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Zdaniem kontrolerów UE programy szkoleniowe na obszarach 
wiejskich są „nieumiejętnie zarządzane i zbyt kosztowne” 

Jak wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, finansowane 
przez UE programy kształcenia zawodowego na obszarach wiejskich są zbyt kosztowne, często 
powielają istniejące programy i faworyzują ugruntowanych dostawców usług szkoleniowych. 
W sprawozdaniu kontrolerzy wskazali procedury będące przykładem niewłaściwego zarządzania programami 
przez państwa członkowskie i ich niewystarczającej kontroli przez Komisję Europejską.  

Rolnictwo i leśnictwo to wciąż główne elementy gospodarki wiejskiej, jednak unijna polityka rozwoju obszarów 
wiejskich skupia się również na rewitalizacji obszarów wiejskich dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz 
transferowi wiedzy. UE wspiera projekty szkoleń i doradztwa na obszarach wiejskich za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie 2007–2013 na działania te 
przeznaczono 1,3 mld euro. Razem z wkładami państw członkowskich daje to łączne wsparcie publiczne 
w wysokości 2,2 mld euro. Kwota na lata 2014–2020 może przekroczyć 4 mld euro. 

Kontrolerzy UE ocenili, czy Komisja i państwa członkowskie stosowały odpowiednie systemy zarządzania 
i kontroli. Odwiedzili w tym celu pięć państw członkowskich: Austrię, Hiszpanię (Galicję), Polskę, Szwecję 
i Zjednoczone Królestwo (Anglię), które odpowiadają za ponad 65% wydatków w tej dziedzinie. 

Kontrolerzy doszli do ogólnego wniosku, że szkoleniami nie zarządzano wystarczająco dobrze. Państwa 
członkowskie w zbyt dużym stopniu polegały na ofertach osób prowadzących szkolenia i uznawały każdy rodzaj 
szkolenia za „dobry” i kwalifikujący się do publicznego dofinansowania. Niewystarczająca analiza tych ofert wiąże 
się z ryzykiem finansowania nieodpowiednich działań oraz powielania już dostępnych działań szkoleniowych. 
Niektóre dofinansowane szkolenia były 10 razy droższe niż ich już dostępne odpowiedniki. 

– Szkolenia powinny stanowić odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby i być przeprowadzane przy zachowaniu 
racjonalnych kosztów przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców – powiedział 
Jan Kinšt, członek Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Zbyt często jednak dzieje 
się inaczej. 

Kontrolerzy odnotowali również, że w wyniku braku uczciwej i przejrzystej procedury wyboru wniosków 
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wielokrotnie wybierane były wnioski działających od długiego czasu dostawców usług o ugruntowanej pozycji 
i to te podmioty otrzymały najwięcej środków finansowych. W Austrii niektórzy dostawcy usług mieli 
uprzywilejowany dostęp do stosownych informacji przy opracowywaniu wniosków. W Polsce system 
przyznawania dotacji powodował regularne faworyzowanie dostawców usług działających od długiego czasu. 
W Szwecji i Hiszpanii dużą część szkoleń prowadzili pracownicy administracji publicznej, przy czym nie 
uzasadniono wykluczania prywatnych dostawców usług szkoleniowych.  

Wnioski projektowe często nie zawierały wystarczających danych szczegółowych, które umożliwiłyby 
przeprowadzenie rzetelnej oceny kosztów w odniesieniu do planowanych działań. Mimo to organy krajowe 
zaznaczały na swoich listach kontrolnych, że koszty zweryfikowano.  

Do przykładów wypłacania zbyt wysokich kwot przez państwa członkowskie należały: nieobniżona płatność mimo 
niższej liczby uczestników niż planowana, płatności dokonywane na podstawie niewystarczająco wiarygodnych 
list obecności, czy zgłoszone koszty znacznie przewyższające kwoty rzeczywiście zapłacone podwykonawcom. 
Przy ocenie jakości świadczonych usług rzadko wykorzystywano dostępne informacje, takie jak bezpośrednie 
informacje zwrotne od uczestników, natomiast dane gromadzono tylko na podstawie uproszczonych 
wskaźników, takich jak liczba szkolonych osób lub liczba dni finansowanego szkolenia.  

W sprawozdaniu Trybunał zaleca państwom członkowskim, by: 

• wybierały takie działania szkoleniowe, które są odpowiedzią na potrzeby w zakresie umiejętności 
określone w wyniku cyklicznej analizy i unikały ryzyka kierowania procesem wyboru przez dostawcę;  

• udoskonaliły ocenę kwalifikacji i doświadczenia dostawców usług szkoleniowych;  
• oceniły potrzebę wspierania działań, które są łatwo dostępne na rynku po rozsądnych cenach.  

Dostawcy usług szkoleniowych i doradczych powinni nie tylko dostarczać informacji na temat zadowolenia 
uczestników, ale także sprawdzać, czy uczestnicy faktycznie nauczyli się tego, czego ich uczono.  

 

Sprawozdanie specjalne nr 12/2015 „Nieumiejętne zarządzanie działaniami w obszarze transferu wiedzy 
i doradztwa wpływa negatywnie na realizację celu priorytetowego UE polegającego na wspieraniu gospodarki 
wiejskiej opartej na wiedzy” jest obecnie dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim 
(wkrótce będą dostępne również pozostałe wersje językowe). 

 


