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Aby jak najpełniej skorzystać z po-
mocy Unii Europejskiej, trzeba 
posiadać dużą wiedzę i umiejęt-

ności. Wprawdzie najważniejszy jest do-
bry pomysł, ale do sprawnego wdrażania 
przedsięwzięcia prowadzi jeszcze długa 
droga, na której często łatwo się pogubić. 
Rodzi się wiele pytań. W jaki sposób na-
pisać projekt? Jak się w ogóle do tego za-
brać? Jednym z najistotniejszych wydaje 
się jednak pytanie o sprawną realizację 
przedsięwzięcia oraz możliwości i zdol-
ności pozyskania środków finansowych 
z unijnych programów pomocowych. Jest 
to trudna kwestia, szczególnie przy braku 
doświadczeń w tej materii. Co zrobić, aby 
ustrzec się podstawowych błędów oraz 
sprawnie zrealizować wszystkie założenia 
projektowe? Co zrobić, aby uzyskać i do-
brze zagospodarować fundusze unijne? 
Doskonałym rozwiązaniem jest przepro-
wadzenie „unijnego audytu wewnętrzne-
go”. Jest to nowa usługa, która pojawiła się 
na rynku. Jej celem jest zweryfikowanie 
założeń projektowych oraz przedstawienie 
opinii dotyczącej potrzeb danej jednostki, 
możliwości pozyskania współfinansowa-
nia zewnętrznego i możliwości realizacji 
planowanych przedsięwzięć. 
W pierwszej kolejności następuje „prze-
gląd” zamierzeń inwestycyjnych. Na tym 
etapie weryfikowane są plany związane 
z pozyskaniem funduszy unijnych z moż-
liwościami aplikacyjnymi, jakie dają pro-
gramy operacyjne. Jest to pierwsze sito, 
dzięki któremu samorządowcy otrzymują 
informację, czy Unia Europejska sfinansu-
je dany rodzaj przedsięwzięcia. 
Następnym elementem audytu jest diag-
noza potrzeb danej jednostki samorządu 
terytorialnego zarówno w ujęciu inwesty-
cyjnym, jak i społecznym. Wynikiem tego 
jest zweryfikowanie planów, o których 
mowa powyżej, z rzeczywistymi potrze-
bami gminy lub powiatu. 
W celu sprawdzenia możliwości finan-
sowych realizacji danych przedsięwzięć 
prowadzone jest badanie budżetu oraz 

wieloletniego planu inwestycyjnego. Na 
podstawie tych informacji tworzony jest 
harmonogram działań zmierzających do 
pozyskania finansowania zewnętrzne-
go. W wyniku analizy tych dokumentów 
może okazać się, iż warto sfinansować 
część inwestycji ze środków unijnych, 
pomimo iż nie były one przewidziane 
w planach projektowych instytucji. Nato-
miast zaoszczędzone w ten sposób środki 
własne przeznaczyć na realizację potrzeb 
wynikających z analizy społeczno-gospo-
darczej, których nie można sfinansować ze 
środków pomocowych.
Bardzo częstym powodem problemów wy-
nikających w trakcie realizacji projektów 
unijnych jest brak odpowiedniej kadry do 
zarządzani i administracji projektami. Aby 
zminimalizować ryzyko niepowodzenia 
przedsięwzięć z tego tytułu, w ramach audy-
tu prowadzona jest analiza instytucjonalno-
organizacyjna danej jednostki samorządu 
terytorialnego. Na tej podstawie powstają 

rekomendacje dotyczące podjęcia odpo-
wiednich działań zmniejszających ryzyko 
niepowodzeń w odniesieniu do poszczegól-
nych projektów.
Najczęstszym produktem unijnych audy-
tów wewnętrznych jest opinia audytowa, 
która zawiera wnioski dotyczące możli-
wości i zdolności do uzyskania środków 
unijnych. Przedstawia ona jasno i klarow-
nie ryzyka i zagrożenia mogące się pojawić 
w trakcie aplikacji i realizacji projektów 
oraz rekomendacje dotyczące zminimali-
zowania możliwości niepowodzeń. 
Rynek wyżej opisanej usługi jest niezwy-
kle chłonny, jednak obecnie działa niewy-
starczająca liczba instytucji consultingo-
wych świadczących usługi w tym zakresie. 
Według Artura Dondzika przedstawiciela 
Krajowej Agencji Informacyjnej „INFO”, 
która jest pionierem w tego rodzaju usłu-
gach doradczych, potrzeba audytów jest 
obecnie niezwykle pożądana i oczekiwana 
przez samorządowców.   n

Pieniądze unijne na wyciągnięcie ręki 
– czy to rzeczywiście takie proste?
Członkostwo Polski w strukturach UE otwiera nowe możliwości dla samorządów 
terytorialnych w zakresie realizacji zadań, do których są one zobowiązane. Dzięki 
możliwościom pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej, powstaje szansa  
na realizację wielu przedsięwzięć, które w inny sposób nie mogłyby zostać zrealizowane. 




