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Rozwa'ania dotyczce planowania realizacji projektu powinnimy rozpocz*
od przyswojenia najwa'niejszych i najbardziej potrzebnych definicji zwizanych
ztymprocesem:




Definicja

Analizacelów Identyfikacja i weryfikacja przyszych po'danych korzyci, jakim beneficjenci nadali
priorytet.Produktemanalizycelówjestdrzewocelów.

Analizaproblemu

Zorganizowane badanie negatywnych aspektów danej sytuacji w celu okrelenia przyczyn
iefektów.


Analizastrategii

Krytycznaocenaalternatywnychsposobówosigniciaceluiwybraniejednegolubwikszej
liczbysposobówwceluwczeniaichdoproponowanegoprojektu.


Cel

Opis celu projektu lub programu. W sensie caociowym odnosi si do dziaa , wyników,
zamierze projektu,celówogólnych.


Celeogólne

Cele z punktu widzenia szerszego sektora lub caego kraju, do których osignicia ma
przyczyni*siprojekt.


Celprojektu

Centralny cel projektu z punktu widzenia trwaych korzyci, jakie maj zosta* zapewnione
beneficjentomprojektu.


Cyklprojektu

Projektrealizowanyjestwedugcykluprojektuodmomentupowstaniawstpnejideia'do
zako czenia projektu. Cykl projektu jest to struktura zapewniajca konsultacje
zzainteresowanymi podmiotami i okrelajca kluczowe decyzje, wymagania informacyjne
i zakres odpowiedzialnoci w ka'dej zfaz projektu, tak aby umo'liwi* podejmowanie
przemylanychdecyzjiwczasiekluczowychfaztrwaniaprojektu.


Logikapionowa

Okrela, co projekt ma realizowa*, wyjania zwizki przyczynowe oraz okrela zao'enia
ipotencjalneproblemymajcewpywnaprojekt,aleodniegoniezale'ne.


Logikapozioma Dotyczy pomiaru skutków projektu oraz zasobów wykorzystanych do jego realizacji
 zapomocwska+nikóworaz+róde,oilesoneweryfikowalne
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PrezentacjatechnikZarzdzaniaCyklem
1.1. Prezentacja
technik Zarzdzania Cyklem
Projektu
Projektu
;ogika
interwencji publicznej
Logikainterwencjipublicznej
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publiczne bdce
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Wadze samorzdowe
samorzdowe wykorzystuj
ich dyspozycji
dyspozycji do
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ró'nego typu
podejmowania ró'nego
typu interwencji
interwencji publicznych,
publicznych, su'cych
su'cych zaspokojeniu
zaspokojeniu
potrzeb
potrzeb danej
danej spoecznoci.
spoecznoci. Punktem
Punktem wyjcia
wyjcia interwencji
interwencji publicznej
publicznej jest
jest analiza
analiza
potrzeb
beneficjentów. Na
#a jej
jej podstawie
potrzeb potencjalnych
potencjalnych beneficjentów.
podstawie definiowane
definiowane s
s cele
cele
interwencji,
które powinny
podejmowanych
wwyniku
wynikurealizacji
realizacjipodejmowanych
interwencji, które
powinny zosta*
zosta*osignite
osignitew
dziaa .. zeczywiste
efekty, które
Rzeczywiste efekty,
które zostan
zostan osignite
osignite po
po zrealizowaniu
zrealizowaniu dziaa
dziaa 
powinny
powinny odpowiada*
odpowiada* na
na zidentyfikowane
zidentyfikowane potrzeby.
potrzeby. gólna
Ogólna logika
logika interwencji
interwencji
publicznej
przedstawiona jest na rysunku 1.
publicznejprzedstawionajestnarysunku1.


Potrzeby

Cele



Efekty

Dziaania

Ogólnalogikainterwencjipublicznej

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.

!arzdzanie
&yklem Projektu
Projektu opiera
Zarzdzanie Cyklem
opierasi
si na
naprostym
prostympoczeniu
poczeniukoncepcji,
koncepcji,zada
zada 
iitechnik,wtym:
technik, w tym:
cyklu projektu,

 koncepcji
koncepcjicykluprojektu,
analizy
potrzeb
potencjalnych beneficjentów,

 analizypotrzebpotencjalnychbeneficjentów,
planistycznych,

 narzdzi
narzdziplanistycznych,
parametrów oceny projektu,

 kluczowych
kluczowychparametrówocenyprojektu,
dziaa iharmonogramuwykorzystaniazasobów,
i harmonogramu wykorzystania zasobów,

 harmonogramu
harmonogramudziaa
struktur dla kluczowych dokumentów projektu.

 ujednoliconych
ujednoliconychstrukturdlakluczowychdokumentówprojektu.
#arzdzia i techniki przedstawione w niniejszym podrozdziale s zaprojektowane
Narzdzia i techniki przedstawione w niniejszym podrozdziale s zaprojektowane
tak, aby zilustrowa* kluczowe elementy fazy planowania projektów.
tak,abyzilustrowa*kluczoweelementyfazyplanowaniaprojektów.
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Mo'napowiedzie*,'epenycykl”'ycia”interwencjipublicznejskadasizkilkufaz:

faza analizy strategicznej, w
trakcie której dokonujemy
analizy potrzeb i barier
rozwojowych
beneficjentów, okrelamy
cele, które maj by*
osignite w wyniku
interwencji publicznej, a
nastpnie zarysowujemy
strategi ich osignicia,

faza planowania, w trakcie
której przygotowujemy plan
dziaa (w formie projektu
lub projektów) niezbdny do
osignicia zao'onych
celów,

faza realizacji, w trakcie
której realizujemy
zaplanowane dziaania
(projekt lub projekty),

faza ewaluacji, w trakcie
której oceniamy osignite
w wyniku zrealizowanych
dziaa efekty i
porównujemy je z
zao'onymi celami
interwencji.


Rysunek2.

Fazycyklu„ ycia”interwencjipublicznej

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.



Zarzdzaniecyklem'yciaprojektu
Zarzdzanie cyklem ycia projektu
Zgodnie z powy'szym podejciem mo'emy wypracowa* definicj projektu
wynikajczlogikiinterwencjipublicznej:



Projekt

Definicja
Sekwencja dziaa  prowadzcych do osignicia zaplanowanych wyników, które pozwol
nazaspokojeniezidentyfikowanychpotrzeblokalnejspoecznoci.



Istotnym elementem powy'szej definicji jest orientacja interwencji projektu
napotrzebyzdiagnozowanenapoziomiepotencjalnychbeneficjentówprojektu.
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Zale'no*tpokazujerysunekponi'ej.

Potrzeby

Oddziaywanie
Oddziaywanie

Cele

Efekty

Rezultaty
Rezultaty

Projekt
Projekt

Wkad
Produkty

Dziaania




Logikainterwencjipublicznejaprojekt

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.



Rysunek3.

Jakwynikazpowy'szegorysunku,sprawneiprofesjonalnepoprowadzenieprojektu
winnoby*skierowanenazapewnienietrwaychkorzycibeneficjentomprojektu.
trwaych korzyci beneficjentom projektu.
Uwzgldniajckoncepcjprzyjtwniniejszymopracowaniumo'napowiedzie*,'e
projekt
która reorientuje
projekt jest
jest sekwencj
sekwencj dziaa ,, która
reorientuje sytuacj
sytuacj negatywn
negatywn (problem)
(problem)
w
sytuacj pozytywn (cel).
wsytuacjpozytywn(cel).

W procesie skadajcym si na cykl 'ycia projektu mo'emy wyró'ni* nastpujce
fazy:

planowanie

opracowanie

identyfikacja

wdra'anie

finansowanie

ewaluacja

Fazycyklu yciaprojektu

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.
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Wujciuschematycznympowy'szefazymo'naprzedstawi*wsposóbnastpujcy:

Planowanie

Ewaluacja

Identyfikacja

Wdro'enie

Opracowanie

Finansowanie



Rysunek
5.

Cykl ycia projektu.

Rysunek5.

Cykl yciaprojektu

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.




W zarzdzaniu projektem wa'ne jest powicenie nale'ytej uwagi wszystkim
wskazanym fazom, a nie koncentrowanie si tylko na fazach obejmujcych
finansowanieiwdro'enie.
Poni'ej przedstawiono przykady niepo'danych sytuacji wystpujcych
naposzczególnychetapachcykluzarzdzaniaprojektem:


ª


Przykad
Planowanie
Nieprecyzyjnie okrelone zakresy inwestycji, cele i efekty
realizacji projektu mog powodowa  b dy na etapie
wdraania projektu, np. w zakresie dokonywania niezbdnych
dla realizacji projektu zamówie publicznych (wynik
nieprecyzyjnegozaplanowaniaposzczególnychparametrówto
na etapie realizacji projektu np. brak moliwoci
przeprowadzenia zamówienia zgodnie zwymaganiami
prawnymi).

Identyfikacja

S tS rt or on na a | 

Koncentracja na parametrach s abo identyfikujcych projekt
w ujciu wymaga instytucji zewntrznych moe skutkowa 
wskazaniem wska ników nieadekwatnych do oczekiwa
instytucji przyznajcych rodki, np. wskazanie w przypadku
projektu modernizacji oczyszczalni cieków wska nika
procentowegowzrostuop atadiacenckich–op atdlagminyza
wykonanie infrastruktury technicznej. Istotn kwesti jest
zapoznanie si na etapie identyfikacji projektu z zestawem
wska ników produktu i rezultatu dla danego dzia ania
(w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura

1 16 4



i rodowisko jest to Za cznik nr 5 do Szczegó owego opisu
priorytetówPOInfrastrukturairodowisko).


Opracowanie
Prace realizowane na etapie opracowania koncentruj si na
opisaniu projektu w sposób zrozumia y dla osób
niezaangaowanych (m.in. poprzez  okrelenie  jego formy,
struktury, zakresu oddzia ywania itd.). Od jakoci,
przejrzystoci i spójnoci opracowanych opisów (w tym
materia ów i dokumentów projektowych) zale dalsze losy
projektu. Powanym zagroeniem jest niespójne opracowanie
projektu, które docelowo prowadzi do okrelenia
nieprawid owych parametrów projektu (wska ników) czy te
okrelenia nieprawid owych za oe ramowych (np.
harmonogramu).  Nieprecyzyjnie lub niepoprawnie dokonany
opis  projektu moe spowodowa  prób wdroenia projektu
niemoliwegodorealizacji.
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Niedoszacowanie kosztów na etapie planowania, opisu
i identyfikacji projektu powoduje problemy na etapie jego
realizacji.Niedoszacowaniekosztówoko oprojektowychtakich
jak wymagane ekspertyzy i analizy sprawia, e konieczne
bdzie poniesienie dodatkowych kosztów, które wramach
projektu nie bd ju mog y podlega  dofinansowaniu.
Przyk ad:naetapiekonstruowaniabudetuprojektuwstpnie
oszacowano koszty ekspertyz na poziomie 50000 z ,
a rzeczywisty koszt ekspertyz na etapie wdraania wyniós 
180000 z . Ze wzgldu na fakt, e pozycja w budecie okrela
„wysoko  podstawy dofinansowania”, to w ekstremalnym
przypadku 130000 z  moe by  niekwalifikowane,
gdyprzekraczakwotprzewidziannazadanie–mimotego,
epozycja„ekspertyzy”znajdujesiwbudecie.



Finansowanie



Wdraanie
Wdraanie projektu to nie tylko techniczna sekwencja
zmierzajca do zakoczenia w terminie inwestycji. Projekt
realizowany w ramach PO Ii obejmuje szereg dodatkowych
dzia a, które beneficjent musi wykona , zgodnie zzapisami
zawartymi w umowie o dofinansowanie. Np. niedope nienie
obowizków informacyjnych ipromocyjnych jest naruszeniem
postanowie umowy o dofinansowanie i moe skutkowa 
obnieniemogólnejkwotywsparcia.

Ewaluacja
Dzia ania w obszarze ewaluacji dotycz szeroko rozumianej
oceny skutków realizacji projektu. Istotn kwesti jest
potwierdzenie osignicia zak adanych w projekcie celów w
ujciu poziomu osignitych wska ników (przypisanych do
tego celu). Dodatkowo przeprowadzenie ewaluacji weryfikuje
poprawno  planowania. Wujciu zarzdzania cyklem
projektu niezwykle istotne jest zachowanie zasady
bezstronnoci, niezalenoci i wiarygodnoci. Tylko
wtymujciudowiadczeniazjednegoprojektubdstanowi y
realn podstaw identyfikacji obszarów interwencji kolejnego
projektu.
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1.2. Analiza
Analizaproblemukluczowego
problemu kluczowego
Analiza problemu kluczowego jest jednym z najwa'niejszych elementów cyklu
zarzdzaniaprojektem. Uwzgldniajczao'enie,'eprojekt obejmuje reorientacj
negatywnejsytuacji(problemu)wsytuacjpozytywn(cel),analizypodjtewtym
obszarze w znacznej mierze determinuj dziaania w ka'dym z kolejnych etapów
zarzdzaniacyklemprojektu.


ª


Przykad
lezdefiniowanyproblemogólnyprojektu:
brak nowoczesnego tamocigu dostarczajcego produkty
spalaniadospalarni
Reorientacja leokrelonegoproblemuwcel:
zakupnowegotamocigudostarczajcegoproduktyspalania
dospalarni
Lukawprzyjtychza oeniach:
nie uwzgldniono procesu, tylko narzdzie – zakup nowego
tamocigu nie rozwie wszystkich k opotów zwizanych
z procesem logistycznym. Zakup tamocigu nie moe by 
celemsamymwsobie.


Rozwizaniem jest zastosowanie techniki przyczynowo skutkowej jako formy
identyfikacjiwystpujcychproblemóworazzasadichanalizyiprezentacji.




Poni'ejprzedstawionoprzykadpracnadanalizproblemów:


ª


Przykad
Faza I: odpowiedz na pytanie: jakie problemy napotykamy w
naszejorganizacjiprojektowej?
Faza II: odpowiedz na pytanie: które problemy s ze sob
powizanie?
Innymi s owy rozwizanie którego problemu przyczyni si do
rozwizania nastpnych? Których problemów nie moemy
rozwiza  ze wzgldu na funkcjonujce warunki zewntrzne
iwewntrzne?
Faza III: wybór problemu g ównego, który chcemy rozwiza 
poprzezrealizacjprojektu.
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ª

Przykad
FazaI:
Oczyszczalnia,doktórejwp ywa2/3cieków,oczyszcza aciekitylkow
sposóbmechaniczny.
FazaII:
SytuacjaopisanawFazieIpowodujenastpujceskutki:
¾

oczyszczalnianieosigawymaganejprzepustowoci,

¾

oczyszczalnia nie ma segmentu biologicznego, rocznie
wydatkowalimy kilkadziesit milionów z  z tytu u op at
rodowiskowych.

FazaIII:
Brakoczyszczalnicieków,adekwatnejdopotrzebgospodarkiwodno
ciekowejaglomeracji.


Tak przeprowadzona analiza powinna doprowadzi* do stworzenia drzewa
drzewa
problemów,któreprezentujeproblemywynikajcezestanuobecnego.
problemów,






Rysunek6.

Schematdrzewaproblemów

ródo:

EuropeanCommission,ProjectCycleManagementGuidelines,EuropeAidCo operation
OfficeGeneralAffairsEvaluation,March2004.
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Sposóbprzygotowaniadrzewaproblemówprzedstawiaponi'szyrysunek:
Krok 1
Identyfikacja gównych problemów charakteryzujcych istniejc sytuacj (burza mózgów, konsultacje, analizy)

Krok 2
Wybór pojedynczego problemu startowego/gównego

Krok 3
Identyfikacja problemów zwizanych z problemem startowym

Krok 4
Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej: problemy, które bezporednio powoduj problem startowy umieszczone s poni'ej;
problemy, które s bezporednimi efektami problemów startowych s umieszczone powy'ej

Krok 5
Postpi* analogicznie ze wszystkimi innymi problemami

Krok 6



Poczy* problemy strzakami ilustrujcymi zwizki przyczynowo skutkowe

Krok 7
Przejrze* diagram i zweryfikowa* jego poprawno* i kompletno*


Rysunek7.

Etapykonstruowaniadrzewaproblemów

ródo:

EuropeanCommission,ProjectCycleManagementGuidelines,EuropeAidCo operation
OfficeGeneralAffairsEvaluation,March2004.

Naconale'yuwa'a*tworzcdrzewoproblemów:
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problemymuszby*sformuowanejakonegatywnesytuacje,



musztoby*problemyrzeczywiste,anieprzyszeczywyimaginowane,



pozycjaproblemuwdrzewienieodnosisidojegowa'noci,



problem nie jest wynikiem braku rozwizania, ale istniejc negatywn
sytuacj.
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Analizaspójnocizapisów
1.3. Analiza
spójnoci zapisów
Logikapionowaipoziomaprojektu
Logika
pionowa i pozioma projektu
Logika pionowa okrela, co projekt ma realizowa*, wyjania zwizki przyczynowe
oraz okrela zao'enia i potencjalne problemy majce wpyw na projekt, ale
odniegoniezale'ne.

Cel ogólny

Cel projektu

Rezultaty



Produkt

Dziaanie


Rysunek4.

Logikapionowaprojektu

ródo:

opracowaniewasnenapodstawierys.2.Logikainterwencjipublicznejaprojekt.


Zastosowanie logiki pionowej w konstrukcji projektu pozwala na jego
przygotowanieprzyuwzgldnieniuzapisówdokumentówprogramowychPOIi.
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Wizualizujc zale'noci wystpujce na poziomie logiki pionowej projektu,
na rysunku nr 5 przedstawiono w sposób uproszony relacje pomidzy
poszczególnymi skadowymi logiki pionowej projektu wkontekcie przykadowych
zapisówdotyczcychPriorytetu1POIi:
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Zapewnienie szeroko pojtej podstawowej
infrastruktury technicznej, w tym tak'e
ochrony rodowiska, która mo'e przyczyni*
si do dugookresowej stabilnoci wzrostu
gospodarczego w obszarze aglomeracji X

Wyposa'enie do ko ca 2015 roku aglomeracji
powy'ej 15 tysicy RLM w oczyszczalnie
cieków

Spenienie przez aglomeracj X wymogów
dyrektywy 91/271/EWG

Wybudowanie oczyszczalni cieków w
miejscowoci X

Wszystkie elementy logiki poziomej projektu
np.: przeprowadzenie przetargów, prace
budowlane, zakup sprztu, opracowanie
studium wykonalnoci (…)


Rysuneklogikipionowejprojektu

ródo:

opracowaniewasnenapodstawierys.2.Logikainterwencjipublicznejaprojektoraz
zapisów w Szczegóowym opisie priorytetów POIi – rozdzia II: pt „Informacje na
tematpriorytetówidziaa –Priorytet1:Gospodarka wodnociekowa(dziaanie1.1
POIS).



Rysunek5.

Dodatkowinformacjwynikajczzastosowanialogikipionowejprzykonstrukcji
projektu jest zaakcentowanie „sów kluczy” odnoszcych si do tzw.
kwalifikowalnociprojektu:
celu dziaania:
 napoziomieceludziaania:wyposa'eniedoko
ca2015rokuaglomeracji
powy'ej15tysicyRLMwoczyszczalniecieków,


kwalifikowanytermin:doko
ca2015,
kwalifikowany termin:



kwalifikowanywnioskodawca:aglomeracjapowy'ej15tysicyRLM.
kwalifikowany wnioskodawca:


Wska+nikRLM–wska+nikRównowa'nejLiczbyMieszka ców

Logika pozioma dotyczy pomiaru efektów projektu oraz zasobów wykorzystanych
do jego realizacji za pomoc wska+ników oraz +róde, su'cych ich weryfikacji.
Wykorzystuje równie' zao'enia logiki pionowej celem okrelenia obszaru
interwencjiprojektu.

T0
T0

Tk
Tk
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Rysunek6.

Rysuneklogikipoziomejprojektu

ródo:

opracowanie wasne na podstawie Podrcznika Zarzdzania Cyklem Projektu,
MinisterstwoGospodarkiiPracy,Maj2004.
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T0okrelasytuacjprzedprzystpieniemdorealizacjiprojektu(warunkibrzegowe
projektu)wodniesieniudoobszaru,któregodotyczyorazrealizatoraprojektu.
OkrelajcT0nale'yuwzgldni*:


dostpne statystyki i raporty wskazujce na konieczno* realizacji
inwestycji,



wynikibadanwasnych,



wnioskizaudytów.

ROZDZIA
ROZDZIA 1
1

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Tkokrelaefekty,jakiezamierzamyuzyska*wwynikurealizacjiprojektu.Przejcie
odstatusuT0dostatusuTkobejmujesekwencjzdarze wnastpujcychujciach:


zasoby
zasoby(ludzkie,rzeczoweifinansowe),rozumianejakozasobywymagane
do podjcia planowanych dziaa  i zarzdzania projektem.; zao'enia te
ramy merytoryczne
wodniesieniudozasobówpozafinansowychstanowiramymerytoryczne
projektu;



koszty
koszty (szacowany bud'et projektu i +róda finansowania projektu);
zao'eniatestanowiramybud
etuprojektu;
ramy bud etu
czas
ramy
czas (szacowany czas realizacji projektu); zao'enia te stanowi ramy
harmonogramu
harmonogramuprojektu.



Analizasekwencji(zaproponowanychdziaa
Analiza
sekwencji (zaproponowanych dziaa )su'cychzamianie
) su'cych zamianie
problemu
w cel
problemuwcel
Analiza problemów su'y zidentyfikowaniu negatywnych sytuacji. Analiza celów
obejmuje natomiast zdefiniowanie pozytywnych sytuacji, które maj zaistnie*
wprzyszociwwynikurealizacjiprojektu.

ª





Przykadpraktyczny
Reorientacjaproblemuwcel
Standardpostpowania:
Celtolustrzany,pozytywnyobrazproblemu.
Formu ujc cele naley zawsze zachowa  powyszy standard
postpowania.
W przypadku rozbienoci powracamy do analizy problemu,
korygujemynazwproblemuinastpnieformu ujemycel.
Przyk adA:
Problem: brak koncepcji gospodarki wodno ciekowej
wmiecieX
Cel: opracowanie koncepcji gospodarki wodno ciekowej
wmiecieX
Przyk adB
Problem:brakoczyszczalniciekówwmiecieX
Cel:wybudowanieoczyszczalniciekówwmiecieX
Przyk adC
Problem: sytuacja jest trudna, jeeli chodzi o kwestie
gospodarkiwodno ciekowejwmiecie.
Problem sformu owany w sposób niejednoznaczny i nie jest
moliweprzeorientowaniegowujciulustrzanymwcel.
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ROZDZIA 11
ROZDZIA

Analizapowy'szychprzykadówprowadzidonastpujcychwniosków:
1. Konstrukcja problemu mo'e jednoczenie definiowa* zakres i dziaania
wramachprojektu.WprzypadkuprzykaduA,je'elidziaaniaprojektowe
bd zmierzay konsekwentnie do reorientacji sytuacji negatywnej
wpozytywn – powinny obejmowa* „Opracowanie koncepcji gospodarki
wodno ciekowejwmiecieX”.
2. Forma zdefiniowania problemu mo'e w sposób jednoznaczny wskazywa*
np.nastatuswymaganejdokumentacji(sformuowanie„BRAK”wdefinicji
problemu).
3. Nazwaproblemumo'e,aleniemusiwskazywa*potencjalnedziaaniePO
Ii, wramach którego projekt jest kwalifikowany (je'eli miasto X oznacza
aglomeracj powy'ej 15 tys. RLM – nale'aoby rozwa'y* dziaanie
1.1POIi:gospodarkawodnociekowawaglomeracjachpowy'ej15tys.
RLM).

Zale'noci pomidzy poszczególnymi poziomami celów, wynikami projektu
idziaaniamiwjegoramachprzedstawiaponi'szyrysunek.






Cele
ogólne

wyjaniaj dlaczego projekt jest wa'ny dla spoecze stwa, w kategoriach
dugoterminowych wskazuj korzyci dla beneficjentów i szersze korzyci dla innych
grup. Dodatkowo cele te wyjaniaj, w jaki sposób nasz projekt wpisuje si w
zao'enie programów pomocowych, programów operacyjnych i innych zao'e
wydatkowania rodków zewntrznych (które jednostka chce pozyska*) dla
organizacji, których dotyczy. Cel ogólny nie zostaje okrelony tylko i wycznie przez
realizacje jednego projektu (zwykle jest to grupa projektów).

Cel
projektu

wskazuje na kluczowy problem, który rozwizuje projekt i musi by* mo'liwe jego
zdefiniowanie w nastpujcych kategoriach: korzyci otrzymywanych przez realizatora
projektu lub grup docelow (rozumianych jako rezultat wykorzystywania usug
przewidzianych przez projekt).

Wyniki
(rezultaty)

opisuj efekt projektu udostpniony zao'onym w projekcie beneficjentom lub grupie
docelowej. Efekt zao'ony w projekcie musi by* mierzalny. Wyniki (rezultaty) projektu
jednoznacznie potwierdzaj przeamanie kwestii problemowych, na których
koncentrowa si projekt.

Dziaania

w jaki sposób dobra i usugi projektu bd dostarczane.


Rysunek8.

Dziaania,wyniki,celprojektuorazcelogólny

ródo:

opracowaniewasnenapodstawieEuropeanCommission,ProjectCycleManagement
Guidelines,EuropeAidCo operationOfficeGeneralAffairsEvaluation,March2004.

Sekwencja realizujemy dzia ania po to, aby osign  zamierzone wyniki i tym
samymuzyska realizacjzak adanychcelówprojektuopierasinalogicepionowej
projektu.
Natomiast kwestie zwizane ze spójnoci wewntrzn projektu opieraj si na
analizielogikipoziomejprojektu,tj.analiziedanychobejmujcychwarunkiwstpne
okrelaneprzezjednostkprzygotowujcprojektwujciuzaplanowanychdziaa .
Dziaanianale'yprzeanalizowa*zperspektywyrodków,kosztówiczasu.
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Analiza spójnoci zapisów jest kluczowym parametrem umo'liwiajcym
przeanalizowanie trwaoci projektu. W tabeli nr 1 przedstawiono uproszczony
kwestionariuszdoanalizyspójnocizapisówwujciutrwaociprojektu.
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Przykadowe przedstawienie problemów, dziaa , celu
i terminu osignicia
Przykadoweprzedstawienieproblemów,dziaa
,celuiterminuosignicia
oraz osób odpowiedzialnych za realizacj dziaa 
orazosóbodpowiedzialnychzarealizacjdziaa

Problem
Problem

Dziaanie
Dziaanie

&el projektu
Celprojektu

Termin
Termin

Brak infrastruktury
Brakinfrastruktury
technicznej , w tym
technicznej,wtym
tak'e ochrony
tak'eochrony
rodowiska, która
rodowiska,która
mo'e przyczyni* si
mo'eprzyczyni*sido
do dugookresowej
dugookresowej
stabilnoci wzrostu
stabilnociwzrostu
gospodarczego w
gospodarczego
obszarze aglomeracji X
wobszarzeaglomeracji
X

Budowa
Budowa
infrastruktury
infrastruktury
technicznej, która
technicznej,która
przyczynia si do
przyczyniasido
ochrony rodowiska
ochronyrodowiska

Termin
Termin
analizowanej
analizowanej
trwaoci
trwaoci
projektu
projektu

#iespenianie przez
Niespenianieprzez
aglomeracj X
aglomeracjXwymogu
wymogu posiadania
posiadaniaoczyszczalni
oczyszczalni cieków
ciekówzgodnie
zgodnie z wymogami
zwymogami
dyrektywy ady
dyrektywyRady
91/271/=WG w
91/271/EWG
sprawie oczyszczania
wsprawieoczyszczania
cieków komunalnych
ciekówkomunalnych
Brak oczyszczalni
Brakoczyszczalni
cieków w miecie X
ciekówwmiecieX

>unkcjonowanie
Funkcjonowanie
oczyszczalni
oczyszczalnicieków
cieków
waglomeracjiX
w aglomeracji
zgodniez
X zgodnie
zwymogami
z wymogami
dyrektywyRady
dyrektywy ady
91/271/EWG
91/271/=WG

Stworzenie
Stworzenie
infrastruktury
infrastruktury
technicznej , w tym
technicznej,wtym
tak'e ochrony
tak'eochrony
rodowiska, która
rodowiska,która
mo'e przyczyni* si
mo'eprzyczyni*sido
do dugookresowej
dugookresowej
stabilnoci wzrostu
stabilnociwzrostu
gospodarczego w
gospodarczego
obszarze aglomeracji X
wobszarzeaglomeracji
X
Spenienie przez
Spenienieprzez
aglomeracj X
aglomeracjX
wymogów posiadania
wymogówposiadania
oczyszczalni cieków
oczyszczalnicieków
zgodnie z wymogami
zgodniezwymogami
dyrektywy ady
dyrektywyRady
91/271/=WG w sprawie
91/271/EWG
oczyszczania cieków
wsprawieoczyszczania
komunalnych
ciekówkomunalnych
Wska+nik
Wska+nik
Wybudowanie
Wybudowanie
oczyszczalni cieków
oczyszczalniciekóww
w miecie X
miecieX

Brakkolektora
Brak kolektora
adekwatnegodo
adekwatnego do
potrzeboczyszczalni
potrzeb oczyszczalni

Opracowanie
pracowanie
specyfikacji
specyfikacji
technicznej
technicznej

Wypracowanie
Wypracowanie
produktu:
produktu:
oczyszczalnia
oczyszczalnia
cieków (efekt
cieków(efekt
poprawnego
poprawnego
i spójnego
ispójnego
przeprowadzenia
przeprowadzenia
dziaa 
dziaa
przewidzianych
przewidzianych
w harmonogramie)
wharmonogramie)

Posiadaniekolektora
Posiadanie kolektora
adekwatnegodo
adekwatnego do
potrzeboczyszczalni
potrzeb oczyszczalni

Termin
Termin
zako czenia
zako
czenia
projektu
projektu

soba
Osoba
odpowiedzialna
odpowiedzialna
soba monitorujca
Osoba
trwao* projektu
monitorujca
w aglomeracji X
trwao*projektuw
aglomeracjiX

Termin
Termin
zako czenia
czenia
zako
projektu
projektu

soba
Osobawskazana
wskazana przez
przez
Wnioskodawc,
Wnioskodawc,
odpowiedzialna
odpowiedzialnaza
za poprawne
poprawne
funkcjonowanie
funkcjonowanie
oczyszczalni cieków
oczyszczalni
w aglomeracji X
ciekóww
aglomeracjiX
soba wykazana
Osobawykazana
jako nadzorujca
jakonadzorujca
projekt
projekt

Terminzgodny
Termin zgodny
zharmonogra
z harmonogramemprac
mem prac

Osobawykazana
soba wykazana
jakonadzorujca
jako nadzorujca
zakupkolektora
zakup kolektora

Penalistadziaa
Pena lista dziaa 
znajdujcasi
znajdujca si
wharmonogramie
w harmonogramie

ródo:
ródo:



Tabela
1.
Tabela1.

ROZDZIA
ROZDZIA 1
1

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

opracowaniewasne.
opracowanie
wasne.


Podsumowujckwestiezwizanezzale'nociamipomidzyproblemamiicelamiw
ramachprojektu,nale'yzwróci*uwagnanastpujcekwestie:



drzewoproblemówidrzewocelówmaukadhierarchiczny;
cel  jest lustrzanym odbiciem problemu na tym samym poziomie drzewa
celów.


Rozpoczcie prac nad projektem w znaczcym stopniu uzale'nione jest
od warunków brzegowych realizacji projektu. Poni'ej przedstawiono zestawienie
przykadowego zestawienia pyta  kluczowych w perspektywie warunków
napocztkuinako cuprojektu.
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ROZDZIA 11
ROZDZIA

Tabela2.
Tabela
2.

Zestawienie
pyta kluczowych
 kluczowych
w perspektywie
warunków
 na pocztku
Zestawienie pyta
w perspektywie
warunków
na pocztku
i na ko cuprojektu
cu projektu
inako

Zakres pytania
Zakrespytania

&zy opisana technologia mo'e
funkcjonowa* w du'szym okresie
czasu?
Czy opisana technologia mo'e
funkcjonowa* w du'szym okresie
czasu?

Jakie s koszty utrzymania
inwestycji po jej zako czeniu?
Jakieskosztyutrzymaniainwestycji
pojejzako czeniu?

Analiza warunków
Analizawarunków
Brzegowych (T0)

Ko cowych (Tk)

Brzegowych(T0)
&zy beneficjent posiada potencja
i zasoby umo'liwiajce wdro'enie
technologii?
Wykonalno*
Czy
beneficjent
posiada potencja
technologiczna
– warunekwdro'enie
wstpny
izasoby
umo'liwiajce

Ko cowych(Tk)
&zy zakupiona technologia bdzie
funkcjonowaa w wymaganym
okresie
trwaocitechnologia
projektu (czybdzie
bd
Czy
zakupiona
dostpne czci zamienne,
bdzie
funkcjonowaa
w wymaganym
speniaatrwaoci
przepisyprojektu
bezpiecze
stwa,
okresie
(czy
bd
bdzie dostosowana
do lokalnych
dostpne
czci zamienne,
bdzie
zasobów
i
mo'liwoci)?
Trwao*
speniaa przepisy bezpiecze stwa,
technologii
bdzie
dostosowana do lokalnych
zasobów i mo'liwoci)? Trwao*
Jakie dziaania zostan podjte po
technologii
zako czeniu projektu, aby zapewni*
Jakie
dziaania zostan podjte po
jego trwao*?
zako czeniu projektu, aby zapewni*
jegotrwao*?
&zy efektywno* zaplanowanych
rezultatów
umo'liwiazaplanowanych
zachowanie
Czy
efektywno*
trwaoci projektu
po zako
czeniu
rezultatów
umo'liwia
zachowanie
dofinansowania
ze rodków
trwaoci
projektu
po zako czeniu
zewntrznych?
dofinansowania
ze
rodków

technologii?
Wykonalno*
technologiczna–warunekwstpny

&zy projekt jest wykonalny
pod
ekonomicznym
Czy wzgldem
projekt jest
wykonalny pod
iwzgldem
finansowym?
ekonomicznym

&zy zasoby instytucji zarzdzajcej
inwestycj s wystarczajce do
Czy
zasobyinwestycji
instytucji po
zarzdzajcej
utrzymania
jej
inwestycj
zako czeniu?s wystarczajce do
utrzymania inwestycji po jej
zako
czeniu?
&zy zasoby
finansowe instytucji
zarzdzajcej
Czy
zasoby inwestycj
finansowe instytucji
s wystarczajce do
jej realizacji? s
zarzdzajcej
inwestycj

ifinansowym?

wystarczajcedojejrealizacji?

&zy zostay uwzgldnione
Czy
zostay
uwzgldnione
zagadnienia
spoeczno-kulturowe?
zagadnieniaspoeczno kulturowe?

&zy organizacja zna kwestie
Czy
organizacja
zna kwestie
zwizane
z zagadnieniami
zwizanezzagadnieniamispoeczno
spoeczno- kulturowymi (potrzeby 
kulturowymi
(potrzeby
grupy
grupy docelowej, zasady równoci
docelowej,
szans itd.)? zasady równoci szans
itd.)?

ródo:

ródo:

opracowanie wasne.

zewntrznych?
Jakie dziaania zostay przewidziane
Jakie
dziaania
przewidziane
w projekcie,
abyzostay
potrzeby
wprojekcie,abypotrzebywszystkich
wszystkich grup odbiorców zostay
grupodbiorcówzostayspenione?
spenione?

opracowaniewasne.



1.4. Analiza
Analizawska
wska nikówprojektowych
ników projektowych
Rol wska+ników w projekcie jest okrelenie mierzalnych produktów i rezultatów,
których osigniciu ma su'y* realizacja projektu i dziki osigniciu których
zostaniezrealizowanycelprojektu.

Celowe wydaje si zaakcentowanie nastpujcych zagadnie  zwizanych
zkonstrukcjwska+nika:
ródo danych
danych – przy konstrukcji wska+nika konieczne jest zdefiniowanie

ródo
+ródadanych,su'cychweryfikacjijegowysokoci,


dynamika – aby zmierzy* stopie  osignicia zakadanych celów,
dynamika
konieczne jest wskazanie zmiany osignitej dziki interwencji projektu
(konieczne jest okrelenie wartoci wska+nika przed i po zako czeniu
projektu),



dywersyfikacja – do poszczególnych poziomów projektu (produkt,
dywersyfikacja
rezultat) musz by* przypisane odpowiednie wska+niki uwzgldniajce
specyfikprojektu.


Istotn kwesti jest równie' analiza kosztochonnoci pomiaru wska+nika. róda
danychobejmujnastpujcerodzajedokumentów:
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danewewntrznejednostki(wtymaktaadministracyjne),



raportyorazdokumentacjatechniczna,



standardowebadaniaiogólniedostpnestatystyki,



zlecanebadaniaianalizyodnoszcesidoprojektu,



szeroko zakrojone badania ukierunkowane na beneficjentów i grupy
doceloweprojektu.

Decyzja o wyborze +róda danych zwizana jest nie tylko z efektywnoci
dokonanegopomiaru,alerównie'zkosztochonnociprocesupozyskaniaianalizy
danych.


ª


ROZDZIA
ROZDZIA 1
1

Podrcznikzarzdzaniaprojekteminfrastrukturalnym

Przykadpraktyczny
Wska nik:
Liczbaosóbpozytywnieoceniajcychwykonaninwestycj
Propozycjanr1:
ród o danych: wywiad telefoniczny wród mieszkaców
regionu–zleceniezewntrzne.
Propozycjanr2:
ród o danych: rejestr przes anych pozytywnych opinii 
prowadzonyprzezbeneficjenta.
Propozycjanr3:
ród o danych: wyniki anonimowej sondy  zamieszczonej na
stronieinternetowejprojektuprzezbeneficjenta


Wybór wska+nika nierozerwalnie wi'e si z decyzj o +ródle danych, su'cych
ustaleniu
stopnia
osignicia
zakadanego
poziomu
wska+nika.
ródapozaprojektempowinnyby*przeanalizowanepodwzgldemnastpujcych
parametrów:
x

dostpnocidanych,
niezawodnoci,

x

adekwatnocidopotrzebprojektu,



x
x

zakresupracy,

x

kosztówgromadzeniainformacji.

Efektem analizy powy'szych parametrów jest decyzja dotyczca wyboru
wska+ników, w tym wykluczenie wska+ników, dla których odpowiednie +róda
weryfikacji nie zostay zidentyfikowane. Wska+niki nieadekwatne do potrzeb
projektu (w ujciu kosztów  i stopnia zo'onoci) powinny zosta* zastpione
wska+nikamiprostszymiita szymi.
Tabela
róde
danych
dla
osóbpozytywnie
pozytywnieoceniajcych
oceniajcych
Tabela
3. 3. Parametry
Parametry
róde
danych
dlawska
wskanika
nikaliczba
liczba osób
wykonaninwestycj
wykonan inwestycj
ródo danych
ródodanych

Dostpno*danych
Dostpno*
danych

Rejestrprzesanych
Rejestr przesanych
pozytywnychopinii
pozytywnych opinii
prowadzonyprzez
prowadzony przez
beneficjenta
beneficjenta

Kwestionariusz
 rozmowy
Kwestionariusz
rozmowy Pozytywna
Pozytywna opinia opinia
telefonicznej
podpisana
przez
okrelon
telefonicznej
podpisana
przez
okrelon
osob/jednostk
osob/jednostk
Wiarygodno*
Wynik
badania Wynik
badania
Wiarygodno*
Wynik badania
Wynik badania
potwierdzony
przez stron potwierdzony
przez rejestr
potwierdzony przez stron pozytywnychopinii
potwierdzony przez rejestr
trzeci
trzeci
pozytywnych opinii
Du'a. Reprezentatywno* Maa.
Brak
Adekwatno*
reprezentatywnoci. May
mierzonej cechy w uzyskanejopinii
ujciu
zao'e 
Adekwatno*
mierzonej
Du'a. eprezentatywno* zasigbadania
Maa. Brak
projektu
cechy
w ujciu zao'e
uzyskanej opinii
reprezentatywnoci.
projektu
May zasig badania
pracochonno*/czas
Wybórfirmyzewntrznej
Zebranieiprzeanalizowanie
trwaniabadania
opinii
pracochonno*/czas
Wybór firmy zewntrznej
!ebranie
Kosztochonno*
Zlecenie  zewntrzne, na W i przeanalizowanie
ramach
etatu
trwania
badania
opinii
badaniaijegoanalizy
podstawie
dodatkowej delegowanegopracownika
Kosztochonno* badania kalkulacji
!lecenie zewntrzne,
W ramach etatu
LUB
i jego analizy
na podstawie dodatkowej
delegowanego pracownika
W lub ramach
zlecenia
kalkulacji
zewntrznego
W ramach zlecenia
zewntrznego



Anonimowasonda
Anonimowa sonda
Pozytywna
opinia
Pozytywna
opiniazgoszona
przez
anonimowego
zgoszona przez
internaut
anonimowego internaut
Wynikbadaniapotwierdzony
Wynik
badania
przez
 rejestr
elektroniczny
potwierdzony przez
powizanyzestronawww
rejestr elektroniczny
rednia.
powizanyDu'y
ze stronazasig
www
badania. Brak kontroli nad
reprezentatywnoci
rednia. Du'y zasig
badania. Brak kontroli nad
reprezentatywnoci
Opracowanie
sondy na
stronwww
pracowanie sondy
Kosztopracowaniasondy
na stron www

Koszt opracowania sondy
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Waciwo
Waciwo

Wywiadtelefoniczny
Wywiad telefoniczny
wródmieszka
cówców
wród mieszka
regionu
regionu
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Istotne jest rozró'nienie wystpujcych w projekcie wska+ników na wska+niki
produktuorazwska+nikirezultatu.Najprociejmo'najeinterpretowa*jako:
Wska+nik produktu – powstay w trakcie realizacji projektu, bdcy elementem
dziaa wprojekcie,np.zatrudnieniepracownikówdorealizacjiprojektu.
Wska+nik rezultatu – powstay na skutek realizacji projektu, po jego zako czeniu,
bdcy elementem powstaym w efekcie zrealizowanego dziaania, np. miejsca
pracypowstaenaskutekzrealizowaniaprojektubudowyoczyszczalni.
Przykad:
Wprzypadkubudowyoczyszczalnicieków



Wska+nikproduktu–wybudowanaoczyszczalnia
Wska+nikrezultatu–zmniejszeniezanieczyszczeniawódgruntowych

Obatypywska+nikówpowinnyby*mierzalneiweryfikowalne.




Tworzenieharmonogramuprojektu
1.5. Tworzenie
harmonogramu projektu
Praca nad harmonogramem odzwierciedla wszystkie decyzje, zwizane
zczynnociamiwramachprojektu.



Forma harmonogramu jest metod zobrazowania czynnoci projektu,
umo'liwiajcidentyfikacj logiki projektui zale'noci, które wystpuj pomidzy
poszczególnymidziaaniami.
Harmonogram stanowi baz do przydzielenia odpowiedzialnoci za uko czenie
ka'degodziaania.Jestonrównie'podstawdoanalizypoziomuwymaganychdo
projektuzasobóworazdoopracowaniaharmonogramuwydatków.
Omawiany na potrzeby niniejszej publikacji przykad jest prezentowany w formie
uproszczonej. Niemniej jednak zaprezentowan tabel mo'na zmodyfikowa*
wstopniu speniajcym wymagania wielozadaniowych projektów (poni'szy
przykadpowstawoparciuorysunek5).

Uwaga:

wtabeliponiejprzedstawionoprzyk adowe,wybraneetapyrealizacji
projektu. Celem prezentacji jest pokazanie sekwencji prac w ujciu
zalenoci pomidzy problemem, celem realizowanych dzia a
aharmonogramem i zasobami ludzkimi zaangaowanymi do prac
wramachprojektu.

Abywypeni*poni'sztabelkoniecznejestokreleniestatusu,podjtychwczasie
pracplanistycznych,decyzji.
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Tabela4.
Tabela 4.
Problem

Sekwencja prac w ujciu zale noci pomidzy problemem, celem
aharmonogramemizasobamiludzkimizaanga owanymiwprojekt.
Sekwencja prac w ujciu zale noci pomidzy problemem, celem
a harmonogramem i zasobami ludzkimi zaanga owanymi w projekt

Problem

Brakzrealizowanychprac
Brak zrealizowanych prac budowlanych
budowlanych(problem5.1)
(problem 5.1)

Dziaanie

Cel

Termin

Dziaanie

Cel

Termin

Okrelenie

Wykonanie
Wykonanie prac
prac
budowlanych
budowlanych

krelenie
zakresuprac
zakresu prac



Brak sprztu adekwatnego do realizacji
inwestycji (problem 5.2)

!akup sprztu
zgodnie
Zakup
z wynikami
sprztu
przetargu

Brak planu przetargów w ramach projektu
(problem 5.3)

krelenie
zwynikami
planu
przetargu
przetargów

Braksprztuadekwatnegodo
realizacjiinwestycji(problem5.2)

zgodnie

Brakplanuprzetargówwramach
projektu(problem5.3)
Brak studium wykonalnoci (problem 5.4)

Brakstudiumwykonalnoci(problem
5.4)

Okrelenie
planu
przetargów

krelenie

zakresu
prac
Wybór
Okrelenie
wykonawcy
pracowanie
zakresuprac
studium
Wybór
wykonalnoci

wykonawcy

!akup sprztu
Zakup
sprztu


pracowanie
planu
przetargów

Opracowanie
planu
przetargów
pracowanie

studium

odpowiedzialna

K32012

vacat

K3 2012

vacat

K4 2012

Kierownik dziau
zakupów

K42012

Kierownikdziau
zakupów

K2 2010

Kierownik dziau
zakupów lub
inna osoba
Kierownikdziau
odpowiedzialna
zakupówlub
za P!P

K22010

K1 2010

wykonalnoci

Opracowanie
studium
wykonalnoci

Osoba
Osoba
odpowiedzialna

K12010
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innaosoba
Przedstawiciel
odpowiedzialna
podwykonawcy
zaPZP
Przedstawiciel
podwykonawcy



Opracowanie
studium
wykonalnoci


Powy'sze zestawienie informacji w kolumnie „osoba odpowiedzialna” mo'e by*
podstawdookrelaniawielkocizespou,czyzasadrekrutacji.




Powy'sze zestawienie informacji w kolumnie „termin” mo'e by* podstaw
dowykonaniawykresuGanita:




1.6. Otoczenie
regulacyjne projektu
Otoczenieregulacyjneprojektu



funkcjonowania
dokumentami,
UE i innymi
obowizujcym
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Otoczenie regulacyjne projektu identyfikuje legislacyjny obszar
projektu. Znajomo* zale'noci pomidzy poszczególnymi
wytycznymi, polskimi aktami prawnymi, rozporzdzeniami
dokumentami zapewnia zachowanie spójnoci projektu z
systememlegislacyjnym.
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Wykorzystujc schematyczne ujcie projektu, poni'ej przedstawiono uproszczone
zale'nocipomidzyprojektemaotoczeniemlegislacyjnym.

Dokumenty UE zwizane z realizacj projektów dofinansowanych ze rodków
UE

Dokumenty polskie zwizane z wdra'aniem Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko

Dokumenty zwizane z kosztami kwalifikowanymi dziaania oraz zasadami
aplikowania i rozliczania projektów w ramach POIS

Dokumenty regulujce
funkcjonowanie jednostki









T0
T0

TTkk

Rysunek9.

Projektznao onymsystememaktówprawnych

ródo:

opracowaniewasnenapodstawiedanychzawartychwdokumentachprogramowych.


;iteratura do rozdziau
Literaturadorozdziau
Dokumenty UE zwizane realizacj projektów dofinansowanych ze rodków UE
DokumentyUEzwizanerealizacjprojektówdofinansowanychzerodkówUE
Publikacje
Publikacje



Information and Guidelines on Aid Delivery Methods, including PCM,
Sector Approaches
and Budget AID
Sector
Approaches
and
Budget
AID
(www.europa.eu.int/comm/eutopeaid/gsm/index_en.htm)

Aktyprawne
Akty
prawne





rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajce przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz
FunduszuSpójnociiuchylajcerozporzdzenie(WE)nr1260/1999 1,
rozporzdzenie(WE)nr1080/2006ParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia
5lipca2006r.wsprawieEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego
iuchylajcerozporzdzenie(WE)nr1783/1999 2,
rozporzdzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajce Fundusz Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE)
1164/94 3,
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Dz.Urz.UEL210z31.07.2006,zpó+n.zm.
Dz.Urz.UEL210z31.07.2006,zpó+n.zm
Dz.Urz.UEL210z31.07.2006



rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajce szczegóowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego
oraz Funduszu Spójnoci oraz rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
RozwojuRegionalnego 4,
 dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny wpywu wywieranego przez niektóre przedsiwzicia publiczne
iprywatnenarodowisko
Wybrane
pozostae dokumenty
Wybranepozostaedokumenty




Komunikat wyjaniajcy Komisji Europejskiej dotyczcy prawa
wspólnotowegoobowizujcegowdziedzinieudzielaniazamówie ,które
nieslubsjedynieczciowoobjtedyrektywamiwsprawiezamówie 
publicznych,
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie krajowej pomocy regionalnej
nalata2007 2013,
Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy pa stwa na ochron
rodowiska.


Dokumentypolskiezwizanezwdra
aniemPOI
Dokumenty
polskie zwizane z wdra aniem
PO I
Wybrane
publikacje polskie
Wybranepublikacjepolskie
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 wspierajce wzrost
gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójnoci), dokument
przyjtyprzezRadMinistrówwdniu29listopada2006r.
 Podrcznik Zarzdzania Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki
i Pracy, Maj 2004 (http://www.equal.gov.pl/NR/rdonlyres/3A81D042
E1A4 42A6 8A31 6D587DDCB8D9/0/equal_podr_zarz_cykl.pdf),
 Podrcznik Zarzdzania Projektami Mikkimi, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,2006,
 Vademecum Beneficjenta du'ego projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Warszawa, sierpie  2009 r.,
Wersja1.0.
 Podrcznik Wdra'ania – Przewodnik po Programie Operacyjnym
Infrastrukturairodowisko,Wersja1.0,Warszawa,pa+dziernik2009r.
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ustawaz6grudnia2006r.ozasadachprowadzeniapolitykirozwoju(tekst
jednolity–Dz.U.z2009r.Nr84,poz.712).
ustawazdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249,
poz.2104zpó+n.zm.),
ustawazdn.dnia29stycznia2004r.Prawozamówie publicznych(tekst
jednolity Dz.U.z2007r.Nr223,poz.1655),
ustawaz27kwietnia2001r.Prawoochronyrodowiska
(tekstjednolity Dz.U.2008Nr25poz.150zpó+n.zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postpowania
administracyjnego,
RozporzdzenieMinistraRozwojuRegionalnegozdnia7wrzenia2007r.
wsprawiewydatkówzwizanychzrealizacjprogramówoperacyjnych,
Ustawazdnia29wrzenia1994r.orachunkowoci,
Rozporzdzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
rodzajów przedsiwzi* mogcych znaczco oddziaywa* na rodowisko
oraz szczegóowych uwarunkowa  zwizanych z kwalifikowaniem
przedsiwziciadosporzdzeniaraportuoddziaywanianarodowisko,


4



Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006.
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Polskieaktyprawne
Polskie
akty prawne
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Wybrane pozostae dokumenty
Wybranepozostaedokumenty



Wykaz dokumentów strategicznych w ramach sektora rodowiska
http://www.nfosigw.gov.pl/site/images/lista_dokumentow_strategicznyc
h_MRR.pdf

Dokumenty
Dokumenty zwizane
zwizane z
z kosztami
kosztami kwalifikowanymi
kwalifikowanymi dziaania
dziaania oraz
oraz zasadami
zasadami
aplikowaniairozliczaniaprojektówwramachPOIi
aplikowania i rozliczania projektów w ramach PO Ii
 NarodoweStrategiczneRamyOdniesienia2007 2013Wytycznewzakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastrukturairodowisko.
Dokumenty regulujce funkcjonowanie jednostki
Dokumentyregulujcefunkcjonowaniejednostki
Wybrane polskie akty prawne
Wybranepolskieaktyprawne
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ustawazdnia29stycznia2004r.Prawozamówie publicznych,



ustawazdnia29wrzenia1994r.orachunkowoci



ustawazdnia11marca2004r.opodatkuodtowarówiusug,



ustawazdnia7lipca1994r.Prawobudowlane,



rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
wykonanianiektórychprzepisówustawyopodatkuodtowarówiusug,



ustawazdnia21sierpnia1997r.ogospodarcenieruchomociami,



ustawazdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody,



ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
izbiorowymodprowadzaniucieków,



ustawazdnia27kwietnia2001r.Prawoochronyrodowiska.

