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Podstawowym instrumentem osiągania celów spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii Europejskiej są projekty. Zarządzanie rozwojem państw, regionów i 
społeczności lokalnych poprzez projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej odgrywa coraz większe znaczenie w konkurencyjnej walce o pozycję na 
rynku, jakość życia i poziom rozwoju. 

Z zazdrością i podziwem porównujemy poziom życia krajów piętnastki, szczegól-
nie mając na uwadze efekty przyśpieszonego tempa rozwoju takich państw jak Hiszpa-
nia, Portugalia czy Irlandia, które przed przystąpieniem do Unii Europejskiej poziomem 
rozwoju gospodarczego niewiele różniły się od Polski. Jednym z czynników przyspieszo-
nego rozwoju było efektywne wykorzystanie unijnej pomocy finansowej. Szacuje się, że 
efektywne wykorzystanie funduszy europejskich pozwala nowym członkom Unii Eu-
ropejskiej przyspieszyć wzrost gospodarczy mierzony poziomem PKB na mieszkańca 
nawet o 3-4% rocznie. 

Polityka zrównoważonego i spójnego rozwoju społecznego i gospodarczego państw 
członkowskich stanowi podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Polska stała się 
podmiotem tej polityki w momencie objęcia naszego kraju programem Phare1 w 1989 r. 
Oznacza to, że przez 17 lat jako państwo korzystaliśmy z pomocy przedakcesyjnej Unii 
Europejskiej. Celem tej pomocy było przygotowanie naszego kraju do pełnoprawnego 
członkostwa nie tylko w wymiarze politycznym, ale również poprzez przejęcie i włącze-
nie do polskiego systemu prawnego prawodawstwa unijnego oraz przygotowanie orga-
nizacyjne do wykorzystania środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE.

Od 1994 roku w ramach programu Phare wydzielono nową inicjatywę, której ce-
lem było wsparcie współpracy przygranicznej pomiędzy krajami kandydującymi, a ich 
unijnymi sąsiadami. Program ten funkcjonował pod nazwą Phare Współpraca Przygra-
niczna (ang. Phare Cross Border Cooperation) i w Polsce został pierwotnie uruchomio-
ny na granicy polsko – niemieckiej (1994), a następnie objął wszystkie granice Polski 
z sąsiadami. Środki finansowe w ramach programów współpracy przygranicznej prze-
znaczone były zarówno na realizację projektów inwestycyjnych, jak i tzw. „miękkich”, 
czyli ukierunkowanych na działania „ludzie dla ludzi”, wspierających różnorodne formy 
1  PHARE (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies). Fundusz przedakce-
syjny, którego założeniem było przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz po-
moc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Najważniejszy program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Utworzony w 1989r. w celu wsparcia przemian gospodarczych i ustro-
jowych w Polsce i na Węgrzech, następnie rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Prze-
kształcony w 1997r. w instrument pomocy przedakcesyjnej, program Phare skierowany został do 10 państw 
kandydujących - Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz Słowenii.

wstęp



czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej . . .12

współpracy po obu stronach granicy. Obszar Euroregionu Niemen objęty został oddzia-
ływaniem dwóch programów współpracy przygranicznej: Phare Region Morza Bałty-
ckiego i Narodowy Program dla Polski – Phare Granica Wschodnia.

Programy te, komplementarne do programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg 
realizowane były na obszarach wschodniego i północnego pogranicza naszego państwa 
w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Stały się poligonem do-
świadczalnym polskiej administracji, samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji 
samorządowych i pozarządowych w zakresie nabywania umiejętności zarządzania pro-
jektami i absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.

W latach 1999-2006 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” uczestniczyło w zarzą-
dzaniu programami współpracy przygranicznej Phare CBC Region Morza Bałtyckiego 
oraz Phare Polska Granica Wschodnia realizowanymi na obszarze części polskiej Euro-
regionu Niemen. 

Podobnie w okresie 2000 – 2006 strona litewska Euroregionu Niemen korzystała 
ze środków przedakcesyjnych w ramach czterech edycji Programu Phare CBC Region 
Morza Bałtyckiego.

Celem niniejszej pracy nie jest kompleksowa ewaluacja wpływu wdrożonych na 
obszarze Euroregionu Niemen programów współpracy przygranicznej na rozwój spo-
łeczno – gospodarczy regionu. Wielkość funduszy, które przepłynęły przez Euroregion 
była symboliczna w wymiarze finansowym, zarówno w porównaniu z budżetami samo-
rządów lokalnych, jak i wielkością PKB regionu w kolejnych latach. Dlatego znaczenie 
wykorzystania tych środków ma wymiar bardzo lokalny, dostrzegalny dla ograniczonej 
grupy samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Natomiast 
możliwość sięgnięcia po fundusze przedakcesyjne na współpracę przygraniczną stwo-
rzona na poziomie lokalnym miała bardzo istotne znaczenie edukacyjne dla wszystkich 
podmiotów, które zdecydowały się aplikować do programów zarządzanych przez Sto-
warzyszenie „Euroregion Niemen”. Była to dobra szkoła podstaw integracji europejskiej, 
podstaw zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

Niniejsza praca stanowi podsumowanie sześcioletniego okresu wdrażania progra-
mów przedakcesyjnych i realizacji projektów nieinwestycyjnych właśnie z punktu wi-
dzenia jakości procesów zarządzania projektami. Poświęcona jest analizie czynników 
sukcesów i niepowodzeń projektów realizowanych na obszarze Euroregionu Niemen. 
Zbiór projektów poddanych analizie obejmuje 233 projekty, z tego 200 zakończonych po 
stronie polskiej i 33 zrealizowane po stronie litewskiej. 

Dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie zarządzania projektami prezen-
tuje zbliżone stanowisko odnośnie definicji „sukcesu projektu”. Tradycyjnie uważa się 
za właściwie zrealizowany projekt taki, który został wykonany w zaplanowanym cza-
sie, zgodnie z harmonogramem, przy wykorzystaniu założonego budżetu i osiągnięciu 
zakładanych celów. Projekty „miękkie”, które są przedmiotem badań w niniejszej pracy 
należą do najmniej złożonych w przygotowaniu i wdrożeniu. Dlatego dla potrzeb prze-
prowadzonych badań przyjęto założenie, że te „tradycyjne” wskaźniki sukcesu projektu 
będą podstawą oceny jakości zrealizowanych projektów. 
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Badania przeprowadzono na trzech poziomach: programów współpracy przygra-
nicznej wdrażanych w części polskiej i litewskiej Euroregionu Niemen, pojedyńczych 
projektów zrealizowanych bądź nie, oraz menedżerów projektów współfinansowanych 
z programów współpracy przygranicznej. Dodatkowo dokonano analizy porównawczej 
wdrażania programów i projektów współpracy przygranicznej po stronie polskiej i litew-
skiej. Wyniki badań uzupełnione są o uwarunkowania prawne i instytucjonalne współ-
pracy przygranicznej na obszarze Euroregionu Niemen.

Autor postawił sobie zadanie zbudowania narzędzia wspomagającego zarządzanie 
projektami w postaci „listy kontrolnej” czynników sukcesu i niepowodzeń projektów. Dla 
potrzeb badania użyto kombinacji badawczych metod ilościowych i jakościowych na ba-
zie zbioru danych o programach i projektach, czyli tzw. analizę studium przypadku oraz 
badania ankietowe przeprowadzone wśród menedżerów projektów. Wnioski i rekomen-
dacje będące wynikiem przeprowadzonych badań powinny być pomocne w konstruo-
waniu przyszłych programów pomocowych, kształtowaniu zasad i wytycznych zarzą-
dzania projektami, oraz w praktyce przygotowania i wdrażania pojedyńczych projektów. 
Wnioski z analizy sugerują również wytyczne i wskazówki dla menedżerów projektu, 
oraz potencjalne obszary badawcze w przyszłych okresach.

Temat niniejszego opracowania wynika z zainteresowań i doświadczeń autora, 
który od początku bierze udział we wdrażaniu programów współpracy przygranicznej 
zarządzanych przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Realizacja niniejszej pracy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Programu 
Sąsiedztwa Litwa –Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA/
TACIS CBC.

wstęp
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i. uwarunkOwania prawne i inStytucJOnalne 
wSpóŁpracy tranSGranicZneJ na ObSZarZe 
pOGranicZa pOlSkO-biaŁOruSkO-litewSkO-rOSyJSkieGO

i.1. pODStawy prawne wSpóŁpracy tranSGranicZneJ 
Z uwZGlĘDnienieM kOnwencJi, uMów 
MiĘDZypaŃStwOwycH OraZ MiĘDZyreGiOnalnycH

Tematyka współpracy transgranicznej pojawiła się w prawodawstwie europejskim sto-
sunkowo niedawno. Pierwsze porozumienia o współpracy transgranicznej zostały zawarte  
w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Miały one charakter przedsięwzięć pionierskich 
wytyczających nowe kierunki i formy współpracy w powojennej Europie. W 1958 roku na 
pograniczu niemiecko-holenderskim, pomiędzy rzekami Ren, Ems i Ijssel powołano do ży-
cia pierwszą inicjatywę transgraniczną pod nazwą „Euroregio”. Stąd wywodzi się potoczna 
nazwa najbardziej zinstytucjonalizowanej formy współpracy transgranicznej – „euroregio-
nu”. Od tego czasu powstało wiele aktów prawnych regulujących kwestie współpracy trans-
granicznej. W dziedzinie tej szczególnie należy podkreślić aktywność Rady Europy. Rozwój 
współpracy transgranicznej w Polsce nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych, po trans-
formacji ustrojowej naszego państwa. Polska ratyfikowała wszystkie najważniejsze umowy  
i porozumienia międzynarodowe regulujące kwestię współpracy transgranicznej.

I.1.1. Podstawy prawne wynikające z umów wielostronnych

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnota-
mi i Władzami Terytorialnymi (zwana Konwencją Madrycką).

Przyjęta przez Radę Europy 21 maja 1980 roku (Konwencja Rady Europy nr 106, 
Dz.U. nr 61 poz. 287-288)
 • Definiuje w art. 2.1 współpracę transgraniczną 

„Współpraca transgraniczna – każde wspólnie podjęte działanie mające na celu 
umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów miedzy wspólnotami i władzami te-
rytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie 
porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń”.
 • Zawiera zasady i formy współpracy transgranicznej
Podstawowe zasady współpracy transgranicznej dotyczą: 
 – nienaruszalności zakresu właściwości wspólnot i władz terytorialnych,
 – pierwszeństwa prawa wewnętrznego państwa w stosunku do umów zawieranych po-

między partnerami współpracy.

uwarunkowania prawne i instytucjonalne współpracy transgranicznej . . .
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Polska została członkiem Rady Europy w 1991 roku. Polska ratyfikowała Konwen-
cję Madrycką w 1993 roku.

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych
Powstała w 1981 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych 

(SERG). Precyzuje cele i zamierzenia współpracy regionów granicznych i transgranicznych. Nie 
ma mocy obowiązującej. Stanowi kodeks postępowania regionów granicznych.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Uchwalona została przez Radę Europy 15 października 1985 roku. Jest to doku-

ment określający standardy organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego  
w państwach członkach RE. Art. 10 daje prawo samorządom do współpracy transgra-
nicznej w granicach określonych prawem danego państwa. Ratyfikowana przez Polskę  
w 1993 roku z mocą obowiązującą od 1994 roku.

Europejska Karta Samorządu Regionalnego
Przyjęta przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 5 czerwca 1997 roku. 

Karta przyznaje regionom prawo do współpracy transgranicznej. Regiony stały się podmio-
tem samorządowym prowadzącym własną politykę i współpracę międzynarodową.

I.1.2. Podstawy prawne wynikające z umów dwustronnych

Polsko – Litewska Współpraca Transgraniczna i Regionalna
A. Umowy międzypaństwowe

 – Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosun-
kach i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisany w Wilnie 26 kwietnia 1994 r.

 – Konwencja Konsularna między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską podpi-
sana w Wilnie 13 stycznia 1992 r.

 – Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy pań-
stwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajem-
nej pomocy w sprawach granicznych podpisana w Wilnie 5 marca 1996 r.

 – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej  
o współpracy transgranicznej podpisana w Wilnie 16 września 1995 r. 

B. Umowy i porozumienia zawarte na szczeblu regionalnym i lokalnym
 – Umowa o współpracy i wymianie doświadczeń między Województwem Suwalskim  

a Rejonem Trockim zawarta 19 września 1991 r.
 – Porozumienie o współpracy i wymianie doświadczeń między Województwem Su-

walskim i Rejonem Wileńskim zawarte 10 września 1993 r.
 – Porozumienie o współpracy między Województwem Suwalskim i Powiatem Ma-

riampol podpisane w Mariampolu 7 grudnia 1995 r.
 – Porozumienie o współpracy między Województwem Suwalskim i Powiatem Alytus 

zawarte 14 lutego 1996 r.
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 – Porozumienie o współpracy administracji rządowej województwa podlaskiego i po-
wiatu mariampolskiego podpisane 16 marca 2001 r.

Współpraca pomiędzy Polską i Białorusią
A. Umowy międzypaństwowe

 – Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie  
i przyjaznej współpracy podpisany w Warszawie 23 stycznia 1992 r.

 – Konwencja Konsularna między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś podpisa-
na w Warszawie w dniu 2 marca 1992 r.

 – Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bia-
łoruś o głównych zasadach współpracy transgranicznej podpisane w Warszawie  
24 kwietnia 1992 r.

B. Umowy i porozumienia zawarte na szczeblu regionalnym i lokalnym
 – Porozumienie między władzami Województwa Suwalskiego Rzeczypospolitej Polskiej  

a władzami Województwa Grodzieńskiego Republiki Białoruś o rozwoju transgra-
nicznych kontaktów gospodarczych i kulturalnych podpisane w Grodnie 28 kwietnia 
1995 r.

 – Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim i Obwodem Gro-
dzieńskim podpisane w Grodnie 10 lipca 2002 r.

Polsko-Rosyjska Współpraca Transgraniczna i Międzyregionalna
Umowy międzypaństwowe

 – Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosą-
siedzkiej współpracy podpisany w Moskwie 22 maja 1992 r.

 – Konwencja Konsularna między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską podpisa-
na w Moskwie 22 maja 1992 r.

 – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej  
o współpracy transgranicznej podpisana w Warszawie 2 października 1992 r.

 – Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyj-
skiej o współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej i Ob-
wodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej podpisane w Moskwie 22 maja 1992 r.

 – Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyj-
skiej o współpracy regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga 
Federacji Rosyjskiej podpisane w Warszawie 2 października 1992 r.

 – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o 
współpracy w dziedzinie ochrony środowiska podpisana w Warszawie 25 sierpnia 
1992 r.

B. Umowy i porozumienia zawarte na szczeblu regionalnym i lokalnym
 – Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewodą Suwalskim a Przewodniczącym 

Obwodu Kaliningradzkiego podpisane w Suwałkach 1 lutego 1992 r.

uwarunkowania prawne i instytucjonalne współpracy transgranicznej . . .
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 – Umowa o współpracy w dziedzinie rolno – przemysłowej między Obwodem Kali-
ningradzkim Federacji Rosyjskiej i Województwem Suwalskim Rzeczypospolitej Pol-
skiej podpisana w Suwałkach 22 lipca 1994 r.

I.1.3. Podstawy prawne wynikające z polskiego prawa wewnętrznego

A. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku
 – Art. 172 ust. 2 stanowi, że „Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystę-

powania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz 
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”. Zapis ten 
odpowiada artykułowi 10 ust. 2 i 3 ratyfikowanej w 1993 roku Europejskiej Karty Sa-
morządu Terytorialnego. W tym samym artykule Konstytucji jest zapisane, że zasady 
takiej działalności powinny zostać określone w ustawie. 

B. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
 – Art. 64 ust. 1 ustawy daje prawo do tworzenia związków w celu wspólnego wykony-

wania zadań publicznych.
 – Art. 74 ust. 1 daje prawo do zawierania przez gminy porozumień w celu powierzenia 

jednemu z podmiotów takiego porozumienia z góry określonych zadań publicznych.
 – Art. 84 ust. 1 określa zasady przystępowania gminy do stowarzyszeń.

C. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
 – Art. 65 ust. 1 ustawy daje prawo do tworzenia związków w celu wspólnego wykony-

wania zadań publicznych.
 – Art. 5 ust. 2 daje prawo do zawierania przez gminy porozumień w celu powierzenia 

jednemu z podmiotów takiego porozumienia z góry określonych zadań publicznych.
 – Art. 75 ust. 1 określa zasady przystępowania gminy do stowarzyszeń.

D. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
 – Art. 8 ust. 2 ustawy daje prawo zawierania porozumień z innymi województwami i jed-

nostkami samorządu lokalnego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
 – Rozdział 6 ustawy „Współpraca zagraniczna”.
 – Art. 76 ust. 1 określa, że współpraca transgraniczna musi być prowadzona zgodnie 

z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi 
zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa.

Współpraca zagraniczna województwa prowadzona jest na podstawie uchwalo-
nych przez sejmik województwa „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”.

Dokument określa:
 – główne cele współpracy zagranicznej,
 – priorytety geograficzne przyszłej współpracy, 
 – zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.
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Priorytety współpracy zagranicznej województwa, jak też projekty umów o współpra-
cy zagranicznej oraz umowy o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych 
muszą zostać zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

E. Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samo-
rządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i terytorial-
nych (Dz.U nr 91, poz. 1009).

Wprowadza jednolite zasady przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń dla 
gmin, powiatów i regionów. Dla przystąpienia do podmiotów międzynarodowych wymaga-
na jest zgoda MSZ. Naruszenie przepisów powoduje nieważność czynności z mocy prawa.

i.2. ZwiĄZek tranSGranicZny eurOreGiOn nieMen

 „Euroregion – zinstytucjonalizowana forma współpracy regionów przygranicz-
nych dwóch lub więcej państw. Polega m.in. na powoływaniu wspólnych organów ko-
ordynacyjnych, wspólnym sporządzaniu lub uzgadnianiu planów (np. zagospodarowa-
nia przestrzennego) etc. Jednostki terytorialne organizujące się w formie euroregionów 
działają zgodnie z prawem obowiązującym w kraju macierzystym.”2

I.2.1 Geneza powstania Euroregionu Niemen

6 czerwca 1997 roku w Augustowie przedstawiciele regionów z trzech sąsiadu-
jących ze sobą państw Polski, Litwy i Białorusi podpisali porozumienie o utworzeniu 
Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen”. Ten doniosły moment był ukoronowa-
niem ponad dwóch lat starań i zabiegów wielu osób i instytucji zaangażowanych w ideę 
powołania Euroregionu Niemen. Warto zatem przypomnieć choćby te najważniejsze wy-
darzenia, które w konsekwencji doprowadziły do podpisania porozumienia.

Województwo Suwalskie w wyniku przemian ustrojowych w państwach byłego blo-
ku sowieckiego oraz rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych zamiast jednego mocarstwa zyskało granicę z trzema nowymi 
państwami: Republiką Litwy, Republiką Białorusi i Obwodem Kaliningradzkim Federa-
cji Rosyjskiej. Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa należała do najtrudniej-
szych w kraju. Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych, likwidacja bądź upadek 
wielu dużych przedsiębiorstw w regionie skutkowały bardzo wysokim bezrobociem oraz 
rosnącym niezadowoleniem społecznym. W takiej sytuacji wyzwaniem stało się stwo-
rzenie alternatywy dla dotychczasowego funkcjonowania gospodarki w województwie,  
a szczególnie stworzenie dla mieszkańców województwa szansy na jakiekolwiek dochody, 
które pozwoliłyby na utrzymanie rodzin. Taką alternatywą było szybkie otworzenie granic 

2  Marek Kozak, Andrzej Pyszkowski, Robert Szewczyk „Słownik rozwoju regionalnego”, PARR Warszawa 
2000
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z sąsiednimi państwami dla normalnego ruchu obywateli i pojazdów. Jako pierwsze ot-
warte zostało przejście w Ogrodnikach z Litwą. Wprawdzie funkcjonowało ono jeszcze 
od lat siedemdziesiątych, ale tylko w ograniczonym zakresie dla oficjalnych kontaktów 
władz, czy grup zorganizowanych. Od 1991 roku przejście w Ogrodnikach otwarto dla 
ruchu międzynarodowego. Spowodowało to niespotykane wcześniej ożywienie kontak-
tów mieszkańców obu państw, a w szczególności bujny rozkwit handlu przygranicznego, 
w tym również przemytu papierosów i alkoholu. W tym czasie doszło również do wielu 
nieoficjalnych i oficjalnych kontaktów pomiędzy administracją wojewódzką i samorzą-
dami lokalnymi województwa suwalskiego, a administracją regionalną i lokalną Repub-
liki Litwy. 

Pierwsze porozumienie o współpracy z regionem sąsiedniego państwa wojewoda 
suwalski podpisał w 1991 roku z władzami rejonu trockiego na Litwie. Nie był to rejon 
przygraniczny, ale ważny ze względu na zamieszkujących tam Polaków. W nowych re-
aliach młodej Republiki Litewskiej, w momencie odrodzenia się państwowości litew-
skiej bardzo silne były nurty nacjonalistyczne, często skierowane przeciwko mniejszości 
polskiej. Polacy na Litwie potrzebowali silnego wsparcia od swojej ojczyzny. W konse-
kwencji w 1993 roku województwo suwalskie podpisało jeszcze jedną umowę z rejonem 
wileńskim Litwy, również w większości zamieszkałym przez Polaków. Oficjalne kontak-
ty z regionami przygranicznymi Litwy zawarto kilka lat później. Inicjatywa utworzenia 
Euroregionu – jako formy organizacji współpracy transgranicznej Polski, Rosji, Litwy  
i Białorusi – pojawiła się oficjalnie po raz pierwszy na początku 1995 roku w Deklaracji 
II Bałtyckiego Forum Gospodarczego.3

Inicjatywę poprzedziło zawarcie dwóch porozumień transgranicznych przez Wo-
jewodę Suwalskiego z:
 – Przewodniczącym Administracji Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja) w 1992 r.
 – Wojewodą Grodzieńskim (Białoruś) w 1994 r.

W listopadzie 1995 roku Wojewoda Suwalski i Przewodniczący Sejmiku Samorzą-
dowego Województwa Suwalskiego oraz Prezydent Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej 
podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Biura Euroregionu Niemen. W grudniu 
1995 roku i w styczniu 1996 r. podpisane zostały kolejne dwustronne porozumienia  
z powiatami litewskimi, kolejno Alytusem i Mariampolem. Rozpoczęły się żmudne, 
trwające prawie dwa lata negocjacje na temat utworzenia euroregionu. Dla partne-
rów po wschodniej stronie granicy była to nowa dotychczas nie praktykowana forma 
współpracy międzynarodowej. Strona polska miała już wiele doświadczeń w tym wzglę-
dzie, gdyż praktycznie na każdej granicy funkcjonowały już porozumienia euroregionalne. 
Warto przypomnieć w tym miejscu, że pierwszym euroregionem w Polsce był „Euroregion 
Nysa” utworzony na pograniczu polsko – niemiecko – czeskim 21 grudnia 1991 r. Pierw-
szym euroregionem na granicy wschodniej był „Euroregion Karpaty” powołany do życia 
14 lutego 1993 roku na pograniczu polsko-ukraińsko-słowacko-węgiersko-rumuńskim.  

3  Bałtyckie Forum Gospodarcze – cykliczna międzynarodowa konferencja gospodarcza organizowana od 
1994 roku przez Polsko – Litewską Izbę Gospodarczą w Suwałkach z udziałem przedstawicieli administracji 
państwowej, samorządów i przedsiębiorców z krajów bałtyckich.
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Strona polska przystępując do prac nad utworzeniem euroregionu wyznaczyła kilka prio-
rytetów wokół których chciała budować współpracę wielostronną. Bardzo ważną prze-
słanką utworzenia euroregionu była chęć podniesienia niektórych obszarów współpracy 
na poziom wielostronny. Do takich obszarów należała współpraca w zakresie ochrony 
środowiska, a w szczególności ochrona wód granicznych i tworzenie Transgranicznych 
Obszarów Chronionych, które miały być rozwinięciem idei Zielonych Płuc Europy. Prio-
rytetem była współpraca w zakresie rozwoju turystyki. Głównym zadaniem w tej dzie-
dzinie była rekonstrukcja Kanału Augustowskiego i uczynienie drogi wodnej Czarna 
Hańcza – Kanał Augustowski – Niemen międzynarodowym szlakiem turystyki wodnej 
przepływającym przez regiony czterech państw aż do Bałtyku.

Innym ważnym wyzwaniem stało się rozszerzenie kontaktów gospodarczych i han-
dlowych pomiędzy przedsiębiorcami czterech państw, otwarcie granic i budowa przejść 
granicznych zapewniających swobodę przepływu ludzi i towarów, czy wreszcie kwestie 
bezpieczeństwa energetycznego obszaru objętego euroregionem. 

W lutym 1997 roku podpisano „Deklarację o współpracy transgranicznej pomię-
dzy Wojewodą Suwalskim Rzeczypospolitej Polskiej, Administracją Obwodu Kalinin-
gradzkiego Federacji Rosyjskiej, Zarządcami Powiatów Alytus i Mariampol Republiki 
Litwy i Wojewodą Grodzieńskim Republiki Białoruś”. 

Cztery miesiące później, 6 czerwca 1997 roku w Augustowie podpisano porozu-
mienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Niemen. Członkami zało-
życielami euroregionu zostały Obwód Grodzieński Republiki Białoruś, Powiaty Mariam-
pol i Alytus Republiki Litwy i Województwo Suwalskie Rzeczpospolitej Polskiej.

	 	 Rysunek	I‑1	Mapa	Euroregionu	Niemen

	 	 Źródło:	Archiwum	Euroregionu	Niemen
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Niestety w ostatniej chwili przedstawiciele Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Ro-
syjskiej poinformowali pozostałych sygnatariuszy porozumienia, że nie otrzymali zgody rzą-
du rosyjskiego na podpisanie porozumienia i zadeklarowali, że przystąpią do euroregionu  
w terminie późniejszym. W spotkaniu w Augustowie brali udział w charakterze obserwatorów.

W roku 1998 strona polska Euroregionu powiększyła się o obszar województwa 
białostockiego, a w rok później przyjęto województwo wileńskie Republiki Litewskiej.

Dopiero w dniu 4 kwietnia 2002 roku spełniły się pierwotne zamierzenia inicjato-
rów. Na posiedzeniu Rady Euroregionu Niemen w Białymstoku pięć rejonów Obwodu 
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej zostało przyjętych w skład Euroregionu Niemen: 
Czerniachowsk, Oziersk, Niestierow, Gusiew i Krasnoznamieńsk. Powyżej zamieszczono 
aktualną mapę obszarów wchodzących w skład Euroregionu Niemen.

I.2.2. Organizacja i funkcjonowanie Euroregionu Niemen

Związek Transgraniczny „Euroregion Niemen” to obszar dobrowolnej współpracy 
przygranicznej i jako taki nie posiada osobowości prawnej. Statut Euroregionu daje stro-
nom krajowym możliwość określenia członkostwa poprzez kryterium podmiotowe lub 
terytorialne. Stąd też zgodnie z § 3 Statutu członkami rzeczywistymi Euroregionu są: 
 – ze strony polskiej – Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” skupiające obecnie 45 sa-

morządów różnego szczebla oraz 1 organizację pozarządową
 – ze strony litewskiej – Instytucja Publiczna, Biuro Euroregionu Niemen w Mariampo-

lu skupiająca 14 samorządów
 – ze strony białoruskiej – obwód Grodzieński
 – ze strony rosyjskiej – rejony: Gusiew, Czerniachowsk, Oziersk, Krasnoznamieńsk, 

Niestierow.
Taki mieszany charakter tożsamości członkostwa wynika głównie z odmienności 

w zakresie struktur i kompetencji władz regionalnych i lokalnych w poszczególnych kra-
jach Euroregionu. Ma to bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Euroregionu i efektyw-
ność jego struktur organizacyjnych.

Zgodnie ze Statutem władzami Euroregionu Niemen są: Rada, Prezydium Rady oraz 
Sekretariat Euroregionu. Szczegółowe zasady działania poszczególnych organów określa 
Regulamin organizacyjny organów Związku Transgranicznego Euroregion Niemen.

Najwyższym organem Euroregionu jest Rada. Posiada ona status quasi-parlamen-
tu. Każda ze stron (polska, litewska, białoruska i rosyjska) deleguje do Rady Euroregionu 
po sześciu swoich przedstawicieli. Sposób delegowania mandatariuszy jest wewnętrzną 
sprawą każdej ze stron. Strona polska przyjęła 17 kwietnia 2003 roku Regulamin Pra-
cy Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen, w którym określiła skład, zadania, formy 
pracy, obsługę oraz siedzibę strony polskiej Rady Euroregionu Niemen. Postanowiono,  
że skład strony polskiej Rady Euroregionu Niemen będzie łączną reprezentacją instytu-
cji, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji tj. Samorządu Województwa Pod-
laskiego, Wojewody Podlaskiego oraz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. 
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Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany na okres roczny spośród członków 
Rady na zasadzie rotacji narodowościowej. Rada reprezentuje Euroregion na zewnątrz. Do jej 
zadań należy przede wszystkim określanie kierunków i programów działania, zatwierdzanie 
wspólnych projektów współpracy transgranicznej, zapewnienie ich finansowania i realizacji . 
Rada może podejmować uchwały dotyczące członkostwa Związku w organizacjach między-
narodowych, rozszerzenia terytorium działania euroregionu, przyjmowania nowych człon-
ków i pozbawiana statusu członka. Rada ma prawo dokonywać zmian w statucie, a co za tym 
idzie decydować o zmianach w strukturze organizacyjnej euroregionu, poza tym ma prawo 
podejmować decyzje w sprawach budżetu Związku. Wśród zadań Rady wymienia się także 
wybór Prezydium Rady oraz powoływanie Sekretariatu i Grup Roboczych. 

Rysunek	I‑2	Struktura	Organizacyjna	Euroregionu	Niemen

Źródło:	Opracowanie	własne
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Ważną rolę w strukturze organizacyjnej spełnia Prezydium Rady Euroregio-
nu. Jest to organ wykonujący funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne w imie-
niu Rady Euroregionu w okresie między jej posiedzeniami. W skład Prezydium 
wchodzi po trzech przedstawicieli każdej ze stron krajowych. Przewodniczący 
Rady Euroregionu jest jednocześnie Przewodniczącym Prezydium Rady Eurore-
gionu. Prezydium kieruje Sekretariatem, może także powoływać Grupy Robocze  
Euroregionu. 

Organem wykonawczym i administracyjnym jest Sekretariat, w skład którego 
wchodzą 4 osoby – dyrektorzy biur krajowych. Każda ze stron prowadzi i finan-
suje na swoim terenie Krajowe Biuro Sekretariatu Euroregionu. Biura te nie są 
wzajemnie podporządkowane i wypełniają swoje funkcje dla danej strony, jednak 
pozostają ze sobą w stałym kontakcie wymieniając informacje i dokumenty oraz 
uzgadniając bieżące działania. Funkcję Sekretariatu Euroregionu pełni zawsze Biu-
ro Krajowe tej strony, która przewodniczy Radzie Euroregionu w danej kadencji.

Sekretariat zapewnia bieżącą obsługę euroregionu, a więc załatwia sprawy ad-
ministracyjne (kancelaryjno-biurowe), przygotowuje posiedzenia Rady, przygoto-
wuje na zlecenie Rady i Prezydium Rady Euroregionu ich plany pracy, przedkłada 
im projekty uchwał, a także informacje i inne opracowania dotyczące wspólnych 
przedsięwzięć oraz koordynuje działalność grup roboczych. 

 Pierwotnie Statut Euroregionu przewidywał istnienie Komisji Rewizyjnej, 
która sprawowałaby nadzór nad gospodarką finansową organów Euroregionu. 
Organ ten nie został jednak powołany ponieważ Euroregion nie posiada wspól-
nego budżetu. Każda ze stron dysponuje swoim budżetem i ponosi za niego  
odpowiedzialność.

 Dla realizacji określonych wspólnych zagadnień problemowych Rada może 
powoływać stałe lub doraźne Grupy Robocze. W wyjątkowych przypadkach Gru-
py Robocze mogą być powoływane przez Prezydium, ale wymagają zatwierdzenia 
przez Radę na jej najbliższym posiedzeniu. Są one organem wnioskodawczym, do-
radczym i opiniotwórczym Euroregionu. W przypadku możliwości podziału zadań 
Grupy Roboczej może być ona podzielona na podgrupy z przypisanymi im na stałe 
zadaniami. 

Obecnie w Euroregionie Niemen funkcjonuje pięć grup roboczych: 
 – Grupa robocza do spraw gospodarczych
 – Grupa robocza do spraw społecznych
 – Grupa robocza do spraw ochrony środowiska
 – Grupa robocza do spraw turystyki
 – Grupa robocza do spraw zagospodarowania przestrzennego

W ramach Grupy Roboczej do spraw turystyki powołano podgrupę roboczą 
do spraw Kanału Augustowskiego. Do prac w poszczególnych grupach zapraszani 
są eksperci z różnych instytucji. 
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I.2.3 Zarządzanie funduszami pomocowymi w ramach Euroregionu Niemen 

W styczniu 2001 roku Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zawarło z Władzą Wdraża-
jącą Program Współpracy Przygranicznej Phare, jako jednostką odpowiedzialną za realizację 
programu w Polsce, pierwszą umowę zlecającą realizację zadania państwowego, polegającego 
na realizacji małych projektów euroregionalnych dofinansowanych ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej. W ramach zawartej umowy udostępniono dla Euroregionu Niemen kwotę 
300.000 Euro z Programu Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego1999. 
Stowarzyszenie przyjęło na siebie obowiązki związane z zarządzaniem Funduszem Małych 
Projektów, m.in. wdrożeniem procedury zaproszenia do składania wniosków, naborem wnio-
sków, oceną formalną wniosków, wyborem projektów do dofinansowania, zawarciem umów  
z beneficjentami, kontrolą i monitorowaniem realizacji projektów oraz ich rozliczaniem. 

Rysunek	I‑3	Struktura	organizacyjna	Biura	Stowarzyszenia	„Euroregion	Niemen”

Źródło:	Opracowanie	własne

Każdy zespół miał ściśle określone zadania w ramach zarządzania Funduszem Ma-
łych Projektów:

Zespół kontraktowania:
 – ogłaszanie procedury zapraszania do składania wniosków,
 – udzielanie informacji dla wnioskodawców,
 – organizacja szkoleń dla wnioskodawców,
 – gromadzenie propozycji wniosków,
 – organizowanie posiedzeń Komisji Oceniających,
 – przygotowanie umów z beneficjentami na wykonanie zatwierdzonych projektów  

(w tym także zmiany umów grantowych).
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Zespół monitorowania:
 – organizowanie szkoleń dla beneficjentów,
 – nadzorowanie i monitorowanie realizacji projektów,
 – gromadzenie raportów od beneficjentów,
 – sporządzanie raportów podsumowujących wykorzystanie poszczególnych transz, na 

potrzeby Władzy Wdrażającej.

Zespół finansowo-księgowy:
 – prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia 

„Euroregion Niemen” oraz programów Phare zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 – przyjmowanie i rozliczanie środków finansowych otrzymanych od Władzy Wdrażającej,
 – realizowanie płatności w ramach programów Phare oraz w ramach innych środków 

będących w dyspozycji SEN,
 – terminowego naliczania i dokonywania płatności zobowiązań SEN z tytułu podat-

ków i innych świadczeń o podobnym charakterze,
 – prowadzenie planowej gospodarki zasobami finansowymi na rachunkach bankowych,
 – sporządzanie rachunku wyników i bilansu,
 – prowadzenia kasy,
 – sporządzania listy wypłat i prowadzenia rozliczeń z pracownikami,
 – prowadzenia ewidencji środków trwałych i składników rzeczowych długotrwałego 

użytkowania,
 – nadzoru nad gospodarowaniem mieniem SEN,
 – współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” pełniło od 2001 do 2006 roku rolę Instytucji 
Zarządzającej Funduszu Małych Projektów w Programach Współpracy Przygranicznej 
Phare Region Morza Bałtyckiego edycje 1999-2003 oraz Funduszu Małych Projektów Pha-
re Narodowy Program dla Polski – Polska Granica Wschodnia edycje 2000-2003. Poniższa 
Tabela prezentuje programy zarządzane przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Tabela	I‑1	Programy	Współpracy	Przygranicznej	zarządzane	przez	Euroregion	Niemen

Region	Morza	Bałtyckiego Granica	Wschodnia

BSPF	RMB	1999 GW	2000

SPF	RMB	2000 GW	2001

SPF	RMB	2001 GW	2002

SPF	RMB	2002 GW	2003

SPF	RMB	2003 Fundusz	Małych	Projektów	Infrastrukturalnych	2002/2003

Schemat	Wsparcia	2001 Fundusz	Projektów	Infrastruktury	Okołobiznesowej	2003

Schemat	Wsparcia	2002/2003

Źródło:	Umowy	o	realizację	zadania	państwowego	pomiędzy	WWPWP	a	SEN
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ii. prOGraMy wSpóŁpracy prZyGranicZneJ pHare 
na ObSZarZe eurOreGiOnu nieMen

ii.1. wprOwaDZenie DO prOGraMów wSpóŁpracy 
prZyGranicZneJ pHare w pOlSce
 
Program wspierania współpracy przygranicznej pomiędzy krajami objętymi pro-

gramem Phare a państwami członkowskimi Unii Europejskiej został ustanowiony  
w 1994 r., w celu wspierania dialogu i współpracy pomiędzy mieszkańcami, władzami lokal-
nymi oraz organizacjami gospodarczymi oraz wspierania i wyrównywania poziomu jakości 
życia mieszkańców po obu stronach granicy. W Polsce pierwotnie Program był podzielony na 
dwie linie budżetowe: od 1994 r. Phare CBC Polska – Niemcy i od 1995 r. Phare CBC Polska 
– Region Morza Bałtyckiego4. W późniejszych latach program Phare CBC został rozszerzony 
o granice państw uczestniczących w Programie Phare (włączając polską granicę południową: 
Polska – Czechy oraz Polska – Słowacja). Od 1997 r. uruchomiono Program Narodowy Phare 
Polska Granica Wschodnia, który włączył do współpracy przygranicznej regiony pogranicza 
polsko-białoruskiego, polsko-ukraińskiego oraz rozszerzył możliwości współpracy na pogra-
niczu polsko-rosyjskim i polsko-litewskim, które już wcześniej były objęte Programem Pol-
ska – Region Morza Bałtyckiego. Integralną częścią programów współpracy przygranicznej 
były Fundusze Małych Projektów oraz tzw. Schematy Wsparcia.

Fundusz Małych Projektów (FMP), po raz pierwszy został ustanowiony w ramach Pro-
gramu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy w 1997 roku w celu wspierania współpracy 
przygranicznej wdrażanej w formie działań o małej skali. Sukcesywnie FMP były uruchamiane 
w ramach pozostałych programów. Fundusz utworzono także w ramach Programu Zintegro-
wana Granica Wschodnia Polski począwszy od edycji 1997. W Polsce zarządzanie Funduszami 
odbywało się na zasadach zdecentralizowanych. Bezpośrednie zarządzanie funduszami powie-
rzono Euroregionom na podstawie umów zlecających realizację zadania państwowego zawartych 
pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Współpracy Przygranicznej Phare, a Euroregionami. 
Celem Funduszy Małych Projektów było wsparcie projektów „miękkich”5 realizowanych w pasie 
przygranicznym, służących rozwojowi współpracy przygranicznej w następujących dziedzinach:
 – wymiana kulturalna, 
 – rozwój demokracji lokalnej, 
4  Program Współpracy Przygranicznej Phare CBC (ang. CrossBorder Cooperation) powstał z inicjatywy Par-
lamentu Europejskiego w 1994 roku. Celem Programu było wsparcie działań z zakresu współpracy transgra-
nicznej, z których korzystać mogły państwa uczestniczące w Programie Phare oraz ich  sąsiedzi z UE.  
5  Projekty miękkie: projekty nie inwestycyjne, zazwyczaj o niewielkim budżecie, obejmujące takie przedsię-
wzięcia jak: szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne itp., na realizację 
których możliwe jest uzyskanie dofinansowania Unii w ramach programów operacyjnych Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Inicjatywy Wspólnotowej Interreg, 
Programów Wspólnotowych oraz działań prowadzonych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

program współpracy przygranicznej pHare na obszarze euroregionu niemen



czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej . . .2�

 – rozwój zasobów ludzkich, 
 – transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe, 
 – rozwój gospodarczy i turystyki obszarów przygranicznych.

Maksymalna wartość wsparcia pojedyńczych projektów z FMP wynosiła 50 000 Euro.
W ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckie-

go utworzono bliźniacze Fundusze Małych Projektów na Litwie, Łotwie i Estonii. Za-
sadnicze procedury dotyczące funkcjonowania FMP oraz okresu zgłaszania projektów 
do dofinansowania zostały zharmonizowane w Polsce oraz we wszystkich wyżej wymie-
nionych państwach. Podobny Fundusz Małych Projektów został utworzony w Rosji i na 
Białorusi w ramach Programu Współpracy Przygranicznej TACIS6. Zbliżone działania 
wspierane były w państwach Unii Europejskiej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz w 
Norwegii w ramach IW INTERREG IIIB BSR7. Stworzono zatem możliwość, aby projekt 
przygraniczny był współfinansowany z dwóch źródeł: działania realizowane na teryto-
rium Polski z Funduszu Małych Projektów w Polsce, natomiast przedsięwzięcia podej-
mowane po drugiej stronie granicy – ze środków wspólnotowych programów pomoco-
wych funkcjonujących w którymś z wyżej wymienionych krajów. W ramach programów 
współpracy przygranicznej wnioskodawcy oraz ich zagraniczni partnerzy byli zachęcani 
do składania projektów „lustrzanych”.

Schemat Wsparcia miał charakter pośredni między dużymi projektami inwe-
stycyjnymi a Funduszem Małych Projektów. Projekty wspierane w ramach Schematu 
Wsparcia dzieliły się na projekty o charakterze inwestycyjnym oraz projekty instytu-
cjonalne o charakterze „miękkim”. Wartość dofinansowania poszczególnych projektów 
wynosiła od 50 000 do 300 000 EUR. Schemat Wsparcia realizowany był w Programach 
Phare CBC Region Morza Bałtyckiego, edycje 2001 i połączona 2002/2003.

ii.2. prOGraMy wSpóŁpracy prZyGranicZneJ pHare reGiOn 
MOrZa baŁtyckieGO 1999-2003

II.2.1. Główne cele Programów Współpracy Przygranicznej Phare Region 
Morza Bałtyckiego w latach 1999-2003

Kolejne edycje programów współpracy przygranicznej w regionie morza bałty-
ckiego charakteryzowały się zbliżoną strukturą celów ogólnych programów. Przede 
wszystkim realizacja programów miała przezwyciężyć problemy wynikające z izolacji, 
peryferyjności i niekonkurencyjności obszarów przygranicznych, miała zaktywizować 
6  TACIS (ang. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) - Program Pomocy Tech-
nicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw ustanowiony w 1991 r. przez Wspólnotę Europejską (więcej in-
formacji na stronie programu http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/tacis/ )
7  Interreg IIIB BSR (ang. Baltic Sea Region) – jedna z inicjatyw Wspólnoty Europejskiej, której celem było 
wsparcie projektów współpracy transnarodowej ukierunkowanych na zrównoważony rozwój Regionu Morza 
Bałtyckiego (więcej informacji na stronie inicjatywy www.spatial.baltic.net )
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lokalne środowiska społeczne i gospodarcze, wzmocnić je instytucjonalnie, dostar-
czyć wszystkim zaangażowanym instytucjom i organizacjom bezcennych doświadczeń  
w dziedzinie współpracy z partnerami zagranicznymi i wykorzystania środków pomo-
cowych Unii Europejskiej.

Powtarzające się cele programów obejmowały:
 – wspieranie dalszego rozwoju potencjału gospodarczego regionów nadbałtyckich po-

przez wzmocnienie istniejących struktur,
 – przyczynianie się do wspierania tworzenia i rozwoju efektywnych struktur realizacyj-

nych programu, 
 – zachęcanie do tworzenia i wspieranie sieci współpracy transgranicznej jednostek lo-

kalnych i regionalnych działających w regionach przygranicznych,
 – wspieranie projektów o małej skali realizowanych przez lokalne organizacje w regio-

nach przygranicznych,
 – wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie i wykorzy-

stanie środków pomocowych,
 – zachęcanie do dalszego pogłębiania potencjału ekonomicznego regionów przygra-

nicznych Morza Bałtyckiego poprzez zacieśnianie istniejących struktur,
 – zmniejszenie peryferyjnego charakteru regionów przygranicznych, tym samym po-

prawienie życia i stworzenie sieci współpracy w tym regionie,
 – wspieranie rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Wszystkie powyższe cele Programów Współpracy Przygranicznej Regionu Morza 
Bałtyckiego nawiązywały do celów strategicznych polityki spójności i rozwoju regionów 
Unii Europejskiej. 

Dla Funduszów Małych Projektów wyodrębnionych w ramach kolejnych edycji 
programów określano podstawowe cele, które można opisać następująco:
 – zachęcenie do dalszego pogłębiania potencjału ekonomicznego regionów przygra-

nicznych Morza Bałtyckiego poprzez zacieśnianie istniejących struktur,
 – zmniejszenie peryferialnego charakteru tych regionów, tym samym poprawienie po-

ziomu życia i stworzenie sieci współpracy w tym regionie,
 – wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie i wykorzy-

stanie środków pomocowych,
 – wspieranie rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych w regionie Morza Bałtyckiego. 

Małe projekty miały wspierać działania na małą skalę – „ludzie dla ludzi”, w takich 
dziedzinach jak: rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, demokracja lokalna, szkolenia 
zawodowe i zatrudnienie, wymiana kulturalna, badania z zakresu planowania i rozwoju, 
ochrona środowiska, turystyka oraz sprawy społeczne. Wdrażanie odbywało się na pod-
stawie odrębnych wytycznych dla FMP.

Schemat Wsparcia zdefiniowany został jako instrument służący przygotowaniu 
państw uczestniczących w Programie Phare do przyszłej implementacji Funduszy Struk-
turalnych. Schemat Wsparcia znajdował zastosowanie w sytuacji, gdy projekty były zbyt 
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małe, aby być określone z nazwy w trakcie procesu przygotowywania programu lub by 
oddzielne zarządzanie każdym z nich było efektywne, i stanowiły dalszy krok na drodze 
do dostosowywania Programu Współpracy Przygranicznej Phare do Inicjatywy Interreg. 
Dzięki temu umożliwiono współfinansowanie działań polskich podmiotów w ramach 
projektów inicjatywy Interreg IIIB. 

W związku z powyższym Schemat Wsparcia miał inaczej sformułowane cele oraz 
priorytety niż Fundusz Małych Projektów, gdyż wyróżniał projekty wsparcia inwestycyj-
nego oraz instytucjonalnego. Cele programu dla projektów Schematu Wsparcia instytu-
cjonalnego oraz inwestycyjnego określono zgodnie ze Wspólnym Dokumentem Progra-
mowym na dwóch poziomach:

Cele ogólne:
 – promocja tworzenia oraz rozwoju nowych sieci współpracy; wsparcie istniejących 

już sieci współpracy po obu stronach granicy; utworzenie powiązań pomiędzy po-
wyższymi sieciami oraz sieciami wspólnotowymi w celu poprawy standardów życia, 
przeciwdziałania problemom związanym z rozwojem regionów przygranicznych Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, gwarantując tym samym zrównoważony rozwój oraz 
integrację Europy,

 – wsparcie działań, które mają wpływ na spójność społeczno-gospodarczą w regionach 
przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, czyniąc tym samym bardziej efektyw-
nym proces przygotowań państw kandydujących do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Cele bezpośrednie:
 – zachęcenie do intensyfikacji współpracy transgranicznej jako mechanizmu służące-

go maksymalizacji potencjału wzrostu gospodarczego w regionach przygranicznych 
Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza 
Bałtyckiego,

 – wsparcie wspólnych procesów planowania oraz budowy instytucji struktur współ-
pracy transgranicznej, międzyregionalnej oraz trans-narodowej w regionach przy-
granicznych,

 – ochrona oraz poprawa stanu środowiska, wydajności energetycznej oraz odnawial-
nych źródeł energii, szczególnie tych, które posiadają wpływ na lokalne warunki 
życia, rozwój rekreacji oraz przedsiębiorczości; redukcja poziomu zanieczyszczenia 
środowiska, szczególnie w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz zbiorników wod-
nych o charakterze transgranicznym,

 – poprawa komunikacji, połączeń transportowych i infrastrukturalnych w obrębie re-
gionów przygranicznych oraz ich powiązań z sieciami transeuropejskimi,

 – wsparcie sektora produkcyjnego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, po-
przez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości; usuwanie 
przeszkód dla współpracy handlowej w Regionie Morza Bałtyckiego,

 – zwiększenie wydajności zasobów ludzkich w regionach przygranicznych poprzez umoż-
liwienie współpracy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego oraz edukacji,
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 – promocja struktur osadnictwa, w szczególności tworzenie skupisk miast, gdyż umożliwiają one 
rozwój regionalny oraz transgraniczny, tym samym wzmacniając rolę małych i średnich miast.

II.2.2. Wdrażanie Funduszu Małych Projektów w programach Phare RMB 
1999-2003 na obszarze Euroregionu Niemen 

Wyodrębnione w kolejnych edycjach programów Fundusze Małych Projektów 
funkcjonowały jako odrębne jednostki, których zarządzanie powierzono Euroregionom 
Pomerania, Bałtyk i Niemen. Dla obszaru Euroregionu Niemen instytucją zarządzającą 
Funduszem Małych Projektów było Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Realizacją projektów objęto obszar polskiej części Euroregionu obejmujący subregiony 
białostocko-suwalski, łomżyński i ełcki8 i jego partnerów zagranicznych. W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach oraz w związku ze specyficznym charakterem niektórych projek-
tów, dopuszczono realizację pewnych działań poza wskazanym obszarem (np.: udział w tar-
gach, konferencjach, etc.). W przypadku projektów komplementarnych w ramach Inicjatywy 
Interreg IIIB, działania mogły być podejmowane na całym terytorium Polski. Preferowane 
dziedziny wsparcia ze środków Funduszu Małych Projektów przedstawiały się następująco:

Tabela	II‑1	Priorytetowe	dziedziny	wsparcia	FMP	w	programach	RMB	1999‑2003	

1999 2000 2001 2002 2003

wymiana	kulturalna

demokracja	lokalna	
i	zasoby	ludzkie

transgraniczne	
studia	i	koncepcje	
rozwojowe

rozwój	gospodarczy	
i	turystyka

rozwój	gospodarczy

demokracja	lokalna

szkolenie		
i	zatrudnienie

wymiana	kulturalna

studia	w	zakresie	
planowania		
i	rozwoju

ochrona	środowiska

turystyka

ochrona	zdrowia

sprawy	społeczne

informacja		
i	komunikacja

rozwój	gospodarczy

demokracja	lokalna

szkolenia	zawodowe	
oraz	zatrudnienie

wymiana	kulturalna

badania	z	zakresu	
planowania		
i	rozwoju

ochrona	środowiska

turystyka

sprawy	społeczne

informacja		
i	komunikacja

ochrona	zdrowia

rozwój	gospodarczy

demokracja	lokalna

szkolenia	zawodowe	
oraz	zatrudnienie

wymiana	kulturalna

badania	z	zakresu	
planowania		
i	rozwoju

ochrona	środowiska

turystyka

sprawy	społeczne

informacja		
i	komunikacja

rozwój	gospodarczy

demokracja	lokalna

szkolenia	zawodowe	
oraz	zatrudnienie

wymiana	kulturalna

badania	z	zakresu	
planowania		
i	rozwoju

ochrona	środowiska

turystyka

sprawy	społeczne

informacja		
i	komunikacja

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	

8  Subregiony wydzielone jako jednostki NUTS III  zgodnie z nomenklaturą statystyczną Unii Europejskiej
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Wielkość środków wydzielonych na Fundusz Małych Projektów w ramach 
poszczególnych programów w kolejnych latach wyglądała podobnie i wynosiła ok.  
10% całkowitej alokacji programów. Najmniejszą alokację fundusz miał w edycji 
1999 – 300.000 Euro, natomiast największą alokację w edycji 2003 – 333.333 Euro.  
W 2000 roku wstępna alokacja nie została wykorzystana po pierwszym naborze pro-
jektów, w związku z powyższym Euroregion Niemen przeprowadził II nabór pro-
jektów. Całkowitą wielkość transz przyznanych w ramach Programów Współpracy 
Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego 1999-2003, Fundusz Małych Pro-
jektów obrazuje poniższy rysunek.

Rysunek	II‑1	Alokacje	FMP	w	poszczególnych	programach	RMB	1999‑2003	(w	Euro)

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	

Projekty składane przez wnioskodawców do Funduszu Małych Projektów mogły 
ubiegać o granty, dla których w każdym programie określano minimalną i maksymalną 
wielkość dofinansowania. Rysunek II-1 przedstawia progi dofinansowania dla małych 
projektów w kolejnych programach Phare Region Morza Bałtyckiego. Minimalna war-
tość dofinansowania wynosiła od 1.000 Euro w FMP 1999 do 20.000 w edycji 2003, na-
tomiast maksymalna wartość mieściła się między 20.000 dla FMP 1999 a 50.000  Euro 
w edycjach 2000-2003.
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Rysunek	II‑2	Progi	dofinansowania	projektów	w	ramach	FMP	1999‑2003	(w	Euro)

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	
 

Wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla wniosków składanych do Funduszu 
Małych Projektów nie mogła być większa niż 80% wartości całego projektu. Pozosta-
ła część była finansowana ze źródeł własnych wnioskodawców lub innych instytucji 
finansowych, które nie były wspierane z budżetu Unii Europejskiej. Obowiązkiem 
wnioskodawcy było zapewnienie środków finansowych w wysokości co najmniej 20% 
łącznej wartości projektu.

Zainteresowanie składaniem wniosków finansowych do Funduszu Małych Projek-
tów zmieniało się wraz z kolejnymi edycjami rocznymi Funduszu. W naborze do edycji 
1999 złożono aż 64 projekty, podczas gdy do edycji 2001 tylko 31, a do edycji 2003 49 
projektów. Złożyło się na to kilka przyczyn. Od 2000 roku równolegle uruchomiono na 
obszarze Euroregionu Niemen program Polska Granica Wschodnia operujący w oparciu 
o bardzo podobne zasady. W związku z opóźnieniem wdrażania programów pierwszych 
edycji w ostatnich latach funkcjonowania programów Phare nałożyło się na siebie wdra-
żanie kilku edycji jednocześnie. 

Jednocześnie z każdą edycją Programów Współpracy Przygranicznej Phare rosła 
konkurencja wniosków składanych do Funduszy Małych Projektów. W edycji programu 
RMB 1999 co drugi złożony projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie  
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Unii Europejskiej. W edycjach 2000, 2001, 2002 co trzeci projekt został wybrany do rea-
lizacji, a w edycji 2003 już tylko co czwarty wniosek otrzymał grant z Funduszu Małych 
Projektów. Średnio w badanym okresie wsparcie finansowe otrzymał co trzeci wniosek 
(35% złożonych wniosków).

Rysunek	II‑3	Porównanie	ilości	podpisanych	umów	z	ilością	złożonych	wniosków

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	

Zjawisko rosnącej konkurencji można wytłumaczyć przede wszystkim wzro-
stem wartości projektów, które w kolejnych edycjach składali wnioskodawcy, oraz 
w edycji 2003 większą o ponad 50% ilością złożonych wniosków w stosunku do po-
przednich dwóch edycji programów. Średnie wartości projektów zaakceptowanych 
do realizacji w kolejnych programach prezentuje poniższy rysunek. Średnie warto-
ści projektów realizowanych w kolejnych programach wzrosły ponad 3 krotnie, od  
11 tys. Euro w programie 1999 do ponad 35 tys. Euro w ostatnich edycjach. Śred-
nia wartość dofinansowania Unii Europejskiej w kolejnych programach wynosiła od 
9.350 Euro w edycji 1999 do ponad 30 tys. Euro w edycjach 2001 i 2003. Osiągnięty 
udział grantu UE w wartości projektu ogółem we wszystkich programach był bliski 
maksymalnemu poziomowi 80%. 
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Rysunek	II‑4	Średnie	wartości	projektów	i	grantów	UE	w	FMP	

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	

Strukturę projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Pro-
gramów Współpracy Przygranicznej Regionu Morza Bałtyckiego w latach 1999-2003  
w podziale na priorytety współpracy przedstawia rysunek II-5. Najczęściej podejmowa-
ną tematyką projektów była wymiana kulturalna. Poświęcone jej było 44% projektów. 
Drugim głównym obszarem zainteresowań beneficjentów była turystyka – 22% projek-
tów zrealizowanych zostało w tej dziedzinie. Małym zainteresowaniem cieszyły się ob-
szary szkoleń, badań, zatrudnienia czy ochrony środowiska. Z tych dziedzin realizowano 
pojedyncze przedsięwzięcia.
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Rysunek	II‑5	Realizacja	projektów	wg	priorytetów	FMP	programów	RMB	1999‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	

Wykorzystanie środków w poszczególnych edycjach Funduszu Małych Projektów 
było różne. W programie RMB 1999 z puli 300 tysięcy Euro: 15.000 Euro przeznaczono 
na zarządzanie Funduszem Małych Projektów, z pozostałej kwoty na realizację 31 pro-
jektów wydano 262.906 Euro. Ogółem poziom wykorzystania Funduszu wyniósł 92,6%. 

W edycji 2000 Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Niemen dysponował kwo-
tą 330.000 Euro. Z kwoty tej 7% tj. 23.100 Euro przeznaczono na zarządzaniem funduszem 
Z pozostałej kwoty 306.900 Euro faktycznie wykorzystano na realizację projektów 256.950 
Euro. Ogółem wykonanie funduszu kształtowało się na poziomie 84,9% było znacznie niższe, 
niż w poprzedniej edycji. Poziom takiego wykorzystania związany był w dużej mierze z tym, 
iż znaczna część realizowanych projektów dotyczyła turystyki i wszelkie utrudnienia spowo-
dowane były przede wszystkim niedogodnymi warunkami atmosferycznymi, co przyczyniło 
się do przesunięcia niektórych przewidzianych działań na terminy późniejsze (wiosenne) 
bądź działania zostały skrócone, przez co również zmniejszyły się koszty realizacji projektów. 
Bardzo duże zmiany w budżetach projektów, dokonane przez Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej na etapie zatwierdzania projektów (w tym całkowite usunięcie poszczególnych 
pozycji) sprawiły, że znaczną część działań beneficjenci realizowali z własnych funduszy.  
Na niższy stopień wykorzystania środków wpłynęły też zmiany dotyczące zaostrzenia przepi-
sów rozliczenia beneficjentów, jak również wahania kursowe Euro w tym okresie.

W edycji Funduszu Region Morza Bałtyckiego 2001 z zakontraktowanej kwoty 
333.000 Euro 16.650 Euro przeznaczono na zarządzanie funduszem. Z pozostałej kwoty 
316.350 Euro beneficjenci wykorzystali na realizację projektów zaledwie 245.373 Euro.  
W sumie alokacja została wykonana tylko w 78,7%. Duży wpływ na obniżenie wyko-
rzystania sumy miał fakt skrócenia terminu realizacji z 12 miesięcy do 10 miesięcy, co 
było wynikiem przedłużenia terminu zatwierdzania projektów przez Komisję Europej-
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ską. Inną przyczyną niskiego poziomu wykorzystania środków Phare w tej edycji było 
obniżenie kosztów w wyniku przetargów oraz zwrot przez beneficjenta części zaliczki. W 
jednym z projektów w wyniku przeprowadzonego przetargu beneficjent wykonał strate-
gię rozwoju i studium wykonalności dla uzdrowiska za kwotę o 22.359 Euro mniejszą niż 
zaplanował w projekcie i nie zrealizował nawet połowy zakładanego budżetu.

Fundusz Małych Projektów w edycji programu RMB 2002 wynosił 308.333 Euro. W kwo-
cie tej mieściły się środki na zarządzanie – 21.583 Euro. Na dofinansowanie realizacji projektów 
pozostała kwota – 286.750 Euro, z czego beneficjenci otrzymali 261.040 Euro. Wskaźnik wyko-
rzystania funduszu wyniósł 91,7% i był potwierdzeniem rosnących umiejętności beneficjentów, 
którzy właściwie potrafili oszacować budżety projektów oraz wykonać planowane działania.

W edycji Funduszu RMB 2003 z zakontraktowanej kwoty 333.333 Euro Stowarzyszenie 
„Euroregion Niemen” otrzymało na zarządzanie funduszem 23.333 Euro. Kwota 310.000 Euro 
przeznaczona była na dofinansowanie projektów. Ogółem beneficjenci otrzymali 269.228 Euro 
dotacji. Co oznacza, że całkowity budżet Funduszu Małych Projektów (SPF) został wykorzysta-
ny w 87,8%. Jedną z przyczyn obniżenia wysokości wykorzystania środków Phare było obniże-
nie kosztów realizacji projektów w wyniku przetargów na usługi i dostawy.

Wykorzystanie środków Funduszu Małych Projektów w kolejnych edycjach programów na 
tle wartości rocznych alokacji FMP i wartości podpisanych umów prezentuje Rysunek nr II-6.

Rysunek	II‑6	Wykorzystanie	środków	FMP	w	kolejnych	edycjach	programów	RMB	(w	Euro)	

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	
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W ramach wdrożenia Funduszu Małych Projektów w Programach Współpracy 
Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego w latach 1999-2003 na terenie Eu-
roregionu Niemen zrealizowano łącznie 75 projektów. 

Rysunek	II‑7	Beneficjenci	FMP	w	edycjach	1999‑2003	

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	RMB	1999‑2003

W połowie zrealizowanych projektów beneficjentami były różnego rodzaju 
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, izby, organizacje gospodarcze 
i zawodowe). 

W 30% projektów beneficjentami były samorządy gminne, powiatowe i wojewódz-
ki. Pozostałe projekty realizowały samorządowe instytucje kultury (12%), szkoły (3%)  
i inne podmioty (DPS, Urząd Pracy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli). 

Podstawową zasadą realizacji projektów współpracy przygranicznej był udział 
partnerów zagranicznych z obszarów objętych oddziaływaniem programu. Zasada 
partnerstwa odzwierciedlała najważniejsze cele Funduszu Małych Projektów, a mia-
nowicie budowanie sieci współpracy, nawiązywanie, umacnianie i rozwój sąsiedz-
kich kontaktów, przełamywanie barier i stereotypów, lepsze poznawanie się społecz-
ności lokalnych po obu stronach granicy. W kolejnych edycjach FMP naturalnym 
partnerem we współpracy były organizacje i instytucje z litewskiej części Eurore-
gionu Niemen. Występowali oni jako partnerzy projektów aż w 95 przypadkach  
i stanowili aż 83% ogółu podmiotów zagranicznych. Oprócz beneficjentów litewskich 
w projektach brali udział przedstawiciele z białoruskiej i rosyjskiej części obszaru 
Euroregionu Niemen oraz partnerzy z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego: 
Niemiec, Łotwy, Estonii i Finlandii i Szwecji. Udział partnerów zagranicznych pre-
zentuje Rysunek nr II-8.



�9

Rysunek	II‑8	Partnerzy	zagraniczni	w	projektach	finansowanych	z	FMP	RMB	1999‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	Raportów	z	realizacji	FMP	RMB	1999‑2003

Mimo napotykanych podczas realizacji projektów wielu przeszkód, beneficjenci 
wywiązali się z wytyczonych w projektach przedsięwzięć i osiągnęli zamierzone cele na 
wielu płaszczyznach. Szczególnie ważne było powstanie i rozwój sieci współpracy trans-
granicznej podmiotów lokalnych i regionalnych działających na obszarze pogranicza.

Realizacja projektów zaowocowała dużą liczbą osób biorących zarówno czynny jak 
i pośredni udział we wdrażaniu ich w życie oraz dużymi nakładami wszelkiego rodzaju 
publikacji i wydawnictw. 

Fundusz Małych Projektów wdrażany w ramach Programów Współpracy Przygranicznej 
Phare Region Morza Bałtyckiego 1999-2003 spełnił swoje zadanie. Efekty projektów mierzone 
dziesiątkami szkoleń i seminariów, setkami spotkań i imprez, tysiącami wydawnictw i dziesiątka-
mi tysięcy uczestników mocno zakorzeniły się w świadomości mieszkańców regionów pogranicza. 
Udział ponad 100 partnerów z Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Łotwy, Estonii, Szwecji i Finlandii 
potwierdził chęć i wolę rozwijania współpracy z sąsiadami w basenie Morza Bałtyckiego. Powstały 
więzi, które owocują codzienną współpracą i kontaktami na szczeblu instytucji i przede wszyst-
kim między ludźmi. Realizacja projektów miała bardzo istotny wpływ na tworzenie pozytywnego 
wizerunku społeczności pogranicza w oczach sąsiadów. Wyjaśniano uprzedzenia i zaszłości, dys-
kutowano o zawiłościach wspólnej historii. Budowano szacunek i zaufanie. Podjęto szereg działań 
służących przyspieszeniu rozwoju pogranicza, stworzono warunki do wzajemnych kontaktów go-
spodarczych i handlowych, Wzmacniano szansę rozwoju turystyki, dziedziny, która może być mo-
torem napędowym gospodarki regionu. Społeczności lokalne poznały korzyści płynące ze współ-
pracy i wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Środki pomocowe stały się powszechnie dostępne. 
Beneficjenci poprawili swoje przygotowanie do korzystania z funduszy europejskich. Bardzo pozy-
tywnie odebrano fakt zdecentralizowanego zarządzania Funduszami Małych Projektów. Bliskość 
i dostępność ośrodka zarządzającego funduszami unijnymi, udział w ocenie wniosków lokalnych 
ekspertów – dobrze znających specyfikę i potrzeby regionu, sprawiły, że wykorzystanie środków 
pomocowych było wysokie, a Unia Europejska stała się bliższa i bardziej przyjaźnie postrzegana.
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II.2.3. Schemat Wsparcia Instytucjonalnego w Programach Współpracy 
Transgranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego 2002/2003

Schemat Wsparcia Instytucjonalnego był obok Funduszu Małych Projektów 
drugim instrumentem współfinansowania projektów o charakterze nieinwestycyj-
nym tzw. „miękkich”. Schemat Wsparcia Instytucjonalnego uruchomiono dwukrot-
nie w Programach Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego  
w edycji 2002 i 2003. Podobnie jak w przypadku Funduszu Małych Projektów, 
zarządzanie Schematem Wsparcia Instytucjonalnego powierzono na podstawie 
umów na realizację zadania państwowego euroregionom operującym w obszarze 
Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” zostało upoważnione do zarządzania Sche-
matem Wsparcia Instytucjonalnego na obszarze polskiej części Euroregionu Niemen 
obejmującej subregiony białostocko – suwalski, łomżyński i ełcki i jego partnerów za-
granicznych.

W ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego określono dwa priorytety i środ-
ki ich realizacji. 

Priorytet I. 
Promocja lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez ułatwienia dla środowiska 

biznesowego, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, lokalne inicjatywy w zakresie 
rozwoju i zatrudnienia

Środek 1: Rozwój przygranicznych sieci stosunków gospodarczych między małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami celem utworzenia lub rozwoju organizacji i struktur han-
dlowych, zawodowych lub zajmujących się rozwojem przygranicznym celem poprawy 
współpracy, wymiany informacji, transferu umiejętności menedżerskich i technologii, 
studiów i badań rynkowych. 

Środek 2: promocja wartości przyrodniczych i kulturalnych jako potencjał rozwo-
jowy trwałego ruchu turystycznego.

Środek 3: Wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i łączności celem 
rozwijania tworzenia sieci i wspierania wspólnych strategii w zakresie działalności go-
spodarczej i marketingu.

Priorytet II. 
Promocja współpracy w zakresie edukacji, badań i rozwoju technologii 

Środek 1: Popieranie współpracy między ośrodkami edukacyjnymi, kultu-
ralnymi, naukowo-badawczymi, technicznymi i rozwojowymi w dziedzinie edu-
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kacji (szkoły, uczelnie, uniwersytety oraz szkolenie zawodowe), kultury (łącznie 
ze środkami masowego przekazu i sportem), ochrona zdrowia i ochrona cywilno- 
prawna poprzez tworzenie i zarządzanie wspólnymi zasobami, instytucji i urzą-
dzeń celem promowania zatrudnienia i podnoszenia konkurencyjności obszarów 
przygranicznych;

Środek 2: Ułatwienie wykorzystania i bezpieczeństwa transferu technologii in-
formacyjnych i łącznościowych celem usprawnienia służb publicznych, wliczając w to 
transfer technologii know – how i technologii wśród lokalnych/ regionalnych admi-
nistracji i rozwijanie zastosowań o znaczeniu publicznym (edukacja, szkolenie, opieka 
zdrowotna).

Łączna dla wszystkich Euroregionów (Niemen, Pomerania, Bałtyk) alokacja na 
Schemat Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 wyniosła 1.616.000 Euro. Nabór do 
tego programu przeprowadzały Euroregiony osobno, ale ocena wniosków przeprowa-
dzona była wspólnie. 

Minimalna wysokość wsparcia w Schemacie Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 
wynosiła 50 tys. Euro, a maksymalna 300 tys. Euro.

W ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 wpłynęło do Euro-
regionu Niemen 18 wniosków o dofinansowanie. Z czego zatwierdzono do finansowa-
nia 8 wniosków. Warto dodać, że zatwierdzone do dofinansowania wnioski z Eurore-
gionu Niemen stanowiły, aż 44,44% ogółem zatwierdzonych wniosków ze wszystkich 
Euroregionów. 

W trakcie realizacji programu rozwiązano umowę z jednym z beneficjentów, który 
pomimo upływu zadeklarowanych terminów nie rozpoczął wdrożenia projektu. Przy-
czyną był brak środków u beneficjenta na pokrycie udziału własnego w projekcie.

W związku z niewykorzystaniem części środków, w trakcie trwania programu do-
datkowo podpisano umowę na realizację jednego projektu z listy rezerwowej z obszaru 
Euroregionu Niemen. 

Ogółem w ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 zrealizowa-
no 8 projektów, których beneficjentami były 4 samorządy, 3 organizacje pozarządowe  
i 1 samorządowa instytucja kultury. 

Średnie wartości dla projektów zatwierdzonych do finansowania w ramach Sche-
matu Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 wyniosły odpowiednio:
 – wartość projektu: 129.055,87
 – dofinansowanie: 101.797,21
 – wkład własny: 27.258,65

W ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 z zakontraktowanej 
kwoty dofinansowania (bez uwzględnienia projektu nie zrealizowanego) 910.354 Euro 
wykorzystane zostało 669006 czyli 73,49% środków.

Ilość projektów zatwierdzonych i zrealizowanych na obszarze Euroregionu Nie-
men w ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek	II‑9	Projekty	zatwierdzone	i	zrealizowane	w	Schemacie	Wsparcia	Instytucjonalnego	
według	priorytetów	i	środków.

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	raportów	SW/INS	2002/2003

Podobnie jak w przypadku innych programów realizowanych w Euroregionie Nie-
men, większość projektów w ramach Schematu Wsparcia Instytucjonalnego 2002/2003 
realizowana była przy współpracy z partnerami litewskimi. W realizacji tych projektów 
udział wzięło aż 8 partnerów z Litwy, ponadto 2 z Niemiec i 1 z Finlandii. W jednym z 
projektów jako dodatkowy partner udział wzięła organizacja z Białorusi.

ii.3. narODOwy prOGraM Dla pOlSki – ZinteGrOwany  
prOGraM Granica wScHODnia 2000-2003

II.3.1. Wprowadzenie

Polska w ramach procesów przystosowujących nasz kraj do przyszłego uczestni-
ctwa w Unii Europejskiej zobowiązała się również do wdrożenia do naszego systemu 
prawnego dorobku prawnego UE w ramach tzw. III filaru „Wymiar Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych”. W celu usprawnienia procesów przystosowawczych Unia Eu-
ropejska uruchomiła od 1996 roku specjalny program Phare Justice and Home Affairs 
(Phare Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Integralną częścią programu 
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Phare JHA był komponent wspierający przygotowanie polskiej granicy wschodniej 
jako przyszłej granicy Unii Europejskiej, w tym wdrożenie dorobku prawnego układu  
z Schengen. Komponent ten funkcjonował w postaci kolejnych edycji Programów Naro-
dowych – Polska Granica Wschodnia.

Po raz pierwszy Fundusz Małych Projektów na granicy wschodniej uruchomiono 
w ramach Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia w edycji 1997 roku. 

II.3.2. Zarządzanie Funduszem Małych Projektów w Programach Polska 
Granica Wschodnia

Zarządzanie Funduszami Małych Projektów na granicy wschodniej odbywało się 
w sposób zdecentralizowany. Podobnie jak na innych polskich granicach do wdraża-
nia FMP upoważniono Euroregiony. Zarządzanie funduszem odbywało się na podsta-
wie umowy pomiędzy Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare 
a Stowarzyszeniami reprezentującymi Euroregiony. W zależności od edycji programu w 
zarządzaniu funduszem udział brały Euroregiony: Karpaty, Bug, Puszcza Białowieska, 
Niemen i Bałtyk. I tak:
 – w edycji 2000 – Karpaty, Bug, Niemen i Bałtyk,
 – w edycji 2001 – Karpaty, Bug, Niemen i Bałtyk,
 – w edycji 2002 – Karpaty, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen i Bałtyk,
 – w edycji 2003 – Karpaty, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen i Bałtyk.

Cele i priorytety Funduszu Małych Projektów
Fundusz wspiera realizację projektów “miękkich”, służących realizacji działań na 

rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności w zakresie: rozwoju gospodarczego, turystyki, 
wymiany kulturalnej, ochrony zdrowia, informacji i komunikacji, edukacji i zatrudnie-
nia. Realizowane działania są skierowane przede wszystkim na współpracę ludzi.

Główne cele Funduszu Małych Projektów w kolejnych edycjach programów Polska 
Granica Wschodnia przedstawiały się następująco:

Edycja 2000
 – zachęcenie do tworzenia i wspieranie sieci współpracy transgranicznej jednostek lo-

kalnych i regionalnych działających w regionach przygranicznych,
 – wspieranie projektów o małej skali realizowanych przez lokalne organizacje w regio-

nach przygranicznych,
 – wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie i wykorzy-

stanie środków pomocowych.

Edycja 2001
 – zachęcanie do tworzenia i wspieranie sieci współpracy transgranicznej jednostek lo-

kalnych i przygranicznych,
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 – wspieranie projektów o małej skali realizowanych przez lokalne organizacje w regio-
nie przygranicznym,

 – wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie i wykorzy-
stanie środków pomocowych.

Edycja 2002
 – zachęcanie do dalszego pogłębiania potencjału ekonomicznego regionów przygra-

nicznych poprzez zaciskanie istniejących struktur, zwłaszcza wykorzystanie poten-
cjału turystycznego,

 – wspieranie projektów o małej skali realizowanych przez lokalne organizacje w regio-
nie przygranicznym,

 – wspieranie rozwoju struktur odpowiedzialnych za efektywne wdrażanie i wykorzy-
stanie środków pomocowych.

Edycja 2003
 – przyczynianie się do rozwoju kwalifikujących się terenów wchodzących w skład Eu-

roregionów na granicy wschodniej,
 – wzmacnianie możliwości rozwoju turystyki w regionach przygranicznych,
 – zwiększanie liczby spotkań różnych grup ludności w regionach przygranicznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 – rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy sąsiadującymi regionami w pasie przygra-

nicznym,
 – wspieranie inicjatyw/ działań edukacyjnych zarówno dla podmiotów instytucjonal-

nych jak i indywidualnych (samorządy, organizacje interesu publicznego itp.),
 – zwiększanie świadomości dotyczącej współpracy przygranicznej oraz spraw związa-

nych z integracją europejską,
 – zachęcanie lokalnych społeczności do wykorzystywania pomocy dostępnej w ramach 

Funduszu Phare dla granicy wschodniej, wsparcie dla mniejszych inicjatyw, które  
w przyszłości mogą stanowić podstawę do tworzenia projektów na większą skalę,

 – zwiększanie wykorzystania zasobów instytucji zaangażowanych w rozwój regionalny, wdra-
żanie projektów dotyczących współpracy przygranicznej zgodnie ze Standarami unijnymi,

 – wspieranie rozwoju trwałych struktur pomiędzy lokalnymi organizacjami/ samorzą-
dami w pasie przygranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji człon-
kowskich po obu stronach granicy,

 – wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, mające na 
celu wzrost gospodarczy, poprawę warunków życia oraz rozwój wspólnych kontaktów.

Cele ostatniej edycji Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Polska 
Granica Wschodnia 2003 były najbardziej rozbudowane. Wynikało to z doświadczeń we 
wdrażaniu poprzednich edycji funduszu, jak też z największego budżetu w historii Fun-
duszu Małych Projektów na granicy wschodniej. Był to ostatni fundusz przedakcesyjny, 
realizowany już po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 
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II.3.3. Wdrażanie Funduszu Małych Projektów Programu Polska Granica 
Wschodnia w Euroregionie Niemen

Realizacją projektów objęto obszar polskiej części Euroregionu Niemen i jego part-
nerów zagranicznych. 

Po stronie polskiej wsparciem programu objęte były subregiony białostocko-su-
walski, łomżyński i ełcki. Partnerzy zagraniczni powinni byli pochodzić z obszaru Euro-
regionu Niemen w poszczególnych krajach sąsiedzkich. 

W Rosji: Rejony Czerniachowsk, Krasnoznamieńsk, Gusiew, Niestierow i Oziersk 
w Obwodzie Kaliningradzkim.

Na Białorusi: Obwód Grodzieński.
Na Litwie: Powiaty Alytus, Mariampol i Wileński.
W edycji 2003 z obszarów uprawnionych do udziału w Funduszu Małych Pro-

jektów wyłączono Litwę. Wynikało to z przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej  
i objęcia jej obszaru programami IW Interreg III. Szczególny nacisk w edycji 2003 
położono na przygotowanie projektów wspólnych z partnerami zza wschodniej gra-
nicy, które mogłyby być współfinansowane z Funduszu Małych Projektów programu 
Tacis. Wysoko oceniane były projekty komplementarne, realizowane równolegle po 
obu stronach granicy.

W poszczególnych edycjach Funduszu Małych Projektów określano preferowane 
rodzaje działalności, które powinny obejmować projekty przygotowane przez wniosko-
dawców. W kolejnych latach podstawowymi obszarami aktywności funduszu były: roz-
wój gospodarczy, wymiana kulturalna, demokracja lokalna i turystyka. W pojedyńczych 
edycjach funduszu występowały również: studia planistyczne i rozwojowe, ochrona śro-
dowiska, zasoby ludzkie, szkolenia i edukacja w zakresie zatrudnienia, informacja i ko-
munikacja oraz ochrona zdrowia.

Tabela	II‑2	Preferowane	rodzaje	działalności	Funduszu	Małych	Projektów	w	programach	GW	2000‑2003	

2000 2001 2002 2003

wymiana	kulturalna

lokalna	demokracja

studia	planistyczne		
i	rozwojowe

rozwój	gospodarczy

środowisko	naturalne

turystyka

rozwój	gospodarczy

demokracja	lokalna

wymiana	kulturalna

studia	planistyczne		
i	rozwojowe

środowisko	naturalne

turystyka

lokalny		
rozwój	gospodarczy		
(w	tym	turystyka)

szkolenia,	edukacja		
w	zakresie		
zatrudnienia

wymiana	kulturalna

informacja		
i	komunikacja

ochrona	zdrowia

rozwój	gospodarczy		
i	turystyka

demokracja	lokalna

zasoby	ludzkie

wymiana	kulturalna

transgraniczne	studia		
i	koncepcje	rozwojowe

ochrona	środowiska

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003
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W edycji FMP 2000 euroregiony dodatkowo wskazywały, które z wymienionych 
dziedzin będą szczególnie preferowane na obszarze danego Euroregionu. Odbywało 
się to poprzez przyznawanie dodatkowej punktacji projektom ze wskazanych dziedzin.  
W Euroregionie Niemen za obszary priorytetowe uznano wymianę kulturalną  
i turystykę przyznając dodatkowo po 10 punktów. Pozostałe dziedziny były niżej 
punktowane.

Wielkość środków w dyspozycji Funduszu Małych Projektów rosła w kolejnych 
edycjach Programu Polska Granica Wschodnia od 1 mln Euro w 2000 roku do 4 mln Euro 
w edycji 2003. Euroregiony uczestniczące w zarządzaniu Funduszem Małych Projektów 
otrzymywały równe transze po ¼ ogółu środków. Od edycji 2002 do udziału w zarządza-
niu Funduszem Małych Projektów włączono Euroregion Puszcza Białowieska. W edycji 
2002 zmniejszono o 50 tys. Euro fundusz Euroregionu Niemen i przekazano te środki  
w zarządzanie Euroregionu Puszcza Białowieska. W edycji 2003 każdemu z czterech Eu-
roregionów: Karpaty, Bug, Niemen i Bałtyk zmniejszono środki o 50 tys. Euro i przy-
znano Euroregionowi Puszcza Białowieska 200 tys. Euro na FMP. Udział Euroregionu 
Niemen w kolejnych alokacjach Funduszu Małych Projektów na Granicę Wschodnią 
przedstawia Rysunek II-10.

Rysunek II-10 Alokacje funduszy w poszczególnych edycjach programu GW 2000-2003

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Raportów końcowych programów GW 2000-2003
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W każdej edycji Funduszu Małych Projektów w programach Polska Grani-
ca Wschodnia została ściśle określona minimalna i maksymalna wysokość dofi-
nansowania dla indywidualnego projektu. Przez cały okres realizacji programu 
maksymalny poziom dofinansowania wynosił 50.000 Euro. Natomiast w trakcie 
kolejnych edycji podniesiono minimalny poziom wsparcia z 1.000 do 5.000 Euro. 
Z praktycznych doświadczeń pierwszych dwóch edycji wynika, że udział środków 
UE w finansowaniu poszczególnych projektów na etapie kontraktowania nie był 
niższy niż 5.000 Euro. Dla pojedyńczych projektów faktyczne wykorzystanie środ-
ków UE było nieznacznie niższe. Progi udziału finansowego UE w projektach pre-
zentuje Rysunek II-11.

Udział dofinansowania UE w projektach współfinansowanych z FMP programów 
Polska Granica Wschodnia nie mógł przekroczyć 75%. Był to próg niższy niż w pro-
gramach Regionu Morza Bałtyckiego, gdzie dofinansowanie UE mogło wynosić do 80% 
wartości projektu. Pozostała część musiała być finansowana ze źródeł własnych wnio-
skodawcy lub partnerów, lub innych instytucji finansowych, które nie były wspierane  
z budżetu Unii Europejskiej.

Rysunek	II‑11	Progi	udziału	finansowego	UE	w	programach	GW	2000‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003
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Możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europej-
skiej budziły w każdej edycji wielkie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Nie-
stety w pierwszej edycji 2000 Euroregion Niemen musiał przeprowadzić dwa nabory 
projektów. Zasady programu wykluczały poprawienie wniosków projektowych na etapie 
oceny formalnej. W pierwszym naborze złożono 59 wniosków. Aż 45 z nich odrzucono  
z przyczyn formalnych. W drugim naborze z 20 złożonych wniosków 7 odrzucono  
z przyczyn formalnych. Ogółem w dwóch naborach zatwierdzono do dofinansowa-
nia tylko 15 wniosków (19% ogółu wniosków złożonych). W edycji 2001 ilość złożo-
nych wniosków była mniejsza (53), ale nadal dużo było zastrzeżeń do strony formalnej  
(15 wniosków odrzucono). Do realizacji rekomendowano 25 wniosków. Do Funduszu 
Małych Projektów 2002 złożono 69 wniosków z których 31 zostało zatwierdzonych do 
realizacji. W edycji 2003 ponownie przeprowadzono dwa nabory wniosków do dofinan-
sowania z Funduszu Małych Projektów. W pierwszym naborze z 63 złożonych wnio-
sków 41 zakwalifikowano do dofinansowania. Jednak nie wyczerpało to przeznaczonej 
na fundusz kwoty 950 tys. Euro. W drugim naborze z 32 wniosków, które wpłynęły do 
Euroregionu Niemen, w konsekwencji oceny formalnej i technicznej zatwierdzono do 
realizacji 14 wniosków. Ostatecznie zrealizowano 51 projektów. W czterech przypadkach 
beneficjenci wycofali się z realizacji projektów. Ogółem w badanym okresie wsparcie  
finansowe Unii Europejskiej otrzymało 42% złożonych wniosków.

Rysunek	II‑12	Porównanie	ilości	podpisanych	umów	z	ilością	złożonych	wniosków	do	FMP

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003
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Średnia wartość realizowanego projektu malała z każdą edycją Funduszu Małych 
Projektów z ponad 25 tys. Euro w edycji 2000 do 19 tys. Euro w edycji 2003. Przeciętna 
wielkość dofinansowania wahała się między 64% a 74% w poszczególnych edycjach. 

Rysunek	II‑13	Średnia	wartość	projektów	i	dofinansowania	UE	w	FMP	GW	2000‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003

Wykorzystanie środków Funduszu Małych Projektów w programach Polska Gra-
nica Wschodnia kształtowało się bardzo różnie w poszczególnych edycjach programu. 

W edycji 2000 faktyczne wykorzystanie funduszy na realizację zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską projektów wyniosło tylko 71,82%. Złożyło się na to kilka przyczyn. Duży wpływ miało 
opóźnienie procesu kontraktowania. Spowodowało to przesunięcia czasowe realizacji poszczególnych 
działań w projektach, jak też skrócenie czasu realizacji. Część planowanych przedsięwzięć odbyła się 
wcześniej i została sfinansowana ze środków własnych wnioskodawców. W związku z tym niektóre 
pozycje budżetowe nie zostały zrealizowane. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie 
wykorzystania środków były zmiany zasad rozliczania projektów w okresie między złożeniem wnio-
sków a ich zatwierdzeniem do realizacji. Decydujące znaczenie miało tu wyeliminowanie podatku 
VAT jako niekwalifikowalnego. Kalkulując budżety wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi wte-
dy zasadami, przyjmowali jako podstawę kwoty brutto łącznie z podatkiem VAT. Przed podpisaniem 
umów, w wyniku zmian wprowadzonych przez KE, wszystkie budżety zostały zweryfikowane. Po-
datek VAT, który był wykazywany jako wkład własny beneficjentów, stał się dodatkowym kosztem, 
a kwoty kalkulowane jako brutto stały się kwotami netto. Ta decyzja KE spowodowała, że faktyczny 
wkład beneficjentów w realizację projektów wynosił 47% zamiast 25% i już na etapie zawierania 
umów wiadomo było, że wykorzystanie środków będzie niższe o min. 22%. Ponadto z uwagi na to,  
że niemożliwe było częściowe rozliczenie faktur beneficjenci byli bardzo ostrożni ze względu na 
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znaczne wahania kursowe Euro w tym okresie. Na niższy stopień wykorzystania środków wpłynął 
również fakt rezygnacji jednego wnioskodawcy z podpisania umowy grantowej. 

W edycji FMP 2001 do zakontraktowania przyznano Euroregionowi Niemen kwotę 
500.000 Euro. W wyniku realizacji 25 projektów faktycznie wydatkowano 395.704 Euro co sta-
nowiło 79,14% ogółu środków. Istotny wpływ na niewykorzystanie pełnej kwoty dofinansowa-
nia miał fakt nie przystąpienia do realizacji projektu przez jedno ze stowarzyszeń, oraz niepełne 
wykorzystanie środków przyznanych poszczególnym beneficjentom. Jedną z przyczyn były 
niższe koszty zrealizowane w wyniku przeprowadzonych przetargów na dostawy i usługi.

W programie Granica Wschodnia 2002 z zakontraktowanej kwoty 447.183 Euro bene-
ficjenci wykorzystali 364.778 Euro, czyli 81,57% środków. Wskaźnik wykorzystania jest nie-
znacznie wyższy niż w poprzedniej edycji. Przyczynami niewykorzystania w pełni środków 
Phare było: obniżenie kosztów w wyniku przetargów jakie były przeprowadzane w trakcie 
realizacji projektów oraz wykorzystanie środków dofinansowania na niskim poziomie pro-
centowym przez beneficjenta, który realizował jeden z największych wartościowo projektów.

W edycji 2003 Funduszu Małych Projektów zatwierdzono projekty na łączną wartość 
1.086.536,44 Euro, niestety czterech wnioskodawców nie przystąpiło do realizacji projektów i łącz-
na wartość podpisanych i zrealizowanych umów wyniosła 970.724 Euro. Beneficjenci wykorzystali 
831.952 Euro, co stanowiło 85,7%. Był to najwyższy wskaźnik wykorzystania funduszy z wszystkich 
edycji programu. W jednym z projektów wystąpił 100% poziom wykorzystania zatwierdzonych 
środków, ale był to projekt obejmujący tylko jeden wydatek – opracowanie dokumentacji drogi.

Rysunek	II‑14	Porównanie	wartości	podpisanych	umów	z	wartością	zrealizowanych	projektów	w	ramach	
FMP	GW	2000‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003
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Prawie 90% projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów w 
Programach Polska Granica Wschodnia 2000-2003 dotyczyło czterech głównych dzie-
dzin współpracy. Szczególnie aktywni byli beneficjenci w wymianie kulturalnej. Ponad 
50% ogółu projektów dotyczyło współpracy w dziedzinie kultury. Co szósty projekt 
realizowany był w dziedzinie demokracji lokalnej, a co siódmy w turystyce. Kluczowe 
dziedziny współpracy powtarzały się wśród priorytetów wszystkich czterech edycji i do-
datkowo były preferowane przez Euroregion Niemen. W pozostałych dziedzinach re-
alizowano pojedyńcze projekty. Podział zrealizowanych projektów według priorytetów 
przedstawia Rysunek nr II-15. 

Rysunek	II‑15	Struktura	zrealizowanych	projektów	według	dziedzin	/	priorytetów

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003

Fundusz Małych Projektów Programu Polska Granica Wschodnia 2000-2003 zo-
stał zdominowany przez trzy grupy beneficjentów. Przedstawia to poniższy rysunek. 

Liderem współpracy przygranicznej były organizacje pozarządowe, które reali-
zowały 37% projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Kolejną grupę stanowiły 
samorządy wszystkich szczebli (gminy, powiaty i samorząd województwa), które uczest-
niczyły w 31% projektów.
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Rysunek	II‑16	Beneficjenci	Funduszu	Małych	Projektów	GW	2000‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003

Równie ważną grupę beneficjentów stanowiły instytucje kultury. Należy dodać,  
że były to placówki samorządowe, wspierane finansowo przez samorządy. Potwierdza to 
bardzo duży udział projektów z obszaru kultury we współpracy przygranicznej. Pozosta-
łe organizacje i instytucje realizowały co 17 projekt. 

Jednym z najważniejszych celów Funduszu Małych Projektów programów Pol-
ska Granica Wschodnia 2000-2003 było wzmacnianie i rozwijanie współpracy pomię-
dzy społecznościami, obywatelami i organizacjami po obu stronach granicy. O sukcesie 
współpracy przygranicznej może świadczyć ilość partnerów z obszarów zagranicznych 
Euroregionu Niemen biorących udział w projektach. 

Rysunek	II‑17	Udział	partnerów	zagranicznych	w	projektach	realizowanych	z	FMP	GW	2000‑2003

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	Raportów	końcowych	programów	GW	2000‑2003
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W ramach czterech edycji Funduszu Małych Projektów w Programach Polska Gra-
nica Wschodnia 2000-2003 zrealizowano łącznie 122 projekty. W projektach tych 69 razy 
uczestniczyli partnerzy z Litwy, 51 razy partnerzy z Białorusi. Organizacje i instytucje  
z Obwodu Kaliningradzkiego Rosji uczestniczyły w projektach 43 razy.

Fundusz Małych Projektów wdrażany w ramach Programów Polska Granica 
Wschodnia 2000-2003 spełnił swoje zadanie. Dzięki FMP osiągnięto wiele trwałych efek-
tów. Fundusz nie tylko wspierał utrzymywanie wcześniej nawiązanych przez beneficjen-
tów kontaktów. Jego celem było też prowokowanie powstawania nowych więzi. Udział 
163 partnerów z Litwy, Białorusi i Rosji potwierdził chęć i wolę rozwijania współpracy 
z sąsiadami. Dzięki Funduszowi nawiązano transgraniczne kontakty w wielu sferach  
i przez różne podmioty publiczne. Dzięki imprezom finansowanym ze środków Fundu-
szu ludzie po obu stronach granicy mieli okazję się spotkać, wymienić doświadczenia,  
a nierzadko zlikwidować do niedawna widoczne uprzedzenia. Podjęto szereg działań 
służących przyspieszeniu rozwoju pogranicza, stworzono warunki do wzajemnych kon-
taktów gospodarczych i handlowych. 

Inną, bardzo cenną rolą Funduszu było promowanie idei integracji europejskiej  
i Unii Europejskiej wśród społeczności lokalnej. Właśnie dzięki środkom tego Funduszu 
społeczność lokalna, niekiedy po raz pierwszy, usłyszała i zobaczyła hasła: Unia Europej-
ska, Komisja Europejska, integracja europejska. 

ii.4. prOGraMy wSpóŁpracy prZyGranicZneJ pHare litwa 
reGiOn MOrZa baŁtyckieGO 2000-2003

II.4.1.Wprowadzenie

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego PHARE Współpraca Przygraniczna (dalej 
– PHARE CBC) powstała w 1994 roku. Od 1999 roku, gdy wzmocniły się więzi pomię-
dzy krajami Wspólnoty Europejskiej i krajami objętymi Programem PHARE, zmieniła 
się również strategia realizacji Programu PHARE CBC – program stał się jednym z wielu 
instrumentów pomagających w integracji państw, kandydujących do członkostwa w Unii 
Europejskiej. W późniejszym okresie, od roku 2001, zostały zintegrowane cele Progra-
mów PHARE CBC i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Program PHARE CBC po-
mógł aktywować udział instytucji publicznych w projektach IW INTERREG.

Program Współpracy Przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego (dalej 
PHARE CBC BSR), stanowiący część Programu PHARE CBC miał na celu pomoc w poko-
naniu istniejących w regionach przygranicznych barier, wynikających z ich peryferyjności  
i izolacji. Drogą pomocy w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska, łączności, roz-
woju ekonomicznego, dziedzictwa kulturowego i historycznego, kształcenia i zatrudnienia, 
demokracji lokalnej, ochrony zdrowia, turystyki i innych, Program PHARE CBC BSR wspie-
rał rozwój współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, rozwój potencjału ekonomicznego po-
przez wzmacnianie działających instytucji i organizacji, podwyższenie jakości życia itp. 
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II.4.2. Program Phare Litwa CBC Region Morza Bałtyckiego 2000 r. Fundusz 
Małych Projektów

W 1999 roku Komisja Europejska opracowała specjalną linię budżetową – „Spe-
cjalny Program Działań w Regionie Morza Bałtyckiego”. Został zapoczątkowany Fun-
dusz Małych Projektów, celem którego było wsparcie niedużych projektów współpra-
cy przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Program umożliwił dofinansowanie 
niedużych wspólnych projektów realizowanych przez kraje objęte Programem PHARE 
i kraje członkowskie UE lub inne, objęte programem, obszary. W przypadku spełnienia 
w/w kryteriów w projektach mogły brać udział również Norwegia, oraz przygraniczne 
regiony Federacji Rosyjskiej i Białorusi. 

Fundusz Małych Projektów wspomagał realizację głównego celu Specjalnego Pro-
gramu Działań w Regionie Morza Bałtyckiego: wsparcie działań, które mają wpływ na 
pokonanie specyficznych problemów, istniejących w regionach przygranicznych, wyni-
kających z ich położenia geograficznego i izolacji ekonomicznej w skali kraju. Była również 
promowana inicjatywa tworzenia oraz rozwoju sieci współpracy w Regionie Morza Bałty-
ckiego oraz utworzenia powiązań pomiędzy tymi sieciami i sieciami wspólnotowymi. 

Cele ogólne Funduszu Małych Projektów Phare CBC BSR Litwa:
 – rozwój potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 

wzmacnianie istniejących struktur; 
 – zmniejszenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych, a tym samym po-

prawienie standardu życia i wzmocnienie współpracy transgranicznej w regionie;
 – utworzenie i wzmocnienie efektywnej struktury odpowiedzialnej za wdrażanie programu.

Dla osiągnięcia w/w celów i kierując się elastycznymi zasadami Fundusz Małych 
Projektów finansował małe projekty transgraniczne, zorientowane na zaspakajanie lo-
kalnych (regionalnych) potrzeb. 

Projekty miały:
 – pomóc w rozwoju regionalnym na terenie regionów objętych dofinansowaniem,  

w szczególności działających w północnej części Polski, na Łotwie i Litwie; 
 – wspierać dążenie państw Regionu Morza Bałtyckiego do integracji z UE;
 – wspomóc rozwój turystyki po obu stronach granicy i wzmocnić powiązania infra-

struktury turystycznej; 
 – wzmocnić współpracę kulturową państw Regionu Morza Bałtyckiego; 
 – wspierać i wzmacniać kontakty międzyludzkie, a w szczególności zwiększyć ilość 

spotkań grup młodzieżowych;
 – wspierać kształcenie osób związanych z rozwojem lokalnym/regionalnym, zarządza-

niem i sprawami publicznymi; 
 – wspierać informowanie społeczeństwa o współpracy transgranicznej i procesie inte-

gracji z UE;
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 – wspomagać aktywny udział organizacji pozarządowych i mieszkańców w małych 
projektach, realizowanych w ramach Programu PHARE, które mogły stać się podsta-
wą do inicjowania i realizacji większych projektów współpracy transgranicznej; 

 – formować i rozwijać zasoby lokalnych i regionalnych instytucji, działających na rzecz 
rozwoju regionalnego oraz przygotowania do realizacji projektów transgranicznych, 
zgodnie z praktyką przyjętą w UE;

 – pomagać w rozwoju stałych struktur współpracy lokalnych i regionalnych instytucji 
na terenach przygranicznych, a w szczególności organizacji zrzeszających członków 
po obu stronach granicy;

 – przyczynić się do rozwoju współpracy społeczności lokalnych, mieszkających po obu 
stronach granicy, w celu osiągnięcia wspólnego rozwoju ekonomicznego, polepszenia 
warunków życia i kontaktów międzyludzkich. 

Na dofinansowanie projektów w ramach FMP została przeznaczona kwota 1 mln euro. 
Przyjęto minimalne i maksymalne wartości dofinansowania projektów – od 10.000 

do 300.000 Euro.

II.4.3. Program PHARE CBC Region Morza Bałtyckiego Litwa 2001 r. Fundusz 
Małych Projektów i Fundusz Średnich Projektów

Projekty realizowane w 2001 r. w ramach Programu PHARE CBC były finanso-
wane z Funduszu Małych Projektów i Funduszu Średnich Projektów. Program PHARE 
CBC miał na celu pomoc w pokonaniu barier istniejących w regionach przygranicz-
nych, wynikających z ich peryferyjności i izolacji. Wsparciem było objęte tworzenie  
i wzmacnianie sieci współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie powią-
zań pomiędzy tymi sieciami i sieciami wspólnotowymi. 

Cele ogólne programu:
 – rozwój potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 

wzmacnianie istniejących struktur; 
 – zmniejszenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych, a tym samym po-

prawienie standardu życia i wzmocnienie współpracy transgranicznej w regionie;
 – utworzenie i wzmocnienie efektywnej struktury odpowiedzialnej za wdrażanie pro-

gramu.

Bezpośrednie cele Funduszu Małych Projektów 2001:
 – wsparcie powstawania nowych sieci współpracy i poprawienia kondycji już istnieją-

cych, poprzez tworzenie więzów pomiędzy nimi i szerszymi wspólnotowymi siecia-
mi, w celu podwyższenia poziomu życia oraz pokonania specyficznych problemów 
regionów przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, zapewniając w ten spo-
sób zrównoważony i nieustanny rozwój oraz integrację na terytorium Europy;
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 – wsparcie działań, które przyczynią się do powstania powiązań socjoekonomicznych 
w regionach przygranicznych Europy Środkowej i Wschodniej, tym samym ułatwia-
jąc lepsze przygotowanie się tych państw do procesu integracji. 

Dla osiągnięcia w/w celów Fundusz Małych Projektów wspierał realizację projek-
tów dotyczących rozwoju ekonomicznego, lokalnej demokracji, wymiany kulturowej, 
ochrony środowiska, kształcenia i zatrudnienia, turystyki, ochrony zdrowia, spraw so-
cjalnych, komunikacji, informacji i promocji o transgranicznym oddziaływaniu.

Wsparciem Funduszu Średnich Projektów objęty był rozwój instytucjonalny oraz 
przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Projekty mogły otrzymać z Funduszu Małych Projektów wsparcie w wysokości od 
20.000 do 50.000 Euro. 

Dofinansowanie z Funduszu Średnich projektów wynosiło od 50.000 do 300.000 Euro. 

II.4.4. Program PHARE CBC Region Morza Bałtyckiego Litwa 2002 r.  
Fundusz Małych Projektów i Fundusz Średnich Projektów

Program PHARE CBC edycja 2002 miał na celu pomoc w pokonaniu, barier istnie-
jącyh w regionach przygranicznych, wynikających z ich peryferyjności i izolacji. 

Kolejnym celem programu było tworzenie oraz rozwój sieci współpracy w Regio-
nie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie powiązań pomiędzy powyższymi sieciami i sie-
ciami wspólnotowymi. 

Cele ogólne programu:
 – rozwój potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 

wzmacnianie istniejących struktur; 
 – zmniejszenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych, a tym samym po-

prawienie standardu życia i wzmocnienie współpracy transgranicznej w regionie;
 – utworzenie i wzmocnienie efektywnej struktury odpowiedzialnej za wdrażanie  

programu.

Aby osiągnąć w/w cele Fundusz Małych Projektów finansował realizację ma-
łych projektów o zasięgu transgranicznym orientowanych na zaspakajanie potrzeb 
lokalnych (regionalnych). Natomiast Fundusz Średnich Projektów wspierał realiza-
cję małych transgranicznych projektów infrastrukturalnych. Dofinansowane projek-
ty miały przyczynić się do rozwoju, poprzez realizację działań „ludzie – ludziom” lub 
małych inwestycji. 

Projekty miały: 
 – pomóc w rozwoju regionalnym na terenie regionów objętych dofinansowaniem,  

w szczególności działających w północnej części Polski, na Łotwie i Litwie; 
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 – wspierać dążenie państw Regionu Morza Bałtyckiego do integracji z UE;
 – wspomóc rozwój turystyki po obu stronach granicy i wzmocnić powiązania infra-

struktury turystycznej; 
 – wzmocnić współpracę kulturową państw Regionu Morza Bałtyckiego; 
 – wspierać i wzmacniać kontakty międzyludzkie, a w szczególności zwiększyć ilość 

spotkań grup młodzieżowych;
 – wspierać kształcenie osób związanych z rozwojem lokalnym/regionalnym, zarządza-

niem i sprawami publicznymi; 
 – wpierać informowanie społeczeństwa o współpracy transgranicznej i procesie inte-

gracji z UE;
 – wspomóc aktywny udział organizacji pozarządowych i mieszkańców w małych pro-

jektach realizowanych w ramach Programu PHARE, które staną się podstawą do ini-
cjowania i realizacji większych projektów współpracy transgranicznej; 

 – formować i rozwijać zasoby lokalnych i regionalnych instytucji, działających na rzecz 
rozwoju regionalnego oraz przygotowania do realizacji projektów transgranicznych, 
zgodnie z praktyką przyjętą w UE;

 – pomóc w rozwoju stałych struktur współpracy lokalnych i regionalnych instytucji na 
terenach przygranicznych, a w szczególności organizacji zrzeszających członków po 
obu stronach granicy;

 – przyczynić się do rozwoju współpracy społeczności lokalnych mieszkających po obu 
stronach granicy, w celu osiągnięcia wspólnego rozwoju ekonomicznego, polepszenia 
warunków życia i kontaktów międzyludzkich; 

 – wspierać sektor produkcyjny i zwiększać potencjał wzrostu poprzez tworzenie wa-
runków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i usuwanie przeszkód dla współ-
pracy i handlu w Regionie Morza Bałtyckiego; 

 – pomóc w ochronie oraz poprawie stanu środowiska, wydajności energetycznej oraz 
odnawialnych źródeł energii;

 – polepszyć dostęp do przygranicznych regionów, poprawić komunikację lokalną, 
połączenia transportowe i infrastrukturę, oraz ich powiązania z sieciami trans-
europejskimi.

W okresie programowania 2001-2006 Program PHARE CBC ściśle współpra-
cował z Inicjatywą Wspólnotową INTERREG III. Program PHARE 2002 CBC BSR 
wspierał aktywny udział instytucji publicznych w projektach finansowanych ze środ-
ków Programu INTERREG III.

Wysokość dofinansowania projektów, które odbywało się za pośrednictwem Fun-
duszu Małych Projektów wynosiła od 20.000 do 50.000 Euro. Wsparcie finansowe pro-
jektów realizowanych w ramach Funduszu Średnich Projektów wynosiło od 50.000 do 
300.000 Euro. 

Na dofinansowanie projektów z Funduszu Małych Projektów została przeznaczona 
kwota 1 mln Euro. Fundusz Średnich Projektów dysponował w edycji 2002 kwotą 2 mln 
Euro.
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 II.4.5. Program PHARE CBC Region Morza Bałtyckiego Litwa 2003 r. Fundusz 
Małych Projektów i Fundusz Średnich Projektów

W oparciu o założenia Memorandum Finansowego z dnia 24 grudnia 2003, dotyczą-
cego realizacji Programu PHARE CBC BSR, program zakładał następujące cele ogólne:

 – rozwój potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 
wzmacnianie istniejących struktur; 

 – zmniejszenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych, a tym samym po-
prawienie standardu życia i wzmocnienie współpracy transgranicznej w regionie;

 – wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz ich współpracy w Regionie Mo-
rza Bałtyckiego.

Projekty miały wspierać rozwój obszarów pogranicza poprzez realizację niedużych 
projektów o zasięgu transgranicznym, orientowanych na kształcenie i rozwój kapitału 
ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy oraz realizację małych projektów inwe-
stycyjnych.

Cele szczegółowe projektów:
 – wsparcie rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych Regionu Morza Bałty-

ckiego; 
 – pomoc w rozwoju regionalnym na terenie regionów objętych dofinansowaniem,  

w szczególności działających w północnej części Polski, na Łotwie i Litwie; 
 – wzmocnienie możliwości wykorzystania obiektów przyciągających ruch turystyczny 

po obu stronach granicy oraz wzmocnienie powiązania infrastruktury turystycznej; 
 – wzmocnienie współpracy kulturowej państw Regionu Morza Bałtyckiego; 
 – wspieranie i wzmacnianie kontaktów międzyludzkich, a w szczególności zwiększenie 

ilości międzyregionalnych spotkań młodzieżowych;
 – wspieranie kształcenia osób i rozwoju instytucji związanych z rozwojem lokalnym/

regionalnym, zarządzaniem i sprawami publicznymi; 
 – wspieranie uświadamiania i informowania społeczeństwa o współpracy transgra-

nicznej oraz procesie integracji z UE;
 – wspomaganie aktywnego udziału lokalnej społeczności w małych projektach rea-

lizowanych w ramach Programu PHARE, które staną się podstawą do inicjowania  
i realizacji większych projektów współpracy transgranicznej; 

 – formowanie i rozwijanie zasobów lokalnych i regionalnych instytucji, działających 
na rzecz rozwoju regionalnego oraz przygotowania do realizacji projektów transgra-
nicznych, zgodnie z praktyką przyjętą w UE;

 – pomoc w rozwoju stałych struktur współpracy lokalnych i regionalnych instytucji na 
terenach przygranicznych, a w szczególności organizacji zrzeszających członków po 
obu stronach granicy;

 – przyczynianie się do rozwoju współpracy społeczności lokalnych, mieszkających po 
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obu stronach granicy, w celu osiągnięcia wspólnego rozwoju ekonomicznego, polep-
szenia warunków życia i długotrwałych kontaktów międzyludzkich. 

 – wspieranie sektora produkcyjnego i zwiększanie potencjału wzrostu poprzez tworze-
nie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i usuwanie przeszkód dla 
współpracy i handlu w Regionie Morza Bałtyckiego 

 – pomoc w ochronie oraz poprawie stanu środowiska, wydajności energetycznej oraz 
odnawialnych źródeł energii,

 – lokalne inicjatywy, dotyczące poprawy komunikacji, infrastruktury i połączeń trans-
portowych między przygranicznymi regionami oraz ich powiązania z sieciami trans-
europejskimi.

Kontynuując współpracę i wykorzystując zdobyte w realizacji Programu PHARE 
CBC doświadczenie, Program PHARE 2003 CBC BSR wspierał współpracę lokalnych, 
regionalnych i pozarządowych organizacji w Regionie Morza Bałtyckiego. Ze szczegól-
ną uwagą zostały potraktowane inicjatywy wspólnot lokalnych w dziedzinie ochrony 
środowiska, rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju ekonomicznego Regionu Morza 
Bałtyckiego. Na te cele została przeznaczona kwota 3 mln euro, która była podzielona na 
dofinansowanie projektów sektora publicznego. 

Wysokość wsparcia finansowego projektów realizowanych za pośrednictwem Fun-
duszu Małych Projektów wynosiła od 20.000 do 50.000 Euro. Beneficjenci projektów 
składanych do Funduszu Średnich Projektów mogli ubiegać się o dofinansowanie w wy-
sokości od 50.000 do 300.000 Euro. Podobnie jak w poprzednich edycjach Programu 
Phare CBC BSR na dofinansowanie projektów z Funduszu Małych Projektów została 
przeznaczona kwota 1 mln euro. Fundusz Średnich Projektów otrzymał 2 mln euro na 
dofinansowanie realizacji średniej wielkości transgranicznych projektów instytucjonal-
nych oraz małych projektów inwestycyjnych. 

program współpracy przygranicznej pHare na obszarze euroregionu niemen





�1

iii. ewaluacJa prOJektów wSpóŁpracy prZyGranicZneJ 

iii.1. wprOwaDZenie

Raporty przygotowywane przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” po za-
kończeniu każdej edycji Funduszu Małych Projektów i Schematu Wsparcia zarówno  
w Programach Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego, jak i Pol-
ska Granica Wschodnia, dostarczyły dużo materiału badawczego obrazującego przebieg  
i efekty wdrażania poszczególnych edycji Funduszy. Rezultaty wdrażania funduszy zo-
stały szczegółowo omówione w poprzednim rozdziale. 

 Jednakże stosowane w praktyce zarządzania Funduszami Małych Projektów  
i Schematu Wsparcia metody ewaluacji programów nie dostarczają nam pełnej informa-
cji o procesach realizacji poszczególnych projektów, o osiągniętych rezultatach i celach, 
jak też o zakłóceniach i odchyleniach występujących w trakcie wdrażania projektów. 

Rozdział niniejszy zawiera wyniki pogłębionej analizy projektów współpracy 
przygranicznej o charakterze nieinwestycyjnym, które zostały zrealizowane w ra-
mach Funduszy Małych Projektów oraz Schematów Wsparcia zarządzanych przez 
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”. Do analizy wybrano 200 projektów miękkich, 
zakończonych i rozliczonych, których dokumentacja znajduje się w archiwum Sto-
warzyszenia. Ilość analizowanych projektów z poszczególnych programów przedsta-
wia poniższa tabela. 

Tabela	III‑1	Wykaz	badanych	projektów

Program Ilość	badanych	projektów W	tym	niezrealizowane

BSPF	RMB	1999 31 0

SPF	RMB	2000 13 0

SPF	RMB	2001 10 0

SPF	RMB	2002 10 0

SPF	RMB	2003 11 0

RMB	SW	INS	2002/2003 9 1

GW	2000 4 1

GW	2001 25 1

GW	2002 31 0

GW	2003 56 4

RAZEM 200 7
Źródło:	Obliczenia	własne
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Dodatkowo przeprowadzono analizę 33 projektów współpracy przygranicznej zre-
alizowanych w ramach bliźniaczego Funduszu Małych Projektów na Litwie. Szczegóło-
wy wykaz badanych projektów zawiera załącznik nr I. 

Do badań projektów zastosowano metodologię analizy studium przypadku.

 iii.2. MetODOlOGia – analiZa StuDiuM prZypaDku

Cele analizy studium przypadku

Cele bezpośrednie analizy:
 – Badanie ilościowe odchyleń od zakładanych parametrów realizacji projektów.
 – Określenie przyczyn i skutków odchyleń od zakładanych parametrów realizacji projektów.

Cele pośrednie analizy:
 – Poprawienie efektywności wykorzystania pomocy publicznej.
 – Dostarczenie wiedzy potencjalnym beneficjentom na temat problemów z jakimi 

mogą zetknąć się przy realizacji projektu, a z którymi nie mieli styczności bezpo-
średniej. Zebranie w jednym opracowaniu wielu studiów przypadku pozwala na 
szersze zapoznanie się wieloma problemami i sposobami ich rozwiązania przez 
menedżerów projektu.

 – Lepsze zilustrowanie praktyczne wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania projek-
tami. Analiza studiów przypadku pozwala na zrozumienie w jaki sposób narzędzia 
teoretyczne z zakresu zarządzania projektami wykorzystywane są w praktyce przygo-
towania i wdrażania projektów.

 – Opracowanie narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się 
w trakcie przygotowania bądź wdrożenia projektu.

Analizę studiów przypadku przeprowadzono według następującej procedury:
 – zdefiniowano pytania badawcze;
 – wybrano projekty, które podlegały badaniu;
 – określono sposób gromadzenia danych i metodę analizy;
 – przeszkolono zespół badawczy pod kątem przeprowadzenia analizy;
 – zebrano dane/przeprowadzono badania;
 – dokonano analizy porównawczej i oceny zebranego materiału.

Pytania badawcze 
 – Czy realizowane projekty osiągnęły sukces mierzony zgodną z założeniami realizacją 

takich czynników, jak: wykonanie projektu w określonym czasie, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i budżetem przy osiągnięciu założonych celów projektu?

 – Jakie były odchylenia od założonych parametrów projektu?
 – Jakie były przyczyny występowania odchyleń od założonych parametrów realizacji projektu?
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Protokół analizy studium przypadku
Protokół analizy studium przypadku został zaplanowany w formie tabel wraz  

z instrukcją ich wypełniania. Analiza poszczególnych projektów obejmowała niżej wy-
mienione zagadnienia: 
 – Charakterystyka projektu (nr projektu, tytuł projektu, tytuł programu, nazwa priory-

tetu / działania, wartość projektu, wartość dofinansowania ze środków UE, udział% 
dofinansowania, czas realizacji).

 – Charakterystyka podmiotów uczestniczących w realizacji projektu (nazwa podmio-
tu, forma prawna, kraj pochodzenia podmiotu, forma udziału w projekcie, doświad-
czenie w realizacji podobnych projektów).

 – Osoby kluczowe uczestniczące w realizacji projektu (ilość osób, zmiany osób kluczo-
wych w trakcie realizacji projektu).

 – Zmiany w trakcie realizacji projektu wymagające aneksów do umowy grantowej 
(ilość zmian, zakres zmian, przyczyny zmian).

 – Cele projektu (wskaźniki osiągnięcia celów, stopień realizacji celów, przyczyny częś-
ciowej realizacji bądź niezrealizowania celów, osiągnięcie w projekcie celów wcześ-
niej nie planowanych).

 – Rezultaty projektu (wskaźniki osiągnięcia produktów, stopień realizacji produktów, 
przyczyny niezrealizowania bądź częściowej realizacji zakładanych produktów).

 – Budżet projektu (porównanie planu budżetu z jego wykonaniem, wskazanie odchy-
leń od wykonania budżetu w poszczególnych kategoriach wydatków, określenie 
stopnia wykonania budżetu w stosunku do planu oraz wielkości odchylenia wyko-
nania od planu).

 – Harmonogram projektu (planowany i wykonany okres realizacji, planowany i zrealizowany 
termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, odchylenia od planu, przyczyny odchyleń).

Analiza studium przypadku odbywała się w oparciu o dokumenty projektu takie, 
jak wniosek finansowy, umowa o dofinansowanie, sprawozdanie z realizacji projektu 
oraz załączniki do wymienionych dokumentów. W przypadkach budzących wątpliwości 
interpretacyjne zadawano dodatkowe pytania beneficjentom poszczególnych projektów.

iii.3. wyniki analiZy StuDiów prZypaDku 
prOJektów MiĘkkicH ZrealiZOwanycH na ObSZarZe 
eurOreGiOnu nieMen – prOJekty pOlSkie

III.3.1. Analiza statystyczna projektów

Kolejne edycje programów współpracy przygranicznej Phare Region Morza Bał-
tyckiego i Phare Polska Granica Wschodnia zawierały zmodyfikowane listy priorytetów  
i dziedzin wsparcia. Pomimo tych modyfikacji we wszystkich programach zostały zacho-
wane podstawowe priorytety, do których zaliczają się: kultura, środowisko, demokracja 
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lokalna, turystyka oraz przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Projekty realizowane  
w ramach tych obszarów zdominowały współpracę przygraniczną organizacji i instytucji 
pogranicza polsko-białorusko-litewsko-rosyjskiego. Pozostałe projekty z dziedzin takich 
jak ochrona zdrowia czy edukacja występowały wśród projektów miękkich bardzo rzad-
ko. Tabela III-2. ilustruje rozkład projektów ze względu na priorytet, w ramach którego 
były one realizowane. Dane zawarte w tabeli odzwierciedlają rzeczywiste zainteresowanie 
beneficjentów realizujących małe projekty, ukierunkowane na rozwiązywanie lokalnych 
problemów i kreowanie współpracy transgranicznej na lokalnym poziomie. Ponad poło-
wa zrealizowanych projektów miała na celu rozwój kontaktów w sferze kultury, wymianę 
zespołów, kontakty twórców i młodzieży, udział w imprezach kulturalnych pogranicza. 

Tabela	III‑2	Podział	projektów	ze	względu	na	priorytet

L.p. Priorytet	/	działanie Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. Kultura 107 53,5

2. Środowisko 7 3,5

3. Demokracja	lokalna 22 11,0

4. Turystyka 38 19,0

5. Przedsiębiorczość	/	rozwój	gospodarczy 22 11,0

6. Inne 4 2,0

7. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Przyczyny tego należy dopatrywać się we względnej łatwości realizacji tego typu 
projektów. Kultura pogranicza jest bardzo bogata i różnorodna. Stanowi pozytywny 
wyróżnik charakteryzujący te obszary. Szczególną wagę do pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego przywiązują mniejszości narodowe, etniczne i religijne zamieszkujące te-
reny nadgraniczne. Często samorządy, instytucje kultury i organizacje mniejszości były 
beneficjentami projektów. Dla wielu samorządów współpraca z sąsiadem z zagranicy 
poprzez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach kulturalnych była pierwszym kro-
kiem do przełamania bariery nieufności, pokonania negatywnych stereotypów i obaw, 
a następnie nawiązania szerszej współpracy. 19% projektów dotyczyło szeroko rozumia-
nego rozwoju turystyki. Z racji wyjątkowych walorów przyrodniczych, urozmaiconego 
krajobrazu i dużej ilości akwenów wodnych obszar Euroregionu Niemen jest szczegól-
nie predysponowany do rozwoju turystyki. Projekty realizowane w ramach programów 
współpracy przygranicznej obejmowały promocję walorów i bazy turystycznej regionu, 
pomagały w budowaniu nowych produktów turystycznych, podnosiły kwalifikacje kadr 
dla turystyki, rozwijały trasy turystyczne i tworzyły podstawy dla profesjonalnej infor-
macji turystycznej. Co dziewiąty projekt realizowany był w dziedzinie demokracji lo-
kalnej oraz przedsiębiorczości. Szczególnie ważne było wsparcie kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami oraz administracją samorządową po obu stronach granicy.
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Fundusze Małych Projektów oferowały stosunkowo niską wartość dofinansowa-
nia projektów miękkich. W poszczególnych edycjach górna granica dofinansowania nie 
przekraczała 50 tys. Euro. Skutkiem takich rozwiązań przyjętych w programach było za-
chowanie beneficjentów, którzy również ograniczali wielkość projektów, aby maksymal-
nie skorzystać z udziału środków finansowych w projekcie. 

Tabela	III‑3	Podział	projektów	ze	względu	na	wartość

L.p. Wartość	w	tys.	€ Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. do	10	tys.	€ 33 16,5

2. 10,01	–	20	tys.	€ 57 28,5

3. 20,01	–	50	tys.	€ 80 40,0

4. 50,01	–	100	tys.	€ 30 15,0

5. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Analizując rozkład projektów przedstawiony w tabeli II można stwierdzić, że o wielkości 
finansowej projektów decydowały przede wszystkim faktyczne koszty niezbędnych działań ujęte  
w budżecie projektów. 45% badanych projektów zamykało się budżecie do 20 tys. Euro a tylko 
15% powyżej 50 tys. Euro. Przyjęcie budżetów w takich rozmiarach można wytłumaczyć ogra-
niczonymi możliwościami finansowymi beneficjentów, szczególnie organizacji pozarządowych.  
Dla wielu z nich nawet pokrycie udziału własnego w wysokości 20-25% stanowiło duży problem.

Rysunek	III‑1	Podział	projektów	ze	względu	na	udział	finansowania	UE

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku
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Zasady programów określały maksymalny okres realizacji projektów do 
12 miesięcy. Z analizy projektów wynika, że czas realizacji związany był bez-
pośrednio z ilością i złożonością zaplanowanych zadań. Beneficjenci starali się 
wykonać działania projektów w możliwie krótkim czasie. Dlatego ponad 40% 
przedsięwzięć trwało krócej niż 6 miesięcy, a tylko nieliczne, złożone z wielu 
działań projekty, trwały cały rok. Zainteresowanie krótkimi okresami wdrażania 
projektów wynikało z potrzeby szybkiego ich rozliczenia i odzyskania zaanga-
żowanych środków.

Tabela	III‑4	Podział	projektów	ze	względu	na	okres	realizacji

L.p. Okres	realizacji Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. do	3	miesięcy 20 10,5

2. 3	do	6	miesięcy 61 30,5

3. 6	do	12	miesięcy 119 59,5

4. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Intencją programów współpracy transgranicznej było włączenie do współ-
pracy, poprzez wspólny udział w projektach, jak najszerszej grupy organizacji  
i instytucji. Można je podzielić na trzy główne środowiska: samorząd te-
rytorialny, organizacje pozarządowe oraz administracja rządowa. W gru-
pie samorządu terytorialnego uprawnionymi do aplikowania o wspar-
cie z programów współpracy transgranicznej były samorządy gminne, 
samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie. Samorządy były lide-
rami w więcej niż trzeciej części projektów. Oprócz nich do grona bene-
ficjentów zaliczały się instytucje samorządowe biorące udział w projek-
tach za zgodą samorządów. Najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków 
były instytucje kultury: centra, ośrodki i domy kultury, muzea, biblioteki  
i filharmonia. Zrealizowały one ponad 21% projektów. Jednak największy udział 
w absorpcji środków współpracy przygranicznej miały organizacje pozarządowe 
– 38% wszystkich projektów wdrożonych było przez stowarzyszenia, fundacje  
i izby gospodarcze. Dla wielu z tych instytucji środki unijne stały się szansą na 
realizację statutowych zadań, przeprowadzenie ważnych społecznie przedsię-
wzięć oraz promocję i rozwój ich organizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o organizacjach najbardziej aktywnych: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, czy Polsko-Litewska Izba Gospodarcza.
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Tabela	III‑5	Podział	projektów	ze	względu	na	rodzaj	beneficjenta	–	lidera	projektu

L.p. Lider	projektu Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. Samorząd	terytorialny 69 34,5

2. Instytucja	kultury 43 21,5

3. Szkoła 8 4,0

4. Organizacja	pozarządowa 76 38,0

5. Inne 4 2,0

6. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Celem ogólnym wszystkich programów współpracy przygranicznej było budowanie 
partnerstwa pomiędzy organizacjami i mieszkańcami regionów przygranicznych. Dlatego  
w każdym projekcie musiało występować przynajmniej dwóch partnerów, po jednym z każdej 
strony granicy. W praktyce okazało się, że pomysłodawcy i inicjatorzy projektów są zaintereso-
wani szerszą formułą współpracy i wciągnięciem do wspólnych przedsięwzięć większej ilości 
partnerów. Najwięcej projektów (36,5%) realizowano w formule dwustronnej, w 1/3 projektów 
brało udział 3 partnerów, a w piątej części projektów 5 i więcej partnerów. Szczególnie interesu-
jące było budowanie partnerstwa w projektach, które obejmowały organizacje z trzech a nawet 
czterech krajów. Występowały przedsięwzięcia, w których uczestniczyło 8, a nawet 9 organizacji. 
Budowanie wielostronnego partnerstwa w stosunkowo niewielkich (z punktu widzenia budże-
tu i złożoności działań) projektach było bardzo cennym doświadczeniem dla wielu instytucji 
pogranicza. Ogółem w 200 projektach uczestniczyło 674 partnerów. Średnio 3,37 na projekt.

Tabela	III‑6	Podział	projektów	ze	względu	na	ilość	partnerów	biorących	udział	w	projekcie

L.p. Ilość	partnerów Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. 2	partnerów 73 36,5

2. 3	partnerów 64 32,0

3. 4	partnerów 23 11,5

4. 5	i	więcej	partnerów 40 20,0

5. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Zmiany partnerów w trakcie realizacji projektów zanotowano tylko sporadycznie. 
Miały one jednak negatywne konsekwencje dla osiągnięcia sukcesu projektu w postaci 
zmian w działaniach, harmonogramie i budżecie projektu.

Wyjątkowo atrakcyjne z punktu widzenia współpracy przygranicznej położenie Eurore-
gionu Niemen na pograniczu czterech państw sprawiło, że jednocześnie w projektach mogły być 
zaangażowane organizacje i instytucje czterech stron, a czasami uczestniczyli również partnerzy 
z innych krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wykres III-2 obrazuje przynależność państwową 
partnerów biorących udział we wspólnych przedsięwzięciach wspieranych za pośrednictwem 
Euroregionu Niemen. Inne kraje to Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Niemcy.
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Rysunek	III‑2	Udział	partnerów	wg	kraju	pochodzenia

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Niezwykle istotną rolę dla powodzenia projektu pełnią osoby kluczowe. Są to kierownicy 
i koordynatorzy projektów, reprezentanci partnerów, osoby odpowiedzialne za realizację bu-
dżetu i rozliczenie projektu, odpowiedzialne za stronę merytoryczną czy logistykę projektu.

Beneficjenci projektów przyjmowali różne rozwiązania w tym zakresie. Stosunko-
wo rzadko, bo tylko w co 10 projekcie za realizację projektu odpowiadały pojedyńcze 
osoby. Były to projekty najprostsze, często zamykające się w realizacji jednego lub dwóch 
działań. Na osobach tych spoczywał ciężar odpowiedzialności za przeprowadzenie cało-
ści zadań w projekcie, łącznie z rozliczeniem. Były to projekty realizowane przez stowa-
rzyszenia. Jednak w ¾ przedsięwzięć liczba osób zaangażowanych na kluczowych pozy-
cjach wynosiła 4, 5 i więcej osób. Oczywiście ilość osób kluczowych miała bezpośredni 
związek z liczbą zaangażowanych partnerów. W inicjatywach wielostronnych i bardziej 
złożonych w zarządzaniu uczestniczyło nawet po kilkanaście osób. 

Tabela	III‑7	Podział	projektów	ze	względu	na	ilość	osób	kluczowych	w	projekcie

L.p. Ilość	osób	kluczowych Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. 2	osoby 19 9,5

2. 3	osoby 32 16,0

3. 4	osoby 43 21,5

4. 5	i	więcej	osób 106 53,0

5. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku
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W trakcie realizacji projektów bardzo rzadko dochodziło do zmian osób klu-
czowych dla realizacji projektu. Przyczyną zmian osób kluczowych była na przy-
kład zmiana miejsca pracy osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. Innym 
przykładem były zmiany będące konsekwencją wyników wyborów samorządo-
wych. Zmiana na stanowisku starosty opóźniła realizację projektu o kilka miesięcy. 
Szczególnym przypadkiem zmiany osoby kluczowej w wyniku działań politycznych 
było pozbawienie funkcji Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi – An-
dżeliki Borys. Niewyjaśnione umocowanie prawne jej następców oraz brak zain-
teresowania kontynuowaniem projektu zmusiły polską instytucję do poszukiwa-
nia innego partnera i zmian innych elementów projektu, a w efekcie do rezygnacji  
z realizacji projektu.

Zasady programowania współpracy przygranicznej dopuszczały dokonywanie 
zmian w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Małych Projek-
tów zarządzanych przez Euroregion Niemen. Zmiany te mogły dotyczyć harmonogra-
mu projektu, poszczególnych działań, ich zakresu merytorycznego, czasu rozpoczęcia  
i zakończenia czy przesunięć w budżecie. Kompetencje do akceptacji zmian podzie-
lone były pomiędzy Euroregion, Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygra-
nicznej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Wprowadzenie zmian w projekcie, które wydłużały czas realizacji i termin za-
kończenia, lub przesunięcia w budżecie pomiędzy kategoriami wydatków, obejmujące 
więcej niż 20% środków, wymagały zmiany umowy grantowej w formie aneksu. W ba-
danej grupie istotnych zmian dokonano w 30% projektów. Najczęściej były to zmiany 
jednorazowe (22% aneksów), ale zdarzały się przypadki kilkukrotnego poprawiania 
zakresu umowy.

Wnioskodawcy ubiegali się przede wszystkim o wydłużenie terminu realizacji 
umowy. Jako przyczynę podawano przedłużenie zakończenia poszczególnych działań, 
np. wydawnictw, bądź trudności z terminowym rozliczeniem wynikających z ograni-
czonych kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najczęściej wskazywano partnerów 
białoruskich. Również istotne przesunięcia w budżecie związane z wynikami przetar-
gów, kosztami wyżywienia i zakwaterowania czy wynagrodzeniami ekspertów były 
przyczyną aneksowania umów grantowych.

Tabela	III‑8	Podział	projektów	ze	względu	na	ilość	aneksów	do	umowy

L.p. Ilość	aneksów Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. Bez	aneksów 141 70,5

2. 1	aneks 44 22,0

3. 2	aneksy 14 7,0

4. 3	aneksy 1 0,5

5. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku
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Kluczowym miernikiem sukcesu projektu jest osiągnięcie celów, dla realizacji których 
przede wszystkim został projekt zaplanowany i wdrożony. Wyniki przeprowadzonej analizy na 
grupie 200 projektów miękkich (Tabela III-9) pokazują, że beneficjenci formułowali od jedne-
go do nawet 8 celów w pojedynczym projekcie. Aż w 42% przypadków ilość celów wynosiła 4  
i więcej. Według opinii osób, które przygotowywały projekty mnożenie celów podyktowane było 
chęcią podwyższenia oceny projektu oraz pokazaniem jego wartości dla rozwoju obszaru obję-
tego programem. W znaczącej ilości projektów (35%) cele zostały zrealizowane tylko częściowo 
bądź niezrealizowane. Brak danych w części dokumentacji projektowej świadczy o tym, że bene-
ficjenci mieli problemy z weryfikacją osiągnięcia celów i prawdopodobnie ich nie osiągnęli. 

Tabela	III‑9	Podział	projektów	ze	względu	na	ilość	realizowanych	celów

L.p. Ilość	
celów

Ilość	
projektów

Udział	w	gru‑
pie	badanych	
projektó	w	%

Zrealizo‑
wanych	

całkowicie

Zrealizo‑
wanych	

częściowo

Brak	
danych

Nie	zreali‑
zowanych/	
zerwanych

1. 1	cel 12 6 4 3 4 2

2. 2	cele 56 28 37 6 11 2

3. 3	cele 48 24 34 4 8 1

4. 4	i	więcej	celów 84 42 56 16 10 2

5. RAZEM 200 100 131 29 33 7
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Z czego wynika tak wysoki odsetek odstępstw od założeń? Analiza studiów przypadku 
wskazuje, że projektodawcy mieli duże problemy z prawidłowym sformułowaniem celów. Czę-
sto były one nierealistyczne, zbyt ogólnikowe, korespondujące z ogólnymi celami programów 
lub deklarujące ogólną poprawę sytuacji w badanym obszarze, niemożliwe do osiągnięcia ze 
względu na problemy z pomiarem ich wykonania, nieosiągalne ze względu na brak bezpośred-
niego powiązania ze skutkami realizacji projektu. Np. wzrost ruchu turystycznego w ciągu roku 
w powiązaniu z wykonaniem dokumentacji obiektu turystycznego, który będzie zrealizowany  
w bliżej nieokreślonym czasie. Organizacja imprez turystycznych w oparciu o zaplecze tech-
niczne, które jest nieosiągalne w regionie. Do tak dobranych celów trudno było sformułować 
mierzalne i przede wszystkim możliwe do zweryfikowania wskaźniki. Problem z weryfikacją 
danych wynikał również z faktu, iż beneficjenci mają obowiązek pomiaru wskaźników osiąg-
nięcia celów po 12 miesiącach od zakończenia realizacji projektu i złożenia w tej sprawie spra-
wozdania do instytucji zarządzającej. Nie zawsze było to możliwe do wyegzekwowania. 

Łatwiej niż osiągnięcie celów przychodziło beneficjentom wdrożenie działań, wyko-
nanie bezpośrednich produktów i osiągnięcie założonych rezultatów. Tu również widoczna 
była tendencja do maksymalizowania ilości planowanych do realizacji rezultatów. Wskaźniki 
ilości produktów w 68% projektów wynosiły 4 i więcej. W pojedynczych projektach liczba 
wskaźników przekraczała 20. Jak wynika z analizy dokumentacji projektowej wzrost ilości 
wskaźników skutkuje mniejszym prawdopodobieństwem ich osiągnięcia. W projektach de-
klarujących realizację 2 produktów zostały one osiągnięte w całości. W grupie projektów za-
wierających 4 i więcej wskaźników, odsetek osiągnięcia rezultatów wynosi tylko 71%.
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Tabela	III‑10	Podział	projektów	ze	względu	na	ilość	realizowanych	rezultatów

L.p. Ilość	
produktów

Ilość	
projektów

Udział	w	gru‑
pie	badanych	
projektó	w	%

Zrealizo‑
wanych	

całkowicie

Zrealizo‑
wanych	

częściowo

Nie	zreali‑
zowanych

Brak	
danych

1. 1	produkt 12 6,0 5 0 2 5

2. 2	produkty 17 8,5 17 0 0 0

3. 3	produkty 35 17,5 28 3 2 2

4. 4	i	więcej	prod. 136 68,0 98 32 3 3

5. RAZEM 200 100,0 148 35 7 10
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Najczęściej powielane błędy w programowaniu wskaźników rezultatu to szacowa-
nie nadmiernej ilości uczestników zdarzeń planowanych w projekcie. Jak pokazały rapor-
ty z analiz, częściowo niezrealizowane produkty dotyczyły wszelkiego rodzaju spotkań 
np. mniejsza liczba uczestników konferencji, zbyt mało uczestników wycieczki studyj-
nej, mniejsza niż planowano ilość zespołów w konkursie, niższa frekwencja w szkole-
niach, mniejsza liczba widzów imprezy plenerowej. Przeszacowania zdarzały się również  
w planowaniu wydawnictw, badań. Efektem tego była np. mniejsza od spodziewanej ilość 
odpowiedzi na ankiety, mniejszy nakład raportów czy broszur promocyjnych. Wynikało 
to zarówno z niedoszacowania kosztów realizacji przedsięwzięć na etapie planowania jak  
i z błędów popełnionych w trakcie naboru czy niedostatecznej promocji projektu.

Najpoważniejsze trudności beneficjentom projektów miękkich realizowanych w ramach 
Funduszy Małych Projektów programów współpracy przygranicznej sprawiało planowanie  
i wykonanie budżetów projektów. Tabela III-11 ilustruje podział projektów ze względu na wiel-
kość odchyleń w wykonaniu budżetów. W ponad 90% projektów zarejestrowano większe lub 
mniejsze odchylenia od założeń budżetów. Tylko co 13 budżet został zrealizowany zgodnie  
z planem. Istotne odchylenia przekraczające 10% budżetu zarejestrowano w połowie projektów. 

Tabela	III‑11	Podział	projektów	ze	względu	na	wykonanie	budżetu

L.p. Wykonanie	budżetu Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. Bez	odchyleń 15 7,5

2. Odchylenia	do	5% 45 22,5

3. Odchylenia	5	do	10% 35 17,5

4. Odchylenia	10	do	25% 63 31,5

5. Odchylenia	powyżej	25% 31 15,5

6. Nie	zrealizowano 7 3,5

7. Brak	danych 4 2,0

8. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku
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 Przegląd dokumentacji pokazał, że zmianom ulegały praktycznie wszystkie ka-
tegorie wydatków budżetowych i poszczególnych pozycji wydatków. Zjawiskiem po-
wszechnym w planowaniu budżetu było przeszacowanie wielkości wydatków. 

Z punktu widzenia beneficjentów w planowaniu jest to działanie zrozumiałe, jed-
nak konsekwencją tego było niepełne wykorzystanie środków poszczególnych programów 
sięgające od kilku do kilkunastu procent. Mniejsze niż planowano wydatki najczęściej po-
noszono w takich pozycjach jak wynagrodzenia kadry i ekspertów zatrudnionych w pro-
jektach, bardzo często niższe były koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Szcze-
gólnie zauważalne były oszczędności w wydatkach związanych z pobytem u wschodnich 
sąsiadów. Zarówno ceny noclegów jak i wyżywienia były niższe od zakładanych.

Rezygnowano z realizacji części działań i związanych z tym kosztów zakupu sprzę-
tu, strojów i wydawnictw. Nierzadko ograniczano koszty promocji projektu. Do przyczyn 
wyżej opisanych zjawisk oprócz ostrożności w planowaniu budżetów należą: konsekwen-
cje wyników przetargów, które przynosiły oszczędności, kłopoty finansowe beneficjen-
tów zmuszające do ograniczenia bądź rezygnacji z wydatków, zaplanowanie wydatków 
niemożliwych do zrealizowania, jak zakup sprzętu nie produkowanego w obszarze 
kwalifikowanym programu, rezygnacja z zatrudnienia ekspertów, wynajęcia zespołów  
z powodu wyższych niż zakładano stawek wynagrodzeń. Mniejsze koszty wynikały rów-
nież z mniejszej niż przewidywano frekwencji na wszelkiego rodzaju spotkaniach, kon-
ferencjach i innych imprezach. Ogólnie rzecz biorąc wykonanie i rozliczenie budżetów 
sprawiało beneficjentom najwięcej problemów i powszechnym postulatem zawartym  
w sprawozdaniach z realizacji projektu była większe uproszczenie planowania budżetu  
i elastyczność w jego wykonaniu.

Ostatnim istotnym czynnikiem sukcesu projektu, którego osiągnięcie oceniano  
w projektach miękkich było wykonanie harmonogramu projektu. Wyniki analizy obra-
zuje Tabela III-12.

Tabela	III‑12	Podział	projektów	ze	względu	na	harmonogram	realizacji

L.p. Realizacja Ilość	projektów Udział	w	grupie	bada‑
nych	projektów	w	%

1. Zgodnie	z	planem 151 75,5

2. Skrócenie	okresu	realizacji	projektu 9 4,5

3. Wydłużenie	okresu	realizacji	projektu 28 14,0

4. Nie	zrealizowano 7 3,5

5. Brak	danych 5 2,5

6. RAZEM 200 100,0
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Beneficjenci generalnie przestrzegali zapisanych w umowie grantowej terminów re-
alizacji projektu. Umowa zawierała termin rozpoczęcia, termin zakończenia i czas trwania 
projektu. Wydłużenie czasu realizacji i terminu zakończenia projektu wymagało podpisa-
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nia aneksu do umowy. Jednocześnie zakończenie części projektów zbiegało się z terminem 
zakończenia kolejnych edycji programów, a więc w praktyce wydłużenie harmonogramu 
projektu nie było możliwe. Z tego też względu stosunkowo rzadko, bo tylko w około 15% 
projektów zmieniano istotnie harmonogram. Zarejestrowane w tabeli zmiany nie dotyczą 
przesunięć w realizacji poszczególnych działań, albowiem te dokonywane były za pisemną 
zgodą Instytucji Zarządzającej bez potrzeby aneksowania umów. 

Skrócenia realizacji projektów dokonywano w przypadku, gdy z tytułu opóźnień na 
etapie oceny wniosków i podpisania umowy grantowej beneficjent przystępował do prak-
tycznej realizacji później niż planował, a ze względu na zobowiązania terminowe np. or-
ganizację dużej imprezy kulturalnej uzgodnionej z kalendarzami wykonawców, nie mógł 
zmienić terminów. Wówczas beneficjent zmuszony był grupować działania w skróconym 
okresie. Wydłużenie okresu realizacji projektu wynikało często z opóźnień w realizacji działań  
w projekcie, np. opóźnienia w wydaniu materiałów pokonferencyjnych w związku z potrzebą 
włączenia do materiałów istotnych wyników konferencji, opóźnienia związane z wykona-
niem strony internetowej z powodu różnic zdania na temat jej wyglądu i zawartości wśród 
międzynarodowych partnerów projektu, opóźnienia związane z brakiem kontaktu z partne-
rem zagranicznym, przesunięcie terminu rozliczenia projektu z powodu różnych trudności 
formalnych związanych z właściwym udokumentowaniem wydatków w projekcie.

III.3.2. Analiza zależności pomiędzy cechami projektów, 
a czynnikami sukcesu projektów

Celem analizy było zbadanie czy istnieją zależności pomiędzy istotnymi cechami 
charakteryzującymi projekt a czynnikami determinującymi sukces bądź niepowodzenie 
projektu. Do analizy zależności wybrano cechy różnicujące projekty, kluczowe z punktu 
widzenia współpracy przygranicznej:
 – Priorytety – obszary realizacji działań i osiągnięcia celów projektów;
 – Beneficjenci – instytucje i organizacje odpowiedzialne za przygotowanie, wdrożenie 

i rozliczenie projektów;
 – Wartość projektu – Ogólna suma kosztów projektu zaplanowana w celu przeprowa-

dzenia działań i osiągnięcia efektów projektu;

 Czynnikami określającymi sukces projektu są: 
 – osiągnięcie założonych celów projektu,
 – wykonanie zaplanowanych rezultatów projektu,
 – realizacja projektu zgodnie z przyjętym budżetem,
 – realizacja projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dane zebrane w trakcie analizy studium przypadku uporządkowano według 
schematu przyporządkowującego wybranym cechom projektu poziom realizacji 
czynnika określającego powodzenie projektu. Stopień wykonania czynnika zebrano 
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w trzech grupach:zrealizowano całkowicie, nie zrealizowano częściowo, nie zreali-
zowano w ogóle. W sporadycznych przypadkach okazywało się, że w dokumenta-
cji projektów brakuje informacji o poziomie realizacji poszczególnych czynników. 
Dlatego wprowadzono do tabel rubrykę brak danych. Brak danych mógł wystąpić  
w przypadku, gdy wytyczne w sprawie rozliczania i sprawozdawczości projektów nie 
wymagały szczegółowego określania poszukiwanych w badaniu danych. Zdarzały się 
również przypadki braku wymaganych sprawozdań z osiągnięcia celów projektu za 
okres 12 miesięcy po jego zakończeniu. W trakcie analizy udało się braki sprawo-
zdawcze tylko częściowo uzupełnić. Wyniki analizy przedstawiono poniżej. 

III.3.2.1. Priorytety

Projekty realizowane w ramach miękkich projektów euroregionalnych kon-
centrowały się na pięciu podstawowych priorytetach aktywności. Wyniki analizy 
pokazują, że najtrudniej było zrealizować cele określone w projektach związanych  
z ochroną i zagospodarowaniem środowiska naturalnego. W większości tych 
przedsięwzięć celów nie zrealizowano bądź zrealizowano tylko częściowo. Nato-
miast najskuteczniej osiągano cele w przedsięwzięciach o rzadko podejmowanej 
tematyce ochrony zdrowia czy edukacji i opieki społecznej. W tej grupie zrealizo-
wano cele w ¾ projektów. 

Tabela	III‑13	Zależności	między	priorytetem	a	celami	projektu

L.p. Priorytet
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zapla‑
nowanymi	celami

nie	zrealizowano	
częściowo	celów

nie	zrealizowano	
w	ogóle	celów brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. Kultura 107 71 66,4 13 12,1 5 4,7 18

2. Środowisko 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 0

3. Demokracja	lokalna 22 13 59,1 3 13,6 0 0,0 6

4. Turystyka 38 25 65,8 5 13,2 0 0,0 8

5. Przedsiębiorczość 22 16 72,7 4 18,2 1 4,5 1

6. Inne 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0

7. RAZEM 200 131 65,5 29 14,5 7 3,5 33
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Badania zależności pomiędzy obszarem priorytetowym realizowanego projektu  
a osiągniętymi rezultatami projektu pokazują, że wskaźniki rezultatów dla projektów  
z obszaru Demokracja lokalna były wykonane w najwyższym stopniu (86,4%), natomiast 
z grupy projektów z obszaru Inne tylko połowa zrealizowała zakładane rezultaty, a druga 
połowa tylko częściowo.
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Tabela	III‑14	Zależność	pomiędzy	priorytetami	a	rezultatami	projektów

L.p. Priorytet
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	założo‑
nymi	rezultatami

nie	zrealizowano	
częściowo	rezultatów

nie	zrealizowano	w	
ogóle	rezultatów brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. Kultura 107 78 72,9 21 19,6 5 4,7 3

2. Środowisko 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0

3. Demokracja	lokalna 22 19 86,4 2 9,1 0 0,0 1

4. Turystyka 38 29 76,3 5 13,2 0 0,0 4

5. Przedsiębiorczość 22 15 68,2 4 18,2 1 4,5 2

6. Inne 4 2 50,0 2 50,0 0 0,0 0

7. RAZEM 200 148 74,0 35 17,5 7 3,5 10
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Wykonanie budżetu projektów we wszystkich obszarach aktywności sprawiało 
beneficjentom duże trudności. Tylko 8% badanych projektów zrealizowano zgodnie z 
zaplanowanym budżetem, były to pojedyńcze projekty w poszczególnych priorytetach. 
Najkorzystniej sytuacja kształtuje się w obszarze Demokracja lokalna oraz Kultura, nato-
miast najmniej korzystnie w priorytetach Środowisko i Inne. 

Tabela	III‑15	Zależności	pomiędzy	priorytetami	a	wykonaniem	budżetu

L.p. Priorytet
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zaplano‑
wanym	budżetem

nie	zrealizowano	
częściowo	budżetu

nie	zrealizowano	
w	ogóle	budżetu brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. Kultura 107 10 9,3 90 84,1 5 4,7 2

2. Środowisko 7 0 0,0 6 85,7 1 14,3 0

3. Demokracja	lokalna 22 3 13,6 18 81,8 0 0,0 1

4. Turystyka 38 1 2,6 36 94,7 0 0,0 1

5. Przedsiębiorczość 22 1 4,5 20 90,9 1 4,5 0

6. Inne 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0

7. RAZEM 200 15 7,5 174 87,0 7 3,5 4
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Wykonanie projektów zgodnie z założonymi harmonogramami nie sprawiało be-
neficjentom szczególnych trudności. Ponad ¾ projektów zrealizowano zgodnie z pla-
nem. Wyniki analizy wskazują, że najczęściej dotrzymywano harmonogramu w obszarze 
Demokracja lokalna, a najczęstsze odstępstwa od harmonogramu występowały w projek-
tach z dziedziny Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.
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Tabela	III‑16	Zależność	pomiędzy	priorytetami	a	harmonogramem

L.p. Priorytet	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	har‑
monogramem

wystąpiły	
zmiany

nie	
zrealizowano brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. Kultura 107 83 77,6 16 15,0 5 4,7 3

2. Środowisko 7 5 71,4 1 14,3 1 14,3 0

3. Demokracja	lokalna 22 18 81,8 3 13,6 0 0,0 1

4. Turystyka 38 27 71,1 10 26,3 0 0,0 1

5. Przedsiębiorczość 22 15 68,2 6 27,3 1 4,5 0

6. Inne 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0

7. RAZEM 200 151 75,5 37 18,5 7 3,5 5
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

III.3.2.2. Beneficjenci

Beneficjenci projektów zostali podzieleni do potrzeb badawczych na 5 grup. 
Grupa Samorząd terytorialny obejmuje samorządy gminne, powiatowe i woje-

wódzki, urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucje i jednostki organiza-
cyjne samorządu terytorialnego (z wyłączeniem instytucji kultury i edukacji) np. urzędy 
pracy, domy pomocy społecznej. 

Grupa Instytucje kultury obejmuje samorządowe jednostki organizacyjne statuto-
wo zajmujące się kulturą, np. domy ośrodki i centra kultury, muzea, filharmonie.

Grupa Szkoły obejmuje wszelkiego rodzaju placówki o charakterze edukacyjnym  
i wychowawczym oraz instytucje prowadzące nadzór nad oświatą, np. szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, zespoły szkół, wyższe uczelnie, centra edukacji nauczycieli 
i kształcenia ustawicznego, kuratoria, warsztaty terapii zajęciowej.

Grupa Organizacje pozarządowe obejmuje stowarzyszenia, towarzystwa, organiza-
cje pracodawców i zawodowe, fundacje, związki sportowe, izby gospodarcze, handlowe, 
turystyczne.

Grupa Inne obejmuje pozostałych beneficjentów, których nie można było zakwali-
fikować do wyżej wymienionych. Zaliczono do nich na przykład: parki narodowe, parki 
krajobrazowe, nadleśnictwa. 

Tabela III-17 przedstawia zależności pomiędzy realizacją celów a kategoriami be-
neficjentów projektów. Najskuteczniej cele realizowały instytucje tzw. budżetowe zaliczo-
ne do kategorii Inne, które osiągnęły cele w ¾ realizowanych projektów. Najmniej efek-
tywne były placówki edukacyjne i Instytucje kultury, gdzie tylko w około 63% projektów 
udało się wykonać postawione cele. 
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Tabela	III‑17	Zależności	pomiędzy	realizacją	celów	a	beneficjentami	projektów

L.p. Lider	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie
z	celami

nie	zrealizowano	
częściowo	celów

nie	zrealizowano	
w	ogóle brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1.
Samorząd	
terytorialny 69 45 65,2 12 17,4 1 1,4 11

2.
Instytucja	
kultury 43 27 62,8 10 23,3 0 0,0 6

3.
	
Szkoła 8 5 62,5 1 12,5 2 25,0 0

4.
Organizacja	
pozarządowa 76 51 67,1 6 7,9 4 5,3 15

5.
	
Inne 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0

6. RAZEM 200 131 65,5 29 14,5 7 3,5 33
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Znacznie lepiej niż osiągnięcie celów wyglądało wykonanie założonych  
w projektach rezultatów. Najbardziej skuteczne w realizacji rezultatów były samo-
rządy terytorialne. W ponad 80% przypadków projekty samorządowe zakończyły 
się zgodnie z zaplanowanymi rezultatami. Najgorzej wypadły szkoły. Podobnie 
jak w przypadku celów, tak i rezultaty osiągnięto tylko w 62,5% przypadków. 
Zależności pomiędzy rezultatami a beneficjentami projektów zaprezentowano  
w tabeli III-18. 

Tabela	III‑18	Zależność	pomiędzy	rezultatami	a	beneficjentami	projektów

L.p. Lider	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	założo‑
nymi	rezultatami

nie	zrealizowano	
częściowo	rezultatów

nie	zrealizowano	
w	ogóle	rezultatów brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1.
Samorząd	
terytorialny 69 56 81,2 9 13,0 1 1,4 3

2.
Instytucja	
kultury 43 30 69,8 11 25,6 0 0,0 2

3.
	
Szkoła 8 5 62,5 0 0,0 2 25,0 1

4.
Organizacja	
pozarządowa 76 54 71,1 14 18,4 4 5,3 4

5.
	
Inne 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0

6. RAZEM 200 148 74,0 35 17,5 7 3,5 10
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku
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Wykonanie budżetu projektu zgodnie z założonym planem wszystkim be-
neficjentom sprawiało dużo kłopotów. Z analizy wynika że, najlepiej radziły  
z tym placówki szkolne, a najgorzej beneficjenci z grupy Inne. W projektach,  
w których wykazano wykonanie budżetu zgodnie z planem, w zasadach rozlicze-
nia Funduszu Małych Projektów wymagano od beneficjentów tylko rozliczenia 
przyznanej dotacji Unii Europejskiej w bardzo ogólnych kategoriach wydatków 
bez dokumentowania rozliczenia udziału własnego. To dawało wnioskodawcom 
możliwość elastycznych przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków w ramach 
środków własnych. W pozostałych przypadkach faktyczne wykonanie budżetu 
było niższe od zapisanego w umowie finansowej bez względu na kategorię be-
neficjentów.

Tabela	III‑19	Zależności	pomiędzy	wykonaniem	budżetu	a	beneficjentami

L.p. Lider	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zaplano‑
wanym	budżetem

nie	zrealizowano	
częściowo	budżetu

nie	zrealizowano	
w	ogóle	budżetu brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1.
Samorząd	
terytorialny 69 5 7,2 61 88,4 1 1,4 2

2.
Instytucja	
kultury 43 1 2,3 41 95,3 0 0,0 1

3.
	
Szkoła 8 1 12,5 5 62,5 2 25,0 0

4.
Organizacja	
pozarządowa 76 8 10,5 63 82,9 4 5,3 1

5.
	
Inne 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0

6. RAZEM 200 15 7,5 174 87,0 7 3,5 4
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Dotrzymanie zaplanowanego harmonogramu projektu nie sprawiało be-
neficjentom większych kłopotów. W ¾ przypadków projekty przebiegały bez 
zakłóceń w harmonogramie. Najbardziej zdyscyplinowaną grupę wnioskodaw-
ców stanowiły organizacje pozarządowe, które zakończyły projekty zgodnie  
z harmonogramem w 82,9% przypadków. Najwięcej odchyleń od harmono-
gramu występowało w projektach szkolnych i Instytucji kultury. Wynik analizy 
przedstawia Tabela III-20.
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Tabela	III‑20	Zależności	pomiędzy	harmonogramem	a	beneficjentami	

L.p. Lider	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	har‑
monogramem

wystąpiły	
zmiany nie	zrealizowano brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1.
Samorząd	
terytorialny 69 52 75,4 13 18,8 1 1,4 3

2.
Instytucja	
kultury 43 29 67,4 13 30,2 0 0,0 1

3.
	
Szkoła 8 4 50,0 2 25,0 2 25,0 0

4.
Organizacja	
pozarządowa 76 63 82,9 8 10,5 4 5,3 1

5.
	
Inne 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0

6. RAZEM 200 151 75,5 37 18,5 7 3,5 5
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

III.3.2.3. Wartość projektu

Czy wielkość projektu jest cechą projektu, która ma wpływ na większe lub 
mniejsze szanse osiągnięcia przez projekt sukcesu? Podzieliliśmy projekty na cztery 
grupy z punktu widzenia ich wartości. Pod uwagę brana była wartość projektu zapi-
sana w umowie finansowej pomiędzy beneficjentem a Stowarzyszeniem „Euroregion 
Niemen”. Oczywiście w wyniku wdrożenia wartość końcowa wielu przedsięwzięć 
była inna niż wynikało to z założeń zawartych we wnioskach i wielkości określo-
nej w umowie finansowej. Dla potrzeb badania zależności pomiędzy czynnikami 
sukcesu projektu a jego wartością przyjęto wielkości wynikające z umowy, gdyż 
te wartości najpełniej wyrażają intencje beneficjentów odnośnie zaangażowania 
finansowego oraz obejmują koszty już wstępnie zweryfikowane w trakcie oceny 
technicznej, czyli kwalifikowalne w ramach programów pomocy przedakcesyjnej 
Unii Europejskiej.

Realizacja celów nakreślonych we wnioskach projektowych przysparzała benefi-
cjentom wiele problemów. Tylko w 65,5% badanych przypadków osiągnięto cele zgod-
nie z założeniami. Ponad jedna trzecia przedsięwzięć nie wykonała postawionych celów 
w części lub całości. Największy odsetek projektów w których osiągnięto zaplanowane 
cele znajduje się w grupie „20-50 tys. Euro”, najmniejszy w grupie „powyżej 50 tys. Euro”. 
Obecność dużej ilości przypadków w rubryce „brak danych” wynika z kilku powodów. 
Część beneficjentów nie złożyła sprawozdań o osiągnięciu efektów projektu po 12 mie-
siącach od ich zamknięcia i rozliczenia.
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Tabela	III‑21	Zależności	pomiędzy	realizacją	celów	a	wartością	projektu

L.p. Wartość	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zapla‑
nowanymi	celami

nie	zrealizowano	
częściowo	celów

nie	zrealizowano	
w	ogóle	celów brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. 0	‑	10	tys.	€ 33 19 57,6 8 24,2 1 3,0 5

2. 10	‑	20	tys.	€ 57 37 64,9 9 15,8 2 3,5 9

3. 20	‑	50	tys.	€ 80 59 73,8 9 11,3 3 3,8 9

4. pow.	50	tys.	€ 30 16 53,3 3 10,0 1 3,3 10

5. RAZEM 200 131 65,5 29 14,5 7 3,5 33
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Analiza zależności pomiędzy osiągnięciem rezultatów a wartością projektu 
ujawnia ciekawą zależność. Najwyższy wskaźnik rezultatów osiągnięto w projek-
tach największych, o wartości powyżej 50 tysięcy Euro. W 80% projektów w tej gru-
pie wykonano zaplanowane produkty. Najgorzej w tej kategorii wypadły projekty  
o najniższej wartości, do 10 tysięcy Euro. W tej grupie tylko około 2/3 przedsięwzięć 
osiągnęło założone rezultaty.

Tabela	III‑22	Zależność	pomiędzy	osiągnięciem	rezultatów	a	wartością	projektu	

L.p. Wartość	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zaplano‑
wanymi	rezultatami

nie	zrealizowano	
częściowo	rezultatów

nie	zrealizowano	
w	ogóle	rezultatów brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. 0	‑	10	tys.	€ 33 21 63,6 8 24,2 1 3,0 3

2. 10	‑	20	tys.	€ 57 44 77,2 9 15,8 2 3,5 2

3. 20	‑	50	tys.	€ 80 59 73,8 14 17,5 3 3,8 4

4. pow.	50	tys.	€ 30 24 80,0 4 13,3 1 3,3 1

5. RAZEM 200 148 74,0 35 17,5 7 3,5 10
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Z wykonaniem budżetu wystąpiły problemy w każdej grupie projektów. Po-
zytywnie na tym tle wyróżniają się projekty małe, o wartości do 10 tys. Euro.  
W tej grupie wystąpiło najmniej odchyleń w trakcie realizacji założonych budżetów. 
Największe trudności z wykonaniem budżetów stwierdzono w grupie projektów naj-
większych, powyżej 50 tys. Euro. 
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Tabela	III‑23	Zależność	pomiędzy	wykonaniem	budżetu	projektu	a	wartością	projektu	

L.p. Wartość	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zaplano‑
wanym	budżetem

nie	zrealizowano	
częściowo	budżetu

nie	zrealizowano	
w	ogóle	budżetu brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. 0	‑	10	tys.	€ 33 4 12,1 28 84,8 1 3,0 0

2. 10	‑	20	tys.	€ 57 3 5,3 50 87,7 2 3,5 2

3. 20	‑	50	tys.	€ 80 7 8,8 69 86,3 3 3,8 1

4. pow.	50	tys.	€ 30 1 3,3 27 90,0 1 3,3 1

5. RAZEM 200 15 7,5 174 87,0 7 3,5 4
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

Harmonogram projektu był najczęściej dotrzymywany w projektach małych, o 
wartości do 10 tysięcy Euro i w grupie projektów dużych, w przedziale 20-50 tys. Euro. 
Prawie 4/5 przedsięwzięć w tych grupach było wykonanych zgodnie z planem. Zmiany 
w harmonogramie najczęściej występowały w projektach największych., o wartości po-
wyżej 50 tys. Euro. Wyniki analizy prezentuje Tabela III-24.

Tabela	III‑24	Zależność	między	wykonaniem	harmonogramu	a	wartością	projektu	

L.p. Wartość	projektu
Ilość
projektów
ogółem

zgodnie	z	zaplanowa‑
nym	harmonogramem

wystąpiły	
zmiany* nie	zrealizowano brak	

danych
ilość % ilość % ilość %

1. 0	‑	10	tys.	€ 33 26 78,8 5 15,2 1 3,0 1

2. 10	‑	20	tys.	€ 57 44 77,2 11 19,3 2 3,5 0

3. 20	‑	50	tys.	€ 80 63 78,8 12 15,0 3 3,8 2

4. pow.	50	tys.	€ 30 18 60,0 9 30,0 1 3,3 2

5. RAZEM 200 151 75,5 37 18,5 7 3,5 5
Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	z	analizy	studiów	przypadku

iii.4. wyniki analiZy StuDiów prZypaDku 
prOJektów MiĘkkicH ZrealiZOwanycH na ObSZarZe 
eurOreGiOnu nieMen – prOJekty litewSkie

Dokonano analizy 33 projektów zrealizowanych w ramach Programu PHARE CBC 
Litwa Region Morza Bałtyckiego, edycje 2000-2003. Liderami (30 projektów) i partnera-
mi (3 projekty) były organizacje i instytucje działające na terenie części litewskiej Euro-
regionu Niemen (okręgi Mariampolski i Alytuski oraz rejon Wileński). 
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Podział projektów ze względu na priorytet: ilość analizowanych projektów – 33 
projekty. Podział ze względu na priorytet: największa liczba – 13 projektów (ponad 39%) 
– turystyka; kultura – 8 projektów oraz rozwój ekonomiczny 8 projektów (po 24,24%), 
ochrona środowiska – 2 projekty (ponad 6%), sprawy społeczne – 1 projekt i infrastruk-
tura – 1 projekt (udział w grupie badanych projektów po 3,03%).

Podział projektów ze względu na wartość: ilość analizowanych projektów – 33 
projekty. Zgodnie z wytycznymi Programu PHARE minimalna wartość projektów rea-
lizowanych w ramach programu PHARE 2000 CBC – 10 tys. Euro, a projektów PHARE 
2001-2003 CBC – nie mniejsza niż 20 tys. Euro. Podział ze względu na wartość: najwięcej 
zrealizowano projektów – 15 – których wartość była od 50 do 100 tys. Euro (ponad 45%), 
10 projektów, których wartość przekraczała 100 tys. Euro (30,3%), 8 projektów których 
wartość wynosiła od 20 do 50 tys. Euro (24,24%). 

Podział projektów ze względu na udział dofinansowania: ilość analizowanych 
projektów – 33 projekty. 2 projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości do 70% – 
(6,06%), 11 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości 70,01 – 75% (33,33%),  
20 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości 75,01 – 80% (60,61%). Zgodnie  
z założeniami Programu PHARE dofinansowanie nie mogło być większe niż 80%. 

Podział projektów ze względu na okres realizacji: ilość analizowanych projektów 
– 33. Wszystkie analizowane projekty zostały zrealizowane w okresie od 6 do 12 miesięcy. 
Wszystkie projekty zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie. 

Podział projektów ze względu na rodzaj beneficjenta / lidera projektu: ilość 
analizowanych projektów – 33. Najwięcej projektów – 16, zostało zrealizowanych przez 
administracje samorządów terytorialnych (48,485%) oraz instytucje publiczne – 16 pro-
jektów (48,485%). Administracje okręgowe zrealizowały 1 projekt (3,03%).

Podział projektów ze względu na wykonanie budżetu: ilość analizowanych pro-
jektów – 33. Podział projektów ze względu na wykonanie budżetu w% (porównując pla-
nowane wydatki ze zrealizowanymi w%): 2 projekty – 70-75%, 1 projekt – 75,01-80%, 
1 projekt – 80,01-85%, 1 projekt – 85,01-90%, 13 projektów – 90,01-95%, 15 projektów 
– 95,01-100%. 

Podział projektów ze względu na osoby kluczowe w projektach: (oprócz danych 
z 2002 r.): ilość analizowanych projektów – 23 projekty. Osoby kluczowe projektów: 
kierownik projektu, koordynator (działań) projektu (koordynator lidera i partnera) ad-
ministrator projektu, księgowy i asystent projektu. Najwięcej zrealizowano projektów,  
w których ilość osób kluczowych była 2 – 3 osoby, najmniej projektów, w których ilość osób 
kluczowych obejmowała 4-5 osób, więcej niż 5 osób kluczowych nie notowano w żadnym  
z realizowanych projektów. 

Zmian w składzie osób kluczowych dokonano w 7 projektach z 23. Najczęściej spo-
tykanym powodem zmiany było wypowiedzenie umowy o pracę. W innych przypadkach 
zmian dokonano z powodu zbyt dużego obciążenia pracowników oraz w przypadku 
udzielenia pracownikom urlopów wychowawczych. 

Podział projektów ze względu na podpisane aneksy: (oprócz danych z lat 2000 
i 2002 r.): ilość analizowanych projektów – 21. W programie 2001 roku, we wszystkich 
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projektach, w których dokonywano zakupów towarów i usług, i w stosunku do których 
była stosowana Ustawa o zamówieniach (zakupach) publicznych RL, zostały wprowa-
dzone zmiany w umowach (addendum) – polegające na zmianach procedur zakupu to-
warów i usług tj. zamiast PRAG9 była stosowana Ustawa o zamówieniach publicznych 
Republiki Litewskiej. 

Inne powody dokonania zmian w umowach (dokonano 5 zmian): zmiana koordyna-
tora projektu, przesunięcie środków pomiędzy kategoriami wydatków powyżej 15%, zmia-
na rezultatów projektu, wprowadzenie nowych pozycji wydatków do budżetu projektu. 

Podział projektów ze względu na osiągnięte rezultaty: ilość analizowanych 
projektów – 33 projekty. We wszystkich projektach, oprócz jednego (w przypadku 
którego, po dokonaniu dokładnych pomiarów, zmniejszyła się długość budowanej 
ścieżki), zostały osiągnięte wszystkie założone rezultaty projektów. W kilku przypad-
kach zostały osiągnięte rezultaty większe od założonych – główne powody to: większa 
ilość udzielonych konsultacji spowodowana dużym zapotrzebowaniem na szkolenia; 
większa ilość wydrukowanego materiału informacyjnego z powodu szerszego zakresu 
działań promocyjnych; większa ilość uczestników imprezy turystycznej spowodowana 
dużym zainteresowaniem.

iii.5. wniOSki

Przeprowadzona analiza projektów miękkich zrealizowanych w ramach kolejnych 
edycji Funduszu Małych Projektów oraz Schematu Wsparcia Instytucjonalnego upoważ-
nia do sformułowania następujących wniosków:

Współpraca przygraniczna na poziomie lokalnym wspierana ze środków pomo-
cowych Unii Europejskiej koncentrowała się w dziedzinie kultury (ponad połowa ogółu 
przedsięwzięć), turystyki (co 5 projekt) oraz przedsiębiorczości i demokracji lokalnej (po 
11% projektów). W pozostałych priorytetach zrealizowano pojedyńcze przedsięwzięcia.

Beneficjenci nie wykorzystywali maksymalnych kwot pomocy. Wartość projek-
tów była dostosowana do rzeczywistych rozmiarów i potrzeb planowanych działań oraz 
możliwości finansowych organizacji.

Maksymalny okres realizacji projektów w programach wynosił do 12 miesięcy.  
Z analizy projektów wynika, że czas realizacji związany był bezpośrednio z ilością i zło-
żonością zaplanowanych zadań. Beneficjenci starali się wykonać działania projektów  
w możliwie krótkim czasie. Dlatego ponad 40% przedsięwzięć trwało krócej niż 6 mie-
sięcy, a tylko nieliczne, złożone z wielu działań projekty trwały cały rok. Zainteresowanie 
krótkimi okresami wdrażania projektów wynikało z potrzeby szybkiego ich rozliczenia  
i odzyskania zaangażowanych środków.

Samorządy były liderami w więcej niż trzeciej części projektów. Oprócz nich do 
grona beneficjentów zaliczały się instytucje samorządowe biorące udział w projektach za 
zgodą samorządów. Najbardziej aktywne w pozyskiwaniu środków były instytucje kultury: 
9  Practical Guide to contract procedures for EC external actions
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centra, ośrodki i domy kultury, muzea, biblioteki i filharmonia. Zrealizowały one ponad 
21% projektów. Jednak największy udział w absorpcji środków współpracy przygranicz-
nej miały organizacje pozarządowe – 38% wszystkich projektów wdrożonych było przez 
stowarzyszenia, fundacje i izby gospodarcze.

Wnioskodawcy byli zainteresowani szerszą formułą współpracy przygranicznej  
i wciągnięciem do wspólnych przedsięwzięć większej ilości partnerów. Najwięcej projek-
tów (36,5%) realizowano w formule dwustronnej, w 1/3 projektów brało udział 3 partne-
rów, a w piątej części projektów 5 i więcej partnerów. 

W projektach najczęściej były zaangażowane organizacje i instytucje czterech stron: 
Polski, Litwy, Białorusi i Rosji, a czasami uczestniczyli również partnerzy z innych krajów 
regionu Morza Bałtyckiego: Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Niemiec.

Zmiany partnerów w trakcie realizacji projektów zanotowano tylko sporadycznie. 
Miały one jednak negatywne konsekwencje dla osiągnięcia sukcesu projektu w postaci 
zmian w działaniach, harmonogramie i budżecie projektu.

Niezwykle istotną rolę dla powodzenia projektu pełnią osoby kluczowe. Stosun-
kowo rzadko, bo tylko w co 10 projekcie za realizację projektu odpowiadały pojedyńcze 
osoby. W ¾ przedsięwzięć ilość osób zaangażowanych na kluczowych pozycjach wyno-
siła 4, 5 i więcej. Oczywiście ilość osób kluczowych miała bezpośredni związek z liczbą 
zaangażowanych partnerów. W inicjatywach wielostronnych i bardziej złożonych w za-
rządzaniu uczestniczyło nawet po kilkanaście osób. 

Wprowadzenia zmian, które wydłużały czas realizacji i termin zakończenia, 
lub przesunięcia w budżecie pomiędzy kategoriami wydatków w badanej grupie do-
konano w 30% projektów. Najczęściej były to zmiany jednorazowe (22% aneksów),  
ale zdarzały się przypadki kilkukrotnego poprawiania zakresu umowy. Wniosko-
dawcy ubiegali się przede wszystkim o wydłużenie terminu realizacji umowy. Jako 
przyczynę podawano przedłużenie zakończenia poszczególnych działań, np. wydaw-
nictw, bądź trudności z terminowym rozliczeniem wynikających z ograniczonych 
kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najczęściej wskazywano partnerów biało-
ruskich. Również istotne przesunięcia w budżecie związane z wynikami przetargów, 
kosztami wyżywienia i zakwaterowania czy wynagrodzeniami ekspertów były przy-
czyną aneksowania umów grantowych.

Beneficjenci formułowali od jednego do nawet ośmiu celów, które zamierzali 
osiągnąć poprzez realizację przedsięwzięć. Aż w 42% przypadków ilość celów wynosiła 
4 i więcej. Według opinii osób, które przygotowywały projekty mnożenie celów podyk-
towane było chęcią podwyższenia oceny projektu oraz pokazaniem jego wartości dla 
rozwoju obszaru objętego programem. W znaczącej ilości projektów (35%) cele zostały 
zrealizowane tylko częściowo bądź niezrealizowane. Brak danych w części dokumentacji 
projektowej świadczy o tym, że beneficjenci mieli problemy z weryfikacją osiągnięcia 
celów i prawdopodobnie ich nie osiągnęli. 

Łatwiej niż osiągnięcie celów przychodziło beneficjentom wdrożenie działań, wy-
konanie bezpośrednich produktów i osiągnięcie założonych rezultatów. Tu również wi-
doczna była tendencja do maksymalizowania ilości planowanych do realizacji rezultatów. 
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Wskaźniki ilości produktów w 68% projektów wynosiły 4 i więcej. Najczęściej powielane 
błędy w programowaniu wskaźników rezultatu to szacowanie nadmiernej ilości uczest-
ników zdarzeń planowanych w projekcie. Przeszacowania zdarzały się również w plano-
waniu wydawnictw, badań.

Najpoważniejsze trudności beneficjentom projektów miękkich sprawiało planowa-
nie i wykonanie budżetów projektów. W ponad 90% projektów zarejestrowano większe 
lub mniejsze odchylenia od założeń budżetów. Tylko co 13 budżet został zrealizowany 
zgodnie z planem (w projektach, w których wymagano tylko rozliczenia dotacji Unii 
Europejskiej) Istotne odchylenia przekraczające 10% budżetu zarejestrowano w połowie 
projektów. Zjawiskiem powszechnym w planowaniu budżetu było przeszacowanie wiel-
kości wydatków. 

Beneficjenci generalnie przestrzegali zapisanych w umowie grantowej terminów 
realizacji projektu. Stosunkowo rzadko, bo tylko w około 15% projektów zmienia-
no istotnie harmonogram. Skrócenia realizacji projektów dokonywano w przypadku,  
gdy z tytułu opóźnień na etapie oceny wniosków i podpisania umowy grantowej bene-
ficjent przystępował do praktycznej realizacji później niż planował. Wydłużenie okresu 
realizacji projektu wynikało często z opóźnień w realizacji działań w projekcie.

Analiza porównawcza

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że najtrudniej było zreali-
zować cele określone w projektach związanych z ochroną i zagospodarowaniem środo-
wiska naturalnego. W większości tych przedsięwzięć celów nie zrealizowano bądź zrea-
lizowano tylko częściowo. Natomiast najskuteczniej osiągano cele w przedsięwzięciach  
o rzadko podejmowanej tematyce ochrony zdrowia czy edukacji i opieki społecznej.

Zaplanowane wskaźniki rezultatów najczęściej osiągano w grupie projektów z ob-
szaru „demokracja lokalna”, natomiast najwięcej problemów z wykonaniem rezultatów 
miały podmioty realizujące projekty z grupy „inne”.

Wykonanie budżetu projektów we wszystkich obszarach aktywności sprawiało be-
neficjentom duże trudności. Najlepiej wypadły projekty z grupy „demokracja lokalna”  
i „kultura”, najgorzej z obszaru „środowisko”.

Ponad ¾ projektów zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem. Wyniki 
analizy wskazują, że najczęściej dotrzymywano harmonogramu w obszarze „demokracja 
lokalna”, a najczęstsze odstępstwa od harmonogramu występowały w projektach z dzie-
dziny przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

Najskuteczniej cele realizowały instytucje tzw. budżetowe zaliczone do kategorii 
„inne”, które osiągnęły cele w ¾ realizowanych projektów. Najmniej efektywne były pla-
cówki edukacyjne i instytucje kultury, gdzie tylko w około 63% projektów udało się wy-
konać postawione cele. 

Najbardziej skuteczne w realizacji rezultatów były samorządy terytorialne. W po-
nad 80% przypadków projekty samorządowe zakończyły się zgodnie z zaplanowanymi 
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rezultatami. Najgorzej wypadły szkoły. Podobnie jak w przypadku celów, tak i rezultaty 
osiągnięto tylko w 62,5% przypadków.

Z wykonaniem budżetu projektu zgodnie z założonym planem najlepiej radziły 
placówki szkolne, a najgorzej beneficjenci z grupy „inne”.

Organizacje pozarządowe kończyły projekty zgodnie z harmonogramem w 82,9% 
przypadków. Najwięcej odchyleń od harmonogramu występowało w projektach szkół  
i instytucji kultury.

Największy odsetek projektów, w których osiągnięto zaplanowane cele znajduje się 
w grupie „20-50 tys. Euro”, najmniejszy w grupie „powyżej 50 tys. Euro”.

Najwyższy wskaźnik rezultatów osiągnięto w projektach największych, o wartości 
powyżej 50 tysięcy Euro. W 80% projektów w tej grupie wykonano zaplanowane produk-
ty. Najgorzej w tej kategorii wypadły projekty o najniższej wartości, do 10 tysięcy

W wykonaniu budżetu pozytywnie wyróżniają się projekty małe, o wartości do  
10 tys. Euro. W tej grupie wystąpiło najmniej odchyleń w trakcie realizacji założonych 
budżetów. Największe trudności z wykonaniem budżetów stwierdzono w grupie projek-
tów największych, powyżej 50 tys. Euro.

Harmonogram projektu był najczęściej dotrzymywany w projektach małych,  
o wartości do 10 tysięcy Euro i w grupie projektów dużych, w przedziale 20-50 tys. Euro. 
Zmiany w harmonogramie najczęściej występowały w projektach największych, o war-
tości powyżej 50 tys. Euro.

Podsumowując:

 Zaplanowane cele projektu najczęściej były osiągane w ramach:
 – priorytetów z grupy „innych” (opieka zdrowotna, pomoc społeczna), 
 – przez instytucje budżetowe zaliczone do kategorii „inne”, 
 – w ramach projektu o wartości „20-50 tys. Euro”.

 Najrzadziej osiągano cele w projektach: 
 – z priorytetu „ochrona środowiska”, 
 – realizowanych przez placówki edukacyjne i instytucje kultury, 
 – o wartości powyżej 50 tys. Euro.

Największy odsetek wykonania rezultatów odnotowano w projektach: 
 – z priorytetu „demokracja lokalna”, 
 – realizowanych przez samorządy lokalne, 
 – o wartości powyżej 50 tysięcy Euro.

Najniższy wskaźnik osiągnięcia rezultatów miały projekty: 
 – z grupy priorytetów „inne”,
 – realizowane przez szkoły,
 – o wartości najniższej do 10 tysięcy Euro. 
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Wykonanie budżetu zgodnie z założeniami najczęściej odnotowano w projektach:
 – w ramach priorytetów „demokracja lokalna” i „kultura”,
 – realizowanych przez szkoły,
 – o wartości do 10 tysięcy Euro.

Najgorzej wykonanie budżetu wypada w projektach:
 – z dziedziny „środowisko”, 
 – realizowanych przez podmioty z grupy „inne”, 
 – o wartości powyżej 50 tysięcy Euro.

Zgodnie z harmonogramem najczęściej realizowano projekty: 
 – z dziedziny „demokracja lokalna”, 
 – wdrażane przez organizacje pozarządowe, 
 – w grupie o wartości do 10 tysięcy Euro i 20-50 tysięcy Euro.

Najczęściej odstępstwa od harmonogramu występowały w projektach: 
 – z priorytetu „przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”, 
 – realizowanych przez szkoły i instytucje kultury, 
 – o wartości powyżej 50 tysięcy Euro.
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iV. ZarZĄDZanie prOJektaMi wSpóŁpracy  
tranSGranicZneJ w Ocenie kierOwników prOJektów

iV.1. MetODOlOGia baDania – ankieta baDawcZa

Problem badawczy
Problemem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co składa się 

na sukces bądź niepowodzenie projektu. Jakie czynniki mają istotne znaczenie dla pra-
widłowej realizacji projektu, co wpływa na osiągnięcie, bądź nie, założonych parametrów 
efektywności projektu. Czy zrealizowanie projektu:
 – w założonym czasie, 
 – zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem, 
 – dające pełne osiągnięcie zakładanych rezultatów, jest w ogóle możliwe?

Co składa się na odchylenia od założonych parametrów projektu, czy możliwe jest 
określenie przyczyn odchyleń i ich skutków dla projektu. Gdzie popełniono błędy i czy 
można ich było uniknąć? Czego nie zrobiono w projektach? Czy przyczyny były obiek-
tywne, nieprzewidywalne, czy można je było przewidzieć i zaplanować?

Próba badawcza
Badanie skierowane było do kierowników/koordynatorów projektów realizo-

wanych w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej wspierających rozwój 
współpracy przygranicznej. Ogółem na ankietę odpowiedziało 103 menedżerów projek-
tów, w tym 70 ze strony polskiej i 33 ze strony litewskiej.

Obszary badań
 I. Projekt: pomysł, planowanie, przygotowanie
 II. Zespół projektowy
 III. Koordynator projektu
 IV. Zarządzanie projektem
 V. Budżet
 VI. Rezultaty
 VII. Szkolenia

Pytania badawcze
 1. W jaki sposób powstał pomysł projektu?
 2. Czy przygotowanie projektu wykonano wewnątrz organizacji, czy zlecono na zewnątrz?
 3. Kto przygotowywał projekt? 

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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 4. Czy przeprowadzono analizę interesariuszy projektu?
 5. Czy przeprowadzono analizę ryzyka dla realizacji projektu? 
 6. Czy powołano zespół zarządzający projektem? 
 7. Czy osoby zatrudnione do realizacji projektu miały właściwe kompetencje (wiedzę, 

doświadczenie)?
 8. Czy osoby zatrudnione do realizacji działań w projekcie poświęciły wystarczająco 

dużo czasu na realizację powierzonych im zadań?
 9. W jaki sposób dokonano wyboru koordynatora projektu?
 10. Na czym polegała koordynacja projektu? 
 11. Czy koordynator posiadał wystarczający autorytet aby sprawnie realizować projekt?
 12. Z czego wynikał autorytet koordynatora?
 13. Jakie jest wykształcenie koordynatora projektu?
 14. Czy posiada on/ona wiedzę na temat zarządzania projektami?
 15. Jakie studia, szkolenia, kursy związane z projektami ukończył koordynator projektu?
 16. Czy zarządzanie projektem sprawiło trudność?
 17. Czy w projekcie zastosowano narzędzia bądź metody zarządzania projektami? Jakie?
 18. Czy projekt był kontrolowany? 
 19. Jakie formy i metody kontroli przebiegu projektu stosowano?
 20. Czy w trakcie realizacji wystąpiły odchylenia od założeń zawartych w projekcie?
 21. Czego odchylenia dotyczyły? (jeżeli takie przypadki miały miejsce proszę je dokład-

nie opisać wymieniając przyczyny i skutki odchyleń dla projektu)
 22. Czy budżet projektu jest wystarczająco szczegółowy?
 23. Czy powinien być bardziej/ mniej szczegółowy?
 24. Czy planując budżet pominięto ważne wydatki, które musiano ponieść w trakcie realizacji?
 25. Czy bardziej precyzyjne rozpisanie budżetu pomogłoby dokładniej przemyśleć i za-

planować wydatki?
 26. Jakie było źródło finansowania wkładu własnego?
 27. Czy w wyniku realizacji projektu powstały zaplanowane produkty, osiągnięto zakła-

dane rezultaty i oddziaływanie?
 28. Czy projekt jest kontynuowany?
 29. Jeżeli tak to w jakiej formie?
 30. Co byś zmieniła/zmienił w zasadach realizacji projektu?
 31. Co realizacja projektu zmieniła w twojej organizacji?
 32. Czego nauczyła Pani/Pana realizacja projektu?
 33. Czy był(a)by Pani/Pan zainteresowany podwyższeniem kwalifikacji w zakresie zarzą-

dzania projektami?
 34. Czy szkolenia wprowadzające na temat programów i wniosków prowadzone przez 

Euroregion dają wystarczającą wiedzę do przygotowania i prowadzenia projektu?
 35. Jeżeli nie, to które elementy szkolenia powinny być bardziej rozbudowane?

Wyniki ankiety stanowiły źródło informacji, które zostało zweryfikowane przez odrębne 
badanie polegające na szczegółowej analizie dokumentacji wszystkich projektów objętych bada-
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niem. Pozwoliło to na porównanie obiektywnych danych zawartych w dokumentacji projektów  
z subiektywnym poglądem na realizację projektu przez osoby koordynujące ich realizację. Uzyska-
ny materiał badawczy stanowił podstawę do analizy czynników sukcesu i niepowodzeń projektów.

iV.2. wyniki baDaŃ ankietOwycH

IV.2.1. Analiza ankiet polskich koordynatorów projektów

IV.2.1.1. Projekt: pomysł, planowanie, przygotowanie

 1. W jaki sposób powstał pomysł projektu, co było źródłem inspiracji? 

Tabela	IV‑1	Źródło	inspiracji	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

a. inicjatywa	pracowników,	członków	organizacji 35 32

b. polecenie	przełożonego 1 1

c. sposób	na	załatwienie/rozwiązanie	realnego	problemu 27 24

d. dodatkowe	źródło	finansowania	organizacji 14 13

e. kontynuacja	wcześniejszych	działań 29 27

f. ściągnięcie	pomysłu	już	zrealizowanego	gdzieś	indziej 0 0

g. narzucony	z	zewnątrz 0 0

h. inny 3 3
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Najważniejszym źródłem inspiracji dla tworzenia nowych projektów okazała się inicja-
tywa własna pracowników zainteresowanej instytucji czy organizacji (32%). Często wynika 
to wprost z potrzeby rozwiązania konkretnego problemu (24%), który występuje w obszarze 
działania organizacji, również inicjatywa przygotowania projektu jest pochodną wcześniej-
szych działań i wcześniej realizowanych projektów (27%). Rzadszym, ale ważnym szczególnie 
dla organizacji pozarządowych, motywem podjęcia realizacji projektu było utrzymanie orga-
nizacji, doposażenie jej w niezbędny sprzęt czy zapewnienie funkcjonowania na najbliższy 
okres (13%). W wielu przypadkach wskazywano jednocześnie kilka odpowiedzi jako właści-
we dla procesu podejmowania decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu. 

Zabrakło wskazania na ściągnięcie pomysłu z zewnątrz jako źródła przygotowania 
projektu w organizacji. Można to oceniać pozytywnie jako siłę organizacji do samodziel-
nego kreowania pomysłów, ale z drugiej strony projekty oceniane są za możliwość ich 
wykorzystania i powielania w innych warunkach (zasada tzw. dobrych praktyk). Jeżeli 
lokalne organizacje nie sięgają po dobre praktyki już zrealizowanych projektów to świad-
czy o tym, że brak jest przepływu informacji i promocji dobrych projektów.
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 2. Gdzie wykonano przygotowanie projektu?

Tabela	IV‑2	Miejsce	przygotowania	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. wewnątrz	organizacji 69 98

2. zlecono	na	zewnątrz 1 2
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Przygotowanie projektów odbywało się wewnątrz organizacji beneficjentów. 
Praktycznie poza jednym przypadkiem nie korzystano z pomocy zewnętrznej. Wy-
nika z tego, że wewnątrz organizacji istnieje wystarczające zaplecze organizacyjne 
i kadrowe, aby właściwie przeprowadzić przygotowanie projektu. Należy przy tym 
pamiętać, że oceniano przygotowanie projektów „miękkich”. Samodzielne przygoto-
wanie wniosku daje organizacji niezaprzeczalne korzyści w postaci doświadczenia  
w pozyskiwaniu środków unijnych. Jednocześnie projekty takie najlepiej odzwier-
ciedlają specyfikę i charakter działalności prowadzonej przez organizację. Mają 
przez to unikalny i niepowtarzalny charakter. Nie bez znaczenia są również koszty 
zlecenia przygotowania projektu na zewnątrz. Wiele organizacji, szczególnie poza-
rządowych po prostu nie stać na to. W odróżnieniu od projektów inwestycyjnych nie 
wymaga się w nich dodatkowych dokumentów, takich jak studium wykonalności czy 
ocena wpływu na środowisko. Wykonania takich analiz organizacje zlecają przeważ-
nie osobom zewnętrznym.

 3. W jaki sposób przygotowywano projekt? 

Tabela	IV‑3	Podmioty	przygotowujące	projekty

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. utworzono	zespół	z	pracowników	naszej	organizacji 30 42

2. jedna	osoba	pisała	projekt 38 54

3. została	zatrudniona	firma	zewnętrzna 1 2

4. Została	osoba	specjalnie	zatrudniona	do	napisania	projektu 0 0

5. inne 1 2
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W praktyce organizacje w większości przypadków powierzały przygotowanie pro-
jektu jednej osobie (54% badanych), mniejsza część (38%) tworzyła zespoły pracowni-
ków. Utworzenie zespołu już na etapie inicjowania i przygotowania projektu jest rozwią-
zaniem lepszym organizacyjnie, gdyż pozwala większej grupie pracowników organizacji 
utożsamiać się z projektem, lepiej zaplanować wykorzystanie zasobów organizacji oraz 
skoordynować działania w projekcie z innymi zadaniami organizacji. 
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 4. Czy w budowaniu projektu zastosowano wytyczne UE dotyczące zarządzania cyklem 
projektu (PCM)?

 
Tabela	IV‑4	Zastosowanie	metody	PCM	w	zarządzaniu	projektami.

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	budowaniu	projektu	zastosowano	wytyczne	
UE	dotyczące	cyklu	zarządzania	projektem	(PCM)? 34 48 36 52

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Od 1992 roku Komisja Europejska zaleca stosowanie metodologii zarządza-
nia cyklem projektu PCM jako zestawu narzędzi pozwalających na efektywne  
i skuteczne przeprowadzenie wszystkich etapów zarządzania projektem po-
cząwszy od jego zainicjowania poprzez planowanie, wdrożenie, finansowanie  
i rozliczenie. Konstrukcja wniosku finansowego narzuca wręcz przeprowadze-
nie kroków i analiz zawartych w PCM. Dlatego odpowiedzi aż 52% ankietowa-
nych, że nie stosują w przygotowaniu projektu tych wytycznych budzą zdziwienie  
i niepokój. Świadczy to o niskim poziomie wiedzy w zakresie podstaw zarządza-
nia projektami u dużej części osób odpowiedzialnych za kierowanie projektami  
w swoich organizacjach. 

 5. Czy przeprowadzono analizę ryzyka dla realizacji projektu? 

Tabela	IV‑5	Analiza	ryzyka	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	przeprowadzono	analizę	ryzyka	
dla	realizacji	projektu? 6 8 64 92

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zdecydowana większość badanych (92%) nie przeprowadza analizy ryzyka dla 
przygotowywanych projektów. To bardzo negatywny sygnał. Celem analizy ryzyka jest 
zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla sprawnego przeprowadzenia projektu, 
określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skali zagrożenia. W następstwie 
wskazanie możliwych wariantów uniknięcia bądź zminimalizowania zagrożeń. Prze-
prowadzenie prawidłowej analizy ryzyka daje szansę na uniknięcie wielu odchyleń or-
ganizacyjnych, finansowych czy czasowych w projekcie. Z indywidualnych kontaktów  
z kierownikami projektów wynika, że w praktyce w różny sposób oceniają ryzyko w pro-
jekcie. Niestety nie jest to jeszcze wykonywane profesjonalnie i wymaga uzupełniania  
i podnoszenia kwalifikacji.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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 6. Jeżeli tak, to jaką metodą? 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie wskazywały, że osoby, którym wydawało się  
że przeprowadziły analizę ryzyka nie do końca wiedziały na czym taka analiza polega. Można 
stwierdzić, że analiza ryzyka jest dziedziną zarządzania projektami, która jest mało znana 
menedżerom projektów miękkich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 7. Czy przeprowadzono analizę interesariuszy projektu?

Tabela	IV‑6	Analiza	interesariuszy

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	przeprowadzono	analizę	
interesariuszy	projektu? 31 44 39 56

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Mniej niż połowa ankietowanych przeprowadzała w projektach analizę interesa-
riuszy. Celem analizy interesariuszy jest identyfikacja osób bądź grup, które będą miały 
jakiekolwiek związki lub interesy z realizowanym projektem oraz określenie ich wpływu 
na projekt. Prawidłowa analiza niezbędna jest do oceny możliwości pozytywnego bądź 
negatywnego wpływu interesariuszy na projekt i określenia planu działań wzmacniają-
cych bądź minimalizujących ten wpływ dla skutecznej realizacji projektu.

Wyniki odpowiedzi wskazują na niedostateczną wiedzę i praktykę w tym zakresie 
oraz potrzebę podnoszenia kwalifikacji.

IV.2.1.2. Zespół projektowy

 1. Czy stworzono zespół zarządzający projektem i podzielono obowiązki? 

Tabela	IV‑7	Zespół	projektowy

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	stworzono	zespół	zarządzający	projektem	
i	podzielono	obowiązki? 52 74 18 26

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Jednym z wyróżników zarządzania projektami jest utworzenie zespołu specjalnie  
i wyłącznie do zarządzania projektem. W 26% przypadków takiego zespołu nie powoła-
no. Z dodatkowych wyjaśnień wynika, że ze względu na mały stopień złożoności projektu 
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praktycznie wszystkie czynności związane z realizacją zadań w projekcie wykonywała 
jedna osoba będąca kierownikiem projektu. W innych przypadkach kierownikiem pro-
jektu był szef organizacji i pracownicy organizacji byli traktowani jako zespół projekto-
wy wykonując zadania w projekcie w ramach codziennych obowiązków służbowych.

 2. Czy osoby zatrudnione do realizacji projektu miały właściwe kompetencje (wiedzę, 
doświadczenie)  

Tabela	IV‑8	Kompetencje	zespołu	projektowego

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	osoby	zatrudnione	do	realizacji	projektu	miały	
właściwe	kompetencje	(wiedzę,	doświadczenie) 66 94 4 6

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W ocenie menedżerów projektów osoby, które zostały włączone w skład zespołów 
projektowych reprezentowały właściwy poziom merytoryczny. Aż 94 odpowiedzi po-
twierdza tą opinię. W porównaniu z wynikami analizy projektów bardzo wysoka ocena 
uczestników zespołów projektowych jest nieadekwatna do wyników projektów.

 3. Czy osoby zatrudnione do realizacji działań w projekcie poświęciły wystarczająco 
dużo czasu na realizację powierzonych im zadań? 

Tabela	IV‑9	Zaangażowanie	zespołu	projektowego

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	osoby	zatrudnione	do	realizacji	działań	
w	projekcie	poświęciły	wystarczająco	dużo	czasu	
na	realizację	powierzonych	im	zadań?	 62 88 8 12

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Od członków zespołu zaangażowanego w realizację projektu oczekuje się pełnego za-
angażowania w wykonanie działań i osiągnięcie planowanych rezultatów projektu. W więk-
szości projektów uczestnicy zespołu projektowego otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie 
za swoją pracę. I rzeczywiście 88% badanych kierowników projektów wysoko oceniło pracę 
swoich zespołów. W kilku przypadkach mieliśmy do czynienia z problemami w pracy zespołu. 
Ankietowani wskazali jako przyczyny niewłaściwego zaangażowania następujące sytuacje:
 – osoby zatrudnione w zespole projektowym były równocześnie zaangażowane do in-

nych działań wskazanych przez pracodawcę;
 – członkowie zespołu nie mieli szansy na prawidłowe wykonanie powierzonych im zadań, 

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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ponieważ czas realizacji działań projektu był zależny od ponownego rozstrzygnięcia 
przetargu;

 – osoby z zespołu realizowały projekt i jednocześnie przygotowywały następny wniosek;
 – niektórzy członkowie zespołu pomimo swego profesjonalizmu w danej dziedzinie 

robili wszystko na ostatnią chwilę, co dostarczyło wielu niepotrzebnych stresów.

Z tych opinii wynika, że pogodzenie udziału w projekcie z innymi zadaniami, jakie 
rutynowo wykonuje się w organizacji jest trudne do pogodzenia. Warto zatem już na 
etapie budowania zespołu projektowego przeprowadzić analizę obłożenia kandydatów 
do zespołu innymi zadaniami i ocenić czy nowe zadania da się pogodzić z już wykony-
wanymi. Wykonywanie zadań na ostatnią chwilę ma długą tradycję we wszelkich przed-
sięwzięciach i jest chyba już stereotypem przypisanym do polskiej mentalności. Analiza 
projektów pokazała, że praca na ostatni moment w wielu sytuacjach obarczona była błę-
dami, których z braku czasu nie dawało się usunąć. 

 4. Na czym w praktyce polegała koordynacja projektu? 
Zamieszczone poniżej przykłady odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych 

menedżerów projektów wskazują, że praktycznie każdy inaczej rozumie zestaw zadań, 
jakie składają się na koordynowanie projektem. Poniżej przywołano niektóre z nich:
 – Koordynacja projektu polegała na powołaniu zespołu realizacyjnego, złożonego  

z pracowników organizacji. Następnie został rozpisany szczegółowy harmonogram 
poszczególnych działań, który był konsekwentnie nadzorowany i wypełniany.

 – Koordynacją projektu zajmowały się dwie osoby – jedna stroną merytoryczną (okre-
ślenie koncepcji, nabór uczestników, realizacja działań), druga – stroną formalną 
(rozpisanie szczegółowego harmonogramu poszczególnych działań, monitorowa-
nie, raportowanie, ewaluacja itp.). Taki podział kompetencji ułatwiał realizację 
dużych projektów o zróżnicowanych działaniach artystycznych, z udziałem dużej 
liczby uczestników.

 – Koordynacja projektu polegała na powołaniu zespołu realizacyjnego, złożonego 
głównie z wolontariuszy. Następnie został rozpisany szczegółowy harmonogram po-
szczególnych działań, który był konsekwentnie nadzorowany i wypełniany.

 – Koordynacja projektu polegała przede wszystkim na przeprowadzeniu podziału 
obowiązków między członkami zespołu i monitorowaniu ich pracy oraz koordyno-
waniu całokształtu prac, których efektem było osiągnięcie zakładanych w projekcie 
rezultatów.

 – Nadzór nad poszczególnymi działaniami, organizacja wdrażania poszczególnych 
działań, przygotowywanie sprawozdań i rozliczenia finansowego i merytorycznego.

 – Nadzór nad poszczególnymi działaniami, przygotowywanie sprawozdań i rozliczenia 
finansowego i merytorycznego.

 – Koordynowanie działań poszczególnych etapów projektu, np. przeprowadzenie pro-
cedury przetargowej, zakupienie sprzętu, zawieranie umów z ekspertami i wykonaw-
cami poszczególnych działań, zakupienie usług zakwaterowania, wyżywienia itp.
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 – Koordynacja projektu polegała na szczegółowym opracowaniu założeń artystycznych 
i konsekwentnym ich realizowaniu w oparciu o przyjęty harmonogram projektu.

 – Na zaangażowaniu całej grupy realizującej projekt pod przewodnictwem przełożo-
nego i monitorowaniu postępów w realizacji projektu. 

 – Koordynowanie działań poszczególnych etapów projektu, np. przeprowadzenie pro-
cedury przetargowej, zakupienie sprzętu, zawieranie umów z ekspertami i wykonaw-
cami poszczególnych działań, zakupienie usług zakwaterowania, wyżywienia itp. 

 – Opracowanie harmonogramu działań i jego realizacja.
 – Koordynator projektu pracował nad projektem poczynając od koncepcji pomysłu, 

poprzez rozmowy z partnerami do realizacji projektu. Odpowiadał za zgodny z har-
monogramem i budżetem przebieg projektu, oraz jego końcowe rozliczenie. 

 – Organizacja działań przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych: postępowanie o 
zamówieniu, zawieranie umów, kontrola realizacji inwestycji, pozyskiwanie środków, 
organizowanie odbiorów robót, sprawozdania.

 – Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu, podział zadań i bieżąca kontrola.
 – Opracowano harmonogram i prowadzono tygodniowy przegląd zadań.
 – Polegała na pełnieniu równocześnie dwóch funkcji – redaktora naczelnego pisma 

transgranicznego (prowadzenie linii programowej pisma, współpraca i kierowanie 
zespołem redakcyjnym, konsultowanie przygotowywanych materiałów, itd.) oraz ko-
ordynatora projektu, który realizował również inne zadania takie jak: szkolenia adep-
tów dziennikarstwa, Młodzieżowy Okrągły Stół oraz sprawy gospodarcze projektu 
(zakupy, zamówienia, współpraca z drukarnia, przeprowadzenie przetargu, itd. 

 – Każdego miesiąca spotykał się zespół, który pracował przy realizacji projektu, dysku-
tując nad postępami i problemami jego wdrażania. 

 – Koordynacja projektu ogólnie polegała na rozplanowaniu poszczególnych działań, 
ich realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem.

 – Kierowanie zespołem osób zajmujących się tworzeniem projektu.
 – Koordynacja projektu ogólnie polegała na rozplanowaniu poszczególnych działań, 

ich realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem. 
 – Osoba zajmująca się projektem na bieżąco monitorowała projekt i śledziła postępy  

w wydatkowaniu środków.
 – Monitoring bieżącej realizacji projektu, monitoring efektów bieżących i długotermi-

nowych, dobór zespołu.
 – Nadzór nad realizacją projektu, zachowanie terminów, sporządzanie sprawo-

zdań, bezpośrednie uczestnictwo w realizacji zamówień publicznych, rozlicze-
nie projektu.

 – Ocena poszczególnych etapów projektu pod względem założonych celów i zgodności 
z budżetem.

 – Na ocenie etapów projektu.
 – Prowadzenie działań związanych z projektem. Utrzymywanie stałego kontaktu  

z partnerami. Ustalenie szczegółowego programu w ramach realizacji projektu.  
Monitorowanie wydatków.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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 – Przewodzenie zespołowi organizacyjnemu, czuwanie nad prawidłową realizacją po-
szczególnych zadań, podział zadań, realizacja działań strategicznych.

 – Załatwianie spraw organizacyjnych, ustawianie tempa, powierzanie zadań innym 
osobom, sporządzanie dokumentacji, umów, przygotowanie publikacji.

 – Realizacja działań oraz czuwanie nad terminowością.
 – Praca nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem.
 – Kontrola i nadzór nad terminową realizacją poszczególnych działań projektu.
 – Akceptacja merytoryczna działań przed ich wykonaniem.
 – Zbieranie dokumentów finansowych oraz finansowe rozliczenia projektu.
 – Kontrola nad wymaganą promocją – zamieszczenie odpowiednich informacji  

o współfinansowaniu.
 – Planowanie działań i nadzór nad tymi działaniami, prowadzenie rozmów z dostaw-

cami i wykonawcami, kontrola realizacji projektu zgodnie z budżetem.
 – Planowanie działań i nadzór nad tymi działaniami, kontrola wydatków ponoszonych 

na projekt zgodnie z przyjętym budżetem.
 – Wymiana informacji osób zaangażowanych, wspólne spotkania i analiza przebiegu 

projektu.
 – Organizowanie całości działań.
 – Kontakty z zagranicą, Euroregionem, dostawcami.
 – Koordynowanie wszystkich działań.
 – Właściwy podział zadań i obowiązków.
 – Koordynacja projektu polegała na kierowaniu działaniami i zarządzaniu zespołem,  

a także na badaniu prawidłowości realizacji projektu. 
 – Koordynacja działań polegała na organizacji pracy zespołu i działań operacyjnych. 

Wypracowywano rozwiązania oraz dzielono zadania wśród członków zespołu pro-
jektowego. Koordynator najczęściej pełnił rolę agenta wszelkich zmian, jakie doko-
nywały się w projekcie.

 – Na realizacji całości projektu począwszy od napisania wniosku po końcowe 
rozliczenie.

 – Dokonanie ustaleń z partnerem w projekcie.
 – Zaproszenie do udziału w projekcie dyrekcji szkół oraz przedstawicieli administracji 

samorządowej i jednostek współpracujących z młodzieżą.
 – Podział zadań pomiędzy zaproszonych uczestników.
 – Przydzielenie środków na realizację uzgodnionych zadań.
 – Bieżąca kontrola wydatków.
 – Nadzór merytoryczny i finansowy.
 – Koordynacja projektu ogólnie polegała na rozplanowaniu poszczególnych zadań ich 

realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem oraz rozliczenie końcowe projektu.
 – Na realizacji całości projektu począwszy od napisania wniosku po końcowe 

rozliczenie.
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 – Koordynacja projektu ogólnie polegała na rozplanowaniu poszczególnych działań, 
ich realizację zgodnie z harmonogramem i budżetem.

Podręczniki z dziedziny zarządzania projektami określają koordynację jako proces 
integracji wszelkich działań składających się na realizację projektu. Koordynacja obej-
muje następujące czynności10.
 a. Koordynacja terminów przygotowania i wykonawstwa projektu
 b. Koordynacja wykorzystania zasobów
 c. Koordynacja kosztów przygotowania i realizacji projektu
 d. Koordynacja dostaw i podwykonawstwa
 e. Koordynacja innych działań (ryzyko, osiągnięcie jakości)
 f. Koordynacja pracy zespołu projektowego

Bardzo duże zróżnicowanie opinii menedżerów projektów definiujących proces 
koordynowania projektami oraz opisy koordynacji istotnie odbiegające od ogólnie przy-
jętych definicji świadczy o niedostatecznej wiedzy koordynatorów na temat obowiązków 
i kompetencji związanych z koordynowaniem projektów.

IV.2.1.3. Koordynator projektu

 1. W jaki sposób dokonano wyboru koordynatora projektu? 
Poniżej zamieszczono przykładowe odpowiedzi ankietowanych kierowników 

projektów. 
 – Koordynatora projektu wskazał pracodawca.
 – Koordynator został wskazany przez pracodawcę.
 – Osoba pracująca już wcześniej przy funduszach przedakcesyjnych.
 – Koordynatorem danego projektu została osoba posiadająca wiedzę merytoryczną  

z dziedziny artystycznej, której dotyczył projekt.
 – Koordynatorem projektu zostawała najczęściej osoba pisząca projekt, posiadająca 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację projektów.
 – Koordynatorem danego projektu została osoba posiadająca wiedzę merytoryczną  

z dziedziny artystycznej, której dotyczył projekt.
 – Wpływ na wybór koordynatora projektu miały następujące czynniki: doświad-

czenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych i zarządzaniu projektami, kreatywność 
i umiejętność dokonywania podziału obowiązków w zespole. Zatem koordyna-
torem projektu został kierownik referatu zajmującego się m.in. pozyskiwaniem 
środków unijnych.

 – Została wyznaczona osoba z doświadczeniem w tematyce projektu.
 – Jest kierownikiem jednostki, która pracowała nad przygotowaniem projektu.

10  Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek Zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2003
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 – Została wyznaczona osoba z doświadczeniem w tematyce projektu.
 – Na początku realizacji kierowanie projektem zostało powierzone naszym pracownikom po-

siadającym specjalistyczną wiedzę związaną z gromadzeniem i obróbką danych i informacji 
(informatyk, przewodnik turystyczny), jednakże w celu zapewnienia właściwej spójności 
przebiegu realizacji projektu został zatrudniony pracownik do kierowania projektem.

 – Koordynator projektu był jednocześnie pomysłodawcą projektu i zaproponował 
własną osobę.

 – Wyłoniono go spośród innych kandydatów na zasadzie większego doświadczenia, 
kreatywności.

 – Koordynowanie projektem zostało powierzone jednemu z pracowników. 
 – Koordynatorem projektu była osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności 

do zarządzania projektem, pracująca nad koncepcją i powstaniem projektu, współ-
pracująca z partnerami projektu.

 – Sprawę prowadzi pracownik d/s inwestycji prowadzący sprawy od kilkunastu lat.
 – Osoba z największym doświadczeniem.
 – Osoba będąca koordynatorem działań, które projekt kontynuuje.
 – Osoba z najwyższym stanowiskiem.
 – Koordynatorem został autor projektu.
 – Koordynatorem projektu zostawała najczęściej osoba pisząca projekt, posiadająca 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację projektów.
 – Koordynatorem została osoba mająca największe doświadczenie w tworzeniu projektów.

Kierownikami projektów zostawały najczęściej osoby, które były pomysłodawcami 
projektów, uczestniczyły w pracach nad jego przygotowaniem i na dodatek miały odpo-
wiednie doświadczenie i wiedzę aby pełnić rolę koordynatora projektu. Najczęściej byli 
to pracownicy bądź kierownicy średniego szczebla w jednostkach organizacyjnych reali-
zujących projekt. Rzadziej za kierowanie projektem brali się szefowie jednostek. 

 2. Czy koordynator posiadał wystarczający autorytet aby sprawnie realizować projekt?

Tabela	IV‑10	Autorytet	koordynatora	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	koordynator	posiadał	wystarczający	autorytet	
aby	sprawnie	realizować	projekt? 69 99 1 1

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Ankieta skierowana była do menedżerów projektów. Aż 99% odpowiedzi mene-
dżerów potwierdza wysoką opinię własną szefów projektów o ich umiejętnościach, kom-
petencjach i autorytecie. Niestety wyniki analiz studiów przypadku poszczególnych pro-
jektów oraz inne odpowiedzi omawianej ankiety poddają tą opinię w wątpliwość. 
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 3. Z czego wynikał autorytet koordynatora? (podkreśl właściwą odpowiedź/odpo-
wiedzi).

Tabela	IV‑11	Źródło	autorytetu	koordynatora

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. stanowisko 21 17

2. wiedza 48 37

3. doświadczenie 52 40

4. wiek 7 5

5. pieniądze 0 0

6. inne 1 1
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Wiedza i doświadczenie to najczęściej wskazywane czynniki składające się na au-
torytet szefa projektu. Nazywane są często naturalnymi źródłami przywództwa w od-
różnieniu od stanowiska czy pieniędzy. Inne cechy ważne dla sprawnego przywództwa  
w projekcie to silna osobowość, zaangażowanie w realizację projektu, inteligencja, ener-
gia i konsekwencja. Ankietowani kierownicy projektów mieli wysoką opinię o swoich 
umiejętnościach odbiegającą niestety od oceny realizowanych projektów.

 4. Jakie wykształcenie posiada koordynator projektu? 

Tabela	IV‑12	Wykształcenie	koordynatora	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. średnie 4 6

2. pomaturalne 0 0

3. nieukończone	wyższe 4 6

4. studia	licencjackie 7 10

5. studia	zawodowe 4 6

6. magisterskie 49 70

7. inne 1 2
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Kadra zarządzająca projektami posiada z reguły wyższe wykształcenie. Do wy-
jątków należą osoby z wykształceniem średnim (6%). Zarządzanie projektami współ-
finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej jest wiedzą specjalistyczną, łączącą wiele 
dyscyplin. Zaangażowanie w projekty osób z wyższym wykształceniem daje bardzo 
pozytywną tendencję, gdyż ta grupa ma większe skłonności do podnoszenia kwalifi-
kacji, uczenia się.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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 5. Czy posiada on/ona wiedzę na temat zarządzania projektami?
 

Tabela	IV‑13	Przygotowanie	do	zarządzania	projektami

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	koordynator	posiada	wiedzę	na	temat	
zarządzania	projektami? 57 82 13 18

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Ponad 4/5 ankietowanych kierowników projektów posiadała wiedzę w zakresie 
zarządzania projektami. To bardzo wysoki odsetek osób, które zdobywały dodatkowe 
kwalifikacje na ten temat. Jednocześnie część z nich przyznawała, że wiedzę mają ale nie 
wystarczającą. I to jest dobra puenta dla wyników badania.

 6. Jeżeli tak, to jakie studia, szkolenia, kursy związane z projektami ukończył koordyna-
tor projektu?

Wybrane odpowiedzi ankietowanych kierowników projektów prezentowane są poniżej.
 – Różnorodne kursy z zakresu zarządzania projektami.
 – Zarządzanie projektami europejskimi.
 – Szkolenia – wdrażanie projektów UE.
 – Szkolenia dotyczące przygotowywania projektów i załączników.
 – Zarządzanie projektami europejskimi.
 – Kilkanaście kursów prowadzonych z ramienia Urzędu Wojewódzkiego lub Marszał-

kowskiego.
 – Opracowywanie wniosków i załączników (np. studium wykonalności, ocena od-

działywania na środowiska) – szkolenia organizowane przez instytucje przyjmujące 
wnioski oraz ministerstwa.

 – Szkolenia dotyczące przygotowywania projektów i załączników (np. studium wyko-
nalności, ocena oddziaływania na środowiska) organizowane przez instytucje ogła-
szające nabór wniosków i urzędy centralne.

 – Pedagogika kulturalno – oświatowa – Studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 – Kulturoznawstwo – pedagogika interkulturowa – Dyplom na Uniwersytecie w Bia-

łymstoku.
 – Ukończony kurs organizowany przez IYF (USA) – Lider organizacji Pozarzą-

dowych.
 – Ukończony Kurs organizowany przez Fundację Forda połączony z praktykami zagra-

nicznymi – „Lider organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych”.
 – Ukończona Szkoła Pogranicza – cykl szkoleniowy poświęcony kształtowaniu liderów 

środowisk lokalnych zróżnicowanych etnicznie i religijnie. Zajęcia z zakresu psycho-
logii, interkulturowości, promocji regionu.

 – Ukończony Kurs Zarządzania Projektami – Poznań 2005.
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 – Ukończona Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych – Jachranka 2006, organizo-
wana przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów (dyplom). 

 – Zajęcia z zakresu przywództwa w grupie, roli lidera, budowa koalicji wokół proble-
mu, kontakt z mediami, debata publiczna, itd.

 – Podyplomowe Studia Finansowania Ochrony środowiska.
 – Filologia niemiecka, Uniwersytet Gdański.
 – Szkolenie z PAOW – Komponent C – realizacja projektów infrastrukturalnych 

w gminach wiejskich, szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków do 
Funduszy Strukturalnych, szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków do 
działania 2.2 ZPORR, ekspert ds. projektów finansowanych z EFS, cykl szkoleń  
z zakresu nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, doświadcze-
nie zawodowe w pozyskiwaniu środków finansowych z UE oraz realizacji i roz-
liczania projektów.

 – Kursy prowadzone przez instytucję pośredniczącą i zarządzającą.
 – Efekt wieloletnich doświadczeń w kierowaniu zespołami ludzkimi i w realizacji 

projektów.
 – Kursy dotyczące wydatkowania środków UE i warsztaty ożywienia gospodarczego.
 – Szkolenia związane z zarządzaniem projektem, pozyskiwaniem funduszy i promocją 

projektów.
 – Mała wiedza zdobyta na szkoleniach.
 – Szkolenia organizowane przez instytucje przyjmujące wnioski i inne zewnętrzne.
 – Studia prawnicze oraz kurs dla wykonawców projektów PHARE (200 godzin).
 – Wszelkie szkolenia dotyczące pozyskiwania środków unijnych, EFS, ZPORR.
 – Szkolenie przy Wyższej Szkole Finansów w Nowym Sączu.
 – Szkolenie z zarządzania projektem organizowane przez CDNiKU.
 – Zarządzanie finansami.
 – Szkolenia z realizacji programów pomocowych UE.
 – Podyplomowe Studia organizowane przez UB Białystok.
 – Kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków  

z Unii Europejskiej.
 – Kursy i szkolenia w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania środków z Unii 

Europejskiej oraz rozliczania projektów.
 – Szkolenie z zakresu finansowania działalności kulturalnej.
 – Szkolenia prowadzone przez Euroregion Niemen.
 – Samokształcenie (internet).
 – Uczestnictwo w zespole ekspertów oceniających projekty.
 – Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków do Funduszy Strukturalnych.
 – Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków do działania 2.2 ZPORR.
 – Ekspert ds. projektów finansowanych z EFS.
 – Cykl szkoleń z zakresu nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej.
 – Doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków finansowych z UE oraz realiza-

cji i rozliczania projektów.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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Wynika z nich, że koordynatorzy projektów czerpali swoją wiedzę na temat zarządzania 
projektami z bardzo różnych źródeł. Podstawowym źródłem wiedzy były szkolenia prowadzo-
ne przez instytucje zarządzające programami, prowadzące nabór i rozliczanie projektów. Szko-
lenia takie zawsze są przeprowadzane dla potencjalnych wnioskodawców po ogłoszeniu nabo-
ru projektów, oraz w trakcie realizacji projektów na temat zasad sprawozdawania i rozliczania.  
Są to spotkania kilkugodzinne ograniczone do przekazania instrukcji na tematy ściśle związane  
z wdrażanym programem. Innym źródłem wiedzy o zarządzaniu projektami były kursy i szko-
lenia w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z Unii Europejskiej. Na rynku można 
znaleźć dziesiątki ogłoszeń firm konsultingowych, wyższych uczelni i innych organizacji, które 
oferują zdobycie bądź poszerzenie wiedzy w dziedzinie zarządzania projektami. Niestety nie ma 
żadnych mechanizmów weryfikujących zakres merytoryczny i jakość prowadzonych szkoleń.  
To sprawia, że często uczący się wiedzą więcej od wykładowców, a głównym celem jest zarobienie 
dużych pieniędzy na naiwnych klientach. Również możliwość pozyskania współfinansowania 
kursów ze środków UE, przy symbolicznej odpłatności uczestników skusiła wiele instytucji mają-
cych możliwości naboru uczestników we własnym środowisku do organizacji tego rodzaju szko-
leń. W pojedyńczych przypadkach ankietowani kończyli studia podyplomowe w dziedzinach 
związanych z zarządzaniem projektami. To najpełniejsza i najbardziej wartościowa forma uzupeł-
nienia kwalifikacji. Niestety wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i środków finansowych.

 7. Czy zarządzanie projektem sprawiło trudność?

Tabela	IV‑14	Ocena	własna	zarządzania	projektem

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. żadną 25 36

2. niewielką 31 44

3. dużą 14 20

4. bardzo	dużą 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Dla 80% badanych zarządzanie projektami nie sprawiało większej trudności. Tyl-
ko co piąty koordynator projektu przyznał się do kłopotów z realizacją projektu. Pro-
jekty miękkie, o stosunkowo niewielkiej złożoności działań i małym budżecie, należą 
do przedsięwzięć najłatwiejszych w zarządzaniu. Można by zaryzykować stwierdzenie,  
że jest to szkoła podstawowa zarządzania projektami. Czyli przede wszystkim dają moż-
liwość nauki i zdobycia cennych doświadczeń.

 8. Jeżeli były trudności to jakiego rodzaju?
W realizacji projektów menedżerowie projektów zetknęli się z wieloma problemami.  
Poniżej cytujemy niektóre z nich. 
 – Trudnością było terminowa realizacja wszystkich zaplanowanych działań w bar-

dzo rozbudowanym projekcie, jednak nie spowodowało to negatywnych skutków.  
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Trudności dotyczyły głównie strony logistycznej projektu, w związku z brakiem  
w mieście odpowiedniej infrastruktury do realizacji tego typu projektów.

 – Trudności dotyczyły precyzyjnego egzekwowania zakresu i terminu zadań dla grupy 
realizującej. Przygotowywany harmonogram był modyfikowany w trakcie realizacji. 
Koordynator nie posiada predyspozycji do zarządzania grupą, w przeciwieństwie do 
olbrzymiej wiedzy merytorycznej.

 – Trudności dotyczyły wyłonienia usługodawcy – wyżywienie i zakwaterowanie uczest-
ników w pełni sezonu turystycznego.

 – Trudności dotyczyły precyzyjnego określania zakresu i terminu zadań dla grupy rea-
lizującej. Przygotowywany harmonogram był modyfikowany w trakcie realizacji.

 – Konieczność rozliczenia finansowego wdrażanego projektu.
 – Niedotrzymywanie terminów realizacji przez wykonawców, nierozstrzygnięcie przetargu.
 – Utrudnienia w kontaktach z partnerem zagranicznym, gdzie była konieczność po-

szukiwania innych jednostek do współpracy przy projekcie.
 – Długotrwały proces gromadzenia materiałów i wielokrotnego uzgadniania zawarto-

ści merytorycznej wydawnictwa oraz szaty graficznej wśród dużej ilości partnerów, 
w tym konieczność przełamywania barier związanych z chęcią wyróżniania się po-
szczególnych jednostek administracyjnych i dążeniem do zamieszczenia zbyt dużej 
ilości materiałów.

 – Trudnością było terminowe ustalenie uczestników konkursu ze względu na duży za-
sięg terytorialny projektu (kraje basenu Morza Bałtyckiego). Nie wszyscy uczestnicy 
nadsyłali zgłoszenia w ustalonym terminie. W przypadku zespołów zapraszanych  
z Białorusi wystąpił problem z otrzymaniem przez nich wiz wjazdowych.

 – Trudności związane z początkowym przekonaniem do projektu przełożonych.
 – Brak w organizacji własnych środków, co zmusiło do zaciągnięcia kredytu na reali-

zację projektu, który spowodował konieczność zapłaty odsetek, ubezpieczenia sprzę-
tu stanowiącego zastaw pod kredyt, nieterminowość wypłat honorariów. Najgorsze 
– powodu nieplanowanych wydatków – część zaciągniętych zobowiązań nie została 
pokryta i tylko dzięki wielkiej wyrozumiałości współpracowników, Projekt i Organi-
zacja nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 – Zbyt dużo pracy dla jednej osoby przy realizacji projektu.
 – Zespół realizujący projekty był zbyt mały, a nie było możliwości jego powiększenia ze 

względu na strukturę organizacyjną projektu.
 – Realizacja projektu była zadaniem dodatkowym dla pracowników.
 – Przy rozliczaniu wniosku do refundacji z tysiącem załączników.
 – Trudność z egzekwowaniem niektórych realizatorów wykonania prac w terminie za-

łożonym.
 – Opóźnienie w wypłacie środków.
 – Trudności związane z brakiem zespołu przy realizacji projektu. 
 – Odmienne procedury rozliczania projektu od stosowanych.
 – Konieczność skrupulatnego ewidencjonowania wydatków i brak marginesu toleran-

cji na poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem (koszty ogólne).

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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Największe trudności koordynatorzy projektów mieli z prawidłowym ich rozliczeniem. 
Skomplikowane ich zdaniem wymogi formalne, nadmierna biurokracja, konieczność opisa-
nia i uzasadnienia praktycznie każdego wydatku sprawiały kłopoty i zmuszały do wielokrot-
nych poprawek i wydłużania okresu zamknięcia projektu i otrzymania dofinansowania UE.

Druga wielka grupa problemów związana była z prawidłową organizacją pracy ze-
społu projektowego. Na przykład: za mała ilość zaangażowanych osób, niewłaściwy po-
dział zadań, za dużo obowiązków na barkach szefa, niewłaściwe relacje z przełożonymi, 
trudności w kontaktach z partnerami. Wreszcie trzecia duża grupa problemów występo-
wała w obszarze zamówień publicznych, kontaktów z dostawcami i podwykonawcami. 
Opóźnienia w realizacji zadań, niedotrzymywanie terminów, zła jakość usług i dostaw 
powodowały często zmiany w harmonogramach i budżetach projektów.

IV.2.1.4. Zarządzanie projektem

 1. Czy w projekcie zastosowano narzędzia bądź metody zarządzania projektami? 

Tabela	IV‑15	Zastosowanie	narzędzi	zarządzania	projektami

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	projekcie	zastosowano	narzędzia	
bądź	metody	zarządzania	projektami?	 11 16 59 84

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Odpowiedzi na powyższe pytanie nie pozostawiają wątpliwości, że narzędzia za-
rządzania projektami nie są powszechnie znane wśród kierowników projektów mięk-
kich. Tylko 16% ankietowanych przyznało się do praktycznego korzystania z narzędzi, 
które bardzo ułatwiają koordynowanie i kontrolę przebiegu projektu.

 2. Jeżeli tak, to jakie? należy wybrać z listy bądź wpisać własne.
Spośród technik opisu struktury projektu najczęściej stosowano schematy gra-

ficzne, w pojedyńczych przypadkach listy strukturalne i macierze powiązań. Z technik 
planowania przebiegu i zasobów projektu kilkukrotnie używano wykresów Gantta i raz 
techniki drzewa zależności. Poniżej zaznaczone odpowiedzi.

a) techniki opisu struktury projektu
 – listy strukturalne – 1
 – schematy graficzne – 3
 – wykresy sieciowe
 – macierze powiązań – 1
 – schematy powiązań
 – wykresy Ischikawy
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b) techniki planowania przebiegu i zasobów projektu
 – technika LOB
 – technika drzewa zależności – 1
 – wykres Gantta – 4
 – technika sieciowa CPM
 – technika sieciowa PERT
 – inne .......................................................................................................................

 3. Czy w trakcie realizacji wystąpiły odchylenia od założeń zawartych w projekcie? 

Tabela	IV‑16	Odchylenia	od	założeń	realizacji	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	trakcie	realizacji	wystąpiły	odchylenia	
od	założeń	zawartych	w	projekcie? 25 36 45 74

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Tylko 36% badanych kierowników projektów przyznało się do odchyleń wy-
stępujących w realizacji projektu. Są to wyniki zaskakujące w porównaniu z wyni-
kami analizy studium przypadku, gdzie praktycznie nie występowały projekty bez 
odchyleń.

 4. Czego odchylenia dotyczyły? 
Poniżej podane są przykłady zmian w realizacji projektu, których musieli dokonać 

koordynatorzy projektów. 
a. Odchylenia dotyczące harmonogramu projektu
 – odchylenia dotyczyły zbyt późnego rozstrzygania procedur przetargowych, 

dotyczących usług (wyżywienie i zakwaterowanie). Skutkiem było skumulo-
wanie zadań do zrealizowania w zbyt krótkim czasie

 – odchylenia dotyczyły zbyt późnego rozstrzygania procedur przetargowych, 
dotyczących usług (wyżywienie i zakwaterowanie)

 – zmiany harmonogramu ze względów organizacyjnych, opóźnienie z powo-
du wyborów samorządowych i utrudnionego dostępu do władz, trudności 
z ustaleniem dogodnego terminu warsztatów, opóźnienia w publikacji z po-
wodu ciekawych wątków które pojawiły się w trakcie warsztatów i warte były 
ujęcia w publikacji

 – drobne przesunięcia w realizacji działań

b. terminu rozpoczęcia projektu
 – z opóźnieniem podpisana umowa na dofinansowanie
 – opóźnienia w podpisaniu umowy z instytucją zarządzającą
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czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej . . .10�

c. terminu zakończenia projektu
 – został przedłużony
 – jeżeli była możliwość przesunięcia – przedłużenia realizacji projektu

d. terminu rozpoczęcia poszczególnych działań
 – późne przystąpienie do procedur przetargowych
 – przyczyną było późne podpisanie umów grantowych. Skutkiem było skumulo-

wanie zadań do zrealizowania w zbyt krótkim czasie
 – konieczność ponowienia przetargu zburzyła ustalony harmonogram działań
 – ze względu na duży zasięg terytorialny projektu nie wszyscy uczest-

nicy nadesłali zgłoszenia w ustalonym terminie i wystąpiła trudność  
z dotrzymaniem terminu wysyłania potwierdzeń o zakwalifikowaniu 
się uczestników do konkursu. Nie spowodowało to jednak negatywnych 
skutków

e. terminu zakończenia poszczególnych działań
 – przyczyną były trudności w egzekwowaniu realizacji zadań przez poszcze-

gólnych pracowników. Skutkiem było skumulowanie zadań do zrealizowania 
w zbyt krótkim czasie i konieczność zaangażowania większej niż planowano, 
liczby osób

f. czasu trwania poszczególnych działań
 – rezygnacja z niektórych działań.- nie wszyscy partnerzy dostatecznie włączyli 

się w prace.
 – ograniczenie niektórych działań.- nie udało się pozyskać wszystkich nowych 

partnerstw

g. rezygnacja z niektórych działań 
 – nieprzyznanie środków na zakup elementów specjalistycznego sprzętu kom-

puterowego spowodowało konieczność rezygnacji z zaplanowanych działań. 
Skutkiem była niemożność osiągnięcia założonych celów (oddziaływania 
projektu)

 – niezależnie od organizatora zrezygnowano z udziału w konkursie zespołów  
z Białorusi (brak wiz wjazdowych)

h. ograniczenie niektórych działań 
 – zaplanowane działania artystyczne musiały ulec niewielkiej korekcie ze wzglę-

du na krótszy czas przeznaczony na ich realizację. Miało to niewielki wpływ na 
całokształt realizacji

i. przekroczenia zaplanowanych kosztów realizacji poszczególnych działań
 – wzrost w ramach dopuszczalnych 20% wynikający ze wzrostu cen.
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j. przekroczenia kosztów realizacji projektu
 – w trakcie realizacji okazało się, że koszty niektórych zakupów i usług są wyż-

sze od zaplanowanych podczas pisania projektu. Skutkiem była konieczność 
zwiększenia wkładu własnego do budżetu projektu

 – z powodu nieplanowanych wydatków na ubezpieczenia, odsetki od kredytów

k. zrealizowania działań za niższe od planowanych koszty 
 – w szczególności działania, w stosunku do których stosowana jest procedura 

przetargowa, nie można do końca określić kwoty na którą oferent złoży 
ofertę

 – łączny koszt projektu był niższy, niższe koszty bez zmiany zakresu projektu: 
tłumaczenia, warsztaty, nie korzystano z noclegów

 – niższe były koszty zakwaterowania i wyżywienia

l. zrealizowania działań w ramach zaplanowanych kosztów ale niższej jakości, ilości
 – w ramach zaplanowanych kosztów wydano folder ale w mniejszym nakładzie 

z powodu wyższych kosztów przetargu

m. przekroczenia kosztów osobowych
 – wzrost kosztów związanych z zaangażowaniem ekspertów pokryty dzięki 

oszczędnościom w innych pozycjach w ramach dopuszczalnych odchyleń
 – w ramach 20% limitu, wynikał z podwyżek płac wnioskodawcy
 – w ramach 20% limitu

n. przekroczenia kosztów rzeczowych
 – wzrost cen na rynku

W ankiecie wskazano 16 różnych sytuacji w których mogły wystąpić odchy-
lenia w projekcie. Ankietowani w każdej z sytuacji wskazali na praktycznie wy-
stępujące przypadki odchyleń w realizowanych przedsięwzięciach. Każda z tych 
sytuacji może wystąpić w kolejnym projekcie do którego realizacji przystąpią ko-
lejni beneficjenci. Opisane odchylenia wystąpiły w projektach zarówno z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od wnioskodawców (np. opóźnienie w rozpoczęciu 
projektu z powodu późniejszego niż planowano podpisania umowy o finanso-
wanie z instytucją zarządzającą, nieotrzymanie wiz przez zespoły zagraniczne),  
ale przede wszystkim z przyczyn leżących po stronie beneficjenta i mających swoje 
korzenie w nieprawidłowym planowaniu projektu, niewłaściwej konstrukcji bu-
dżetu czy złym doborze zespołu projektowego (np. opóźnienia w realizacji dzia-
łań związane z przeciągającymi się procedurami przetargowymi, wyższe lub niższe 
koszty dostaw i usług, konieczność opłacenia wydatków nieplanowanych). Zebrane 
przykłady odchyleń mogą stanowić doskonały materiał szkoleniowy dla przyszłych 
beneficjentów.
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 5. Czy projekt był kontrolowany?  

Tabela	IV‑17	Kontrola	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	projekt	był	kontrolowany?	 43 62 27 38
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Ankietowani kierownicy projektów udzielili pozytywnej odpowiedzi  
w prawie 2/3 przypadków. Pytanie nie rozstrzygało o jaką formę kontroli chodzi, 
czy była ona przeprowadzana przez instytucję zewnętrzną, czy wewnątrz orga-
nizacji bądź zespołu projektowego. Oznacza to, że w prawie 40% realizowanych 
projektów nie było kontroli przebiegu i rozliczenia projektu. Instytucja zarządza-
jąca zobowiązana była do przeprowadzania kontroli w losowo wybranych 30% 
przedsięwzięć i było to w każdym przypadku realizowane zgodnie z założeniami. 
Natomiast martwi mała aktywność organizacji wdrażających projekty w zakresie 
kontroli wewnętrznej. Może to prowadzić do błędów i nadużyć zarówno przypad-
kowych jak i celowych.

 6. Jakie formy i metody kontroli przebiegu projektu stosowano? 
Poniżej podano przykłady kontroli stosowanych w realizowanych projektach.
 – Kontrola finansowa, kontrola w trakcie realizacji poszczególnych działań.
 – Nadzór przełożonego nad realizacją projektu.
 – Kontrola przeprowadzona przez Euroregion Niemen w siedzibie jednostki reali-

zującej projekt. Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego wykonanych prac  
w ramach projektu na podstawie dokumentów oraz informacji uzyskanych w trakcie 
kontroli, jak również ocena rzetelności informacji w dokumentach przekazywanych 
Euroregionowi. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

 – Przebieg realizacji projektu był na bieżąco kontrolowany przez odpowiednie organy 
instytucji – księgowość i zarząd.

 – Kontrolowano zgodność zaplanowanych działań w czasie.
 – Na bieżąco kontrolowano przebieg działań w odniesieniu do harmonogramu.
 – Kontrolowano terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu.
 – Przebieg projektu był kontrolowany na bieżąco przez czytelników i odbiorców wy-

dawanych numerów pisma. Projekt otrzymywał wiele opinii czytelników – to pod 
względem merytorycznym. Pod względem realizacji projektu, na bieżące monitoro-
wane były finanse pod względem zgodności z budżetem, jakość realizowanych dzia-
łań, terminowość dostaw i realizacji zobowiązań.

 – Kontrola przez instytucję wdrażającą.
 – Kontrola rzeczywistego i finansowego wykonania projektu, zamówienia publiczne.
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 – Monitoring bieżący realizacji projektu.
 – Kontrola finansowa – wydatki i księgowość.
 – Sprawdzanie dokumentacji merytorycznej i księgowej.
 – Audyt finansowy i merytoryczny w 2 miesiącu realizacji.
 – Kontrola z Euroregionu Niemen.
 – Kontrola Komisji Organizacji.
 – Kontrola przeprowadzona przez instytucję wdrażającą projekt w zakresie sposobu 

realizacji.
 – Instytucja wdrażająca projekt sprawdzała prawidłowość realizacji projektu.
 – Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu projektu. Sprawdzono prawidło-

wość wykorzystania pozyskanych środków na realizację projektu.
 – Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Sprawdzono prawidłowość wykorzysta-

nia pozyskanych środków na realizację projektu oraz dokonano oceny prawidłowo-
ści jego realizacji.

 – Kontrola merytoryczna – obecność przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Eurore-
gion Niemen na organizowanych imprezach.

Opisane przypadki potwierdzają kontrolę instytucji zarządzającej (Stowarzysze-
nia „Euroregion Niemen” zarówno w zakresie księgowo – finansowym, jak i faktycz-
nej realizacji działań zaplanowanych w projektach). Rzadziej wymieniano przypadki 
kontroli wewnętrznej przez upoważnione organy organizacji beneficjenta lub zespołu 
projektowego.

IV.2.1.5. Budżet projektu

 1. Czy zaplanowany budżet projektu jest wystarczająco szczegółowy? 

Tabela	IV‑18	Planowanie	budżetu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	zaplanowany	budżet	projektu	
jest	wystarczająco	szczegółowy? 67 96 3 4

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Prawie wszyscy badani (96%) koordynatorzy projektów byli zgodni, że budżety 
planowane dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej są wystarczająco szczegółowe. Najczęściej powtarzającą się opinią była 
„Konstrukcja budżetu jest wystarczająca i uwzględnia wszystkie rodzaje kosztów nie-
zbędnych do realizacji projektu”. Jednocześnie jednak wielu menedżerów projektów 
uznało, że konstrukcja budżetu powinna być mniej szczegółowa.
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 2. Czy budżet powinien być bardziej / mniej szczegółowy? 
Przykładowe odpowiedzi ankietowanych brzmią następująco.
 – Konstrukcja budżetu jest wystarczająca i uwzględnia wszystkie rodzaje kosztów nie-

zbędnych do realizacji projektu.
 – Budżet powinien być mniej szczegółowy, ponieważ zwiększyłoby to swobodę benefi-

cjenta w wydatkowaniu środków na potrzeby realizacji projektu.
 – Mniej szczegółowy szczególnie w kategorii honorariów, a szczególnie możliwość wy-

płacania honorariów dla osób z zagranicy – przedstawicieli partnera zagranicznego. 
 – Za mała możliwość przeniesień pomiędzy poszczególnymi działami budżetu. Zbyt 

drastyczne przepisy nie pozwalające na zmiany, których konieczność wynika w trak-
cie realizacji projektu, które są trudne do przewidzenia na etapie projektowania. 

 – Za mały udział środków przeznaczonych na zakupy i inwestycje. 
 – Budżet powinien zawierać mniej szczegółów, gdyż wtedy można ująć niektóre koszta  

o których wcześniej się zapomniało (w szczególności w kategorii materiały biurowe).
 – Budżet powinien zawierać mniej szczegółów.
 – Powinien być mniej szczegółowy – trudno przewidzieć wszystkie wydatki z tak du-

żym wyprzedzeniem.
 – Mniej szczegółowy z powodu łatwiejszego rozliczenia.
 – Mniej szczegółowy – większa możliwość dostosowania kosztów do aktualnych warunków 

ze względu na dużą rozpiętość czasową pomiędzy złożeniem wniosku a jego realizacją.
 – Powinien być mniej szczegółowy ze względu na możliwość dostosowania wydatków 

do zachodzących zmian.
 – Mniej szczegółowy – powinien umożliwiać większą elastyczność wydatków.
 – Mniej szczegółowy – powinna być większa elastyczność w przesuwaniu środkami 

finansowymi pomiędzy kategorie kosztów.

Badani w wielu przypadkach sugerują potrzebę mniejszej szczegółowości budżetu. Pozy-
tywnie postrzegają rozwiązania, które pozwolą na większą elastyczność w ponoszeniu wydat-
ków, przesunięcia między działami i kategoriami budżetu, łatwiejsze dostosowanie wydatków do 
zmieniających się cen, uwzględnienie wydatków wcześniej nie zaplanowanych, za mały udział 
środków na zakupy i inwestycje. Oczekiwanie większej elastyczności i swobody jest ważnym 
postulatem beneficjentów i w następnych programach powinno zostać uwzględnione, musi 
jednakże mieścić się w zasadach kwalifikowalności wydatków współfinansowanych z UE.

 3. Czy planując budżet pominięto ważne wydatki, które musiano ponieść w trakcie re-
alizacji?

Tabela	IV‑19	Nieplanowane	wydatki

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	planując	budżet	pominięto	ważne	wydatki,	
które	musiano	ponieść	w	trakcie	realizacji? 19 18 51 82

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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18% ankietowanych przyznało, że zmuszeni byli do ponoszenia w ramach projek-
tów wydatków, których wcześniej nie uwzględnili w budżecie. Należały do nich:
 – koszty związane ze skuteczniejszą promocją (materiały i reklama) projektu oraz 

koszty profesjonalnej oprawy scenograficznej,
 – koszty związane ze skuteczniejszą promocją (materiały i reklama) projektu,
 – zbyt mało środków na wypłaty honorariów dla autorów tekstów i tłumaczy,
 – pominięto koszty własne typu paliwo do samochodów,
 – pominięto koszty: przejazdów, biletów, wynajmu sal oraz obsługi,
 – pominięto głównie wydatki w zakresie promocji i ewentualnych implementacji,
 – brak środków na koszty ogólne wnioskodawcy,
 – brak wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Najczęściej powtarzającymi się wydatkami, których nie uwzględniono w budżecie 
były wydatki na promocję, wynagrodzenia i honoraria oraz koszty ogólne projektu.

 4. Czy bardziej precyzyjne rozpisanie budżetu pomogłoby dokładniej przemyśleć i za-
planować wydatki?  

Tabela	IV‑20	Szczegółowość	budżetu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	bardziej	precyzyjne	rozpisanie	budżetu	pomo‑
głoby	dokładniej	przemyśleć	i	zaplanować	wydatki? 10 14 60 86

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Jednocześnie tylko 14% ankietowanych uważa, że bardziej szczegółowa kon-
strukcja budżetu pozwoliłaby na uwzględnienie wszystkich niezbędnych dla realizacji 
projektu wydatków. Menedżerowie po raz kolejny bronią się przed nadmierną szcze-
gółowością budżetów. 

 5. Jakie było źródło finansowania wkładu własnego? 
 

Tabela	IV‑21	Źródła	pokrycia	udziału	własnego

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. dochody	własne 43 38

2. kredyt 17 15

3. pożyczka 4 4

4. praca	własna 28 24

5. użycie	własnego	majątku 14 12

6. inne 8 7
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej najczęściej wymagany wkład własny pokrywają z dochodów włas-
nych organizacji (38%). Również często (24%) wnioskodawcy ujmują jako część kosz-
tów kwalifikowalnych stanowiących wkład własny beneficjenta koszty pracy personelu. 
W przypadku instytucji posiadających ograniczone źródła dochodów jest to popularna 
forma udziału w projekcie. Trzeba jednak pamiętać, że w takich przypadkach osoby za-
angażowane w realizację projektu nie otrzymują z projektu dodatkowych wynagrodzeń. 
Stosunkowo rzadko wnioskodawcy posiłkują się kredytem bądź pożyczką w celu po-
krycia udziału własnego (w sumie 19%). Zaciągnięcie pożyczki wymaga przedstawienia 
instytucji finansującej zabezpieczeń, których często nie posiadają organizacje pozarzą-
dowe. To ogranicza możliwości korzystania z tych instrumentów. W kilku przypadkach 
wkład własny został sfinansowany środkami zewnętrznymi. Poniżej przykłady opisane 
w ankietach.
 – Wkład finansowy partnera strategicznego.
 – Wkład finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.
 – Wkład finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.2.1.6. Rezultaty

 1. Czy w wyniku realizacji projektu powstały wszystkie zaplanowane produkty, osiąg-
nięto zakładane rezultaty i oddziaływanie? 

Tabela	IV‑22	Osiągnięcie	rezultatów

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	wyniku	realizacji	projektu	powstały	
wszystkie	zaplanowane	produkty,	
osiągnięto	zakładane	rezultaty	i	oddziaływanie? 67 96 3 4

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Na pytanie o osiągnięciu zaplanowanych rezultatów prawie wszyscy (96%) ankie-
towani odpowiedzieli twierdząco. Wynik odpowiedzi menedżerów projektów odbiega 
od rezultatów analizy studiów przypadku poszczególnych przedsięwzięć. Podobnie jak 
w pytaniu o odchylenia występujące w projektach tak i tym razem postrzeganie efek-
tów realizacji przez menedżerów było lepsze niż pokazują to obiektywne wskaźniki. 
Znaczenie ma z pewnością upływ czasu pomiędzy wykonaniem projektu a badaniem 
ankietowym. W pojedyńczych przypadkach ankietowani przyznają się do nieosiągnię-
cia rezultatów spowodowanego przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi w odpo-
wiedzi na pytanie 2.
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 2. Jeżeli nie, to jakich rezultatów nie osiągnięto? 
 – Nie udało się zrealizować tych elementów, które wymagały użycia specjalistycznego 

sprzętu, na który nie zostały przyznane środki w projekcie (baza danych)
 – Mniejsza od planowanej ilość uczestników, ale w granicach 20% tolerancji
 – Brak terminowego zwrotu wyłożonych środków i zatory płatnicze do 10 miesięcy

 3. Czy projekt jest kontynuowany?  

Tabela	IV‑23	Kontynuacja	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	projekt	jest	kontynuowany? 42 60 28 40
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Pozytywnym zjawiskiem zakończonych projektów jest kontynuacja efektów projektu 
w następnych działaniach organizacji. Potwierdza to 60% badanych menedżerów projek-
tów. Zasada kontynuacji jest jednym z wymogów programów współpracy przygranicznej. 
Współfinansowanie Unii Europejskiej miało być zaczynem dla nawiązania współpracy, jej 
rozwinięcia i rozszerzenia. W następstwie udziału we wspólnych projektach zaangażowane 
podmioty powinny prowadzić współpracę w różnych formach i obszarach, niekoniecznie 
z udziałem wsparcia unijnego. Ankietowani podali wiele przykładów kontynuowania dzia-
łań realizowanych w projektach. Najciekawsze z nich wymieniono poniżej.

 4. Formy kontynuacji projektów 
 – Podstawowa formuła projektu (jarmark folkloru) jest zachowana. Kolejne edycje są 

wzbogacane o nowe elementy z pogranicza turystyki i kultury.
 – Jest to forma festiwalu artystycznego organizowana w systemie biennale. Każda edy-

cja jest wzbogacana o nowe elementy artystyczne, uwzględniające uwagi uczestników 
i odbiorców oraz przemyślenia organizatorów.

 – Co roku są organizowane festyny mające na celu zbliżenie kultur pogranicza polsko-
litewsko-białoruskiego. Dzięki nawiązanej współpracy z innymi samorządami Litwy 
i Białorusi festyny są okazją do wymiany doświadczeń.

 – Podtrzymywanie współpracy międzynarodowej; dalszy rozwój atrakcyjności miejsca.
 – Projekt jest dalej organizowany, wprowadzono do niego nowe, innowacyjne elementy. 
 – UG składa wnioski na rozbudowę infrastruktury do innych funduszy unijnych.
 – Kontynuowana jest współpraca partnerem zagranicznym przy realizacji innych projektów.
 – Temat wykorzystano we współpracy z innym partnerem.
 – Podjęte działania w projekcie znalazły duży odzew wśród mieszkańców, dlatego też 

beneficjent przygotował nowy projekt o podobnej tematyce ale z nowymi pomysła-
mi, innym sposobem ich realizacji.
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 – Kolejne edycje będą organizowane w latach przyszłych. 
 – Pomoc w przygotowaniu projektów na uruchomienie i rozwój produkcji wyrobów 

tradycyjnych.
 – Odbyły się 2 wizyty partnera białoruskiego, zostały przeszkolone pielęgniarki.
 – Wymiana młodzieży między Polską i Białorusią.
 – Kontynuowany poprzez nowe elementy i innowacyjne działania.
 – W dotychczasowej formie wzbogaconej nowymi rozwiązaniami i nowymi partnerami.
 – Budowanie infrastruktury funduszowej i technicznej w oparciu o projekt.
 – Nadrzędny cel promocji pogranicza białostocko-grodzieńskiego jest kontynuowany 

w dalszych projektach.
 – Są przygotowane projekty i wnioski.
 – Utrzymujemy kontakty z organizacją partnerską.
 – Utrzymywane są kontakty młodzieży.

Jak wynika za udzielonych odpowiedzi najczęściej współpraca nawiązana przy re-
alizacji projektu kontynuowana jest w następnych projektach. Świadczy to umiejętności 
współpracy i porozumienia, wzajemnym zaufaniu i wspólnocie interesów. Rozszerzane 
są formy współpracy, pojawiają się nowe pomysły, inicjatywy, elementy innowacyjne, 
włączane są nowe grupy i środowiska. Kontynuowane są kontakty pomiędzy ludźmi za-
angażowanymi w projekt. Przykłady te potwierdzają, że zostały osiągnięte cele progra-
mów współpracy przygranicznej.

 5. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w zasadach realizacji projektu? 
Zadając to pytanie poszukiwano wskazówek w jakim kierunku należy pracować 

aby uczynić realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych bardziej 
efektywną i jednocześnie bardziej przyjazną dla zaangażowanych organizacji. Wpłynęło 
wiele ciekawych postulatów i opinii. Oto niektóre z nich:
 – Formuła projektu jest sprawdzona. Projekt jest realizowany sprawnie i skutecznie od 

strony osiągania założonych celów. 
 – Należałoby wyodrębnić funkcję koordynatora projektu (z umiejętnościami me-

nadżerskimi) i oddzielić od zadań, które powinien realizować dyrektor artystyczny  
(z wykształceniem specjalistycznym).

 – Ostateczna kontrola i zatwierdzenie słuszności wydatków przez Euroregion i nie 
podważanie ich przez Władzę Wdrażającą.

 – Nie uzależnianie realizacji projektu od rozstrzygnięcia przetargu, gdy nie dotyczy on wszyst-
kich działań projektu; okres realizacji projektu nie powinien ograniczać się do 12 miesięcy.

 – możliwość uzyskania zaliczek na realizację projektu i przyspieszenie procesu spraw-
dzania złożonych wniosków i zwrot poniesionych kosztów.

 – Zrealizowałabym go tak samo, nie mam zastrzeżeń co do jego realizacji.
 – Konkretne zasady kwalifikowalności wydatków, mniej biurokracji przy rozliczaniu projektu.
 – Więcej uwagi poświęciłbym na pracę z młodzieżą, więcej debat redakcyjnych.
 – Mniej biurokracji i zbędnej papierkowej roboty.
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 – Mniej biurokratyczne procedury oraz szybsze decyzje co do zatwierdzania projektów.
 – Dłuższy okres realizacji.
 – Krótszy termin oceny wniosków, szybsze przekazywanie funduszy.
 – Przyspieszenie terminu rozliczenia, szybsze przekazywanie środków.
 – Opracowanie budżetu o mniejszym stopniu szczegółowości.
 – Ze względu na termin rozpatrywania wniosków nie mogą być realizowane projekty 

dotyczące okresu styczeń – kwiecień.
 – Zbyt długi okres oczekiwania na refundację powoduje ograniczenie innych działań 

organizacji.
 – Wprowadzenie zaliczek na realizację wniosków ze względu na słabą kondycję finan-

sową podmiotów i regionu.
 – Skrócenie czasu od momentu złożenia wniosku o płatność do jego realizacji.
 – Wcześniejsze ogłaszanie konkursów, uproszczenie wniosków, uproszczenie rozlicze-

nia projektów.
 – Uproszczenie rozliczania projektu.
 – Wprowadzić zaliczkowanie do 70% dla organizacji pozarządowych.
 – Wkład własny ze wszystkich możliwych źródeł.
 – Zasada refundacji ogromnie uzależnia realizację projektów przez NGO.
 – Więcej środków przeznaczyć na promocję.
 – Mniej papierów, więcej ufności w stosunku do beneficjentów. 

Generalnie zgłoszone uwagi można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to postulaty do-
tyczące poprawy wewnętrznej organizacji wdrażania projektów, czyli można by nazwać auto-
poprawki koordynatorów do procesów zarządzania projektami (np. rozdzielenie funkcji ko-
ordynatora i dyrektora artystycznego projektu, większy udział debat, spotkań z młodzieżą). 

Druga grupa dotyczy postulowanych zmian w procesie zarządzania programami  
i są to propozycje uproszczenia rozliczania projektu poprzez zmniejszenie ilości i szcze-
gółowości wymaganych dokumentów, postulaty skrócenia i uproszczenia procedur zwią-
zanych z fazą naboru, zatwierdzania projektów i podpisywani umów, skrócenia czasu 
trwania wyżej wymienionych procedu r. Ważnym postulatem jest kontynuowanie zasady 
udzielania zaliczek na realizację projektów, szczególnie pomocnej organizacjom poza-
rządowym. Wielu beneficjentów skarży się i słusznie na zbyt długi okres oczekiwania na 
refundację kosztów poniesionych w projektach. Niedotrzymywanie są terminy zawarte 
w umowach o finansowanie . Również zgłaszane były wnioski o możliwość dłuższego 
okresu realizacji projektów miękkich.

 6. Co realizacja projektu zmieniła w Pani/Pana organizacji? 
Udział w realizacji projektów współpracy przygranicznej współfinansowanych ze 

środków pomocowych Unii Europejskiej wywarł na organizacjach zaangażowanych be-
neficjentów wielki wpływ. Według ankietowanych realizacja projektu:
 – Dała możliwość wykorzystania dotychczasowych, rozproszonych działań z zakresu 

tańca, do realizacji projektu o zdecydowanie większym wymiarze artystycznym, szer-
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szym zasięgu (partnerzy zagraniczni) oraz spowodowała nabycie nowych doświad-
czeń realizacyjnych przez pracowników.

 – Realizacja projektu przyczyniła się do nawiązania kontaktów z samorządami zza 
wschodniej granicy co skutkuje wspólną realizacja projektów kulturalnych przy 
wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

 – Zawiązanie bliższej współpracy z samorządami i organizacjami z regionu, ułatwiona 
współpraca w wielu innych obszarach.

 – Rozszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi, znaczące podniesienie atrak-
cyjności miejsca (park i pałac w Dowspudzie).

 – Nawiązanie współpracy i pozyskanie nowych partnerów do realizacji kolejnych 
projektów.

 – Dalsza współpraca i aktywna działalność promocyjna i prorozwojowa w zakresie tu-
rystyki i transgranicznego produktu turystycznego.

 – Dała szanse rozwoju organizacji i umiejętność zarządzania projektami w kolejnych 
latach.

 – Nawiązanie współpracy i pozyskanie nowych partnerów do realizacji kolejnych 
projektów.

 – Lepszy standard życia społeczności lokalnej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, 
zwiększenie komfortu podróżowania drogami gminy.

 – Pracownicy organizacji, pracując przy realizacji projektu, zdobyli stosowną wiedzę, 
aby w przyszłości samodzielnie móc opracowywać i realizować podobne projekty. 

 – Lepiej mogę organizować własną pracę, planować niektóre działania .
 – Przestaliśmy się bać pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania.
 – Nauczyłam się rozliczać fundusze strukturalne, co pomoże mi mam nadzieję w przy-

szłości przy pozyskiwaniu środków w latach 2008-2013. 
 – Wykazała możliwości pozyskiwania środków finansowych dla innych wydziałów, 

ożywiła kontakty międzynarodowe.
 – Ożywiła współpracę międzynarodową.
 – Organizacja stała się bardziej znana, nawiązane zostały kontakty z organizacjami  

z wielu krajów Europy.
 – Pomogła jasno określić słabe i mocne strony instytucji, wpłynęła na zacieśnienie wię-

zi międzyludzkich.
 – Określiła możliwości poszczególnych ogniw organizacji, wzmocniła więzi między-

ludzkie.
 – Nowe kontakty i nowe wydawnictwo promocyjne.
 – Znacznie zwiększyła doświadczenia i nawiązała stałą współpracę z wieloma instytu-

cjami w PL i BY.
 – Nowe doświadczenia i zdobyta wiedza przy realizacji projektów UE.
 – Projekt pozwolił zrealizować szereg statutowych zadań i celów organizacji, wpływa-

jąc tym samym na rozwój społeczno – gospodarczy regionu. 



119

 – Osiągnięto wiele celów statutowych w zakresie szeroko pojętej działalności społecz-
nej, edukacyjnej, artystycznej i kulturalnej.

 – Zrealizowano działania statutowe na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego re-
gionu, a także uaktywnienia społeczności do działań na rzecz rozwoju regionu. 

 – Organizacja stała się znana na zewnątrz.
 – Pozostał sprzęt wykorzystywany w bieżącej działalności. 
 – Organizacja stała się znana na zewnątrz.

Pozytywne zjawiska, jakie wywołał udział beneficjentów w projektach współpra-
cy transgranicznej można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich to zmiany wewnątrz 
organizacji, realizacja celów statutowych, poprawa współpracy ludzi, lepsze kontakty  
i więzi międzyludzkie, podniesienie kwalifikacji w dziedzinie wykorzystania funduszy 
europejskich, zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, popra-
wa wizerunku organizacji, promocja organizacji na zewnątrz, czy dodatkowe wyposaże-
nie w sprzęt. Druga grupa korzyści to nawiązanie współpracy z partnerami zagranicz-
nymi, poznanie nowych organizacji i ludzi, kontakty które będą owocować współpracą 
w przyszłości. Wreszcie trzecia grupa pozytywnych zmian wywołanych poprzez udział 
w realizacji projektu to udział organizacji w kreowaniu korzyści dla otoczenia: regionu 
i społeczności lokalnych, poprawa wyglądu otoczenia, aktywizacja społeczności lokal-
nych. Wszystkie te czynniki można wspólnie określić mianem korzyści dodatkowych, 
wykraczających poza standardowe mierniki sukcesu projektu.

 7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił jeszcze raz realizując projekt? 
Jednym z efektów realizacji projektu powinna być umiejętność oceny jego wdro-

żenia i uzyskanych efektów, oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Stąd tak posta-
wione pytanie. Uczestnicy badania w wielu przypadkach dostrzegają potrzebę zmian  
w procesie przygotowania i wdrożenia projektu. Propozycje zmian wynikają z praktycz-
nych doświadczeń związanych z projektem. Oto niektóre przykłady zmian podane przez 
ankietowanych:
 – Dążąc do rozwoju projektu nie należy starać się o zwiększenie liczby uczestników. 

Projekt osiągnął maksimum swoich możliwości. Kolejne edycje powinny ewentual-
nie wzmacniać poszczególne kierunki tematyczne.

 – Wskazane byłoby zatrudnienie osób zewnętrznych od marketingu i promocji, a także 
od obsługi technicznej (oświetlenie i nagłośnienie).

 – Żeby podnieść walory artystyczne projektu, należy zróżnicować prezentowane formy 
artystyczne. Da to większą możliwość wymiany doświadczeń i zachęci do bardziej 
twórczej pracy środowisko interesariuszy w krajach partnerskich. Może to również 
spowodować zwiększenie liczby odbiorców o zróżnicowanych zainteresowaniach ar-
tystycznych.

 – Żeby podnieść walory artystyczne projektu, można by zaprosić plastyków zawodo-

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .



czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej . . .120

wych. Da to również większą możliwość wymiany doświadczeń i nabycia nowych 
umiejętności przez młodych adeptów sztuk plastycznych.

 – Zwiększyłbym ilość godzin szkoleniowych.
 – Więcej uwagi bym zwrócił na swoją osobę, mniej bym pracował społecznie, pilno-

wałbym terminowości wypłat a do realizacji projektu nigdy bym nie zaprosił jako 
partnera żadnego urzędu 

 – Wydłużyłabym możliwości okresu realizacji projektu (do 24 m-cy).
 – Projekt osiągnął maksimum swoich możliwości. Kolejne edycje powinny ewentual-

nie być wznowione po znalezieniu nowych partnerów w kraju do zbudowania kolej-
nego, większego projektu.

 – Uważam, że projekt był przemyślany i realizowany bez większych problemów,  
w związku z tym na obecnym etapie nic był nie zmienił. 

 – W realizacji projektu niezbędny jest odpowiedzialny i rzetelny partner z Białorusi.
 – Więcej działań na poznawanie doświadczeń innych organizacji. 
 – Więcej wydawnictw promocyjnych. 
 – Mniej konferencji, więcej wyjazdów studyjnych.
 – Niewiele bym zmienił z uwagi na uzyskanie pożądanych rezultatów. W jeszcze więk-

szym stopniu postawiłbym na integrację młodzieży.
 – Przemyślałbym lepiej dobór partnerów.
 – Nic, co miałoby znaczenie dla osiągnięcia celów projektu.
 – Więcej zadań należało przekazać partnerom krajowym uczestniczącym w projekcie.
 – Wprowadzić elementy innowacyjne przy kolejnej edycji.
 – Większy zespół realizacyjny, inny podział zadań.
 – Nie uwzględniłbym w budżecie projektu wydatków trudnych do rozliczenia i udoku-

mentowania. 
 – Generalnie „przekształciłbym” strukturę finansowania.
 – Zmiana formularza wniosku tak, aby było miejsce na opis i cele projektu.
 – Nic. 
 – Zwiększyłbym okres realizacji projektu.
 – Wnioskowałbym o uwzględnienie kosztów ogólnych w budżecie.
 – Merytorycznie bez zmian.

Opierając się na doświadczeniach związanych z realizacją projektu koordynato-
rzy sugerują potrzebę zmian w kilku obszarach, w których ich zdaniem nie do końca 
spełnione zostały oczekiwania związane z projektem. Przede wszystkim partnerzy. Po-
zyskanie wiarygodnego partnera i umiejętność ułożenia z nim współpracy warunkuje 
sprawny przebieg projektu i uzyskanie zakładanych efektów. Również lepsza organiza-
cja zespołu projektowego i inny podział obowiązków, bardziej przemyślane działania  
w projekcie, lepszy dobór instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, wydłuże-
nie okresu realizacji projektu, bardziej przemyślane wydatki w budżecie projektu. 
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IV.2.1.7. Szkolenia

 1. Czy był(a)by Pani/Pan zainteresowana/y podwyższeniem kwalifikacji w zakresie za-
rządzania projektami?   

Tabela	IV‑24	Podnoszenie	kwalifikacji

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	był(a)by	Pani/Pan	zainteresowana/y	podwyższe‑
niem	kwalifikacji	w	zakresie	zarządzania	projektami? 64 92 6 8

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zdecydowana większość ankietowanych koordynatorów projektów wyraziła zaintere-
sowanie podnoszeniem kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami. To bardzo pozytyw-
ne zjawisko i poniekąd zrozumiałe. W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej 
2007-2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Dla beneficjentów oznacza 
to potencjalne możliwości aplikowania do kilkudziesięciu programów sektorowych, regional-
nych, współpracy transgranicznej. Będzie to jednak odbywać się w silnej konkurencji tysięcy 
zainteresowanych podmiotów. O sukcesie zdecyduje przygotowanie merytoryczne, kwalifikacje  
i doświadczenie wnioskodawców. Pomóc w tym może stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności. 

 2. Jeżeli tak, to w jakiej formie? 
Rozwinięciem poprzedniego pytania jest pytanie o formę kształcenia jaką prefe-

rują uczestnicy badania. Badani mogli wybrać więcej niż jeden rodzaj szkolenia. Odpo-
wiedzi rozłożyły się pomiędzy czterema propozycjami. Największe zainteresowanie bu-
dzą kilkudniowe szkolenia, organizowane w jednym miejscu i czasie. Chęć uczestnictwa 
wyraziło 37% ankietowanych. Swoich zwolenników mają również studia podyplomowe  
i krótkie, kilkugodzinne szkolenia na wybrane tematy. Odpowiednio 27 i 21%. Najmniej-
sze zainteresowanie budziło uczestnictwo w kilkumiesięcznych kursach organizowanych 
w weekendy. Wyniki odpowiedzi na pytanie przedstawia poniższa Tabela.

Tabela	IV‑25	Rodzaj	szkoleń

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. studiów	podyplomowych 22 27

2. kilkumiesięcznego	kursu	w	weekendy 13 15

3. kilkudniowego	szkolenia	w	jednym	miejscu	i	czasie 31 37

4. cyklu	krótkich	kilkugodzinnych	szkoleń	na	
wybrane	tematy 31 37

5. inna	forma 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .



czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów współpracy przygranicznej . . .122

 4. Czy szkolenia wprowadzające na temat programów i wniosków prowadzone przez 
Euroregion dają wystarczającą wiedzę do przygotowania i prowadzenia projektu?

Tabela	IV‑26	Ocena	szkoleń	prowadzonych	przez	SERN

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	szkolenia	wprowadzające	na	temat	programów	
i	wniosków	prowadzone	przez	Euroregion	dają	wy‑
starczającą	wiedzę	do	przygotowania	i	prowadzenia	
projektu? 43 62 27 38

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Ankietowani dokonali również oceny szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Euroregion Niemen w związku z zarządzaniem Funduszem Małych Projektów w progra-
mach współpracy przygranicznej Phare. Według 38% badanych kierowników projektów 
szkolenia Euroregionalne nie dają wystarczającej wiedzy do właściwego przygotowania 
i prowadzenia projektu. Uczestnicy badania podali te elementy zarządzania projektami, 
które ich zdaniem powinny być szerzej i dokładniej omówione. Przedstawia to Tabela 
IV-27.

 5. Jeżeli nie to które elementy szkolenia powinny być bardziej rozbudowane? 

Tabela	IV‑27	Elementy	szkoleń	wymagające	rozwinięcia

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

a. ogólne	wprowadzenie 0 0

b. instrukcja	wypełniania	wniosku 15 17

c. planowanie	harmonogramu	działań 15 17

d. planowanie	budżetu 20 22

e. budowa	matrycy	logicznej 18 20

f. sposób	oceny	wniosków 18 20

g. inne 3 4
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Z odpowiedzi wynika, że praktycznie wszystkie elementy przygotowania i rozlicze-
nia wniosku powinny być prezentowane w bardziej rozbudowanej formie. Dodatkowo 
badani sugerowali ujęcie w szkoleniach tematyki budowy zespołu projektowego, oraz 
większego udziału w zawartości szkolenia opisu konkretnych przypadków błędów i od-
chyleń oraz sposobów ich uniknięcia bądź poprawienia. Zwracano również uwagę na to 
żeby szkolenia przeprowadzać w terminach zaraz po ogłoszeniu naborów wniosków do 
programów, tak aby był czas na praktyczne użycie zdobytej wiedzy.
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IV.2.2. Ankiety litewskie

Badania ankietowe w litewskiej części Euroregionu Niemen przeprowadzono 
wśród 33 menedżerów projektów realizowanych na obszarze Euroregionu ze środków 
Programów Współpracy Przygranicznej Phare CBC Region Morza Bałtyckiego Litwa. 
Treść i układ ankiety był identyczny jak po stronie polskiej. Poniżej prezentujemy wyniki 
badań wraz z komentarzem.

IV.2.2.1. Projekt: pomysł, planowanie, przygotowanie

 1. W jaki sposób powstał pomysł projektu, co było źródłem inspiracji? 

Tabela	IV‑28	Źródło	inspiracji	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

a. inicjatywa	pracowników,	
członków	organizacji 17 51,51

b. polecenie	przełożonego 1 3,03

c. sposób	na	załatwienie/rozwiązanie	
realnego	problemu 10 30,30

d. dodatkowe	źródło	finansowania	organizacji 2 6,06

e. kontynuacja	wcześniejszych	działań 1 3,03

f. ściągnięcie	pomysłu	już	zrealizowanego	
gdzieś	indziej

2 6,06

g. narzucony	z	zewnątrz 0 0

h. inny 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Podstawowym źródłem inspiracji projektów były pomysły i inicjatywy pracow-
ników, członków organizacji (ponad 50% odpowiedzi), również często przyczyną przy-
stąpienia do przygotowania projektu była potrzeba rozwiązania konkretnego problemu 
występującego w obszarze działania wnioskodawcy (30% odpowiedzi).

 2. Gdzie wykonano przygotowanie projektu?

Tabela	IV‑29	Gdzie	wykonano	przygotowanie	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. wewnątrz	organizacji 31 93,94

2. zlecono	na	zewnątrz 2 6,06
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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Wnioskodawcy przygotowując projekty w zdecydowanej większości opierali się na 
siłach własnych organizacji. Jedynie w sporadycznych, pojedyńczych przypadkach ko-
rzystano z pomocy zewnętrznej.

 3. W jaki sposób przygotowywano projekt? 

Tabela	IV‑30	Przygotowanie	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. utworzono	zespół	z	pracowników	naszej	organizacji 22 66,67

2. jedna	osoba	pisała	projekt 10 30,30

3. została	zatrudniona	firma	zewnętrzna 1 3,03

4. Została	osoba	specjalnie	zatrudniona	
do	napisania	projektu 0 0

5. inne 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Projekty były w 2/3 przypadków przygotowywane w ramach pracy zespołowej. W 
30% realizowanych projektów autorami projektów były pojedyńcze osoby, a tylko spora-
dycznie korzystano z pomocy firm zewnętrznych.

 4. Czy w budowaniu projektu zastosowano wytyczne UE dotyczące cyklu zarządzania 
projektem (PCM)?  

Tabela	IV‑31	Zastosowanie	PCM

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	budowaniu	projektu	zastosowano	wytyczne	
UE	dotyczące	cyklu	zarządzania	projektem	(PCM)? 15 45,45 18 54,55

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Mniej niż połowa ankietowanych przyznała się do korzystania przy konstruowaniu 
projektu z wytycznych metodologii Project Cycle Management zalecanej przez Komisję 
Europejską przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

 5. Czy przeprowadzono analizę ryzyka dla realizacji projektu? 

Tabela	IV‑32	Analiza	ryzyka	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	przeprowadzono	analizę	ryzyka	dla	realizacji	projektu? 14 42,42 19 57,58
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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Analizę ryzyka w projektach przeprowadzono tylko w 42% przypadków. 

 6. Jeżeli tak, to jaką metodą? 
Badania ankietowe, analiza wrażliwości.

 7. Czy przeprowadzono analizę interesariuszy projektu? 

Tabela	IV‑33	Analiza	interesariuszy

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	przeprowadzono	analizę	interesariuszy	projektu? 22 66,67 11 33,33
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

2/3 ankietowanych menedżerów potwierdziło, że w kierowanych przez nich pro-
jektach dokonano analizy interesariuszy.

IV.2.2.2. Zespół projektowy

 1. Czy stworzono zespół zarządzający projektem i podzielono obowiązki? 

Tabela	IV‑34	Zespół	projektowy

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	stworzono	zespół	zarządzający	projektem	
i	podzielono	obowiązki? 33 100 0 0

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Wszyscy ankietowani menedżerowie projektów realizowali projekty przy pomocy 
specjalnie powołanych zespołów i przy określonym podziale zadań pomiędzy członków 
zespołu.

 2. Czy osoby zatrudnione do realizacji projektu miały właściwe kompetencje (wiedzę, 
doświadczenie)?  

Tabela	IV‑35	Kompetencje	zespołu	projektowego

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	osoby	zatrudnione	do	realizacji	projektu	miały	
właściwe	kompetencje	(wiedzę,	doświadczenie) 33 100 0 0

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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Członkowie zespołów projektowych mieli wystarczające kompetencje aby uczest-
niczyć w przy realizacji projektów.

 3. Czy osoby zatrudnione do realizacji działań w projekcie poświęciły wystarczająco 
dużo czasu na realizację powierzonych im zadań? 

Tabela	IV‑36	Zaangażowanie	zespołu	projektowego

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	osoby	zatrudnione	do	realizacji	działań	
w	projekcie	poświęciły	wystarczająco	dużo	czasu	
na	realizację	powierzonych	im	zadań? 33 100 0 0

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Również w ocenie ankietowanych w każdym przypadku realizacji projektu człon-
kowie ich zespołów poświęcili wystarczająco dużo czasu na wykonanie powierzonych 
im czynności.

 4. Na czym w praktyce polegała koordynacja projektu? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: opracowanie szczegółowego harmonogramu 

działań i monitorowanie działań, konsekwentna realizacja działań projektu, utworzenie 
grup koordynacyjnych oraz stała współpraca z partnerami. 

IV.2.2.3. Koordynator projektu

 1. W jaki sposób dokonano wyboru koordynatora projektu? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: koordynatorem została wybrana osoba posiada-

jąca największe doświadczenie i kompetencje, wybrana osoba, która w tym czasie miała 
mniej obowiązków służbowych, wniosek przygotowała i realizację projektu koordyno-
wała ta sama osoba. 

 2. Czy koordynator posiadał wystarczający autorytet aby sprawnie realizować projekt?

Tabela	IV‑37	Autorytet	koordynatora	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	koordynator	posiadał	wystarczający	autorytet	
aby	sprawnie	realizować	projekt? 33 100 0 0

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
W ocenie menedżerów projektów mieli oni autorytet odpowiedni do kierowania 

zespołem projektowym i koordynacji wykonania projektu.
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 3. Z czego wynikał autorytet koordynatora?

Tabela	IV‑38	Źródło	autorytetu	koordynatora

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. stanowisko 6 18,19

2. wiedza 16 48,48

3. doświadczenie 10 30,30

4. wiek 1 3,03

5. pieniądze 0 0

6. inne 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Autorytet ten był pochodną przede wszystkim wiedzy (u prawie połowy bada-
nych), ale też doświadczenia i zajmowanego stanowiska w organizacji.

 4. Jakie jest wykształcenie koordynatora projektu? 

Tabela	IV‑39	Wykształcenie	koordynatora	projektu

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. średnie 0 0

2. pomaturalne 0 0

3. nieukończone	wyższe 0 0

4. studia	licencjackie 0 0

5. studia	zawodowe 10 30,30

6. magisterskie 23 70,70

7. inne 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Koordynatorzy projektów byli osobami wysoko wykształconymi, na poziomie ma-
gistra bądź absolwenta wyższych studiów zawodowych.

 5. Czy posiada on/ona wiedzę na temat zarządzania projektami?  

Tabela	IV‑40	Przygotowanie	do	zarządzania	projektami

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	koordynator	posiada	wiedzę	na	temat	
zarządzania	projektami? 33 100 0 0

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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Wszyscy ankietowani menedżerowie posiadali wiedzę w zakresie zarządzania 
projektami.

 6. Jeżeli tak to jakie studia, szkolenia, kursy związane z projektami ukończył koordyna-
tor projektu? 

Źródłem wiedzy były kursy i szkolenia organizowane w ramach wdrażania progra-
mu Interreg, CPVA, NMA, szkolenia organizowane przez Euroregion, kursy i seminaria 
z zakresu zasad przygotowania projektów i zarządzania projektami organizowane przez 
sekretariat Phare oraz inne instytucje.

 7. Czy zarządzanie projektem sprawiło trudność?

Tabela	IV‑41	Ocena	własna	zarządzania	projektem

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. żadną 5 15,15

2. niewielką 28 84,85

3. dużą 0 0

4. bardzo	dużą 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W ocenie ankietowanych zarządzanie projektami unijnymi nie sprawiało więk-
szych trudności.

 8. Jeżeli były trudności to jakiego rodzaju? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: realizując projekty z partnerami rosyjskimi  

i białoruskimi największą trudność stanowiły procedury przekraczania granicy z Fede-
racją Rosyjską i Białorusią, zmiany cen, procedury przetargowe, opóźnienie rozpoczęcia 
realizacji projektu, zmiany w haromonogramach. 

IV.2.2.4. Zarządzanie projektem

 1. Czy w projekcie zastosowano narzędzia bądź metody zarządzania projektami? 

Tabela	IV‑42	Zastosowanie	narzędzi	zarządzania	projektami

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	projekcie	zastosowano	narzędzia	bądź	meto‑
dy	zarządzania	projektami? 15 45,45 18 54,55

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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W kierowanych przez badanych menedżerów projektach często wykorzystywano 
narzędzia zarządzania projektami (ponad 45% przypadków).

 2. Jeżeli tak, to jakie?
a) techniki opisu struktury projektu
 – listy strukturalne – 4
 – schematy graficzne – 
 – wykresy sieciowe – 1
 – macierze powiązań schematy powiązań – 3
 – wykresy Ischikawy

b) techniki planowania przebiegu i zasobów projektu
 – technika LOB
 – technika drzewa zależności – 3
 – wykres Gantta – 6
 – technika sieciowa CPM
 – technika sieciowa PERT
 – inne ..........................................................................................................

Do najczęściej wykorzystywanych należały: wykresy Gantta, listy strukturalne  
i techniki drzewa zależności.

 3. Czy w trakcie realizacji wystąpiły odchylenia od założeń zawartych w projekcie? 

Tabela	IV‑43	Odchylenia	od	założeń	realizacji	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	trakcie	realizacji	wystąpiły	odchylenia	od	
założeń	zawartych	w	projekcie? 19 57,58 14 42,42

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W ponad połowie zarządzanych projektów wystąpiły odchylenia od przyjętych 
planów realizacji. Poniżej wskazano przypadki występujących odchyleń.
 4. Czego odchylenia dotyczyły? 

a)  harmonogramu projektu 
Odp. 7 – 21,21%

b) terminu rozpoczęcia projektu
Odp. 4 – 12,12%

c) terminu zakończenia projektu 
Odp. 2 – 6,06%
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d) terminu rozpoczęcia poszczególnych działań 
Odp. 3 – 15,15%

e) terminu zakończenia poszczególnych działań
Odp. 1 – 3,03%

f) czasu trwania poszczególnych działań
Odp. 5 -15,15%

g) rezygnacja z niektórych działań 
Odp. 1 -3,03%

h) ograniczenie niektórych działań 
Odp. 0 – 0%

i) przekroczenia zaplanowanych kosztów realizacji poszczególnych działań
Odp. 2 – 6,06%

j) przekroczenia kosztów realizacji projektu
Odp. 2 – 6,06%

k) zrealizowania działań za niższe od planowanych koszty 
Odp.: 4 – 12,12%

l) zrealizowania działań w ramach zaplanowanych kosztów ale niższej jakości, ilości
Odp: 0 – 0%

m) przekroczenia kosztów osobowych,
Odp. 2 – 6,06%

n) przekroczenia kosztów rzeczowych.
Odp. 0 – 0%

 5. Czy projekt był kontrolowany?  

Tabela	IV‑44	Kontrola	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	projekt	był	kontrolowany? 33 100 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet
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Wszyscy ankietowani potwierdzają, że kierowane przez nich projekty był kontro-
lowane. Kontrola sprawowana była zarówno przez organy zewnętrzne jak i w ramach 
kontroli wewnętrznej.

 6. Jakie formy i metody kontroli przebiegu projektu stosowano? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: kontrola realizacji harmonogramu działań i 

przebiegu projektu, audyt, narady komitetów nadzoru i zarządzania projektem, rozmo-
wy telefoniczne, spotkania, utrzymywanie kontaktów za pomocą listów i poczty elektro-
nicznej. 

IV.2.2.5. Budżet projektu

 1. Czy zaplanowany budżet projektu jest wystarczająco szczegółowy? 

Tabela	IV‑45	Planowanie	budżetu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	zaplanowany	budżet	projektu	jest	wystarczają‑
co	szczegółowy? 32 96,97 1 3,03

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zdecydowana większość menedżerów uważa, że szczegółowość planowanych bu-
dżetów jest wystarczająca dla prawidłowej realizacji projektów.

 2. Czy powinien być bardziej/ mniej szczegółowy? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: budżet jest wystarczająco szczegółowy, odpowiedni. 

 3. Czy planując budżet pominięto ważne wydatki, które musiano ponieść w trakcie re-
alizacji?

Tabela	IV‑46	Nieplanowane	wydatki

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	planując	budżet	pominięto	ważne	wydatki,	
które	musiano	ponieść	w	trakcie	realizacji? 9 27,28 24 72,73

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W większości przypadków (ponad 70%) ankietowani odpowiadali, że właściwie 
zaplanowali wydatki. 
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 4. Jeżeli tak, to jakie?
Najczęściej udzielane odpowiedzi: poniesiono wydatki spowodowane wzrostem 

cen, zwiększono wydatki na promocję projektu. 

 5. Czy bardziej precyzyjne rozpisanie budżetu pomogłoby dokładniej przemyśleć i za-
planować wydatki?  

Tabela	IV‑47	Szczegółowość	budżetu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	bardziej	precyzyjne	rozpisanie	budżetu	pomo‑
głoby	dokładniej	przemyśleć	i	zaplanować	wydatki? 4 12,12 29 87,88

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zdecydowana większość badanych koordynatorów uważa, że nie ma potrzeby bar-
dziej szczegółowego planowania budżetu. Większa szczegółowość ogranicza elastyczność 
w wykonaniu budżetu i powoduje konieczność częstszych zmian i odstępstw.

 6. Jakie było źródło finansowania wkładu własnego? 
 

Tabela	IV‑48	Źródła	pokrycia	udziału	własnego

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. dochody	własne 17 51,52

2. kredyt 6 18,18

3. pożyczka 0 0

4. praca	własna 6 18,18

5. użycie	własnego	majątku 4 12,12

6. inne 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Dochody własne (ponad 50%), kredyty i praca własna były najczęściej stosowany-
mi źródłami pokrycia udziału własnego w projektach współpracy przygranicznej reali-
zowanych na Litwie. 

IV.2.2.6. Rezultaty

 1. Czy w wyniku realizacji projektu powstały wszystkie zaplanowane produkty, osiąg-
nięto zakładane rezultaty i oddziaływanie? 



1��

Tabela	IV‑49	Osiągnięcie	rezultatów

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	w	wyniku	realizacji	projektu	powstały	
wszystkie	zaplanowane	produkty,	osiągnięto	
zakładane	rezultaty	i	oddziaływanie? 32 96,97 1 3,03

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

W prawie wszystkich, zarządzanych przez badanych menedżerów, projektach 
osiągnięto zakładane rezultaty. Tylko w jednym przypadku nie osiągnięto rezultatu,  
o czym poniżej.

 2. Jeżeli nie, to jakich rezultatów nie osiągnięto? 
W przypadku jednego ze zrealizowanych projektów nie osiągnięto zaplanowanej 

długości ścieżki rowerowej, ponieważ po dokonaniu dokładnych pomiarów okazała się 
ona krótsza od planowanej. 

 3. Czy projekt jest kontynuowany?  

Tabela	IV‑50	Kontynuacja	projektu

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	projekt	jest	kontynuowany? 7 21,21 26 78,79
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Tylko w około 1/5 projektów nastąpiła kontynuacja działań w następnych okre-
sach. W prawie 80% przypadków projekty nie były kontynuowane.

 4. Jeżeli tak to w jakiej formie?
Najczęściej udzielane odpowiedzi: zgodnie z przygotowaną dokumentacją są re-

alizowane kolejne etapy projektów tj. opracowanie dokumentacji kolejnych etapów lub 
budowa infrastruktury, ze środków własnych i dofinansowania innych projektów są kon-
tynuowane rozpoczęte działania. 

 5. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w zasadach realizacji projektu? 
W większości odpowiedzi sugerowano ukierunkowanie na zmniejszenie biurokra-

cji, uproszczenie obowiązujących procedur, często powtarzały się odpowiedzi dotyczące 
uproszczenia procedur przetargowych, jak również przeznaczania więcej czasu na reali-
zację projektu, a mniej na przygotowanie sprawozdań. 
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 6. Co realizacja projektu zmieniła w Pani/Pana organizacji? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: realizacja projektu pozwoliła na zdobycie do-

świadczenia, nawiązanie nowych kontaktów, nabycie dodatkowej wiedzy, stworzenie no-
wych usług oraz wzmocnienie instytucji. 

 7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił jeszcze raz realizując projekt? 
Najczęściej udzielane odpowiedzi: jeszcze raz realizując projekt nie byłoby istot-

nych zmian; bardziej szczegółowo opracowany budżet, zatrudnienie ekspertów dla ad-
ministrowania projektem, zaplanowana mniejsza liczba działań projektu. 

IV.2.2.7. Szkolenia

 1. Czy był(a)by Pani/Pan zainteresowana/y podwyższeniem kwalifikacji w zakresie za-
rządzania projektami?   

Tabela	IV‑51	Podnoszenie	kwalifikacji

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	był(a)by	Pani/Pan	zainteresowana/y	podwyższe‑
niem	kwalifikacji	w	zakresie	zarządzania	projektami? 29 87,88 4 12,12

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Zdecydowana większość ankietowanych menedżerów zainteresowana jest podno-
szeniem kwalifikacji.

 2. Jeżeli tak, to w jakiej formie? 

Tabela	IV‑52	Rodzaj	szkoleń

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

1. studiów	podyplomowych 0 0

2. kilkumiesięcznego	kursu	w	weekendy 0 0

3. kilkudniowego	szkolenia	w	jednym	miejscu	i	czasie 7 21,21

4. cyklu	krótkich	kilkugodzinnych	szkoleń	
na	wybrane	tematy 26 78,79

5. inna	forma 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Gdyby istniała taka możliwość to badani kierownicy projektów najchętniej uczest-
niczyliby w krótkich kilkugodzinnych szkoleniach lub rzadziej w kilkudniowych szkole-
niach. Nikt z badanych nie wyraził zainteresowania studiami lub dłuższymi kursami.
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 3. Czy szkolenia wprowadzające na temat programów i wniosków prowadzone przez 
Euroregion dają wystarczającą wiedzę do przygotowania i prowadzenia projektu?

Tabela	IV‑53	Ocena	szkoleń	prowadzonych	przez	Biuro	Euroregionu	Niemen

Wyszczególnienie
Odpowiedzi	na	tak Odpowiedzi	na	nie

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Liczba	od‑
powiedzi

%	odpo‑
wiedzi

Czy	szkolenia	wprowadzające	na	temat	programów	
i	wniosków	prowadzone	przez	Euroregion	dają	wy‑
starczającą	wiedzę	do	przygotowania	i	prowadzenia	
projektu? 29 87,88 4 12,12

Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Kierownicy projektów litewskich zadowoleni byli z poziomu i zawartości mery-
torycznej szkoleń prowadzonych przez Biuro Euroregionu Niemen. Tylko 4 ankietowa-
nych uznało, że szkolenia powinny być rozwinięte.

 4. Jeżeli nie, to które elementy szkolenia powinny być bardziej rozbudowane? 

Tabela	IV‑54	Elementy	szkoleń	wymagające	rozwinięcia

L.p. Wyszczególnienie Liczba	odpowiedzi %	badanej	populacji

a. ogólne	wprowadzenie 0 0

b. instrukcja	wypełniania	wniosku 2 50

c. planowanie	harmonogramu	działań 0 0

d. planowanie	budżetu 1 25

e. budowa	matrycy	logicznej 1 25

f. sposób	oceny	wniosków 0 0

g. inne 0 0
Źródło:	Obliczenia	własne	na	podstawie	wyników	ankiet

Oczekiwania dotyczyły rozwinięcia takich tematów jak instrukcja wypełniania 
wniosku, planowanie budżetu i instrukcja matrycy logicznej.

iV.3. wniOSki

Porównanie wyników badań ankietowych koordynatorów projektów współ-
pracy przygranicznej realizowanych na obszarze polskiej i litewskiej części Eurore-
gionu Niemen daje ciekawy obraz podobieństw i różnic w podejściu do zarządzania 
projektami. Poniżej dokonano krótkiego przeglądu porównawczego udzielonych 
odpowiedzi.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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IV.3.1.1. Projekt

Po obu stronach granicy najważniejszym źródłem inspiracji dla tworzenia no-
wych projektów okazała się inicjatywa własna pracowników zainteresowanej instytucji 
czy organizacji. Również często przyczyną przystąpienia do przygotowania projektu 
była potrzeba rozwiązania konkretnego problemu występującego w obszarze działania 
beneficjentów.

Wnioskodawcy przygotowując projekty w zdecydowanej większości opierali się na 
siłach własnych organizacji. Jedynie w sporadycznych, pojedyńczych przypadkach ko-
rzystano z pomocy zewnętrznej.

Polskie organizacje w większości przypadków powierzały przygotowanie projektu 
jednej osobie, mniejsza część tworzyła zespoły pracowników. Na Litwie projekty były  
w 2/3 przypadków przygotowywane w ramach pracy zespołowej. 

Zarówno po stronie polskiej, jak i litewskiej mniej niż połowa ankietowanych przy-
znała się do korzystania przy konstruowaniu projektu z wytycznych metodologii Project 
Cycle Management zalecanej przez Komisję Europejską przy realizacji projektów współ-
finansowanych z funduszy unijnych.

Zdecydowana większość badanych polskich koordynatorów nie przeprowadzała 
analizy ryzyka dla przygotowywanych projektów. Analizę ryzyka w projektach litewskich 
przeprowadzono tylko w 42% przypadków. 

W Polsce mniej niż połowa ankietowanych przeprowadzała w projektach anali-
zę interesariuszy podczas gdy na Litwie 2/3 ankietowanych menedżerów potwierdziło,  
że w kierowanych przez nich projektach takie analizy przeprowadzono.

IV.3.1.2. Zespół projektowy

Jednym z wyróżników zarządzania projektami jest utworzenie zespołu spe-
cjalnie i wyłącznie do zarządzania projektem. W części polskiej badania w 1/4 
przypadków takiego zespołu nie powołano. Z dodatkowych wyjaśnień wynika, 
że ze względu na mały stopień złożoności projektu praktycznie wszystkie czyn-
ności związane z realizacją zadań w projekcie wykonywała jedna osoba będąca 
kierownikiem projektu. We wszystkich przypadkach litewskich takie zespoły 
funkcjonowały.

W ocenie menedżerów projektów po obu stronach granicy osoby, które zo-
stały włączone w skład zespołów projektowych reprezentowały właściwy poziom 
merytoryczny.

Bardzo duże zróżnicowanie opinii menedżerów projektów definiujących 
proces koordynowania projektami, oraz opisy koordynacji istotnie odbiegają-
ce od ogólnie przyjętych definicji świadczy o niedostatecznej wiedzy koordy-
natorów na temat obowiązków i kompetencji związanych z koordynowaniem 
projektów.
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IV.3.1.3. Koordynator projektu

W projektach polskich i litewskich kierownikami projektów zostawały najczęściej 
osoby, które były pomysłodawcami projektów, uczestniczyły w pracach nad jego przygo-
towaniem i na dodatek miały odpowiednie doświadczenie i wiedzę aby pełnić rolę ko-
ordynatora projektu. Najczęściej byli to pracownicy bądź kierownicy średniego szczebla 
w jednostkach organizacyjnych realizujących projekt. Rzadziej za kierowanie projektem 
brali się szefowie jednostek. 

W ocenie menedżerów projektów mieli oni autorytet odpowiedni do kierowania 
zespołem projektowym i koordynacji wykonania projektu.

Wiedza i doświadczenie to najczęściej wskazywane czynniki składające się na au-
torytet szefa projektu. Nazywane są często naturalnymi źródłami przywództwa w odróż-
nieniu od stanowiska czy pieniędzy. Inne cechy ważne dla sprawnego przywództwa w 
projekcie to silna osobowość, zaangażowanie w realizację projektu, inteligencja, energia 
i konsekwencja.

Litwini wskazywali też jako źródło autorytetu stanowisko zajmowane w organizacji.
Koordynatorzy projektów byli osobami wysoko wykształconymi, na poziomie ma-

gistra bądź absolwenta wyższych studiów zawodowych. Do wyjątków należały osoby z 
wykształceniem średnim. 

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej jest 
wiedzą specjalistyczną, łączącą wiele dyscyplin.

Ponad 4/5 ankietowanych kierowników projektów posiadała wiedzę w zakresie 
zarządzania projektami. To bardzo wysoki odsetek osób, które zdobywały dodatkowe 
kwalifikacje na ten temat. Jednocześnie część z nich przyznawała, że wiedzę mają ale 
nie wystarczającą. Koordynatorzy projektów czerpali swoją wiedzę na temat zarządzania 
projektami z bardzo różnych źródeł.

Największe trudności koordynatorzy projektów mieli z prawidłowym ich rozlicze-
niem. Skomplikowane ich zdaniem wymogi formalne, nadmierna biurokracja, koniecz-
ność opisania i uzasadnienia praktycznie każdego wydatku sprawiały kłopoty i zmuszały 
do wielokrotnych poprawek i wydłużania okresu zamknięcia projektu i otrzymania do-
finansowania UE.

Druga wielka grupa problemów związana była z prawidłową organizacją pracy ze-
społu projektowego. Na przykład: za mała ilość zaangażowanych osób, niewłaściwy po-
dział zadań, za dużo obowiązków na barkach szefa, niewłaściwe relacje z przełożonymi, 
trudności w kontaktach z partnerami. Wreszcie trzecia duża grupa problemów występo-
wała w obszarze zamówień publicznych, kontaktów z dostawcami i podwykonawcami. 
Opóźnienia w realizacji zadań, niedotrzymywanie terminów, zła jakość usług i dostaw 
powodowały często zmiany w harmonogramach i budżetach projektów.

Kierownicy projektów litewskich dodawali również, że we współpracy z partnera-
mi rosyjskimi i białoruskimi największą trudność stanowiły procedury przekraczania 
granicy z Federacją Rosyjską i Białorusią. 
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IV.3.1.4. Zarządzanie projektem

Narzędzia zarządzania projektami nie są powszechnie znane wśród kierow-
ników projektów miękkich. Tylko 16% ankietowanych polskich menedżerów przy-
znało się do praktycznego korzystania z narzędzi, które bardzo ułatwiają koordy-
nowanie i kontrolę przebiegu projektu. Trzykrotnie częściej z narzędzi zarządzania 
projektami korzystano w projektach litewskich. Najpopularniejsze techniki to wy-
kresy Gantta i listy strukturalne. 

Tylko 36% polskich kierowników projektów przyznało się do odchyleń występują-
cych w realizacji projektu. Są to wyniki zaskakujące w porównaniu z wynikami analizy 
studium przypadku, gdzie praktycznie nie występowały projekty bez odchyleń.

W ponad połowie zarządzanych projektów litewskich wystąpiły odchylenia od 
przyjętych planów realizacji. 

W ankiecie wskazano 16 różnych sytuacji w których mogły wystąpić odchylenia 
w projekcie. Ankietowani w każdej z sytuacji wskazali na praktycznie występujące przy-
padki odchyleń w realizowanych przedsięwzięciach. Każda z tych sytuacji może wystą-
pić w kolejnym projekcie, do którego realizacji przystąpią kolejni beneficjenci. Opisane 
odchylenia wystąpiły w projektach z przyczyn obiektywnych, niezależnych od wniosko-
dawców. 

W prawie 40% realizowanych projektów po stronie polskiej nie było kontroli prze-
biegu i rozliczenia projektu, podczas gdy po stronie litewskiej wszyscy ankietowani po-
twierdzają, że kierowane przez nich projekty był kontrolowane. Kontrola sprawowana 
była zarówno przez organy zewnętrzne jak i w ramach kontroli wewnętrznej.

IV.3.1.5. Budżet projektu

Prawie wszyscy badani polscy i litewscy koordynatorzy projektów byli zgodni, że 
budżety planowane dla potrzeb projektów współfinansowanych ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej są wystarczająco szczegółowe. Najczęściej powtarzającą się opi-
nią była: „Konstrukcja budżetu jest wystarczająca i uwzględnia wszystkie rodzaje kosz-
tów niezbędnych do realizacji projektu”. 

Badani w wielu przypadkach sugerują potrzebę mniejszej szczegółowości budżetu. 
Pozytywnie postrzegają rozwiązania, które pozwolą na większą elastyczność w pono-
szeniu wydatków, przesunięcia między działami i kategoriami budżetu, łatwiejsze do-
stosowanie wydatków do zmieniających się cen, uwzględnienie wydatków wcześniej nie 
zaplanowanych, za mały udział środków na zakupy i inwestycje. Oczekiwanie większej 
elastyczności i swobody jest ważnym postulatem beneficjentów i w następnych progra-
mach powinno zostać uwzględnione, musi jednakże mieścić się w zasadach kwalifiko-
walności wydatków współfinansowanych z UE.

W większości przypadków ankietowani odpowiadali, że właściwie zaplanowali wy-
datki. Najczęściej zwiększano wydatki na promocję projektu. 
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Głównym źródłem pokrycia wkładu własnego były dochody organizacji. W pol-
skich projektach często wnioskodawcy ujmują jako część kosztów kwalifikowalnych sta-
nowiących wkład własny beneficjenta koszty pracy personelu. Dochody własne (ponad 
50%), kredyty i koszty pracy personelu były najczęściej stosowanymi źródłami pokrycia 
udziału własnego w projektach współpracy przygranicznej realizowanych na Litwie. 

IV.3.1.6. Rezultaty

Na pytanie o osiągnięciu zaplanowanych rezultatów prawie wszyscy ankietowani 
polscy i litewscy odpowiedzieli twierdząco. Wyniki odpowiedzi menedżerów projek-
tów odbiegają od rezultatów analizy studiów przypadku poszczególnych przedsięwzięć. 
Podobnie jak w pytaniu o odchylenia występujące w projektach tak i tym razem po-
strzeganie efektów realizacji przez menedżerów było lepsze niż pokazują to obiektyw-
ne wskaźniki. Znaczenie ma z pewnością upływ czasu pomiędzy wykonaniem projektu  
a badaniem ankietowym. W pojedyńczych przypadkach ankietowani przyznają się do nie-
osiągnięcia rezultatów spowodowanego przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi.

Pozytywnym zjawiskiem zakończonych projektów jest kontynuacja efektów pro-
jektu w następnych działaniach organizacji. Potwierdza to 60% badanych menedże-
rów projektów polskich. Na Litwie tylko w około 1/5 projektów nastąpiła kontynuacja 
działań w następnych okresach. W prawie 80% przypadków projekty nie były konty-
nuowane. Po stronie litewskiej projekty były kontynuowane, jeżeli np. przygotowywano  
w poprzednich projektach dokumentację, a kontynuacja polegała na realizacji inwestycji. 
Po stronie polskiej nawiązana współpraca kontynuowana jest w następnych projektach. 
Rozszerzane są formy współpracy, pojawiają się nowe pomysły, inicjatywy, elementy in-
nowacyjne, włączane są nowe grupy i środowiska. Kontynuowane są kontakty pomiędzy 
ludźmi zaangażowanymi w projekt. Przykłady te potwierdzają, że zostały osiągnięte cele 
programów współpracy przygranicznej.

Ankietowani menedżerowie polscy i litewscy zgłosili podobne uwagi odnośnie orga-
nizacji zarządzania projektami. Pierwsza grupa to postulaty dotyczące poprawy wewnętrznej 
organizacji wdrażania projektów, czyli można by to traktować jako autopoprawki koordyna-
torów do procesów zarządzania projektami (np. rozdzielenie funkcji koordynatora i dyrekto-
ra artystycznego projektu, większy udział debat, spotkań z młodzieżą). Druga grupa dotyczy 
postulowanych zmian w procesie zarządzania programami i są to propozycje uproszczenia 
rozliczania projektu poprzez zmniejszenie ilości i szczegółowości wymaganych dokumentów, 
postulaty skrócenia i uproszczenia procedur związanych z fazą naboru, zatwierdzania projek-
tów i podpisywania umów, skrócenia czasu trwania wyżej wymienionych procedur. Ważnym 
postulatem jest kontynuowanie zasady udzielania zaliczek na realizację projektów, szczegól-
nie pomocnej organizacjom pozarządowym. Wielu beneficjentów skarży się, i słusznie, na 
zbyt długi okres oczekiwania na refundację kosztów poniesionych w projektach. Niedotrzy-
mywanie są terminy zawarte w umowach o finansowanie. Również zgłaszane były wnioski  
o możliwość dłuższego okresu realizacji projektów miękkich.

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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Pozytywne zjawiska, jakie wywołał udział beneficjentów w projektach współpra-
cy transgranicznej można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich to zmiany wewnątrz 
organizacji, realizacja celów statutowych, poprawa współpracy ludzi, lepsze kontakty  
i więzi międzyludzkie, podniesienie kwalifikacji w dziedzinie wykorzystania funduszy 
europejskich, zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, popra-
wa wizerunku organizacji, promocja organizacji na zewnątrz, czy dodatkowe wyposaże-
nie w sprzęt. Druga grupa korzyści to nawiązanie współpracy z partnerami zagranicz-
nymi, poznanie nowych organizacji i ludzi, kontakty które będą owocować współpracą 
w przyszłości. Wreszcie trzecia grupa pozytywnych zmian wywołanych poprzez udział 
w realizacji projektu to udział organizacji w kreowaniu korzyści dla otoczenia: regionu 
i społeczności lokalnych, poprawa wyglądu otoczenia, aktywizacja społeczności lokal-
nych. Wszystkie te czynniki można wspólnie określić mianem korzyści dodatkowych, 
wykraczających poza standardowe mierniki sukcesu projektu.

Opierając się na doświadczeniach związanych z realizacją projektu koordynato-
rzy sugerują potrzebę zmian w kilku obszarach, w których ich zdaniem nie do końca 
spełnione zostały oczekiwania związane z projektem. Przede wszystkim partnerzy. Po-
zyskanie wiarygodnego partnera i umiejętność ułożenia z nim współpracy warunkuje 
sprawny przebieg projektu i uzyskanie zakładanych efektów. Również lepsza organiza-
cja zespołu projektowego i inny podział obowiązków, bardziej przemyślane działania  
w projekcie, lepszy dobór instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, wydłuże-
nie okresu realizacji projektu, bardziej przemyślane wydatki w budżecie projektu. 

IV.3.1.7. Szkolenia

Zdecydowana większość ankietowanych koordynatorów, zarówno polskich jak  
i litewskich projektów, wyraziła zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji w zakresie 
zarządzania projektami. Wśród Polaków największe zainteresowanie budzą kilkudnio-
we szkolenia, organizowane w jednym miejscu i czasie. Chęć uczestnictwa wyraziło 37% 
ankietowanych. Swoich zwolenników mają również studia podyplomowe i krótkie, kil-
kugodzinne szkolenia na wybrane tematy – odpowiednio 27 i 21%. Najmniejsze zaintere-
sowanie budziło uczestnictwo w kilkumiesięcznych kursach organizowanych w weeken-
dy. Gdyby istniała taka możliwość, to badani litewscy kierownicy projektów najchętniej 
uczestniczyliby w krótkich kilkugodzinnych szkoleniach lub rzadziej w kilkudniowych 
szkoleniach. Nikt z badanych nie wyraził zainteresowania studiami lub dłuższymi  
kursami.

Ankietowani dokonali również oceny szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Euroregion Niemen w Suwałkach i Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu. Według 
38% badanych polskich kierowników projektów szkolenia Euroregionalne nie dają wy-
starczającej wiedzy do właściwego przygotowania i prowadzenia projektu. Kierownicy 
projektów litewskich byli bardziej zadowoleni z poziomu i zawartości merytorycznej 
szkoleń prowadzonych przez Biuro Euroregionu Niemen. Tylko 12% ankietowanych 
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uznało, że szkolenia powinny być rozwinięte. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, 
że praktycznie wszystkie elementy przygotowania i rozliczenia wniosku powinny być 
prezentowane w bardziej rozbudowanej formie. Dodatkowo badani sugerowali ujęcie  
w szkoleniach tematyki budowy zespołu projektowego, oraz większego udziału w zawar-
tości szkolenia opisu konkretnych przypadków błędów i odchyleń oraz sposobów ich 
uniknięcia bądź poprawienia. Zwracano również uwagę na to, żeby szkolenia przepro-
wadzać w terminach zaraz po ogłoszeniu naborów wniosków do programów, tak aby był 
czas na praktyczne użycie zdobytej wiedzy.

Ponieważ Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu do tej pory nie zarządzało 
Funduszem Małych Projektów oczekiwania szkoleniowe koordynatorów wobec biura 
były mniejsze niż po stronie polskiej.

 

Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej . . .
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V. pODSuMOwanie wyników baDaŃ – liSta kOntrOlna 
cZynników SukceSów i niepOwODZeŃ prOJektów

W ramach projektu badawczego „Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów 
współpracy przygranicznej realizowanych na obszarze Niemen” przeprowadzono analizę 
studiów przypadku projektów oraz badania ankietowe kierowników projektów. Przedmio-
tem badań były projekty „miękkie” zrealizowane w ramach Funduszu Małych Projektów  
i Schematu Wsparcia Programów Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bał-
tyckiego w edycjach 1999-2003 oraz w ramach Funduszu Małych Projektów Narodowego 
Programu dla Polski – Granica Wschodnia w edycjach 2000-2003 w Polsce, jak też projekty 
zrealizowane w Programach Współpracy Przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego 
na Litwie w edycjach 2000-2003. Ogółem przeanalizowano 233 projekty zrealizowane na 
obszarze Euroregionu Niemen, w tym 200 po stronie polskiej i 33 po stronie litewskiej.

Badania ankietowe przeprowadzono wśród 103 kierowników projektów, w tym 70 
polskich i 33 litewskich. 

W ramach analizy studium przypadku dokonano, po pierwsze – analizy statystycz-
nej i merytorycznej projektów, po drugie – analizy zależności pomiędzy cechami projek-
tu, a czynnikami sukcesu projektu. 

Badający postawili sobie następujące cele badawcze:
Cele bezpośrednie analizy:
 – badanie ilościowe odchyleń od zakładanych parametrów realizacji projektów;
 – określenie przyczyn i skutków odchyleń od zakładanych parametrów realizacji pro-

jektów;
 – określenie zależności pomiędzy wybranymi cechami projektów, a czynnikami sukce-

su projektów.
Cele pośrednie analizy:
 – poprawienie efektywności wykorzystania pomocy publicznej;
 – dostarczenie wiedzy potencjalnym beneficjentom na temat problemów z jakimi mogą 

zetknąć się przy realizacji projektu, a z którymi nie mieli styczności bezpośredniej. (Ze-
branie w jednym opracowaniu wielu studiów przypadku pozwala na szersze zapoznanie 
się wieloma problemami i sposobami ich rozwiązania przez menedżerów projektu);

 – lepsze zilustrowanie praktyczne wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania projek-
tami. Analiza studiów przypadku pozwala na ocenę czy i w jaki sposób narzędzia 
teoretyczne z zakresu zarządzania projektami wykorzystywane są w praktyce przy-
gotowania i wdrażania projektów;

 – opracowanie narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się 
w trakcie przygotowania bądź wdrożenia projektu;

podsumowanie wyników badań – lista kontrolna czynników . . .
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W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano wiele wniosków i rekomendacji. 
Zostały one zebrane i uporządkowane w formie tabeli V-1 „Listy kontrolnej czynników 
sukcesów i niepowodzeń projektów „miękkich” realizowanych przy współudziale środków 
finansowych Unii Europejskiej”. Lista kontrolna zawiera zestaw czynników pozytywnie  
i negatywnie wpływających na powodzenie realizowanych projektów. Czynniki sukcesów  
i niepowodzeń projektów zostały pogrupowane na trzech poziomach odniesienia:
 – Poziom zarządzania programem
 – Poziom zarządzania projektem
 – Poziom koordynatora projektu

Tabela	V‑1	Lista	kontrolna	czynników	sukcesów	i	niepowodzeń	projektów	„miękkich”	realizowanych	przy	
współudziale	środków	finansowych	Unii	Europejskiej

Kluczowe	czynniki	sukcesu Kluczowe	czynniki	niepowodzeń

Poziom	zarządzania	programem

Utworzenie	Funduszu	Małych	Projektów	jako	
instrumentu	wsparcia	projektów	miękkich	zorien‑
towanych	na	współpracę	typu	„ludzie	dla	ludzi”

Podniesienie	minimalnych	progów	wsparcia	od	
1.000	Euro	do	20.000	Euro	ograniczyło	możliwo‑
ści	ubiegania	się	o	środki	na	małe	projekty,	ograni‑
czyło	dostępność	dla	organizacji	pozarządowych

Powtarzalność	FMP	w	kolejnych	edycjach	progra‑
mów	‑	utrwalenie	w	świadomości	beneficjentów	
stałego	instrumentu	wsparcia,	ułatwiało	planowa‑
nie	wieloletnie	funkcjonowania	organizacji

Schemat	decyzyjny	zatwierdzania	projektów	był	
zbyt	rozbudowany	–	duży	odstęp	czasowy	pomię‑
dzy	rozpoczęciem	naboru,	a	podpisaniem	umów

Powierzenie	zarządzania	FMP	i	SW	Euroregiono‑
wi	było	dobrym	rozwiązaniem	–	zalety:	bliskość	i	
dostępność	ośrodka	decyzyjnego,	lokalni	eksperci	
znający	sytuację	w	regionie,	wykształcenie	kadry	
zarządzającej,	zdobycie	doświadczeń	w	zarządza‑
niu,	niższe	koszty	zarządzania	(wynagrodzenia,	
delegacje)

Brak	środków	na	zarządzanie	FMP	GW	był	
błędem	(nie	pozwolił	na	wzmocnienie	instytucjo‑
nalne,	budowę	profesjonalnej	kadry	w	euroregio‑
nach)

Zasada	zaliczkowania	projektów Brak	zaliczek	w	FMP

Prawidłowo	określone	obszary	współpracy	przy‑
granicznej	budziły	rzeczywiste	zainteresowanie

Opóźnienia	w	rozliczeniach	programów	i	płatnoś‑
ciach	beneficjentom

Naturalne	zainteresowanie	współpracą	w	ob‑
szarach	kultury,	turystyki,	demokracji	lokalnej,	
przedsiębiorczości	(	ponad	90	%	ogółu	projektów	)

Brak	koordynacji	we	wdrażaniu	Phare	i	Tacis,	
niemożność	równoległej	realizacji	projektów	
lustrzanych

Wzrost	konkurencji	o	pozyskanie	środków	z	FMP	
RMB	(z	każdą	edycją	wzrost	średniej	wartości	pro‑
jektu,	mniejszy	udział	projektów,	które	uzyskały	
dofinansowanie)wyższe	dofinansowanie	–	80	%

Malejąca	konkurencja	wniosków	z	GW	(mniejsza	
wartość	projektów,	rosnący	udział	projektów,	
które	zostały	zatwierdzone	do	realizacji	)	–	niższe	
dofinansowanie	64	‑74	%

Wykorzystanie	FMP	RMB	od	78,7	do	92,6	%		
‑	przyczyny	obiektywne	i	subiektywne	(zmiana	
zasad	rozliczania,	zmiana	kwalifikowalności	
wydatków,	wyniki	przetargów)

Wykorzystanie	FMP	GW	od	71,8	do	85,7%

Brak	możliwości	poprawiania	błędów	formalnych	
we	wnioskach
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Poziom	zarządzania	projektem

Zaplanowane	cele	projektu	najczęściej	można	było	
osiągnąć	w	ramach:

priorytetów	z	grupy	„innych”	(opieka	zdrowot‑
na,	pomoc	społeczna),
przez	instytucje	budżetowe	zaliczone	do	kate‑
gorii	„inne”,
w	ramach	projektu	o	wartości	„20‑50	tys.	Euro”.

•

•

•

Najrzadziej	osiągano	cele	w	projektach:
z	priorytetu	„ochrona	środowiska”,
realizowanych	przez	placówki	edukacyjne	i	
instytucje	kultury,
wartości	powyżej	50	tys.	Euro.

•
•

•

Największy	odsetek	wykonania	rezultatów	odno‑
towano	w	projektach:

z	priorytetu	„demokracja	lokalna”,
realizowanych	przez	samorządy	lokalne,
o	wartości	powyżej	50	tysięcy	Euro.

•
•
•

Najniższy	wskaźnik	osiągnięcia	rezultatów	miały	
projekty:

z	grupy	priorytetów	„inne”,
realizowane	przez	szkoły,
o	wartości	najniższej	do	10	tysięcy	Euro.

•
•
•

Wykonanie	budżetu	zgodnie	z	założeniami	naj‑
częściej	odnotowano	w	projektach:

w	ramach	priorytetów	„demokracja	lokalna”	i	
„kultura”,
realizowanych	przez	szkoły,
o	wartości	do	10	tysięcy	Euro.

•

•
•

Najgorzej	wykonanie	budżetu	wypada	w	projek‑
tach:

z	dziedziny	„środowisko”,
realizowanych	przez	podmioty	z	grupy	„inne”,
o	wartości	powyżej	50	tysięcy	Euro.

•
•
•

Zgodnie	z	harmonogramem	najczęściej	realizowa‑
no	projekty:

z	dziedziny	„demokracja	lokalna”,
wdrażane	przez	organizacje	pozarządowe,
w	grupie	o	wartości	do	10	tysięcy	Euro	i	20‑50	
tysięcy	Euro.

•
•
•

Najczęściej	odstępstwa	od	harmonogramu	wystę‑
powały	w	projektach:

z	priorytetu	„przedsiębiorczość	i	rozwój	gospo‑
darczy”,
realizowanych	przez	szkoły	i	instytucje	kultury,
o	wartości	powyżej	50	tysięcy	Euro.

•

•
•

Poziom	koordynatora	projektu

Źródło	inspiracji	projektu	‑	inicjatywa	własna	pra‑
cowników	organizacji	,	rozwiązanie	konkretnego	
problemu,	kontynuowanie	wcześniejszych	działań

Źródło	inspiracji	projektu	‑	polecenie	przełożo‑
nych,	ściągnięcie	pomysłu	z	zewnątrz

Przygotowanie	projektów	wewnątrz	organizacji,	
siłami	zespołu	bądź	jednego	pracownika

Zlecenie	przygotowania	projektu	instytucji	
zewnętrznej

Korzystanie	z	metodologii	Zarządzania	Cyklem	
Projektu	(ang.	PCM)	przy	przygotowaniu	i	wdra‑
żaniu	projektu

Przygotowanie	projektu	z	pominięciem	metodo‑
logii	PCM

Przeprowadzenie	analizy	ryzyka	dla	projektu Nieprzeprowadzenie	analizy	ryzyka	dla	projektu

Przeprowadzenie	analizy	interesariuszy	dla	projektu Nieprzeprowadzenie	analizy	interesariuszy	dla	projektu

Powołanie	zespołu	projektowego Samodzielne	prowadzenie	projektu,	bez	wsparcia	
zespołu

Dobór	członków	zespołu	pod	kątem	kompetencji	i	
możliwości	zaangażowania	czasowego	w	realizację	
projektu

Dobór	do	zespołu	osób	o	niewłaściwych	kwa‑
lifikacjach,	zaangażowanych	w	inne	działania	
organizacji

Koordynator	i	członkowie	zespołu	projektowego	
otrzymują	wynagrodzenie	za	pracę	przy	projekcie.	
System	wynagradzania	i	motywacji	jest	precyzyj‑
nie	zdefiniowany

Praca	w	zespole	projektowym	nie	jest	dodatkowo	
wynagradzana.	Brak	jest	jasnego	systemu	motywo‑
wania	pracowników	do	udziału	w	projekcie

Precyzyjne	zdefiniowanie	zadań	koordynatora	i	
członków	zespołu	projektowego

Brak	jasno	zdefiniowanych	zakresów	czynności	
kierownika	i	członków	zespołu

podsumowanie wyników badań – lista kontrolna czynników . . .
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Powierzenie	koordynowania	projektem	osobie,	
która	uczestniczyła	w	inicjowaniu	i	opracowaniu	
projektu,	oraz	posiada	wiedzę	i	kompetencję	do	
kierowania	projektem

Przypisanie	funkcji	koordynatora	projektu	szefowi	
organizacji	niezaangażowanemu	w	praktyce	w	
przygotowanie	i	wdrożenie	projektu

Wysoki	autorytet	koordynatora	wynikający	z	
wiedzy	i	doświadczenia

Niski	autorytet	koordynatora	wynikający	z	braku	wie‑
dzy	i	doświadczenia,	a	jedynie	zajmowanego	stanowiska

Stałe	podnoszenie	kwalifikacji	i	uzupełnianie	
wiedzy	przez	koordynatora	i	członków	zespołu	
projektowego

Nieuczestniczenie	w	podnoszeniu	kwalifikacji	
i	aktualizowaniu	wiedzy	przez	koordynatora	i	
członków	zespołu	projektowego

Dobre	relacje	koordynatora	z	przełożonymi	w	organi‑
zacji	i	ich	akceptacja	dla	działań	zespołu	projektowego

Złe	relacje	z	przełożonymi,	brak	akceptacji	dla	
działań	zespołu	projektowego

Praktyczne	korzystanie	z	narzędzi	i	technik	zarzą‑
dzania	projektami

Nieużywanie	narzędzi	i	technik	zarządzania	przy	
realizacji	projektu

Kontrola	wewnętrzna	przebiegu	i	efektów	realiza‑
cji	projektu

Brak	nadzoru	i	kontroli	nad	wdrażaniem	projektu

Planowanie	budżetu	z	możliwie	dużą	szczegóło‑
wością	(większą	niż	wymaga	to	wniosek	finansowy)	
dla	prawidłowego	oszacowania	rzeczywistej	wielko‑
ści	kosztów	niezbędnych	dla	realizacji	projektów

Ograniczenie	zakresu	planowania	do	zakresu	
wymaganego	we	wniosku	finansowym

Uwzględnienie	w	planowaniu	budżetu	upływu	
czasu,	skutków	zmian	cen	na	rynku,	relacji	popy‑
towo	–	podażowych,	zmian	kursu	Euro

Nieuwzględnienie	w	planowaniu	budżetu	upływu	cza‑
su	pomiędzy	złożeniem	wniosku	a	rozpoczęciem	jego	
realizacji,	skutków	zmian	cen	na	rynku,	zmian	kursu	
Euro	czy	zmian	w	podaży	–	popycie	na	towary	i	usługi

Zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	planowanie	wy‑
datków	w	kategoriach	wynagrodzeń	i	honorariów,	
kosztów	promocji	i	kosztów	ogólnych	projektu

Niedoszacowanie	kosztów	w	kategoriach	wy‑
nagrodzeń	i	honorariów,	promocji	projektu	i	
kosztach	ogólnych

Posiadanie	źródeł	na	pokrycie	udziału	własnego	
w	projekcie	w	postaci	dochodów	własnych,	użycia	
majątku,	bądź	pracy	członków	organizacji

Zaciągnięcie	kredytu	lub	pożyczki	na	pokrycie	
udziału	własnego	w	projekcie

Sformułowanie	minimalnej	wymaganej	w	pro‑
gramie	ilości	celów	–	możliwych	do	zmierzenia	i	
weryfikacji,	bezpośrednio	związanych	z	realizacją	
projektu

Mnożenie	celów	w	projekcie,	wskazanie	celów	
niemożliwych	do	zmierzenia,	nie	związanych	
bezpośrednio	z	realizacją	projektu

Ostrożne	szacowanie	wskaźników	rezultatów,	
szczególnie	w	kategoriach	ilości	uczestników,	
wydawnictw,	ankiet,	badań

Chęć	„wykazania	się”	efektami	projektu	wywołu‑
jąca	skłonność	do	nadmiernego	szacowania	ilości	
uczestników,	zdarzeń,	wydawnictw,	badań,	itp.

Planowanie	projektów	z	myślą	o	ich	kontynuacji	i	
rozwoju	w	przyszłości

Przygotowanie	projektów	jako	jednorazowych	działań,	
nie	przewidzianych	do	kontynuowania	w	przyszłości

Pozyskanie	wiarygodnego	partnera	zagraniczne‑
go	oraz	umiejętność	ułożenia	z	nim	współpracy.	
Zaangażowanie	partnera	na	wszystkich	etapach	
przygotowania	i	realizacji	projektu

Pozyskanie	i	traktowanie	partnera	jako	alibi	dla	
realizacji	projektu,		ograniczającego	faktyczne	
zaangażowanie	do	biernego	uczestnictwa	w	wy‑
branych	działaniach	projektu

Uwzględnienie	czynników	zewnętrznych	w	planowa‑
niu	harmonogramu	projektu,	takich	jak	okresy	po‑
stępowania	w	procesie	zamówień	publicznych,	zasady	
przekraczania	granicy	państwowej	z	Rosją	i	Białorusią

Planowanie	harmonogramu	tylko	z	punktu	widze‑
nia	oczekiwań	i	planów	wewnętrznych	organizacji

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	wyników	badań.
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„Lista kontrolna czynników sukcesów i niepowodzeń projektów „miękkich” reali-
zowanych przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej” jest praktycznym 
narzędziem pozwalającym na weryfikację przygotowywanych programów i projektów  
z punktu widzenia poprawienia ich szans na osiągnięcie sukcesu w ich wdrożeniu. Od-
niesienie założeń przygotowywanego programu lub projektu do czynników ujętych na 
liście kontrolnej daje możliwość uniknięcia bądź zminimalizowania negatywnych ele-
mentów projektu, bądź programu. Uwzględnienie w założeniach programu bądź projek-
tu czynników poprawiających szanse na sukces projektu będzie pozytywnie skutkowało 
lepszymi efektami jego realizacji.

Wykorzystanie listy kontrolnej na etapie wdrażania projektu pozwala na ocenę, czy 
dany program lub projekt zawiera elementy podwyższające bądź zmniejszające ryzyko 
jego realizacji. Lista może być stosowana jako wewnętrzne narzędzie pomocne w pracy 
zespołu programującego czy projektowego, jak też przez każdego interesariusza, który 
zechce dokonać oceny programu bądź projektu z zewnątrz.

podsumowanie wyników badań – lista kontrolna czynników . . .
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Vii. ZaŁĄcZniki

Vii.1. liSta prOJektów

L.p. NUMER	PROJEKTU NAZWA	BENEFICJENTA TYTUŁ	PROJEKTU

Projekty	analizowane	po	stronie	polskiej

1 GW/2001/01 Towarzystwo	Miłośników	
Ziemi	Augustowskiej

„Międzynarodowe	Forum	
Ekologiczne	EKORAJ”

2 GW/2001/04 Muzeum	Kultury	Ludowej	
w	Węgorzewie

„Za	miedzą”

3 GW/2001/09 Urząd	Miejski	w	Suwałkach „Studium	planistyczne	i	rozwojowe	
związane	z	realizacją	drogi	Via	Bal‑
tica	na	obszarze	ponadregionalnego	
Ośrodka	Miejskiego	w	Suwałkach

4 GW/2001/10 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku „Ekorozwój	na	terenach	atrakcyj‑
nych	turystycznie”

5 GW/2001/11 Urząd	Gminy	Suwałki „Między	nami	sąsiadami”

6 GW/2001/13 Stowarzyszenie	MMC	„Cantica	
Cantamus”,	Białystok

„VI	Międzynarodowe	warsztaty	
młodzieży	artystycznej	polskiej	i	
polonijnej	Polskiego	Chóru		Pokoju	‑	
Koncerty,	warsztaty,	spotkania,	kursy”

7 GW/2001/15 Dom	Pomocy	Społecznej	„Kalina”,	
Suwałki

Międzynarodowe	animacje	teatralne	
„Pełnosprawni	obywatele	Europy”

8 GW/2001/17 Stowarzyszenie	Pomocna	Dłoń,	
Kowale	Oleckie

Międzynarodowe	Spotkanie	Osób	Nie‑
pełnosprawnych	„Zróbmy	to	razem”

9 GW/2001/19 Miejsko‑gminny	Ośrodek	Kultury	
w	Lipsku

„Wspólne	tradycje	‑	nowa	przy‑
szłość”

10 GW/2001/20 Stowarzyszenie	„Człowiek	
i	przyroda”,	Suwałki

„Ochrona	porostów	na	obszarach	
chronionych	Euroregionu	Niemen”

11 GW/2001/25 Dom	Kultury	w	Łapach „Międzynarodowy	Festiwal	Pieśni	
Sakralnej	Łapskie	Te	Deum”

12 GW/2001/26 Związek	Gmin	Puszczy	Knyszyń‑
skiej	Dorzecza	Rzeki	Supraśl

„Kresowe	wędrówki	‑	szlaki	tury‑
styczne	Puszczy	Knyszyńskiej”

13 GW/2001/28 Stowarzyszenie	Staroobrzędowców	
w	Polsce,	Augustów

„Co	wojna	zerwała	‑	Europa	
zwiąże”

14 GW/2001/29 MOPS	Suwałki „Organizowanie	i	prowadzenie	grup	
wsparcia	dla	klientów	pomocy	społecznej”

15 GW/2001/30 Augustowski	Klub	Sportowy	„Sparta” „Zbliżenie	narodów	poprzez	sport”

16 GW/2001/31 Urząd	Miejski	w	Suwałkach „Euro‑maj	2004	‑	w	zjednoczonej	Europie”
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17 GW/2001/32 Urząd	Miejski	
w	Suwałkach

Zintegrowany	program	działań	
promocyjno‑informacyjnych	dla	
potrzeb	wzmocnienia	struktur	
współpracy	transgranicznej	i	roz‑
woju	gospodarczego	Euroregionu	
Niemen	‑	Informator	Gospodarczy	
Miast	Alytus	‑	Suwałki

18 GW/2001/35 Zespół	Szkół	
Techniczno‑Rolniczych	w	Sejnach

„I	Międzynarodowa	Spartakiada	
Młodzieży	Szkół	Rolniczych”

19 GW/2001/36 Urząd	Gminy	Dubicze	Cerkiewne „Puszcza	Białowieska	‑	geniusz	
przyrody	‑	talent	człowieka	na	
styku	kultur”

20 GW/2001/37 Podlaskie	Stowarzyszenie	Kultury	
Fizycznej	i	Sportu	‘’Strażak’’

„Obóz	szkoleniowy	młodzieżowych	
drużyn	pożarniczych”

21 GW/2001/38 Starostwo	Powiatowe	w	Hajnówce „Poznajmy	siebie	wzajemnie	‑	edu‑
kacja	kulturowa	młodzieży	polskiej	
i	białoruskiej	w	regionie	Puszczy	
Białowieskiej”

22 GW/2001/42 PTTK	Suwałki Międzynarodowy	rajd	narciarski	
„Wędrówki	Północy”	‑	szkolenie	
przewodników	turystycznych

23 GW/2001/43 Ełckie	Centrum	Kultury „Tęcza”	‑	folklorystyczny	festiwal	
dzieci	i	młodzieży

24 GW/2001/49 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

„Program	rozwoju	produktu	tury‑
stycznego	w	regionie	przygranicz‑
nym	jako	istotny	element	koncepcji	
rozwoju	turystyki	Euroregionu	
Niemen”

25 GW/2001/52 Fundacja	Rozwoju	Przedsiębiorczo‑
ści	w	Suwałkach

„Euroregionalna	Sieć	Partnerów”

26 GW	FMP/2002/01 Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	
Sejn	i	Sejneńszczyzny	„Ziemia	
Sejneńska”

Agroturystyka‑aktywna	współpraca	
transgraniczna	2004

27 GW	FMP/2002/02 Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	
Sejn	i	Sejneńszczyzny	„Ziemia	
Sejneńska”

Transgraniczny	szlak	dominikański	
‑	produkt	transgraniczny

28 GW	FMP/2002/06 Starostwo	Powiatowe	
w	Sokółce

Aktywizacja	transgranicznej	
współpracy	w	zakresie	zdrowia	
publicznego

29 GW	FMP/2002/07 Kuratorium	Oświaty	
w	Białymstoku

Młodzież	dla	Europy	‑	VI	Między‑
narodowe	prezentacje	młodzie‑
żowych	orkiestr	dętych	„Wersal	
Podlaski”

30 GW	FMP/2002/09 DPS	„Przystań”	Nowa	Wieś	Ełcka „Obyczaje	i	obrzędy	karnawałowe	
w	Polsce	i	na	Litwie”

31 GW	FMP/2002/12 Muzeum	Kultury	Ludowej	
„Węgorzewo”

„Jak	dobrze	mieć	sąsiada”
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32 GW	FMP/2002/17 Gmina	Kowale	Oleckie „Jarmark	jubileuszowy	Kowale	
Oleckie	2004”

33 GW	FMP/2002/18 Muzeum	Okręgowe	w	Suwałkach Festyn	Jaćwieski	„Szwajcaria	2005”

34 GW	FMP/2002/19 Muzeum	Okręgowe	w	Suwałkach Na	lewym	brzegu	Niemna”

35 GW	FMP/2002/20 Urząd	Marszałkowski	Wojewódz‑
twa	Podlaskiego

„Promocja	turystyczna	regionu	
przygranicznego	z	wykorzystaniem	
tradycyjnych	potraw	kulinarnych”

36 GW	FMP/2002/21 Akademia	Medyczna	Białystok „Budowanie	społeczeństwa	infor‑
macyjnego	w	ochronie	zdrowia	w	
ramach	współpracy	przygranicznej	
Euroregionu	Niemen”

37 GW	FMP/2002/22 Akademia	Medyczna	Białystok „Euroregionalne	warsztaty	kar‑
diologiczne	‑	standardy	i	nowe	
trendy	w	leczeniu	ostrych	zespołów	
wieńcowych”

38 GW	FMP/2002/24 Urząd	Gminy	Gródek „Integracja	mniejszości	narodo‑
wych	‑	Międzynarodowe	Polsko	
‑	Białoruskie	Spotkania	Kulturalne	
„SIABROUSKAJA	BIESIADA”

39 GW	FMP/2002/25 Podlaska	Regionalna	Organizacja	
Turystyczna,	Białystok

„Rozwój	serwisu	informacji	
turystycznej	i	promocji	obszaru	
Euroregionu	Niemen”

40 GW	FMP/2002/26 Dom	Kultury	w	Gołdapi Gołdapskie	Spotkania	Kulturowe	
„Mazurskie	Gniazdo”

41 GW	FMP/2002/29 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

„Międzynarodowe	Recitale	Chóral‑
ne	Hora	Cantavi	2004”

42 GW	FMP/2002/30 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

„III	Euroregionalne	Spotkania	
Gospel	&	Jazz	‘	2004”

43 GW	FMP/2002/33 Gmina	Knyszyn „Ziemia	knyszyńska	bliższa	
turyście”

44 GW	FMP/2002/35 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
w	Olecku	„Mazury	Garbate”

„Fiesta	Borealis”

45 GW	FMP/2002/37 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
w	Olecku	„Mazury	Garbate”

„Książka	dla	dzieci	‑	świat	bez	
granic”

46 GW	FMP/2002/42 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku „Szlakiem	Jadła	Przygranicza”

47 GW	FMP/2002/47 Urząd	Gminy	Jeleniewo „Z	wiejskiej	chaty”

48 GW	FMP/2002/49 Wigierskie	Stowarzyszenie	Turystyczne „Letnie	spotkania	nad	Wigrami”

49 GW	FMP/2002/50 Urząd	Gminy	Puńsk „Zielna	2004	oraz	Euroregionalne	
święto	chleba,	miodu	i	mleka’’

50 GW	FMP/2002/52 Starostwo	Powiatowe	w	Węgorzewie „Łączy	nas	Węgorapa”

51 GW	FMP/2002/55 Urząd	Miejski	
w	Czarnej	Białostockiej

I	Międzynarodowy	festiwal	„kreso‑
wa	przyśpiewka	frywolna”

52 GW	FMP/2002/76 Ośrodek	Pogranicze,	Sejny „Transgraniczna	Klasa	Dziedzictwa	
Kulturowego”
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53 GW	FMP/2002/81 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

IV	Międzynarodowy	Festiwal	
Teatrów	Dzieci	i	Młodzieży	
„Wigraszek	2004”

54 GW	FMP/2002/89 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

„Poznaj	magiczne	przystanki	
pogranicza”

55 GW	FMP/2002/94 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

„Radośc	tworzenia”

56 GW	FMP/2002/95 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

„Doskonalenie	kadr	oraz	rozwój	
partnerstwa	polskich	i	litewskich	
służb	zatrudnienia’

57 GW/2003/01 Ośrodek	Kultury	
w	Sejnach

„Dialog	Bez	Granic	‑	Forum	dzieci	
i	młodzieży	w	drodze	ku	zjednoczo‑
nej	Europie	‑	Sejny	2005”

58 GW/2003/02 Urząd	Gminy	Jeleniewo „Uroki	chłopskiej	chaty”

59 GW/2003/04 Towarzystwo	NAREW „III	Międzynarodowe	Forum	
Ekologiczne	EKORAJ”

60 GW/2003/06 Gminne	Centrum	Kultury	
i	Sportu	w	Kowalach	Oleckich

„Zajazd	Bardów	pod	Szeską	Górą”

61 GW/2003/09 Zarząd	Powiatu	
w	Augustowie

„Poznajmy	się	‑	spotkanie	mło‑
dzieży	polskiej	i	białoruskiej	na	
szlakach	Puszczy	i	Kanału	Augu‑
stowskiego”

62 GW/2003/10 Stowarzyszenie	Miłośników	Muzyki	
Chóralnej	„Cantica	Cantamus”,	
Białystok

„Śpiewnik	domowy	Stanisława	
Moniuszki”

63 GW/2003/13 Węgorzewskie	Centrum	Kultury	
i	Promocji

Taniec	Jednoczy

64 GW/2003/14 Młodzieżowy	Dom	Kultury	
w	Białymstoku

Młodzież	dla	Europy	‑	VII	Między‑
narodowa	Parada	Młodzieżowyh	
Orkiestr	Dętych	„Wersal	Podlaski”

65 GW/2003/15 Podlaskie	Stowarzyszenie	Kultury	
Fizycznej	i	Sportu	„Strażak”,	
Białystok

Obóż	sportowo	‑	szkoleniowy	Mło‑
dzieżowych	Drużyn	Pożarniczych

66 GW/2003/18 Fundacja	Kanał	Mazurski,	
Węgorzewo

„Kanał	Mazurski	‑	wczoraj,	
dziś	i	jutro”

67 GW/2003/19 Towarzystwo	Przyjaciół	1	Mazur‑
skiej	Brygady	Artylerii	
im.	gen.	J.	Bema

„Mamry	‑	Święcajty	2005”

68 GW/2003/20 Towarzystwo	Przyjaciół	1	Mazur‑
skiej	Brygady	Artylerii	
im.	gen.	J.	Bema

„Union	of	Rock”

69 GW/2003/22 Polsko‑Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

Mapa	współpracy	transgranicznej	
samorządów	Euroregionu	Niemen

70 GW/2003/23 Polsko‑Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

Czysta	Energia	w	Świadomości	
Mieszkańców	Euroregionu	Niemen
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71 GW/2003/27 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku System	Transgranicznej	
Współpracy	Obywatelskiej	
„Jesteśmy	z	NGO’s”

72 GW/2003/28 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku „Transgraniczny	Świat	Kultury”

73 GW/2003/29 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku „Międzynarodowe	Inicjatywy	na	
Rzecz	Zrównoważonego	Rozwoju”

74 GW/2003/30 Starostwo	Powiatowe	w	Ełku „Wspieranie	przedsiębiorczości	
wzdłuż	drogi	przygranicza”

75 GW/2003/31 Powiat	Augustowski Euroregionalne	mistrzostwa	
wodnych	służb	poszukiwawczo‑ra‑
towniczych

76 GW/2003/34 Ełckie	Centrum	Kultury „Bratanki	‑	Artystyczne	Spotkania	
Integracyjne”

77 GW/2003/35 Gmina	Gródek „Milowy	krok	ku	integracji	mniej‑
szości	narodowych	‑	Międzynaro‑
dowe	Polsko	‑	Białoruskie	spotkanie	
kulturowe	„Siabrouskaja	Biesiada”

78 GW/2003/36 Urząd	Miasta	Suwałki Międzynarodowe	Seminarium	
Ratownicze	„SUWAŁKI	2005”

79 GW/2003/37 Gmina	Szypliszki Dni	Kultury	Ludowej	Pogranicza

80 GW/2003/38 Biblioteka	Publiczna	im.	M.	Konop‑
nickiej	w	Suwałkach

Poszukiwanie	wspólnych	korzeni	
kulturowych	Białorusi	i	Polski

81 GW/2003/39 Dom	Kultury	w	Gołdapi Jezioro	które	łączy	‑	polsko‑ro‑
syjskie	młodzieżowe	warsztaty	
artystyczne

82 GW/2003/42 Centrum	Aktywności	Społecznej	
„Pryzmat”	Suwałki

„Drogowskazy”

83 GW/2003/43 Samorządowe	Gimnazjum	nr	1	
w	Gołdapi

Młodzieżowa	Szkoła	Filmowa	
bez	granic

84 GW/2003/46 Gmina	Suchowola „My	Kresowiacy	‑	Międzynarodowy	
Turniej	Gmin”

85 GW/2003/47 Gmina	Suchowola III	Europarada	Orkiestr	Dętych	
w	Centrum	Europy	‑	Suchowola	2005

86 GW/2003/52 Agencja	Rozwoju	Regionalnego	
„Ares”,	Suwałki

III	Sektor	Ambasadorem	Przemian	
w	Polsko‑Rosyjsko‑Białoruskich	
Regionach	Przygranicznych

87 GW/2003/53 Stowarzyszenie	Edukacji	
Muzycznej,	Suwałki

I	Suwalska	Letnia	Akademia	
Muzyczna	Pogranicza,	2005

88 GW/2003/54 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

VII	Międzynarodowy	Plener	
Malarski	„U	źródła”

89 GW/2003/55 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

I	Suwalskie	Konfrontacje	Filmowe	
„Na	styku	kultur”

90 GW/2003/56 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

VI	Międzynarodowy	Festiwal	Teatrów	
Dzieci	i	Młodzieży	„Wigraszek	2006”
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91 GW/2003/57 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

IV	Euroregionalne	Spotkania	
Gospel	&	Jazz	’2005

92 GW/2003/58 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

IV	Międzynarodowy	Festiwal	
Ludowych	Zespołów	Tanecznych	
„Żródliska	2006”

93 GW/2003/59 Agencja	Rozwoju	Regionalnego	
„Ares”,	Suwałki

Od	Możliwości	Do	Działań

94 GW/2003/60 Urząd	Gminy	Suwałki „Między	Nami	Sąsiadami”

95 GW/2003/61 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

„Na	Bałtyckim	Szlaku	‑	rozwój	i	
promocja	produktu	turystycznego”

96 GW/2003/62 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

Rozwój	turystyki	transgranicznej	szansą	
młodzieży	na	europejskim	rynku	pracy

97 GW/2003/63 Urząd	Miejski	w	Suwałkach „Stąd	jesteśmy	‑	Kultura	‑	
Integracja	‑	Partnerstwo”

98 GW/II/2003/02 Fundacja	Rozwoju	Regionu	Gołdap Turystyka	transgraniczna

99 GW/II/2003/03 Towarzystwo	Przyjaciół	Akademii	
Muzycznej	w	Białymstoku

III	Międzynarodowy	Konkurs	
Duetów	Fortepianowych

100 GW/II//2003/04 Gmina	Olecko Stworzenie	Lokalnego	Planu	Re‑
witalizacji	jako	szansy	na	poprawę	
standardów	życia	w	Olecku

101 GW/II/2003/05 Muzeum	Kultury	Ludowej	
w	Węgorzewie

Po	sąsiedzku

102 GW/II/2003/08 Gmina	Kowale	Oleckie „Stworzenie	i	oznakowanie	3	
szlaków	turystycznych	w	Gminie	
Kowale	Oleckie

103 GW/II/2003/09 Książnica	Podlaska,	Białystok Literatura	bez	podziałów	‑	pogłę‑
bienie	więzi	literacko	‑kulturowych	
Białostocczyzny	i	Grodzieńszczyzny.

104 GW/II/2003/17 Gmina	Gródek „Bumerang	przyjaźni”

105 GW/II/2003/18 Powiat	Białostocki Dokumentacja	projektowa	na	
przebudowę	drogi	powiatowej	
Bobrowniki	‑	Łużany

106 GW/II/2003/20 Podlaska	Regionalna	Organizacja	
Turystyczna,	Białystok

Rozwój	inernetowego	Systemu	
Informacji	Turystycznej	(ISIT)	
w	obszarze	Euroregionu	Niemen

107 GW/II/2003/23 Dom	Kultury	w	Łapach Między	Narwią	a	Niemnem.	
Natura	‑	Tradycja	‑	Kultura

108 GW/II/2003/25 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

XI	Międzynarodowy	Festiwal	Mu‑
zyczny	WIOSŁO	JAĆWINGA	2006

109 GW/II/2003/26 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

Spotkania	Artystyczne	Seniorów	
SAS	2006

110 GW/II/2003/28 Stowarzyszenie	Samorządów	
Ziemi	Sejneńskiej

„Z	biegiem	rzeki	Marychy”	atrakcje	
przyrodniczo	‑	kulturowe	na	pogra‑
niczu	Polski	i	Białorusi
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111 GW/II/2003/30 PTTK	Suwałki XVIII	Międzynarodowy	Wyścig	
Kolarski	„NIEMEN”

112 GW/II/2003/31 Augustowskie	Centrum	Edukacyjne	
w	Augustowie

Tak	blisko	a	tak	daleko	‑	refleksje	
i	warsztaty	metodyczne	dla	mło‑
dzieży	z	Polski	i	Białorusi	dotyczące	
dziedzictwa	kulturowego

113 GW/II/03 Międzynarodowe	Stowarzyszenie	
na	Rzecz	Rozwoju	Społecznego,	
Suwałki

Muszelki	Wigier	2003

114 GW/II/07 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

Zintegrowana	sieć	obsługi	turysty	
w	Eururegionie	Niemen

115 GW/II/12 Stowarzyszenie	Samorządów	
Ziemi	Sejneńskiej,	Sejny

Międzynarodowy	Plener	Malarski		
ZELWA	2003

116 GW/II/15 Zarząd	Miejski	w	Knyszynie Spotkanie	Kulturalne	„Konopielka	
ponad	Granicami”

117 GW/II/17 TPD	Oddział	Okręgowy	
w	Suwałkach

Akademia	Letnia	Wiedzy	o	Unii	
Europejskiej	dla	dzieci	i	młodzieży	
z	Polski	i	Litwy.

118 SPF	RMB/2000/
EN/01

Zarząd	Gminy	Wiżajny Wymiana	kulturalna	i	turystyczna	
na	pograniczu	polsko‑litewskim	
w	drodze	do	UE

119 SPF	RMB/2000/
EN/06

Zarząd	Gminy	Rutka	Tartak Wakacyjna	Wioska	Bałtów

120 SPF	RMB/2000/
EN/07

Zarząd	Miasta	i	Gminy	Knyszyn Centrum	Informacji	Turystycznej	
Knyszyn	‑	Wilno

121 SPF	RMB/2000/
EN/09

Augustowskie	Towarzystwo	Kaja‑
kowe

Kanał	Augustowski	‑	Bramą	Europy

122 SPF	RMB/2000/
EN/10

Podlaskie	Stowarzyszenie	Kultury	
Fizycznej	i	Sportu	‘’STRAŻAK’’

Obóz	szkoleniowo‑rekreacyjny	Mło‑
dzieżowych	Drużyn	Pożarniczych

123 SPF	RMB/2000/
EN/15

Starostwo	Powiatowe	Sejny Sejneńszczyzna	przygranicznym	szla‑
kiem	turystycznym	Polski	i	Litwy

124 SPF	RMB/2000/
EN/16

PTTK	Suwałki Międzynarodowe	szlaki	turystyczne	
na	polsko‑litewskim	pograniczu	
Euroregionu	Niemen

125 SPF	RMB/2000/
EN/29

Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

„Poprawa	dostępności	infrastruktury	
turystycznej	Euroregionu	Niemen”

126 SPF	RMB/2000/
EN/31

Starostwo	Powiatowe	w	Suwałkach „Tydzień	Polsko	‑	Niemiecki	
w	Euroregionie	Niemen”

127 RMB/2001/03 Urząd	Miejski	w	Supraślu Uzdrowisko	Supraśl

128 RMB/2001/07 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Raczkach Festiwal	Kultury	Celtyckiej

129 RMB/2001/10 Urząd	Marszałkowski	Wojewódz‑
twa	Podlaskiego,	Białystok

„Analiza	rozwoju	trasy	Via	Baltica	
pod	kątem	usług	turystycznych”

130 RMB/2001/19 Stowarzyszenie	Samorządów	Ziemi	
Sejneńskiej,	Sejny

Międzynarodowy	Plener	Malarski	
Regionu	Pogranicza	ZELWA	2004

Załączniki
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131 RMB/2001/22 Starostwo	Powiatowe	w	Sejnach Centrum	Europejskie

132 RMB/2001/23 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

„Europa	bez	granic	‑	partnerstwo	
na	rzecz	MŚP”

133 RMB/2001/24 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

Partnerstwo	lokalne	w	rozwoju	
turystyki

134 RMB/2001/25 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

System	Pomocy	Osobom	
Niepełnosprawnym	
w	Zakresie	Pracy	Zawodowej

135 RMB/2001/27 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

„Europejskie	partnerstwo	
na	rzecz	innowacji	w	MŚP”

136 RMB/2001/29 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

Baltic	Sea	Cycling	‑	studium	
wykonalności

137 RMB/2002/04 Gimnazjum	w	Sejnach „Wspólne	ścieżki	‑	Polsko‑Litewska	
kuźnia	wolontariatu”

138 RMB/2002/14 Gmina	Miejska	Giżycko „Wymiana	młodzieży	‑	poprzez	
historię	i	kulturę	poznajmy	siebie”

139 RMB/2002/15 Urząd	Gminy	Puńsk „Tradycja	dla	przyszłości”

140 RMB/2002/21 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
„Mazury	Garbate”,	Olecko

„Są	takie	miejsca	w	Europie	‑	
spotkajmy	sią	na	Mazurach”

141 RMB/2002/23 Polsko	Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

„Planowanie	Energetyczne	
na	Szczeblu	Regionalnym	
z	Wykorzystaniem	OZE”

142 RMB/2002/24 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

„Pod	fachowym	okiem	
instruktora…”

143 RMB/2002/27 Urząd	Gminy	Wiżajny „Klimaty	Północnej	Suwalszczyzny”

144 RMB/2002/29 Starostwo	Powiatowe	
w	Suwałkach

„Atywizacja	samorządów	
i	środowisk	społecznych	
w	poszukiwaniu	żródeł	
finansowania	rozwoju	lokalnego”

145 RMB/2002/31 Urząd	Miejski	
w	Suwałkach

„Działania	promocyjne	na	rzecz	
rozwoju	i	proeksportowej	aktywiza‑
cji	przedsiębiorczości	w	Euroregio‑
nie	Niemen	w	aspekcie	unijnych	
uregulowań	prawnych		‑	wystawa	
branży	drzewnej	i	meblarskiej”

146 RMB/2002/32 Stowarzyszenie	Samorządów	
Ziemi	Sejneńskiej,	Sejny

„Międzynarodowy	Plener	Malarski	
Regionu	Pogranicza	Zelwa”

147 RMB/2003/08 Gmina	Rutka	Tartak „Wakacyjna	wioska	Bałtów”

148 RMB/2003/15 Oleckie	Towarzystwo	
Sportu	Szkolnego

„Mundial	na	Mazurach”

149 RMB/2003/16 Fundacja	Rozwoju
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

„Partnerstwo	na	rzecz	
niepełnosprawnych”

150 RMB/2003/20 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
w	Olecku

„Mazurskie	spotkania	z	folklorem	
‑	festiwal	w	europejskich	rytmach”
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151 RMB/2003/21 Urząd	Gminy	Puńsk „Historia	i	kultura	bogactwem	
narodów	Via	Baltici”

152 RMB/2003/29 Stowarzyszenie	Samorządów	
Ziemi	Sejneńskiej

„Gazeta	transgraniczna’

153 RMB/2003/30 Starostwo	Powiatowe	w	Sejnach „Szlakiem	polsko‑litewskich	trady‑
cji	kulinarnych”

154 RMB/2003/32 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

Rzeczpospolita	Obojga	Narodów	
w	Muzyce	Polskiego	i	Litewskiego	
Romantyzmu

155 RMB/2003/34 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
i	Sztuki	w	Suwałkach

Jarmark	Folkloru	i	Jadła	Kresowego	
‑	Bliny,	Cepeliny,	Pierogi…

156 RMB/2003/35 Dom	Kultury	w	Łapach VIII	Miedzynarodowy	Festiwal	
Pieśni	Sakralnej	„Łapskie	Te	Deum”

157 RMB/2003/47 Augustowski	Klub	Sportowy	
„SPARTA”

„Zbliżenie	narodów	przez	sport”

158 RMB/II/02 Fundacja	Rozwoju	Regionu,	
Gołdap

Gołdapskie	Spotkania	
Transgraniczne

159 RMB/II/05 Oleckie	Centrum	Kultury Mazurskie	Spotkania	z	Folklorem

160 RMB/II/07 Polsko‑Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

Nowe	uwarunkowania	i	perspekty‑
wy	współpracy	gospodarczej	
w	regionie	płd.	‑	wsch.	Bałtyku

161 RMB/II/08 Wigierski	Park	Narodowy Europejski	Tydzień	Lasów	
na	Suwalszczyźnie

162 SW/NIE/INS/01 Urząd	Miejski	w	Olecku Piękne	Ogrody	Ziemi	Oleckiej

163 SW/NIE/INS/05 Gmina	Miejska	Giżycko Mój	sąsiad	moim	przyjacielem	
‑	obozy	integracyjne	dla	dzieci	
i	młodzieży

164 SW/NIE/INS/08 Międzynarodowe	Stowarzyszenie	
na	Rrzecz	Rozwoju	Społecznego,	
Suwałki

„Muszelki	Wigier	2005”

165 SW/NIE/INS/09 Gmina	Miasta	Augustów Projekt	Pola	Golfowego	
w	Augustowie

166 SW/NIE/INS/10 Miejskie	Towarzystwo	Krzewienia	
Kultury	Fizycznej

Integracja	poprzez	sport.

167 SW/NIE/INS/13 Regionalny	Ośrodek	Kultury	
„Mazury	Garbate”,	Olecko

Akademia	Kultury	Tradycji	
i	Współczesności	Olecko	‑	
„AKTIWO”

168 SW/NIE/INS/14 Polsko‑Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

Międzynarodowe	Wschodnie	
Centrum	Innowacji

169 SW/NIE/INS/15 Polsko‑Litewska	Izba	Gospodarcza	
Rynków	Wschodnich,	Suwałki

Euroregionalne	Centrum	Produktu	
Lokalnego	i	Terytorialnego

170 SW/NIE/INS/17 Powiat	Suwalski Przez	przyrodę	i	kulturę	do	rozwoju	
turystycznego	i	współpracy	
międzynarodowej

Załączniki
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171 BSPF/EN/02 Urząd	Miejski	w	Suwałkach Przewodnik	inwestycyjny	miast	
Euroregionu	Niemen	‑	prezen‑
tacja	i	społ‑gosp.promocja	miast	
Euroregionu	Niemen	w	kontekście	
rozwoju	współpracy	transgranicz‑
nej	i	wsparcia	procesów	integracji	
z	Unią	Europejską.

172 BSPF/EN/03 Oleckie	Centrum	Kultury Mazurskie	Integracyjne	
Konfrontacje	Sztuki

173 BSPF/EN/05 Stowarzyszenie	na	rzecz	
rozwoju	Sejn	i	Sejneńszczyzny	
‘’Ziemia	Sejneńska”

Agroturystyka‑	wykorzystanie	
polskich	doświadczeń	w	ramach	ak‑
tywnej	współpracy	transgranicznej.

174 BSPF/EN/06 Klub	Sportowy	„Piątka”,	
Suwałki

Rzeki	przyjaźni	‑	Euroregion	
Niemen

175 BSPF/EN/07 Suwalska	Izba	
Rolniczo‑Turystyczna

Pierwsze	Międzynarodowe	Zawody	
Wędkarskie	o	Puchar	Euroregionu	
Niemen	‑	Nemunas	‑	Neman

176 BSPF/EN/11 Zarząd	Miejski	
w	Dąbrowie	Białostockiej

Letnia	Akademia	Wiedzy	
o	Teatrach	Polskich

177 BSPF/EN/12 Stowarzyszenie	Społeczno‑Kultu‑
ralne	„Pogranicze”	Szypliszki

Jubileusz	Zespołu	Pogranicze	‑	
Międzynarodowy	Festiwal	Folkloru

178 BSPF/EN/13 Zarząd	Gminy	Jeleniewo Polsko	‑	Litewsko	‑Angielski	
Przewodnik	Turystyczny	Jeleniewo	
‑	Wiżajny	‑	Vilkaviskis‑	Kazlu	Ruda	
‑	Kalvarija

179 BSPF/EN/15 Zarząd	Gminy	Wiżajny Swojskie	Klimaty	‑	Festyn	Integra‑
cyjny

180 BSPF/EN/17 Suwalska	Rada	FSNT	NOT	Suwałki Suwalskie	Dni	Techniki

181 BSPF/EN/19 Suwalskie	Towarzystwo	Muzyczne Rzeczpospolita	Obojga	Narodów	
w	muzyce	‑	Barok

182 BSPF/EN/21 Podlaska	Fundacja	Rozwoju	
Regionalnego	w	Białymstoku

Polsko	‑	Litewskie	Forum	Przed‑
siębiorców	‑	„Meble	i	wyposażenie	
wnętrz”

183 BSPF/EN/23 Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Sejnach Rozwój	turystyki	i	agroturystyki	
na	przygranicznych	terenach	wiej‑
skich	powiatu	sejneńskiego	
i	Rejonu	w	Łoździejach

184 BSPF/EN/24 Stowarzyszenie	„Pomocna	Dłoń”	
Kowale	Oleckie

Pożegnanie	Lata

185 BSPF/EN/26 Międzynarodowe	Stowarzyszenie	
na	rzecz	rozwoju	społecznego	
w	Suwałkach

I	Suwalski	Międzynarodowy	Festi‑
wal	Klasycznej	Muzyki	Tanecznej	
Wigry	2001

186 BSPF/EN/32 Stowarzyszenie	Lokalne	Salezjań‑
skiej	Organizacji	Sportowej	SALOS,	
Suwałki

Sport	Salezjański	sposobem	spot‑
kania	i	wzajemnego	poznawania	
się	młodzieży	pogranicza	polsko	
‑litewskiego
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187 BSPF/EN/34 Dom	Pomocy	Społecznej	Kalina,	
Suwałki

Integracyjne	Spotkanie	Artystyczne	
Osób	Niepełnosprawnych

188 BSPF/EN/35 Stowarzyszenie	Inżynierów	
i	Techników	Pożarnictwa,	
Zarząd	Oddziału	w	Białymstoku

Międzynarodowe	Seminarium	
Ratownicze

189 BSPF/EN/37 Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	
w	Sejnach

Spotkanie	młodzieży	polskiej	i	litew‑
skiej	krokiem	ku	zjednoczonej	Europie

190 BSPF/EN/39 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

Internetowy	System	Informacji	Go‑
spodarczej	Euroregionu	Niemen

191 BSPF/EN/41 Stowarzyszenie	Samorzadów	Pol‑
skich	Euroregionu	Niemen,	Suwałki

Regionalna	Współpraca	Trans‑
graniczna	między	Polską,	Litwą,	
Białorusią	i	Federacją	Rosyjską	
w	ramach	integracji	Europejskiej

192 BSPF/EN/42 Urząd	Miejski	w	Augustowie Letni	Festyn	Euroregionu	Niemen

193 BSPF/EN/46 Stowarzyszenie	Edukacji	Muzycznej „Wart	Pac…muzyki”,	czyli	3	Letnia	
Młodzieżowa	Orkiestra	Kameralna	
Niemen	2001

194 BSPF/EN/47 Muzeum	Kultury	Ludowej	
w	Węgorzewie

Bliskie	Spotkania

195 BSPF/EN/49 Fundacja	Rozwoju	
Przedsiębiorczości	w	Suwałkach

Integracja	Osób	Niepełnospraw‑
nych	w	Euroregionie	Niemen

196 BSPF/EN/55 Starostwo	Powiatowe	
w	Sokółce

Partnerstwo	i	Współpraca	Trans‑
graniczna	‑	Wymiana	Młodzieży

197 BSPF/EN/56 Stowarzyszenie	Społeczno	
Kulturalne	‘’OŚ’’,	Augustów

Egzotyka	granicznych	krajobrazów

198 BSPF/EN/58 Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli,	
Białystok

Dziedzictwo	kulturowe	poranicza	
podlaskiego

199 BSPF/EN/61 Stowarzyszenie	Kulturalne	Teatr	
Efemeryczny,	Suwałki

VI	Suwalskie	Eksploracje	Teatralne	
SET	2001

200 BSPF/EN/62 Urząd	Miasta	Hajnówka Przygraniczne	spotkania	młodzieży	
‑	Hajnówka	2001

Projekty	analizowane	po	stronie	litewskiej

1 LT0014‑01‑01‑0016 Instytucja	Publiczna	Biuro	Eurore‑
gionu	Niemen	w	Mariampolu

Rozwój	turystyki	i	podniesienie	
jakości	zarządzania	turystyką	
w	Euroregionie	Niemen

2 LT0014‑01‑01‑0003 Administracja	Rejonu	Šakiai Euroregion	Szeszupa

3 LI01.16.01.01.0003 Instytucja	Publiczna	
Park	Europejski

Współpraca	Muzeów	Regionu	Mo‑
rza	Bałtyckiego:	turystyka	i	edukacja

4 LI01.16.01.01.0014 Instytucja	Publiczna	Litewski	
Ruch	Zielonych

Promocja	wdrażania	Dyrektyw	
Unii	Europejskiej:	w	sprawie	wód	
przeznaczonych	do	kąpieli	76/160/
EEC	oraz	w	sprawie	oczyszczania	
ścieków	komunalnych	91/271/EEC;	
poprzez	Kampanię	Błękitnej	Flagi

Załączniki
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5 LI01.16.01.01.0004 Wydział	Kultury	Administracji	
Rejonu	Šakiai

Mile	Szeszupy	‑	2004

6 LI01.16.01.01.0005 Instytucja	Publiczna	Biuro	
Euroregionu	Niemen	
w	Mariampolu

Region	Rozwijający	się	w	Centrum	
Rozszerzonej	Europy:	współpraca	
społeczno‑gospodarcza	regionów	
przygranicznych

7 LI01.16.01.01.0006 Instytucja	Publiczna	Biuro	
Euroregionu	Niemen	
w	Mariampolu

Sieć	Informacji	Turystycznej	
i	Rozwój	Współpracy	w	Euroregio‑
nie	Nemunas‑Niemen‑Neman

8 LI01.16.01.01.0015 Administracja	Miasta	Marijampole Przygotowanie	Strategii	Rozwoju	
Miasta	Marijampole

9 LI01.16.01.01.0017 Instytucja	Publiczna	Agencja	
Rozwoju	Regionu	Marijampole

Rozwój	usług	w	przygranicznych	
regionach	Marijampole	i	Suwałki:	
możliwości	i	perspektywy

10 LI01.16.01.01.0027 Administracja	Rejonu	Šakiai Trasa	rowerowa	Gołdap‑Krasno‑
znamiensk‑Ilguva

11 LI01.16.01.01.0033 Administracja	Miasta	Alytus Rozwój	usług	opieki	socjalnej	
w	mieście	Alytus

12 LI01.16.01.01.0010 Instytucja	Publiczna	
Funusz	Dziedzictwa	Przyrody

Przygotowanie	Planu	Zarządcze‑
go	dla	rezerwatu	Cepkeliai	jako	
integralnej	części	Planu	Zarządcze‑
go	dla	transgranicznego	obszaru	
chronionego	Čepkeliai‑Katra	
o	znaczeniu	międzynarodowym

13 6528901‑01‑01‑0004 Instytucja	Publiczna	Charytatywn	
Fundusz	Wsparcia	Euroregionu	
Szeszupa,	Biuro	w	Šakiai

Centrum	Informacji	Turystycznej	
Euroregionu	Szeszupa

14 6528901‑01‑01‑0032 Instytucja	Publiczna	Alytuskie	
Centrum	Sportu	i	Rekreacji

Promocja	Rozwoju	Turystyki	
w	województwach	Alytus	i	Podlaskim	
poprzez	modernizację	infrastruktury	
wypoczynkowej	i	sportowej

15 6528901‑01‑01‑0010 Administracja	Miasta	Alytus Tworzenie	sprzyjających	warunków	
dla	rozwoju	biznesu	w	miastach	
Alytus	i	Suwałki

16 6528901‑01‑01‑0014 Instytucja	Publiczna	Dziecięcy	
Klub	Sztuki	Wokalnej

Promocja	współpracy	kulturalnej	
i	rozwoju	aktywności	społecznej

17 6528901‑01‑01‑0018 Administracja	Miasta	Marijampole Międzynarodowy	Festiwal	Teatrów	
Młodzieżowych	„Marijampolės	
rampa”

18 6528901‑01‑01‑0020 Urząd	Wojewódzki	w	Marijampole Możliwości	i	perspektywy	rozwoju	
kultury	w	regionach	Marijampole	
i	Suwałki

19 6528901‑01‑01‑0023 Administracja	Miasta	Alytus Rozwój	publicznej	infrastruktury	
turystycznej	w	mieście	Alytus

20 6528901‑01‑01‑0024 Instytucja	Publiczna	Biuro	Eurore‑
gionu	Niemen	w	Mariampolu

Rozwój	kempingów	w	regionie	
przygranicznym	Litwy	i	Polski



1��

21 6528901‑01‑01‑0025 Administracja	Rejonu	Alytus Doskonalenie	współpracy	regionów	
południowej	Litwy	i	północno‑
wschodniej	Polski

22 6528901‑01‑01‑0026 Instytucja	Publiczna	Biuro	Eurore‑
gionu	Niemen	w	Mariampolu

Możliwości	rozwoju	litewskiej	i	pol‑
skiej	infrastruktury	przygranicznej

23 2003/005‑
877.01.01.0002

Administracja	Miasta	Alytus Rozwój	turystyki	kulturowej	
w	miastach	Alytus	i	Suwałki

24 2003/005‑
877.01.01.0024

Instytucja	Publiczna	Charytatywn	
Fundusz	Wsparcia	Euroregionu	
Szeszupa,	Biuro	w	Šakiai

Rozwój	infrastruktury	turystyki	
rowerowej	w	Euroregionie	Szeszupa

25 2003/005‑
877.01.01.0029

Administracja	Rejonu	Varena Integracja	Dzūkijskiego	Parku	
Narodowego	i	Rezerwatu	Przyrody	
Čepkeliai	we	wspólny	obszar	tury‑
styczny	w	regionach	przygranicz‑
nych	Litwy	i	Polski

26 2003/005‑
877.01.01.0008

Administracja	Rejonu	Alytus Plan	marketingowy	–	Perspektywy	
rozwoju	turystyki	i	gospodarki	
w	regionach	przygranicznych	
Litwy	i	Polski

27 2003/005‑
877.01.01.0011

Instytucja	Publiczna	Biblioteka	
Publiczna	Rejonu	Šakiai

Więzi	kulturalne	i	muzyczne	
między	regionem	Suwalszczyzny	
i	Polską

28 2003/005‑
877.01.01.0012

Instytucja	Publiczna	PVC W	stronę	zrównoważonego	
sąsiedztwa

29 2003/005‑
877.01.01.0013

Instytucja	Publiczna	Alytuskie	
Centrum	Wspierania	Biznesu

Podniesienie	potencjału	wzrostu	
gospodarczego	w	sektorze	turystyki	
aktywnej	poprzez	rozwój	klastrów	
przemysłowych	i	kreatywnych	
w	Alytus/Litwa/Euroregion	Niemen	
Polska

30 2003/005‑
877.01.01.0014

Administracja	Miasta	Alytus Promocja	regionu	Alytus	i	miasta	
Suwałki	w	celu	poinformowania	
i	przyciągnięcia	potencjalnych	
inwestorów

31 2003/005‑
877.01.01.0015

Administracja	Miasta	Marijampole Dni	Miast.	Viborg,	Suwałki,	
Mariampole

32 2003/005‑
877.01.01.0018

Administracja	Miasta	Alytus Włączenie	pobrzeża	Niemna	
w	mieście	Alytus	do	Wspólnego	
Systemu	Turystyki	Wodnej	
w	regionach	Dzukija	i	Suwałki

33 2003/005‑
877.01.01.0019

Administracja	Miasta	Alytus Przystosowanie	Pojezierza	Dailide	
dla	potrzeb	niepełnosprawnych	
na	bazie	współpracy	miast	Alytus	
i	Suwałki	w	sferze	infrastruktury	
turystycznej

Załączniki
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Vii.2. kweStiOnariuSZ analiZy StuDiuM prZypaDku

I. Charakterystyka projektu (zgodnie z wnioskiem i umową grantową)
L.p. Cecha Opis

1. Nr	projektu

2. Tytuł	projektu

3. Tytuł	programu

4. Priorytet/działanie

5. Wartość	projektu

6. Wartość	dofinansowania

7. Udział%	dofinansowania

8. Czas	realizacji*

 * w miesiącach

II. Charakterystyka podmiotów uczestniczących w realizacji projektu
L.p. Nazwa	

podmiotu
Forma	
prawna

Kraj	
pochodzenia

Forma	
udziału	w	
projekcie*

Doświadcze‑
nie	w	realiza‑
cji	podobnych	
projektów**

Uwagi***

1.

2.

3.

4.

5.

 * wnioskodawca, partner 
 ** w realizacji ilu projektów brał udział
 *** czy w trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana partnera projektu, jeżeli tak to z 

jakich przyczyn?
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III. Osoby kluczowe dla realizacji projektu. Proszę podać ilość osób …..

Czy występowały zmiany osób kluczowych w trakcie realizacji projektu?     tak/nie
(odpowiednie słowo podkreślić)

Jeżeli tak to proszę wpisać ile osób i na jakich pozycjach zmieniono ……
Proszę podać przyczyny.

IV. Zmiany w umowie grantowej
L.p. Nr	aneksu Czego	dotyczyły	

zmiany?*
Uwagi/przyczyny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 * T – zmiana terminu realizacji 
    B – zmiana budżetu
    P – zmiana partnera

V. Cele projektu
L.p. Wskaźniki	

osiągnięcia	celów
Stopień	realizacji*	 Uwagi/przyczyny

1.

2.

3.

 * porównać opis założonych celów w projekcie z osiągniętymi zgodnie ze sprawozda-
niem końcowym i pomiarami po 12 miesiącach

Załączniki
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Czy osiągnięto inne wcześniej nie planowane efekty tak/nie, jeżeli tak to proszę krótko opisać.
 
 
VI. Rezultaty projektu (produkty)

L.p. Wskaźniki	
osiągnięcia	celów**

Stopień	realizacji*	 Uwagi/przyczyny*

1.

2.

3.

 * porównać opis założonych produktów w projekcie z osiągniętymi zgodnie ze sprawo-
zdaniem końcowym

 ** Jeżeli wskaźników jest więcej proszę rozwinąć tabelkę

VII. Wykonanie budżetu projektu*
L.p. Kategoria Odchylenia	+/‑* Uwagi/wyjaśnienia

1. Zasoby	ludzkie

2. Podróże

3. Sprzęt	i	inne	zakupy

4. Krajowe	koszty	związane	
z	realizacją	projektu

5. Inne	koszty/usługi

6. Koszty	stałe	administracyjne

7. Inne

8. Audyt

9. Ogółem	odchylenie	
w	wydatkach	projektu

 * w% średnie dla kategorii oraz max dla pozycji
 ** Dane z zestawienia wydatków wniosku o płatność
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Razem	koszty	planowane

Razem	koszty	wykonane

%	wykonania

 
VIII. Harmonogram realizacji projektu

L.p. Harmonogram	 Planowany Wykonany Odchylenie	
+/‑

Uwagi/wyjaśnienia

1. Czas	realizacji	
projektu*

2. Termin	rozpoczęcia	
projektu

3. Termin	zakończenia	
projektu

 * w miesiącach

Załączniki
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Vii.3. kweStiOnariuSZ ankiety 

„Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów realizowanych przy wsparciu 
funduszy pomocowych Unii Europejskiej” dla kierowników/koordynatorów pro-
jektów realizowanych w ramach programów Phare CBC Region Morza Bałtyckie-
go i Phare Polska Granica Wschodnia.

Szanowni Państwo,
 Od momentu zgłoszenia przez Polskę woli przystąpienia do wspólnoty krajów Unii 

Europejskiej, nasz kraj objęty został specjalnym unijnym programem pomocy przedakce-
syjnej Phare. Jednym z obszarów wsparcia jest współpraca przygraniczna i rozwój regionów 
peryferyjnych. Od 1999 r. w ramach programu Phare zostały wydzielone programy współ-
pracy przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego i na Polską Granicę Wschodnią. 

 Dzisiaj, gdy Polska jako członek Unii Europejskiej stała się beneficjentem funduszy 
strukturalnych i inicjatyw wspólnotowych, realizacja programów przedakcesyjnych do-
biega końca. Jednakże nie sposób przecenić roli jaką wdrażanie tych programów odegrało  
w przygotowaniu naszego kraju do przystąpienia do Unii. Struktury państwowe, samorzą-
dy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje i organizacje pozarządowe, wszyscy ci którym 
dane było realizować projekty przy udziale wsparcia funduszy pomocowych zdobyli dla 
naszego państwa bezcenną wiedzę i doświadczenie. Powinno to procentować w procesie 
zagospodarowania i wykorzystania funduszy strukturalnych, które otrzyma Polska w ciągu 
najbliższych kilkunastu lat członkostwa w Unii. Płynące z tych doświadczeń wnioski i reko-
mendacje należy szeroko upowszechnić wśród potencjalnych beneficjentów funduszy struk-
turalnych UE w Polsce oraz wśród przyszłych beneficjentów pomocy europejskiej wśród 
naszych sąsiadów po drugiej stronie granicy objętych unijnymi programami sąsiedztwa 
Polska – Białoruś – Ukraina i Polska – Litwa – Rosja (obwód Kaliningradzki). 

 Nasza ankieta skierowana jest do kierowników i koordynatorów projektów „mięk-
kich” realizowanych z programów Phare Polska Granica Wschodnia i Phare Region Morza 
Bałtyckiego w latach 2000 – 2006. Ankieta jest anonimowa. Po wypełnieniu proszę ją wysłać 
pocztą elektroniczną lub włożyć do załączonej koperty, zakleić i wysłać na adres zamieszczo-
ny na kopercie, bądź dostarczyć do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”. Na ankietę składa 
się kilka rodzajów pytań dotyczących: genezy powstawania projektu, organizacji zarządza-
nia projektem, planowania i realizacji harmonogramu, czasu realizacji, budżetu i rezulta-
tów. Część pytań będzie dotyczyła Państwa osobistych doświadczeń jako szefów projektu. 
Wszystkie pytania mają posłużyć badaniom nad przyczynami sukcesu bądź niepowodzeń 
realizowanych projektów i nie będą wykorzystane do zidentyfikowania konkretnego pro-
jektu bądź osoby. Mamy świadomość, że wypełnienie ankiety pochłonie kilkadziesiąt minut 
czasu, ale robimy to po to aby owoce wspólnych doświadczeń kilku lat współpracy pomo-
gły efektywniej korzystać z pomocy unijnej, jaką za pośrednictwem Euroregionu Niemen ze 
środków programu Interreg III A otrzymywać będziemy przez najbliższe lata.

 Niniejszy projekt badawczy finansowany jest ze środków Programu Sąsiedztwa 
Interreg III A / Tacis CBC Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. 

Suwałki, maj 2007
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Dział I. Projekt: pomysł, planowanie, przygotowanie

 1. W jaki sposób powstał pomysł projektu, co było źródłem inspiracji? 
  (podkreśl właściwą odpowiedź)

 a. inicjatywa pracowników, członków organizacji,
 b. polecenie przełożonego,
 c. sposób na załatwienie/rozwiązanie realnego problemu,
 d. dodatkowe źródło finansowania organizacji,
 e. kontynuacja wcześniejszych działań,
 f. ściągnięcie pomysłu już zrealizowanego gdzieś indziej,
 g. narzucony z zewnątrz,

 h. inny (jaki?) ..........................................................................................................

 2. Gdzie wykonano przygotowanie projektu?
  (podkreśl właściwą odpowiedź)

 a. wewnątrz organizacji,
 b. czy zlecono na zewnątrz

 3. W jaki sposób przygotowywano projekt? 
  (podkreśl właściwą odpowiedź bądź wpisz własną)

 a. utworzono zespół z pracowników naszej organizacji
 b. jedna osoba pisała projekt
 c. została zatrudniona firma zewnętrzna
 d. została osoba specjalnie zatrudniona do napisania projektu

 e. inne ........................................................................................................................

 4. Czy w budowaniu projektu zastosowano wytyczne UE 
  dotyczące cyklu zarządzania projektem (PCM)?  

1. tak   2. nie

 5. Czy przeprowadzono analizę ryzyka dla realizacji projektu? 
 1. tak  2. nie

 6. Jeżeli tak, to jaką metodą? 

  wpisz ..........................................................................................

 7. Czy przeprowadzono analizę interesariuszy projektu?  
1. tak  2. nie

Załączniki
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Dział II. Zespół projektowy

 1. Czy stworzono zespół zarządzający projektem i podzielono obowiązki? 
1. tak  2. nie

 2. Czy osoby zatrudnione do realizacji projektu miały właściwe kompetencje?
  (wiedzę, doświadczenie)

1. tak  2. nie

 3. Czy osoby zatrudnione do realizacji działań w projekcie poświęciły wystarczająco 
dużo czasu na realizację powierzonych im zadań? 

1. tak  2. nie

 4. Jeżeli nie to proszę napisać dlaczego ..............................................................................

  ..................................................................................................................................................

 5. Na czym w praktyce polegała koordynacja projektu? (proszę opisać) 

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Czy koordynator posiadał wystarczający autorytet aby sprawnie realizować projekt?
1. tak  2. nie

 6. Z czego wynikał autorytet koordynatora? 
  (podkreśl właściwą odpowiedź/odpowiedzi)

 a. stanowisko,
 b. wiedza,
 c. doświadczenie,
 d. wiek,
 e. pieniądze,

 f. inne .......................................

Dział III. Koordynator projektu

 1. W jaki sposób dokonano wyboru koordynatora projektu? (proszę opisać) 

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................
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 2. Jakie jest wykształcenie koordynatora projektu? 
  (proszę podkreślić, przy „inne” wpisać)

1. średnie   2. pomaturalne   
3. nieukończone wyższe  4. studia licencjackie  
5. studia zawodowe (bez mgr) 6. studia magisterskie 

7. inne .......................................

 3. Czy posiada on/ona wiedzę na temat zarządzania projektami?
1. tak  2. nie

 4. Jeżeli tak to jakie studia, szkolenia, kursy związane z projektami ukończył koor-
dynator projektu? (proszę wpisać)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 5. Czy zarządzanie projektem sprawiło trudność?
1. żadną, 2. niewielką, 3. dużą,     4. bardzo dużą

 6. Jeżeli były trudności to jakiego rodzaju? (proszę opisać)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Dział IV. Zarządzanie projektem

 1. Czy w projekcie zastosowano narzędzia bądź metody zarządzania projektami? 
1.tak  2. nie

 2. Jeżeli tak, to jakie?
  (należy wybrać z listy bądź wpisać własne)

techniki opisu struktury projektu
 a) listy strukturalne
 b) schematy graficzne
 c) wykresy sieciowe
 d) macierze powiązań
 e) schematy powiązań
 f) wykresy Ischikawy

Załączniki
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techniki planowania przebiegu i zasobów projektu
 a) technika LOB
 b) technika drzewa zależności
 c) wykres Gantta
 d) technika sieciowa CPM
 e) technika sieciowa PERT

 f) inne ..............................................................................................................................

 3. Czy w trakcie realizacji wystąpiły odchylenia od założeń zawartych w projekcie? 
1. tak  2. nie

 4. Czego odchylenia dotyczyły? 
  (jeżeli takie przypadki miały miejsce proszę je dokładnie opisać wymieniając przy-

czyny i skutki odchyleń dla projektu)

 a. harmonogramu projektu ...........................................................................................

 b. terminu rozpoczęcia projektu....................................................................................

 c. terminu zakończenia projektu...................................................................................

 d. terminu rozpoczęcia poszczególnych działań.........................................................

 e. terminu zakończenia poszczególnych działań........................................................

 f. czasu trwania poszczególnych działań..................................................................... 

 g. rezygnacja z niektórych działań................................................................................

 h. ograniczenie niektórych działań...............................................................................

 i. przekroczenia zaplanowanych kosztów realizacji poszczególnych działań.

 j. przekroczenia kosztów realizacji projektu...............................................................

 k. zrealizowania działań za niższe od planowanych koszty.......................................

 l. zrealizowania działań w ramach zaplanowanych kosztów ale niższej jakości, 

  ilości..............................................................................................................................

 m. przekroczenia kosztów osobowych...........................................................................

 n. przekroczenia kosztów rzeczowych..........................................................................
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 5. Czy projekt był kontrolowany?
1. tak  2. nie

 6. Jakie formy i metody kontroli przebiegu projektu stosowano? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Dział V. Budżet

 1. Czy zaplanowany budżet projektu jest wystarczająco szczegółowy? 
1. tak  2. nie

 2. Czy powinien być bardziej/mniej szczegółowy? (opisz dlaczego)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 3. Czy planując budżet pominięto ważne wydatki, które musiano ponieść w trakcie realizacji?
1. tak  2. nie

 4. Jeżeli tak, to jakie?

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 5. Czy bardziej precyzyjne rozpisanie budżetu pomogłoby dokładniej przemyśleć  
i zaplanować wydatki?

1. tak  2. nie

 6. Jakie było źródło finansowania wkładu własnego? 
  (podkreśl lub wpisz właściwą odpowiedź/ odpowiedzi)

 a. dochody własne,
 b. kredyt,
 c. pożyczka,
 d. praca własna,
 e. użycie własnego majątku,

 f. inne (jakie?) .................................................................................

Załączniki
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Dział VI. Rezultaty

 1. Czy w wyniku realizacji projektu powstały wszystkie zaplanowane produkty, 
osiągnięto zakładane rezultaty i oddziaływanie? 

1. tak   2. nie

 2. Jeżeli nie, to jakich rezultatów nie osiągnięto, bądź osiągnięto częściowo? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 3. Czy projekt jest kontynuowany?
1. tak  2. nie

 4. Jeżeli tak to w jakiej formie? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 5. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił w zasadach realizacji projektu? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................
 6. Co realizacja projektu zmieniła w Pani/Pana organizacji? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

 7. Co by Pani/Pan zmieniła/zmienił jeszcze raz realizując projekt? (opisz)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................
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Dział VII. Szkolenia

 1. Czy był(a)by Pani/Pan zainteresowana/y podwyższeniem kwalifikacji w zakresie 
zarządzania projektami?   

1. tak  2. nie

 2. Jeżeli tak, to w jakiej formie? (podkreśl właściwą lub wpisz)
 a. studiów podyplomowych,
 b. kilkumiesięcznego kursu w weekendy,
 c. kilkudniowego szkolenia w jednym miejscu i czasie,
 d. cyklu krótkich kilkugodzinnych szkoleń na wybrane tematy,

 e. inna forma ...................................................................................................................

 3. Czy szkolenia wprowadzające na temat programów i wniosków prowadzone przez 
Euroregion dają wystarczającą wiedzę do przygotowania i prowadzenia projektu?

1. tak   2. nie

 4. Jeżeli nie to które elementy szkolenia powinny być bardziej rozbudowane? 
  (podkreśl wybraną odpowiedź bądź wpisz własną)

 a. ogólne wprowadzenie,
 b. instrukcja wypełniania wniosku,
 c. planowanie harmonogramu działań,
 d. planowanie budżetu,
 e. budowa matrycy logicznej,
 f. sposób oceny wniosków,

 g. inne (jakie?) ......................................................

Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. 
Badania przeprowadzone w oparciu o Państwa uwagi i wnioski posłużą do 

poprawienia jakości procesów zarządzania projektami. Gdybyście Państwo ze-
chcieli się podzielić uwagami dotyczącymi różnych aspektów zarządzania projek-
tami, które wykraczają poza ramy niniejszej ankiety proszę o kontakt ze mną oso-
biście na adres e-mail: czarekcc@poczta.onet.pl lub z biurem Euroregionu Niemen 
nr tel./fax: (087) 565 36 71 lub e-mail: sspen@sspen.pl

Z poważaniem, 
Cezary Cieślukowski


