgają kwoty ok. 34 mln euro (Polityka Regionalna – Inforegio, strona internetowa). 
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Niektóre dalsze zalecenia dotyczące tego szczebla obejmują:  

 zachętę do wdrożenia instrumentów inżynierii finansowej jako alternatywy dla 
ograniczonych zasobów dotacyjnych,  

 rozważenie możliwości stosowania finansowania pomocowego na etapie 
składania wniosków, zwłaszcza w przypadku MŚP i organizacji pozarządowych, 

 potrzebę udostępniania kluczowych ustaleń wizyt monitorujących i kontroli 
wszystkim partnerom biorącym udział w programie w celu umożliwienia 
poszerzania wiedzy szerszemu gronu zainteresowanych, 

 zachętę do świadczenia nieodpłatnego i spersonalizowanego wsparcia w procesie 
przygotowywania wniosku projektowego w przypadkach, gdzie takie wsparcie nie 
jest jeszcze dostępne. 

Zalecenia obejmują bardzo szerokie spektrum działań, które mogą okazać się przydatne, 
aby ułatwić dostęp potencjalnych wnioskodawców do wsparcia w postaci środków 
z funduszy strukturalnych. W zaleceniach wskazuje się także dziedziny i zagadnienia, 
którym dalsze badania i analizy przyniosłyby korzyść. Należy do nich propozycja dotycząca 
wyeliminowania odmiennych, często sprzecznych, kryteriów odnoszących się do 
kwalifikowalności i sprawozdawczości w krajowych i unijnych systemach finansowania.  


