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Podstawa prawna i cel Okresowego Planu Ewaluacji
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zobowiązana jest do przygotowywania Okresowego Planu
Ewaluacji na każdy rok.
Celem Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na 2014 r. jest wskazanie działań w zakresie ewaluacji
do realizacji w roku 2014, w tym planowanych badań ewaluacyjnych oraz prac w zakresie
budowy potencjału ewaluacyjnego w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Niniejszy dokument został przygotowany przez Jednostkę Ewaluacyjną RPOWP.
Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na rok 2014 przygotowano zgodnie z art. 48 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z 11 lipca 2006r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L210/11 z 21.10.2006 r.
z późn. zm.), Wytycznymi nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji
programów operacyjnych na lata 2007-2013 z 30 maja 2007r. (MRR/H/6(1)05/2007).
Działania w zakresie budowy i podnoszenia jakości potencjału ewaluacyjnego w ramach
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013
W ramach rozwoju potencjału ewaluacyjnego w 2014 roku Instytucja Zarządzająca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 będzie
podejmować działania w ramach następujących obszarów:
−
−
−
−

Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się ewaluacją;
Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji RPOWP na lata 2007-2013;
Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się ewaluacją;
Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji.

Skuteczna i efektywna realizacja procesu ewaluacji RPOWP wymaga zapewnienia
struktury instytucjonalnej, posiadającej właściwe przygotowanie merytoryczne, jak również
zagwarantowania jawności i przejrzystości procesu ewaluacji poprzez skuteczne
upowszechnianie jego efektów opinii publicznej oraz nawiązania współpracy z podmiotami
zajmującymi się zagadnieniem ewaluacji.
Zharmonizowanie powyższych działań przyczyni się do przeprowadzenia wysokiej
jakości istotnych badań ewaluacyjnych, jak również umiejętnego wykorzystania ich wyników
celem najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do celów Programu oraz
efektywnego wydatkowania środków Programu.
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1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się ewaluacją
− Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ewaluacji;
− Uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach poświęconych
organizowanych m.in. przez KJO.

ewaluacji

2. Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji RPOWP na lata 2007 – 2013
− Organizacja spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją;
− Przygotowanie rocznej informacji w zakresie ewaluacji do końca marca każdego roku;
− Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych oraz bieżąca
aktualizacja Bazy rekomendacji z badań ewaluacyjnych.
3. Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się ewaluacją
− Współpraca z pracownikami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
UMWP zajmującymi się ewaluacją w ramach PO KL;
− Uczestniczenie w pracach Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO.
4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat ewaluacji
Strona internetowa IZ RPOWP www.rpowp.wrotapodlasia.pl stanowi najistotniejsze
narzędzie informacyjno-promocyjne w zakresie podejmowanych działań ewaluacyjnych
Programu. W tym celu w utworzonej zakładce Ewaluacja na bieżąco zamieszczane będą
informacje dot. postępów w realizacji procesu ewaluacji Programu, w tym m.in.
dokumenty służące realizacji ewaluacji RPOWP, wyniki badań ewaluacyjnych.
Popularyzacja wyników badań ewaluacyjnych nastąpi również poprzez prezentacje
na posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz przekazanie ich do Krajowej Jednostki
Oceny (KJO).
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Lista planowanych ewaluacji w 2014 r.

L.p.

1.

Nazwa instytucji
inicjującej
ewaluację
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Nazwa badania

Ocena ex - ante regionalnego
programu operacyjnego na lata
2014-2020.

Sposób
realizacji
(ewaluacja
wewnętrzna/
zewnętrz
na)
Ewaluacja
zewnętrzna

Planowany
koszt ewaluacji
(w przypadku
ewaluacji
zewnętrznych)

Termin
realizacji
2013
r./2014 r.

1.150.000 PLN

Opis zakresu badania

Celem badania będzie ocena ex - ante programu operacyjnego na lata 20142020, która przyczyni się do poprawy jakości projektowania programu.
Obejmie analizę:
− wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy
uwzględnieniu wybranych celów tematycznych i priorytetów oraz potrzeb
krajowych i regionalnych;
spójności wewnętrznej proponowanego programu lub działania i jego
związku z innymi istotnymi instrumentami;
− spójności alokacji zasobów budżetowych z celami programu;
− spójności wybranych celów tematycznych, priorytetów
i odpowiadających im celów programów ze wspólnymi ramami
strategicznymi, umową partnerską oraz zaleceniami dla poszczególnych
państw przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz zaleceniami
Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu;
− adekwatności i zrozumiałości proponowanych wskaźników właściwych
dla programu;
− sposobu, w jaki oczekiwane produkty/usługi przyczynią się do
osiągnięcia rezultatów;
− czy wartości docelowe ujęte ilościowo dotyczące wskaźników są
realistyczne, przy uwzględnieniu przewidywanego wsparcia z funduszy
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych;
− uzasadnienia proponowanej formy wsparcia;
− adekwatności zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do
zarządzania programem;
− przydatności procedur monitorowania programu oraz gromadzenia
danych koniecznych do przeprowadzenia ocen;
− przydatności celów pośrednich wybranych na potrzeby podstawy oceny
wykonania;
− adekwatności planowanych środków mających na celu promowanie

5
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
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równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapobieganie dyskryminacji;
− adekwatności planowanych środków mających na celu promowanie
zrównoważonego rozwoju.
Wpływ projektów
z zakresu Ewaluacja
2013
Celem badania będzie ocena wpływu projektów z zakresu turystyki i kultury
turystyki i kultury na rozwój zewnętrzna
r./2014 r.
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
społeczno-gospodarczy regionu.
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno –
gospodarczy regionu.
Ocena efektywności ekonomicznej Ewaluacja
2014 r.
Celem badania będzie oszacowanie wpływu realizacji projektów w ramach
interwencji publicznej w ramach zewnętrzna
Działania 1.4 na podstawowe wskaźniki uczestniczących przedsiębiorstw,
Działania 1.4 RPOWP
takie jak: sprzedaż, zysk, rentowność sprzedaży stopa zwrotu z aktywów,
wielkość eksportu, zatrudnienie.
Ewaluacja działań informacyjnoEwaluacja
2014 r.
Każda instytucja zarządzająca zobligowana jest do przeprowadzenia
promocyjnych na potrzeby
zewnętrzna
ewaluacji
strategicznej
na
potrzeby
sprawozdania
końcowego,
sprawozdania końcowego oraz
uwzględniającej specyfikę RPO oraz zapisy Planu komunikacji, w tym
perspektywy finansowej 2014system wskaźników.
2020.
Ocena wpływu projektów RPOWP Ewaluacja
2014 r.
Celem badania będzie
ocena skutków środowiskowych inwestycji
2007-2013 na środowisko w zewnętrzna
realizowanych w ramach RPOWP 2007-2013.
województwie podlaskim
Wpływ RPOWP 2007-2013 na
wzrost dostępności e-usług oraz
wykorzystania rozwiązań z zakresu
technologii informacyjnych w
instytucjach publicznych
Ocena wpływu RPOWP 2007-2013
na realizację celów Strategii
Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020
Ocena stosowania zasady równości
szans na wszystkich etapach
realizacji RPOWP na lata 20072013

Ewaluacja
zewnętrzna

2014 r.

Celem badania będzie sprawdzenie, czy projekty realizowane w ramach
RPOWP przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług oraz
rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych
(w ramach instytucji oraz między instytucjami).

Ewaluacja
zewnętrzna

2014 r.

Badanie zostanie przeprowadzone na potrzeby przedstawienia KE jak
Program, poprzez system wyboru projektów, priorytetyzację określonych
obszarów i grup lub inne działania realizuje strategię rozwoju regionu.

Ewaluacja
zewnętrzna

2014 r.

Badanie zostanie przeprowadzone na potrzeby przedstawienia KE stanu
faktycznego w zakresie zapewniania równości szans (gender equality
principle) w ramach realizacji RPOWP na lata 2007-2013. Wykonawca
będzie miał za zadanie zbadać to zagadnienie biorąc pod uwagę potrzebę
zwiększenia (poprzez różne mechanizmy) szans kobiet na rynku pracy,
ponieważ sytuacja kobiet na rynku pracy jest znacznie gorsza niż mężczyzn.
Wnioski z badania posłużą m.in. formułowaniu zaleceń w zakresie
zapewnienia równości szans na przyszły okres programowania.
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9.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Ewaluacja ad hoc
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Ewaluacja
2014 r.
IZ RPOWP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji operacyjnej
zewnętrzna
bądź strategicznej, innej niż wskazane powyżej, w przypadku gdy uzna to za
użyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdrażania Programu.

Tematy badań zostaną doprecyzowane na etapie sporządzania SOPZ/SIWZ.
Terminy realizacji badań mogą ulec zmianie np.: w wyniku wydłużenia się procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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