
Aktualizacja Planu ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Rzeszów, 9 grudnia 2021 r.



PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

NA LATA 2014-2020

(PE RPO WP)

Coroczny przegląd PE każdego Programu wynika z Wytycznych 

w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.



Proces konsultacji Proces 
opiniowania

PROCES KONSULTACJI I ZATWIERDZANIA PE RPO WP 2014-2020



 Zapewnienie zgodności PE RPO WP z Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i jego aktualnym stanem
wdrażania;

 Dostosowanie Planu do katalogu badań obligatoryjnych;

 Uwzględnienie informacji o ewaluacji inicjatywy REACT-EU:

 Na mocy zapisów art. 92b Rozporządzenia ogólnego do końca 2024 r. państwo członkowskie ma 
obowiązek przeprowadzić co najmniej jedną ewaluację wykorzystania zasobów REACT-EU w celu oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu oraz sposobu, w jaki zasoby te przyczyniły się do osiągnięcia założeń 
celu tematycznego poświęconego tej inicjatywie;

 Krajowa Jednostka Ewaluacji w okresie III kw. 2023 r. – III kw. 2024 r. zamierza przeprowadzić takie 
badanie na poziomie horyzontalnym, obejmując badaniem wszystkie programy korzystające ze środków w 
ramach REACT-EU;

 Uaktualnienie metodologii badań zgodnie z dostępnością odpowiednich
danych.

KLUCZOWE ZMIANY W PE RPO WP



ZMIANY W POSZCZEGÓLNYCH 
BLOKACH TEMATYCZNYCH



Aktualizacja zapisów fiszki badania pn. Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy
i rezultaty RPO WP 2014-2020, ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa
oraz na osiąganie celów Strategii Europa 2020

Zmiana zapisów w związku ze 
zniesieniem obligatoryjności badania 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji ewaluacji polityki spójności na 
lata 2014-2020 z dnia 15 czerwca 
2021 r. i przesunięcie badania w 

harmonogramie badań realizowanych 
przez Jednostkę Ewaluacyjną 

RPO WP.

Dostosowanie metodyki badania, 
bazując na danych 

makroekonomicznych, 
zgromadzonych w ramach 

badania realizowanego na zlecenie 
MFiPR.

SYSTEM REALIZACJI I BADANIA HORYZONTALNE



Aktualizacja zapisów fiszki badania pn. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w regionie

Dostosowanie metodologii badania w związku z brakiem 
dostępności danych GUS.

GOSPODARKA



Usunięcie badania pn. Ocena wpływu wsparcia programów zdrowotnych w ramach RPO
WP 2014-2020

Usunięcie badania spowodowane brakiem realizacji programów 
zdrowotnych w ramach RPO WP 2014-2020:

 w zakresie OP VII - Regionalny Rynek Pracy (PI 8vi) w związku ze 
zmianą Programu zaakceptowaną decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r.;

 w zakresie OP VIII - Integracja Społeczna (PI 9iv) – w ramach 
ogłoszonych konkursów nie udało się wyłonić projektów do 
dofinansowania - dalszą możliwość realizacji RPZ uniemożliwiła 
pandemia COVID-19.

SPOŁECZEŃSTWO



ZESTAWIENIE PYTAŃ I UWAG DOT. PE RPO WP

MFiPR: 

W związku z decyzja KE w sprawie przyjęcia zmian RPO 
REACT-UE proponuje się dostosowanie danych finansowych 
do kwot wynikających ze zmodyfikowanego programu (w tym 
w związku z dodaniem dwóch nowych Osi priorytetowych).

Stanowisko IZ: 

Uwaga uwzględniona. Zapis zostanie zmieniony.

PE RPO WP 
2014-2020
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