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Zapewnienie zgodności z poddanymi procesowi aktualizacji 
Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dostosowanie Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020 do aktualnego 
stanu wdrażania RPO WP 2014-2020

Zapewnienie komplementarności z Planem ewaluacji Umowy 
Partnerstwa tworzonym na poziomie Ministerstwa Inwestycji

i Rozwoju
Dostosowanie zapisów Planu do aktualnych uwarunkowań 

organizacji procesu ewaluacji

Projekt zaktualizowanego 
PE RPO WP 2014-2020

Główne przyczyny aktualizacji PE RPO WP 2014-2020

Proces konsultacji
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Proces konsultacji i zatwierdzania PE RPO WP 2014-2020

Proces konsultacji
Proces 

opiniowania
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System realizacji i badania horyzontalne

Zmiany w poszczególnych blokach tematycznych

RPO WP 

2014-2020

Wyłączenie zasady 
partnerstwa z analizy w 

ramach badania Ewaluacja 
realizacji zasad 

horyzontalnych przyjętych 
w ramach RPO WP 

2014-2020

Rezygnacja z badania: 
Ewaluacja 

podsumowująca system 
realizacji RPO WP 

2014-2020

Aktualizacja terminów 
realizacji badań

WYJAŚNIENIE:

Według zaktualizowanych Wytycznych

w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-

2020, badanie systemowe wraz z komponentem

pomocy technicznej będzie realizowane

obowiązkowo na poziomie horyzontalnym.

Realizację badania pn. Ewaluacja realizacji zasady

partnerstwa w perspektywie 2014-2020,

obejmującego wszystkie programy operacyjne

zakłada PE UP – w przypadku niezrealizowania na

poziomie centralnym zakłada się włączenie do

badania pn. Ewaluacja realizacji zasad

horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP

2014-2020.
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Gospodarka i Infrastruktura

Zmiany w poszczególnych blokach tematycznych

RPO WP 

2014-2020

Rozszerzenie zakresu 
ewaluacji dot. oceny 

wpływu osi IV, poprzez 
uwzględnienie w jej 

ramach PI 6c  oraz PI 8b

Aktualizacja terminów 
realizacji badań

Przeformułowanie 
zapisów fiszki badania: 

Ocena wpływu RPO 
WP 2014-2020 na 

efektywność systemu 
transportowego regionu

Uporządkowanie zakresu 
badań w odniesieniu do 
zakładanej problematyki 

poszczególnych 
ewaluacji

WYJAŚNIENIE:

Przeformułowanie zapisów fiszki badania: Ocena

wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność

systemu transportowego regionu ma służyć

lepszemu dostosowaniu zakresu badania do

interwencji (i efektów interwencji) realizowanych

w ramach OP V poprzez wyeksponowanie celu

głównego osi i uwzględnienie w badaniu wszystkich

kluczowych kierunków realizacji inwestycji

transportowych sprzyjających rozwojowi społeczno-

gospodarczemu.

Rozszerzenie zakresu ewaluacji OP IV o PI 6c

obejmujący obszar kultury oraz PI 8b dotyczący

obszarów uzdrowiskowych ma na celu dokonanie

kompleksowej oceny wpływu RPO WP 2014-2020

na ochronę środowiska naturalnego, dziedzictwa

kulturowego oraz na rozwój społeczno-gospodarczy

regionu.
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Społeczeństwo

Zmiany w poszczególnych blokach tematycznych

RPO WP 

2014-2020

Połączenie badań przy 
zachowaniu ich 

pierwotnych zakresów

Wydzielenie badania 
dotyczącego 

oszacowania wartości 
wskaźników rezultatu 

długoterminowego EFS w 
ramach RPO WP 2014-

2020

Uporządkowanie zakresu 
badań w odniesieniu do 
zakładanej problematyki 

poszczególnych ewaluacji

WYJAŚNIENIE:

Redukcja ilości zaplanowanych badań, poprzez skupienie

uwagi na ocenie wpływu danej osi priorytetowej.

Jednocześnie, zakłada się stosowanie podejścia

obszarowego (odbiór raportów cząstkowych dot.

poszczególnych rodzajów interwencji) oraz odpowiednie

sformułowanie warunków udziału w postępowaniu.

Do nasilających się problemów na rynku badań

ewaluacyjnych należą składanie ofert szablonowych,

o niskim poziomie merytorycznym oraz mała ilość ofert

składanych w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie.

W sytuacji ograniczonej liczby wykonawców

specjalizujących się w realizacji badań ewaluacyjnych oraz

dużej liczby badań planowanych przez poszczególne

Jednostki Ewaluacyjne w skali kraju, powstaje ryzyko braku

podmiotów zdolnych do realizacji zamówienia chętnych do

złożenia oferty lub pojawienia się wykonawców

nierzetelnych.
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Zmiany budżetowe

Obszar
Suma

(pierwotne założenia)

Suma 

(po aktualizacji Planu)

Badania ewaluacyjne 4 140 tys. PLN 3 670 tys. PLN

Badania ewaluacyjne ad hoc 900 tys. PLN 900 tys. PLN

Budowa potencjału ewaluacyjnego,

w tym szkolenia, publikacje, wsparcie

eksperckie
500 tys. PLN 500 tys. PLN

Suma 5 540 tys. PLN 5 070 tys. PLN

Tabela 1. Orientacyjny budżet działań ewaluacyjnych RPO WP 2014-2020

470 tys. PLN oszczędności

WYJAŚNIENIE:

Oszczędności wygenerowane zostały

w efekcie połączenia badań ewaluacyjnych

w obszarze „Społeczeństwo”, jak również

w związku z rezygnacją z badania Ewaluacja

podsumowująca system realizacji RPO WP

2014-2020 .
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e • Realizacja badania pn. Ewaluacja
mid-term dotycząca postępu
rzeczowego RPO WP 2014-2020
dla potrzeb przeglądu
śródokresowego, w tym realizacji
zapisów ram i rezerwy wykonania
(planowane zakończenie –
kwiecień 2019 r.);

• Ocena ofert w ogłoszonym
przetargu na realizację badania pn.
Ewaluacja na potrzeby
oszacowania wartości wskaźnika
rezultatu długoterminowego
„Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy
sześć miesięcy po opuszczeniu
programu” (planowane
zakończenie – kwiecień 2019 r.);
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a • Realizacja dwudniowej konferencji
szkoleniowej nt. realizacji badań z
wykorzystaniem ewaluacji opartej
na teorii (TBE) w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020 dla
osób zaangażowanych w realizację
procesu ewaluacji RPO WP 2014-
2020, w tym w szczególności
członków KM RPO WP i GSE RPO
WP (termin realizacji: 5-6 grudnia
2018 r.);
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ji • Opracowanie i przekazanie

członkom KM RPO WP 2014-2020
oraz GSE RPO WP 2014-2020
raportu nt. stanu wdrażania
rekomendacji, zawierającego
rekomendacje z badań
ewaluacyjnych przyjętych przez
ZWP w latach 2016-2018, tj.
wszystkie zidentyfikowane i
przyjęte w okresie programowania
2014-2020;

• Raport stanowi dodatkowe
narzędzie monitorowania stanu
wdrażania rekomendacji;

Sprawozdanie z postępów w realizacji PE RPO WP 2014-2020 

– 2018 rok 



Dziękuję za uwagę

Tomasz Zieliński
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
t.zielinski@podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów

drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl
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