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Przegląd PE RPO WP 

Główne przyczyny

 spełnienie wymogów Wytycznych w zakresie
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

 dostosowanie do aktualnego stanu wdrażania
RPO WP 2014-2020

 zmiana Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020

Proces konsultacji

 Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020

 Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WP
2014-2020

 Instytucje Pośredniczące RPO WP 2014-2020
(Wojewódzki Urząd Pracy, Stowarzyszenie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego)

 Departamenty realizujące osie priorytetowe
RPO WP 2014-2020
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Przegląd PE RPO WP

Uchwała nr 331/7118/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020Konsultacje 
PE RPO WP

Projekt 
zaktualizowanego 

PE RPO WP

Proces 
opiniowania 
przez KJE

30 sierpnia 2017 r. - pozytywna opinia Krajowej Jednostki Ewaluacji

Zaktualizowany 
PE RPO WP 

Uchwała nr 343/7363/17  Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zatwierdzenie przez 
KM RPO WP
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Najistotniejsze 

zmiany 

Modyfikacje fiszek dot. poszczególnych badań 
ewaluacyjnych 

Rezygnacja z realizacji badania pn. Ocena wpływu 
wsparcia kierowanego do osób niepracujących objętych 

wsparciem w ramach RPO WP 2014-2020 na ich 
sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

Dodanie do PE RPO WP badania ewaluacyjnego pn.
Ocena wpływu wsparcia programów zdrowotnych           

w ramach RPO WP 2014-2020 

Przegląd dokonanych zmian w PE RPO WP  
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Zmiany budżetowe wprowadzone w wyniku aktualizacji PE RPO WP

przeniesienie części 
badań na poziom 

centralny

likwidacja części 
pomiarów w ramach 
planowanych badań

Oszczędności 
budżetowe

= 900 tys. PLN

zwiększenie budżetu na 
niektóre ewaluacje z 

uwagi na poszerzenie 
tematyki badawczej 

dodanie ewaluacji 
dotyczącej regionalnych 
programów zdrowotnych 

Zwiększenie 

budżetu

= 390 tys. PLN

W efekcie nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków 

na badania ewaluacyjne o: 510 tys. PLN
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Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na 

efektywność energetyczną i emisyjność

Badania ewaluacyjne powinny obejmować 

również obszary wiejskie

Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 obszary

wiejskie nie zostały wskazane jako obszary

wymagające dedykowanego wsparcia w ramach

Programu, jednak zakłada się, że jego realizacja

będzie równomiernie oddziaływać również na te

tereny (uwaga częściowo uwzględniona).

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na 

ochronę środowiska naturalnego i 

przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym ze zmian klimatu

Podczas oceny należy wykorzystać 

opracowania i wsparcie Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa –

Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-

PIB) oraz monitoring warunków 

agrometeorologicznych i hydrologicznych 

w zlewniach rolniczych i ekosystemach 

rolniczych prowadzony przez Instytut 

Technologiczno-Przyrodniczy

Zestawienie uwag i rekomendacji z konsultacji PE RPO WP

Zapisy PE RPO WP wskazują, iż Wykonawca

zobowiązany będzie do przeanalizowania danych

z istniejących systemów monitoringu (m.in.

WIOŚ, Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Krakowie). PE RPO WP jest

dokumentem strategicznym ujęte w nim zostały

jedynie kwestie kierunkowe badań, ich

uszczegółowienie każdorazowo następowało

będzie na etapie opracowywania SOPZ.

Powyższe nie wyklucza więc możliwości

poszerzenia zakresu analiz o wskazane dane i

opracowania (uwaga uwzględniona).



7

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na 

efektywność systemu transportowego 

regionu

Propozycja przeformułowania pytania 

„Jaki jest wpływ realizowanych projektów 

na rynek pracy na etapie ich realizacji?” 

tak aby ocena realizacji projektów 

dotyczyła sytuacji na etapie realizacji 

projektu, jak również po jego zakończeniu 

Przeformułowano pytanie badawcze (uwaga

uwzględniona).

Zestawienie uwag i rekomendacji z konsultacji PE RPO WP

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na 

efektywność systemu transportowego 

regionu

Prośba o wyjaśnienie jak należy rozumieć, 

że zostaną przeprowadzone wywiady np. 

PAPI/CATI z użytkownikami końcowymi 

projektów, jeżeli są możliwi do 

zidentyfikowania?

Zgodnie z zapisami dokumentów programowych

grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami

wsparcia oferowanego w ramach OP V RPO WP

2014-2020 są osoby i podmioty korzystające

z rezultatów wspartych projektów. Wymienione

kategorie respondentów mogą być jednak trudne

do zidentyfikowania, gdyż nie podlegają

procesowi monitorowania – ich dane nie są

gromadzone w CST.

Zakłada się jednak, że doprecyzowanie w

zakresie realizacji wywiadów z użytkownikami

końcowymi projektów nastąpi na etapie

opracowywania SOPZ (uwaga wyjaśniona).
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W odniesieniu do badań ewaluacyjnych:

 „Ocena wpływu wsparcia EFS na

poprawę sytuacji osób dorosłych i

pracowników uczestniczących w

kształceniu ustawicznym oraz na

poprawę sytuacji przedsiębiorstw

korzystających ze wsparcia”

 „Ocena wpływu wsparcia na poprawę

dostępu do wysokiej jakości usług

społecznych”

 „Wpływ działań rewitalizacyjnych na

sytuację obszarów zdegradowanych

 Ocena wpływu wsparcia w zakresie

kształcenia ogólnego”

Prośba o wyjaśnienie jak należy rozumieć

informację, że „z uwagi na brak szczegółowych

informacji nt. możliwości pozyskania

dodatkowych danych od projektodawców

zakłada się, że uszczegółowienie w powyższym

zakresie nastąpi na etapie opracowywania

SOPZ.” Jakiego rodzaju będzie to

uszczegółowienie? A także czy jest pewne, że w

SOPZ informacje te zostaną uszczegółowione.

PE RPO WP jest dokumentem

strategicznym wyznaczającym ramy

realizacji procesu ewaluacji. Na etapie

planowania ewaluacji zadecydowano, aby w

PE RPO WP wprowadzić bardziej ogólne

zapisy dotyczące zakresu niezbędnych

danych. Szczegółowa weryfikacja

dotycząca dostępnych danych oraz

możliwości ich pozyskania będzie

każdorazowo dokonywana na etapie

opracowywania SOPZ. Dodatkowo

koncepcje realizacji badań będą

konsultowane z szerokim gronem

użytkowników ewaluacji (uwaga

wyjaśniona).

Zestawienie uwag i rekomendacji z konsultacji PE RPO WP
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1. Utworzenie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP.

2. Finalizacja procesu opracowywania Planu ewaluacji RPO WP:

 przyjęcie Planu ewaluacji RPO WP (uchwała nr 139/2971/16 ZWP z dnia 26 stycznia 2016 r.),

 zatwierdzenie Planu ewaluacji RPO WP (uchwała nr 21/IV/2016 KM RPO WP z dnia 12 lutego

2016 r.).

3. Powołanie Grupy Sterującej Ewaluacją, której celem jest koordynacja procesu ewaluacji RPO WP

2014-2020 (uchwała nr 174/3555/16 ZWP z dnia 10 maja 2016 r.).

4. Organizacja szkolenia z zakresu ewaluacji programów operacyjnych realizowanych

w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla osób zaangażowanych w realizację procesu

ewaluacji RPO WP, w tym przede wszystkim członków Grupy Sterującej Ewaluacją (w dniach 5-6

lipca 2016 r.).

5. Realizacja badań ewaluacyjnych:

 Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form

kształcenia zawodowego (zakończona),

 Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020 (zakończona),

 Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

(w trakcie realizacji – ewaluacja ad hoc),

 Ocena wpływu wsparcia na jakość kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim

(w trakcie realizacji).

Sprawozdanie z postępu w realizacji PE RPO WP 



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl


