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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Głównymi problemami obszaru wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 (Program) są
przede wszystkim słabszy rozwój gospodarczy regionu w skali całego kraju, niedostateczna ochrona środowiska, słabo
rozwinięta sieć transportu, niedostateczna przepustowość przejść granicznych oraz niewykorzystywanie potencjału
różnorodności kulturowej obszaru programu. Słaby rozwój sieci transportowych i systemów komunikacyjnych, a także
niewydolne przejścia graniczne przyczyniają się do ograniczenia dostępności regionu, zakłócają ruch tranzytowy, a w
konsekwencji obniżają jakość życia mieszkańców oraz wpływają na atrakcyjność obszaru zarówno dla inwestorów jak i
turystów.
Program stanowi kontynuację Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i
Partnerstwa Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 (LPR). Dzięki działaniom podjętym do tej pory w ramach Programu LPR
udało się zintensyfikować współpracę pomiędzy miastami partnerskimi, skutecznie pokonywano wspólne wyzwania i
rozwiązywano wspólne problemy o charakterze transgranicznym, m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, ulepszenia
infrastruktury, czy bezpieczeństwa. W perspektywie 2014-2020 należy kontynuować podjęte działania, ponieważ
wspólne inicjatywy transgraniczne odgrywają ważną rolę w budowaniu dobrych stosunków sąsiedzkich między
mieszkańcami obszarów przygranicznych, zapewniają możliwość poznania sąsiadów mieszkających po drugiej stronie
granicy i zwiększają wzajemne zrozumienie.
Problemy zostały zidentyfikowane na podstawie „Ekspertyzy dotyczącej Programu Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa Polska-Rosja w okresie 2014-2020” wykonanej przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i
Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego.
Realizacja Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 (Program) ma na celu budowę i rozwój
współpracy transgranicznej oraz dobrosąsiedzkich relacji w przygranicznym obszarze Polski i Federacji Rosyjskiej.
Współpraca w ramach Programu odbywać się będzie poprzez realizację wspólnych projektów, przyczyniających się do
rozwoju i integracji obszarów przygranicznych a w konsekwencji prowadzących do poprawy warunków życia na tych
obszarach.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Budżet Programu stanowią środki UE, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w łącznej kwocie 41,3 mln EUR oraz wkład Federacji Rosyjskiej w wysokości
20,6 mln EUR. Środki finansowe Federacji Rosyjskiej wydatkowane będą wyłącznie na terytorium Rosji.
Projekty realizowane będą w ramach 4 celów tematycznych:


Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (cel tematyczny 3);



Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja (cel tematyczny 6);



Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów
komunikacyjnych (cel tematyczny 7);



Wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami (cel
1

tematyczny 10).
W każdym projekcie musi uczestniczyć przynajmniej jeden beneficjent z Polski oraz z jeden Federacji Rosyjskiej.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Programu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych projektu (wymagany
wkład własny na poziomie projektu wynosi min. 10% wydatków kwalifikowalnych).
Wsparcie otrzymają projekty wyłonione w drodze konkursów oraz pozakonkursowe duże projekty infrastrukturalne (tj.
projekty zawierające komponent infrastrukturalny w wysokości co najmniej 2,5 mln EUR), których indykatywna lista
została wpisana do Programu. Zgodnie z regulacjami UE, na duże projekty infrastrukturalne można przeznaczyć
maksymalnie 30% alokacji UE na Program, tj. 12,4 mln EUR.
Projekty realizowane będą na obszarze wsparcia Programu, składającego się z obszaru głównego (po stronie polskiej
podregiony: gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki, suwalski, po stronie rosyjskiej: obwód
kaliningradzki), obszaru przyległego (wyłącznie po stronie polskiej – podregiony słupski i białostocki). Na projekty na
obszarze przyległym może zostać wydatkowane maksymalnie 10% alokacji UE na Program.
Dodatkowo, w celu umożliwienia realizacji dużych projektów infrastrukturalnych wpisujących się odpowiednio w cel
tematyczny 7 i 10, Warszawa i Moskwa zostały włączone do obszaru wsparcia Programu jako główne centra społeczne,
gospodarcze i kulturowe.
Oczekiwanym rezultatem wprowadzonej w życie regulacji jest przyjęcie Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020 dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie programu, uruchomienie pierwszych naborów i wybór
beneficjentów. Program jest opóźniony względem obecnej perspektywy, dlatego istotnym jest sprawne przyjęcie Programu i
jego uruchomienie.
Jednym z warunków zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską jest wyrażenie przez Polskę zgody na udział w
Programie. Rekomendowaną formą takiego aktu jest uchwała Rady Ministrów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Program Polska – Rosja 2014 - 2020 stanowi jeden z kilkunastu programów współpracy transgranicznej Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa realizowanych przez kraje członkowskie UE na zewnętrznych granicach lądowych i morskich,
zgodnie z Dokumentem Programowym dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020),
przyjętym Decyzją KE nr C(2014) 7172 z 8 października 2014 r.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki Samorządu
Terytorialnego
Państwowe Jednostki
Budżetowe
Organizacje
pozarządowe/Jednostki
spoza sektora finansów
publicznych

Wielkość
30
12

Źródło danych
Szacunek na podstawie
statystyk z Programu na lata
2007-2013

8

Oddziaływanie
Udział w charakterze
beneficjentów
wiodących/beneficjentów w
projektach realizowanych ze
środków Programu

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje publiczne projektu Programu prowadzone były przez 35 dni w okresie od 6 maja do 10 czerwca 2016 r.
Projekt Programu został skierowany do konsultacji publicznych z uwagi na art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania
programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Program powinien
zawierać krótki opis etapów przygotowywania programu z uwzględnieniem informacji na temat konsultacji i działań
podjętych w celu zaangażowania krajów uczestniczących oraz innych zainteresowanych stron w przygotowywanie
programu.
Tryb konsultacji publicznych projektu Programu został ustalony przez Wspólną Grupę Roboczą ds. przygotowania
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Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (WGR), w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji
szczebla centralnego i regionalnego oraz partnerzy społeczno-gospodarczy z obydwu krajów.
Konsultacje prowadzone były za pomocą formularzy on-line do zgłaszania uwag w języku polskim oraz w języku rosyjskim.
Ogłoszenie o konsultacjach publicznych zostało zamieszczone na stronach internetowych:


Ministerstwa Rozwoju MR: www.mr.gov.pl;



Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013: www.lt-pl-ru.eu;



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: www.pomorskie.eu;



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.wrota.warmia.mazury.pl;



Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www. wrotapodlasia.pl.

Konsultacje publiczne projektu Programu miały na celu zebranie opinii i uwag na temat proponowanych kierunków
wsparcia. W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani przyszłą współpracą pomiędzy Polską a Rosją,
ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych,
administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Zakres interwencji planowany w Programie
podlegał także konsultacjom wewnętrznym z komórkami organizacyjnymi MR.
W konsultacjach łącznie zgłoszono 41 uwag.
Najważniejsze zgłoszone uwagi dotyczyły następujących zagadnień:


geograficzne kryteria kwalifikacji – postulat ograniczenia kwoty, jaka może być wydana w ramach Programu
na działania poza obszarem wsparcia do 5%;



potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe – postulat uszczegółowienia opisu potencjalnych beneficjentów w
odniesieniu do organów administracji rządowej;



cele tematyczne, priorytety – propozycje dodania priorytetu dot. zwiększenia efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej oraz gospodarki niskoemisyjnej;



wskaźniki – postulaty dodania wskaźników w priorytecie 2;



analiza społeczno-ekonomiczna – propozycja uzupełnienia informacji szczegółowych dot. małego ruchu
granicznego, wiodących ośrodków naukowych zlokalizowanych i wiodących ośrodków miejskich w obszarze
wsparcia;



indykatywna lista dużych projektów infrastrukturalnych – postulaty modyfikacji listy;



wdrażanie programu – propozycje dot. korekty schematów prezentujących instytucje zaangażowane we wdrażanie
programu, doprecyzowania zadań instytucji programowych oraz wprowadzenia odwołań do regulacji porozumienia
finansowego z Federacją Rosyjską;



finanse programu – zgłoszenie nowego podziału wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej pomiędzy cele
tematyczne programu;

Ponadto wpłynęły uwagi dotyczące ujednolicenia używanej w tekście terminologii oraz uwagi redakcyjne i porządkowe.
W wyniku rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach konsultacji publicznych projektu Programu, w całości uwzględniono
66% uwag, a 12% uwag uwzględniono częściowo. 22% uwag nie uwzględniono.
Ponadto, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie (ustawa OOŚ) przeprowadzono konsultacje projektu Prognozy oddziaływania na środowisko (Prognoza).
Prognoza została poddana konsultacjom publicznym po stronie polskiej i rosyjskiej w terminie 06.05.2016 r. - 05.06.2016 r.
Równolegle Ministerstwo Rozwoju prowadziło konsultacje Prognozy z właściwymi organami po stronie polskiej. W
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wyniku ww. konsultacji uwagi do projektu Prognozy zgłosił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Generalny Inspektor
Sanitarny nie zgłosił uwag. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z 2016 r.)
2016

2017

2018

Dochody ogółem

0,00

0,00

3,78

11,07

14,76

18,45

budżet państwa

0,00

0,00

1,09

3,16

4,22

JST

0,00

0,00

2,69

7,91

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0,00

0,00

0,00

Wydatki ogółem

0,00

0,00

budżet państwa

0,00

JST

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

18,45

7,38

0,00

0,00

0,00

Łącznie
(0-10)
73,89

5,27

5,27

2,11

0,00

0,00

0,00

21,12

10,54

13,18

13,18

5,27

0,00

0,00

0,00

52,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

12,30

16,40

20,50

20,50

8,20

0,00

0,00

0,00

82,10

0,00

1,20

3,51

4,69

5,86

5,86

2,34

0,00

0,00

0,00

23,46

0,00

0,00

3,00

8,79

11,71

14,64

14,64

5,86

0,00

0,00

0,00

58,64

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo ogółem

0,00

0,00

-0,42

-1,23

-1,64

-2,05

-2,05

-0,82

0,00

0,00

0,00

-8,21

budżet państwa

0,00

0,00

-0,11

-0,35

-0,47

-0,59

-0,59

-0,23

0,00

0,00

0,00

-2,34

JST

0,00

0,00

-0,31

-0,88

-1,17

-1,46

-1,46

-0,59

0,00

0,00

0,00

-5,87

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wkład własny beneficjentów wiodących/beneficjentów projektów będących państwowymi
jednostkami budżetowymi jest przez nich planowany w ich częściach budżetu (częściach
dysponentów).
Wkład własny beneficjentów wiodących/beneficjentów projektów będących JST jest
planowany w budżetach JST.

Przyjęte założenia – w oparciu o doświadczenia Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013:

Źródła finansowania

Na 60 projektów w 31 beneficjentem wiodącym była instytucja polska. Podzielono je na trzy
kategorie beneficjentów – budżet państwa 8 (26%), JST 18 (58%) oraz pozostałe jednostki 5
(16%). Kwotę dofinansowania (41 305 234,00 EUR) podzielono na projekty regularne
(24 783 141,00 EUR), pomoc techniczną (4 130 523,00 EUR) oraz duże projekty
infrastrukturalne (DPI, maks. 12 391 570,00 EUR).
Na podstawie poprzedniej perspektywy założono, że:
1. Strona polska otrzyma ok. 65% środków (16 109 041,65 EUR) oraz 50% środków na DPI-y
(6 195 785,00 EUR), razem dla strony polskiej 22 304 826,65 EUR~22,30 mln EUR.
2. Szacowana liczba projektów w nowej perspektywie to 25 w tym: JST 15 (58%), jednostki
budżetu państwa 6 (26%), jednostki spoza sektora finansów publicznych 4 (15%).
3. Szacowna liczba beneficjentów to: JST 30 (60%), jednostki budżetu państwa 12 (24%),
jednostki spoza sektora finansów publicznych 8 (16%).
Następnie obliczono szacowaną kwotę przypadającą na poszczególne kategorie polskich
beneficjentów (w mln EUR): JST 13,38, jednostki budżetu państwa 5,35 (łącznie dla sektora
finansów publicznych 18,73) jednostki spoza sektora finansów publicznych 3,57, co razem daje
przybliżoną kwotę przewidzianą dla strony polskiej tj. 22,30 mln EUR.
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Obliczono także, jaką część szacowanej liczby beneficjentów polskich (sektor finansów
publicznych) będą stanowić JST – podzielono szacowaną ich liczbę 30 przez sumę jednostek
sektora finansów publicznych 42 – co dało wynik 0,71, natomiast dla budżetu otrzymano
wartość 0,29.
Kolejnym krokiem było obliczenie dochodów i wydatków w perspektywie 10-letniej (20162026) od wejścia w życie regulacji. Płatności w Programie są realizowane w EUR, więc
początkowo wyliczono wydatki i dochody budżetu w EUR następnie przeliczono je na PLN.
Nabór zostanie rozpoczęty w 2017 r. pierwsze zaliczki zostaną wypłacone w 2018 r. dlatego
przez pierwsze 2 lata nie przewiduje się żadnych dochodów ani wydatków. Dla kolejnych lat
przyjęto, że w pierwszym roku (2018 r.) beneficjentom wypłacone zostanie 5 % środków, w
kolejnych odpowiednio 15%, 20%, 25%, 25%. Natomiast do ostatniego roku przypisano
rozliczenie sald końcowych w projektach (które stanowią 10%).
Dochody ogółem dla poszczególnych lat obliczono mnożąc szacowaną kwotę przypadająca na
JST oraz jednostki budżetu państwa (mln EUR) przez procent wartości umów o dofinansowanie
projektów przypadających na poszczególne lata. By obliczyć kwoty dla JST oraz budżetu,
pomnożono wyniki dochodu ogółem dla kolejnych lat przez stałą wartość równą dla JST 0,71,
dla jednostek budżetu państwa – 0,29. Wydatki ogółem i dla poszczególnych sektorów
odpowiadają wartości dochodów powiększonych o wkład własny beneficjentów, tj. 10%
wydatków kwalifikowalnych w projekcie,. Saldo wyliczono odejmując dochody od wydatków.
Wszystkie powyższe działania i kwoty były wyrażone w euro. Dlatego wyniki te, zostały
pomnożone przez zakładany przybliżony kurs euro w kolejnych latach: 2018 r. - 4,03, 2019 r. –
3,94, 2020 r. – 3,94, 2021 r. – 3,94, 2022 r, 3,94, 2023 r. – 3,94. Podany kurs jest wartością
szacunkową.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Obliczenia wykonano na podstawie szacunków przyjętych w pkt. 4 OSR, przy założeniu wniesienia
do projektu 10% wkładu własnego przez beneficjenta wiodącego/beneficjenta będącego JST lub
PJB. Tabela nie uwzględnia pomocy technicznej, w 100% finansowanej ze środków Programu.
Do przeliczenia kwot z EUR na PLN przyjęto średnioroczne kurs walutowe PLN/EUR z
Wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z maja 2016 r.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
2016 r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
0,00
0,00

Skutki
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00

3
0,00
0,00

5
0,00
0,00

10
0,00
0,00

Łącznie (0-10)
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brak wpływu
Brak wpływu
Poprawa warunków komunikacyjno-środowiskowych wynikająca z efektów
projektów zrealizowanych w ramach Programu.

Brak wpływu
Co do zasady, realizacja Programu nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców.
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Nie przewiduje się zasadniczego wpływu Programu na rynek pracy, chociaż, w okresie realizacji projektów może
występować zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników do realizacji zadań związanych z ich wdrożeniem.
Ponadto wdrażane projekty mogą zawierać tzw. komponent miękki dot. podnoszenia kwalifikacji pracowników, szkoleń,
wymiany wiedzy i doświadczeń, co może wpływać na poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez tworzenie kapitału
społecznego.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne
Przewidywane skutki społeczno-ekonomiczne realizacji Programu:
 wdrożenie projektów z zakresu ochrony środowiska – poprawa stanu środowiska
naturalnego, zapobieżenie degradacji środowiska, rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi;
 wdrożenie projektów z zakresu modernizacji/budowy infrastruktury transportowej –
skrócenie czasu przejazdu w regionach;
 wdrożenie projektów związanych z polepszeniem infrastruktury i efektywności procedur
granicznych – przyspieszenie odpraw granicznych pasażerów i samochodów, poprawa
Omówienie wpływu
bezpieczeństwa granic, w tym zapobieganie i zwalczanie przemytu, nielegalnych migracji,
handlu zagrożonymi gatunkami, rozprzestrzeniania się chorób poprzez granice itp.;
 realizacja projektów rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych – wzrost
wykorzystania nowoczesnych technologii;
 wdrożenie projektów związanych z promocją kultury lokalnej oraz ochroną dziedzictwa
historycznego – wzmocnienie potencjału turystycznego obszarów przygranicznych, wzrost
świadomości społecznej oraz historycznej w społeczeństwie, wzmacnianie powiązań
kulturowych i współpracy międzyludzkiej.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowany harmonogram wdrażania Programu jest następujący:
 zatwierdzenie Programu przez Rząd RP oraz Rząd FR oraz przyjęcie Programu przez KE – do 31.12.2016 r.;
 nabory wniosków konkursowych – 2017-2020;
 podpisanie umów na realizację dużych projektów infrastrukturalnych – do 30 czerwca 2019;
 podpisanie umów na realizację umów konkursowych – do 31.12.2021;
 zakończenie działań w projektach – do 31.12.2022;
6



zakończenie Programu – 31.12.2024.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Program poddawany będzie ocenie śródokresowej oraz ocenie ex post. Jednocześnie, w ramach Programu mogą zostać
przeprowadzone dodatkowe ewaluacje, których wyniki będą mogły zostać wykorzystane do korekty wartości docelowych
programowych wskaźników produktu i rezultatu lub do poprawy funkcjonowania określonych obszarów realizacji
Programu. Wyniki wszystkich ewaluacji będą brane pod uwagę podczas przygotowywania kolejnej edycji Programu 2020.
Ocena w trakcie realizacji Programu (ocena śródokresowa) służyć będzie ocenie Programu z perspektywy strategicznej,
operacyjnej bądź też z obu tych perspektyw. Ocena śródokresowa Programu będzie miała miejsce najpóźniej w 2020 r.
Wyniki tego przeglądu mogą prowadzić do wprowadzenia korekt w treści dokumentu programowego w odniesieniu do
dalszego okresu realizacji Programu. W ramach przeglądu w perspektywie śródokresowej pod uwagę brane będą wszelkie
zmiany dotyczące priorytetów współpracy, zmiany o charakterze społeczno-gospodarczym, rezultaty dotychczasowego
wdrażania Programu, w tym poziom wykorzystania budżetu Programu. Przegląd może mieć miejsce na wcześniejszym
etapie, jeśli będzie to konieczne w celu rozwiązania konkretnych problemów mających wpływ na proces wdrażania
Programu. W wyniku pozytywnej oceny śródokresowej oraz w zależności od wykorzystania środków Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa, budżet Programu może otrzymać dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Ocena ex post przeprowadzona zostanie po rozliczeniu Programu. Celem oceny ex post jest spojrzenie na cały okres
realizacji Programu. Pozwoli to na zbadanie efektywności i skuteczności współfinansowania Programu ze środków UE i
Federacji Rosyjskiej.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy
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