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1. Wprowadzenie
Obowiązek sporządzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2008 (Informacja
roczna) wynika z wytycznych nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji
programów operacyjnych na lata 2007-2013 z 30 maja 2007r. (wytyczne nr 6 MRR) oraz
z dokumentów przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP), regulujących
procedury realizacji systemu ewaluacji na poziomie Programu. Na podstawie Informacji
rocznej prowadzone jest monitorowanie realizacji ewaluacji w ramach RPO WP.
Działania w zakresie realizacji procesu ewaluacji Programu podejmowane w 2008r.
realizowane były w oparciu o zapisy Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2008 (OPE). W tym okresie IZ RPO WP
zrealizowała 2 badania ewaluacyjne pt. Analiza aktywności samorządów gminnych
i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
oraz Analiza systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WP.
Niniejszy dokument zawiera informacje nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych,
wdrożonych rekomendacji oraz podjętych działań w zakresie budowy potencjału
ewaluacyjnego. Większość tych działań sfinansowano z Pomocy technicznej RPO WP
w ramach projektu Wsparcie procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2008 o łącznej wartości 122 537,39
PLN.

2.
l.p.

1.

Informacje dotyczące zrealizowanych badań ewaluacyjnych
Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację
IZ RPO WP

Nazwa badania

Analiza
aktywności
samorządów
gminnych i
powiatowych
województwa
podkarpackiego w
wykorzystywaniu
funduszy
strukturalnych

Koszt
badania
(PLN)
58 194

Termin
realizacji
7.06. –
10.10.2008

Nazwa
wykonawcy
badania
Agrotec
Polska Sp.
z o.o.

Wdrożone rekomendacje/ Ocena użyteczności
rekomendacji

Uwagi

Rekomendacja:
Należy wprowadzić – jako wymaganie systemowe –
obowiązek gromadzenia informacji zwrotnej od
Beneficjentów we wszystkich działaniach Planu
komunikacji RPO WP, które stwarzają taką
możliwość: punkty informacyjne, konferencje, strona
internetowa itp. Informacją zwrotną może być m.in.
analiza pytań i problemów zgłaszanych przez
Beneficjentów, standaryzowane kwestionariusze,
z którymi można zwracać się do Beneficjentów,
notatki pracowników na temat opinii i oczekiwań
Beneficjentów, z którymi się stykają w swojej pracy.
Proponujemy również wprowadzenie do ramowych
harmonogramów działań Planu komunikacji RPO WP
badań
potrzeb
informacyjnych,
potrzeb
szkoleniowych i opinii na temat wdrażania RPO WP
jako osobnych zadań.

Informacje nt.
wdrożonych
rekomendacji/
oceny
użyteczności
rekomendacji
zostały
opracowane na
podstawie
uchwały nr
151/2734/08
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
z dnia 26
listopada 2008r.
w sprawie
zakresu i
sposobu
wykorzystania
rekomendacji
badania Analiza
aktywności
samorządów
gminnych i
powiatowych
województwa
podkarpackiego
w
wykorzystywaniu
funduszy
strukturalnych.

Sposób wdrożenia rekomendacji:
W Oddziale informacji, promocji i szkoleń RPO WP
Departamentu Rozwoju Regionalnego tut. Urzędu na
bieżąco gromadzone są informacje zwrotne od
interesariuszy, pozyskiwane za pośrednictwem
ankiet
służących
ocenie
poziomu
obsługi
beneficjenta, przeprowadzanych po kontakcie
pracowników
z
potencjalnymi
beneficjentami
(telefonicznie, bezpośrednia rozmowa, skrzynka
pocztowa info@rpo.podkarpackie.pl). Informacje te
opracowane zostaną w formie zestawienia na koniec
II kwartału 2009r. Informacje zwrotne podlegają także
analizie w celu opracowania planów usprawnień
prowadzonych działań.
Powyższe działania są odzwierciedleniem zapisów

Planu komunikacji RPO WP i będą podejmowane
przez cały okres realizacji Programu.
Status rekomendacji: bardzo istotna
Rekomendacja realizowana na bieżąco.
Rekomendacja:
Do planu szkoleń finansowanych w ramach pomocy
technicznej należy wprowadzić szkolenia z zakresu
komunikacji społecznej (informowanie o RPO WP)
i z zakresu współpracy z mediami lokalnymi
i regionalnymi – dla różnych przedstawicieli
samorządów. Szkolenia te powinny mieć charakter
warsztatowy,
z
naciskiem
na
opanowanie
praktycznych umiejętności.
Rekomendacja nie została przyjęta do wdrożenia.
Zgodnie z zapisami Planu komunikacji RPO WP rolą
IZ RPO WP w zakresie działań informacyjnopromocyjnych jest informowanie opinii publicznej
m.in. o postępie prac nad realizacją RPO WP,
dostarczanie
i
upowszechnianie
informacji
o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach
Programu czy przygotowanie i zapewnienie dostępu
do materiałów informacyjnych i promocyjnych.
W związku z powyższym samorządy gminne
i powiatowe powinny we własnych rocznych planach
budżetowych uwzględniać szkolenia z zakresu
komunikacji społecznej z obywatelami. IZ RPO WP
może jedynie uwzględnić w stosunku do jst szkolenia
o tematyce ściśle związanej z RPO WP.
Rekomendacja:
Należy zadbać, by programy szkoleń obejmowały
w znaczącej części (co najmniej 70% czasu
szkolenia) problematykę związaną ze zdobywaniem
i doskonaleniem
umiejętności
metodami
warsztatowymi. Do prowadzenia szkoleń należy
angażować
trenerów
posiadających
zarówno
merytoryczne przygotowanie w zakresie tematu
szkolenia i równocześnie przygotowanie metodyczne

w
zakresie
metod
warsztatowych.
Innym
rozwiązaniem może być angażowanie par trenerów:
specjalisty merytorycznego i „warsztatowca”.
Sposób wdrożenia rekomendacji:
Zgodnie z wynikami badania jednostki samorządów
terytorialnych zgłosiły zapotrzebowanie na szkolenia,
w ramach których większa część czasu powinna
zostać poświęcona warsztatom mającym na celu
udoskonalanie umiejętności zdobytych w ramach
części merytorycznej i/lub we własnym zakresie. Ze
względu na niezmiernie ważną rolą jaką odgrywają
przy organizacji szkoleń potrzeby szkoleniowe
zgłoszone
bezpośrednio
przez
samych
zainteresowanych, IZ RPO WP podjęła działania
mające na celu urzeczywistnienie potrzeb gmin
i powiatów w tej kwestii.
Na
przełomie
grudnia
2008/stycznia
2009
przeprowadzone
zostało
badanie
potrzeb
szkoleniowych jst województwa podkarpackiego
w zakresie RPO WP. Pozyskane informacje służą do
planowania tematyki szkoleń oraz prognozowania
liczby ich uczestników. Organizowane szkolenia
przeprowadzane przez odpowiednio merytorycznie
oraz metodologicznie przygotowanych trenerów
obejmą zarówno warsztaty, jak i tematykę
specjalistyczną.
Status rekomendacji: istotna
Rekomendacja w trakcie realizacji. Przewidywany
termin zakończenia: 31.12.2009r.
Rekomendacja:
Należy – w ramach pomocy technicznej –
wprowadzić system
zarządzania szkoleniami,
zawierający, jako jeden z kluczowych elementów,
badanie i monitorowanie potrzeb szkoleniowych pod
kątem oczekiwanej ich formuły, tematyki i poziomu
komplikacji/stopnia pogłębienia. System ten powinien
także gromadzić i wykorzystywać dane z ewaluacji

wcześniejszych szkoleń z zakresu wdrażania
funduszy unijnych oraz wyniki bieżącej ewaluacji
szkoleń, co pozwoli na stworzenie bazy danych
najlepszych firm szkoleniowych i trenerów z różnych
obszarów tematycznych.
Sposób wdrożenia rekomendacji:
Wcześniejsze poznanie potrzeb szkoleniowych
potencjalnych beneficjentów skutkuje możliwością
dostosowania zakresu szkoleń tj. ich charakteru,
tematyki
czy
poziomu
zaawansowania
do
konkretnych zapotrzebowań. W celu realizacji
powyższej
praktyki
na
przełomie
grudnia
2008/stycznia 2009 IZ RPO WP przeprowadziła
badanie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu
terytorialnego województwa podkarpackiego, w tym
w zakresie szkoleń specjalistycznych w ramach RPO
WP. Zgłoszone zapotrzebowania podlegają analizie
pod kątem charakteru szkolenia, jego tematyki,
poziomu zaawansowania oraz liczby uczestników.
Szkolenia specjalistyczne podzielone na część
merytoryczną
i
warsztatową
przeprowadzone
zostaną
przez
wykwalifikowanych
trenerów
wyłonionych spośród podmiotów zewnętrznych lub
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego (UMWP) zajmujących
się wdrażaniem RPO WP. Nieodzownym elementem
takich szkoleń będą kwestionariusze oceny, których
analiza pozwoli na wypracowanie ewentualnych
rozwiązań podnoszących poziom szkoleń.
Dodatkowo
Departamenty odpowiedzialne
za
wdrażanie RPO WP przedstawiły własne propozycje
dotyczące tematyki szkoleń dla potencjalnych
beneficjentów
Programu
oraz
zagadnienia,
w zakresie których mogą być zaangażowani
w charakterze prelegentów pracownicy tut. Urzędu.
Status rekomendacji: istotna
Rekomendacja w trakcie realizacji. Przewidywany

termin zakończenia: 31.12.2009r.
Rekomendacja:
O skuteczności starania się o fundusze unijne
decydowało w znacznej mierze to, czy w strukturze
zarządzania
samorządem
przewidziana
była
komórka zajmująca się tym obszarem lub osoba
pełniąca w tym zakresie rolę koordynatora działań
urzędu.
Konieczna jest promocja tej dobrej praktyki.
W promocji tej należy wykorzystywać następujące
kanały przekazu informacji: media regionalne,
konferencje
organizowane
na
poziomie
województwa, konferencje ponadregionalne, udział
samorządów w strukturach ponadregionalnych
(Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin
Wiejskich,
Związek
Miast
Polskich,
inne),
organizowanie
wizyt
studyjnych
w
innych
województwach
(organizowanie
takich
wizyt
w obrębie województwa uważamy za niecelowe
z uwagi na konkurencję samorządów o fundusze).
Sposób wdrożenia rekomendacji:
Zgodnie z rekomendacją przedstawioną w raporcie,
IZ RPO WP podjęła działania mające na celu
podkreślenie
roli
komórki
lub
koordynatora
w strukturach urzędów,
odpowiedzialnych za
pozyskiwanie
oraz
realizację
projektów
współfinansowanych ze środków UE. Promocja tej
praktyki nastąpiła w ramach rozpowszechniania
wniosków i rekomendacji z badania, z zapewnieniem
dostępu do informacji opinii publicznej. Raport
końcowy został upubliczniony za pośrednictwem
strony
internetowej
IZ
RPO
WP
www.rpo.podkarpackie.pl,
w
ramach
której
funkcjonuje zakładka Ewaluacja. Użytkownicy ww.
badania, którymi są samorządy gminne i powiatowe
województwa podkarpackiego zostali poinformowani
o zakończeniu realizacji badania oraz o możliwości
zapoznania się z wynikami ewaluacji, poprzez

pozyskanie raportu badania, zamieszczonego na
stronie internetowej IZ RPO WP. Dodatkowo wyniki
końcowe badania zostały przedstawione na
I regionalnej konferencji ewaluacyjnej.
Status rekomendacji: istotna
Rekomendacja w trakcie realizacji. Przewidywany
termin zakończenia: II kwartał 2009r.
Rekomendacja:
Należy – niezależnie od szkoleń z zakresu
komunikacji
społecznej
dla
przedstawicieli
samorządu – promować rozwiązania sprzyjające
jawności procesów decyzyjnych w zakresie środków
unijnych: publikowanie informacji o podejmowanych
działaniach i ich rezultatach, wykorzystanie mediów
lokalnych i regionalnych dla informowania obywateli,
konsultacje społeczne w przypadku aktualizacji
strategii, udział samorządów w ogólnopolskich
programach
antykorupcyjnych,
wymuszających
przyjmowanie
podwyższonych
standardów
przejrzystości życia publicznego.
Jako przykłady dobrej praktyki należy promować
formy partnerstwa terytorialnego, grupujące podmioty
z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
Sposób wdrożenia rekomendacji:
Promocja
rozwiązań
sprzyjających
jawności
procesów decyzyjnych w ramach RPO WP
realizowana jest poprzez bieżące udostępnianie
informacji
nt.
stanu
wdrażania
Programu.
Upowszechnianie korzyści płynących z członkostwa
Polski w Unii Europejskiej (UE) oraz wykorzystania
środków unijnych jest jednym z celów szczegółowych
Planu komunikacji RPO WP. Głównym kanałem
informacyjnym jest strona internetowa IZ RPO WP
www.rpo.podkarpackie.pl,
w
ramach
której
funkcjonują tematyczne zakładki zapewniające
przejrzystość użytkowania. Klarowność strony, pod
kątem
jej użytkowania
przez potencjalnych

beneficjentów, zapewnia także podział informacji
o naborach, wynikach oceny oraz formularzy
i materiałów
niezbędnych
do
właściwego
opracowania i realizacji projektów w ramach I osi
priorytetowej oraz osi priorytetowych II-VII RPO WP.
Dodatkowo
w
rocznych
planach
działań
informacyjno-promocyjnych, w tym w Planie działań
informacyjno-promocyjnych na rok 2009r. określono
wykorzystanie innych narzędzi komunikacji m.in.
takich jak wyjazdy studyjne, audycje i reklamy
w mediach lokalnych oraz regionalnych, organizacja
szkoleń i konferencji.
Promocja jawności procesów decyzyjnych następuje
także poprzez angażowanie w realizację RPO WP
partnerów społeczno – gospodarczych, w zależności
od wykonywanej profesji oraz aktualnych potrzeb.
W realizacji tej praktyki szczególne znaczenie ma
udział partnerów w Komitecie Monitorującym RPO
WP. W ramach prac Komitetu uczestniczą
w najważniejszych decyzjach dot. RPO WP, w tym
przede wszystkim w zakresie kryteriów wyboru
projektów czy monitorowaniu realizacji Programu.
Status rekomendacji: istotna
Rekomendacja realizowana na bieżąco.
Rekomendacja:
Należy wprowadzić obowiązek szczegółowych
uzasadnień odnośnie całości karty oceny projektu, ze
szczególnym uwzględnieniem wrażliwego obszaru,
jakim jest punktacja Zarządu. Uzasadnienia powinny
być
dostępne
na
żądanie
Beneficjentów,
a uzasadnienia Zarządu obowiązkowo publikowane
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Sposób wdrożenia rekomendacji:
Przyjęty
sposób
i
zakres
wykorzystania
przedmiotowej rekomendacji został zastosowany
przy naborach przeprowadzonych w 2008r.
Wnioskodawca każdorazowo informowany był drogą

pisemną o wynikach oceny formalnej, wynikach
oceny merytorycznej oraz o wyborze projektu do
dofinansowania. W przypadku negatywnego wyniku
oceny formalnej bądź merytorycznej projektu
beneficjenci otrzymywali uzasadnienie tej decyzji.
Ponadto wyniki oceny formalnej (zbiorcze dla
poszczególnych działań), listy projektów po ocenie
merytorycznej
(wraz
z
podaniem
punktacji
przyznanej poszczególnym projektom) oraz listy
projektów wybranych do dofinansowania przez
Zarząd Województwa Podkarpackiego i listy
rezerwowej publikowane były na stronie internetowej
IZ RPO WP. W związku z tym, iż ocena strategiczna
i wybór projektów do dofinansowania dokonywane są
w drodze uchwały ZWP, stosowne uchwały wraz
z uzasadnieniem stanowiącym integralny załącznik
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.

IZ RPO WP

Analiza systemu
zarządzania i
kontroli
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego
na lata 2007-2013

55 815

26.09. –
19.12.2008

Konsorcjum
złożone z
Grupy
Gumułka –
Kancelaria
Prawa
Finansowego
Sp. z o.o. oraz
Grupy
Gumułka Sp.
z o.o.

Status rekomendacji: istotna
Rekomendacja realizowana przez cały okres
realizacji RPO WP.
Zalecenie podjęcia działań zmierzających do
zmniejszenia objętości Instrukcji Wykonawczej
Instytucji
Zarządzającej
RPO
WP
(IW)
i uelastycznienia zawartych w niej procedur.
Zalecenie
dopasowania
Vademecum
wnioskodawcy/beneficjenta do potrzeb wszystkich
wnioskodawców, w tym beneficjentów, którzy nie
posiadają wiedzy z zakresu funduszy unijnych (nie
składali dotychczas wniosków aplikacyjnych).
Zalecenie „rozbicia” Oddziału programowania
i koordynacji Departamentu Rozwoju Regionalnego
UMWP na dwie oddzielane komórki.
Rekomendacja wzrostu poziomu zatrudnienia w IZ
RPO WP, szczególnie w oddziałach wyboru
projektów
(zgodnie
z
zakładanymi
planami

W związku z
zakończeniem
realizacji badania
w II połowie
grudnia, IZ RPO
WP w 2008r. nie
podjęła działań
zmierzających do
wdrożenia
rekomendacji.
Informacja
roczna zawiera
zatem
rekomendacje
przedstawione
przez
Wykonawcę w
raporcie

zatrudnienia zapisanymi m.in. w IW).
Rekomendacja stworzenia systemu motywacyjnego
adekwatnego do oczekiwań pracowników oraz
utrzymania systemu lojalnościowego.
Propozycja stworzenia systemu diagnozowania
potrzeb szkoleniowych pracowników.
Zalecenie wczesnej diagnozy zapotrzebowania na
sprzęt i inne materiały.
Propozycja wprowadzenia większej elastyczności
w sposobie rozliczeń projektów pomocy technicznej.
Zalecenie wzrostu poziomu zatrudnienia w IZ RPO
WP oraz dostosowania terminów szkoleń do
indywidualnych potrzeb pracowników i oddziałów.
Propozycja celowego podejścia do procesu szkoleń
(ich tematyki i zakresu merytorycznego).
Propozycja wprowadzenia możliwości weryfikacji
planów kontroli.
Rekomendacja
wprowadzenia
procedury
postępowania w sytuacji nadzwyczajnej lub
procedury odstąpienia od obowiązujących procedur.
Propozycja wprowadzenia krańcowego terminu na
wdrożenie rekomendacji do 6 miesięcy od daty
przekazania pisma dot. zakresu i sposobu
wykorzystania rekomendacji.
Rekomendacja przeprowadzenia odrębnego badania
ewaluacyjnego, którym ocenie wnioskodawców
poddane byłyby głównie dokumenty stosowane
w celu wyłonienia projektów (m.in. wniosek
o dofinansowanie, biznes plan, studium wykonalności
i inne).

końcowym.
Sposób i zakres
wykorzystania
rekomendacji
został przyjęty
uchwałą nr
174/3181/09
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie z
dnia 25 lutego
2009r.

3. Dokumenty służące prawidłowej realizacji procesu ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
W 2008r. IZ RPO WP zgodnie z zapisami wytycznych nr 6 MRR opracowała i zaktualizowała
podstawowe dokumenty służące realizacji procesu ewaluacji Programu.


Plan ewaluacji
Regionalnego
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Programu

Operacyjnego

Województwa

Plan ewaluacji RPO WP został zaktualizowany uchwałą nr 108/1871/08 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2008r. Aktualizacja
przedmiotowego Planu odnosiła się w głównej mierze do zmian organizacyjnych UMWP,
w tym przede wszystkim rezygnacji z powierzenia wdrażania osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W tym celu
w strukturze UMWP utworzono nową jednostkę - Departament Wspierania
Przedsiębiorczości.
Projekt aktualizacji Planu został zaakceptowany w dniu 22 kwietnia 2008r. przez Krajową
Jednostkę Oceny (KJO) pod kątem zgodności z Planem ewaluacji Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO).


Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

W dniu 16 grudnia 2008r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 157/2875/08
przyjął Okresowy plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2009. Sporządzony
z zachowaniem zasady planowania i konsultacji OPE zawiera listę badań ewaluacyjnych
wraz z ich planowanym kosztem i terminem realizacji. Dopełnienie OPE stanowi opis działań
planowanych do podjęcia w celu rozwoju potencjału ewaluacyjnego w 2009r. Zgodnie
z zapisami wytycznych nr 6 MRR Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2009 został
przekazany do KJO w dniu 22 grudnia 2008r.


Informacja roczna w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 za rok 2007 została
zaakceptowana uchwałą nr 102/1721/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 marca 2008r., a następnie zgodnie z wymogami wytycznych nr 6
MRR przekazana do KJO pismem z dnia 28 marca 2008r. W związku z nierealizowaniem
w 2007r. badań ewaluacyjnych informacje zawarte w dokumencie dotyczyły wyłącznie
działań podjętych w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego Programu w 2007r., w tym
w szczególności:
 przygotowania niezbędnych dokumentów ewaluacyjnych (Plan ewaluacji RPO WP,
Okresowy plan ewaluacji RPO WP),
 powołania Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP,
 podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ewaluacji RPO
WP.

12

4. Budowa potencjału ewaluacyjnego w 2008r.
W 2008r. w realizację ewaluacji RPO WP zaangażowanych było trzech pracowników
(2,5 etatu) Oddziału monitoringu i ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego tut.
Urzędu, który pełni funkcję Jednostki Ewaluacji RPO WP (JE). W tym okresie JE podjęła
szereg działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. realizacji procesu
ewaluacji Programu.


Grupa sterująca procesem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

W 2008r. odbyły się 4 posiedzenia Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP (GSE),
których przedmiotem były konsultacje raportu badania ewaluacyjnego oraz projektu
Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2008 oraz 2009. Ponadto zgodnie
z Regulaminem GSE przyjętym na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2008r.
większość prac tego gremium odbywała się drogą elektroniczną. Członkowie GSE zostali
zaangażowani w przygotowanie oraz realizację badań ewaluacyjnych, otrzymywali
niezbędne dokumenty i materiały, jak również uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym
poświeconemu zagadnieniom ewaluacji.


I regionalna konferencja ewaluacyjna

Jednym z kluczowych działań zaplanowanych do przeprowadzenia w 2008r. była organizacja
I regionalnej konferencji ewaluacyjnej Ewaluacja w polityce rozwoju – wyzwanie dla regionu.
Konferencja odbyła się w dniu 26 listopada 2008r. w Rzeszowie. Celem konferencji było
wzmocnienie i rozwój potencjału ewaluacyjnego na poziomie regionalnym.
W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,
Agencji Rozwoju Regionalnego oraz szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim.
W pierwszej części konferencji przedstawiono informacje dotyczące funkcjonowania systemu
ewaluacji na poziomie krajowym, zastosowania ewaluacji w planowaniu i zarządzaniu
programami operacyjnymi oraz metodologii badań ewaluacyjnych. Powyższe tematy omówili
zaproszeni eksperci oraz przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
W dalszej części spotkania zaprezentowano sposób organizacji oraz główne założenia
procesu ewaluacji RPO WP. W ramach konferencji przedstawiono także wyniki pierwszego
badania zrealizowanego na zlecenie IZ RPO WP pn. Analiza aktywności samorządów
gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy
strukturalnych.



Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych

Po zakończeniu realizacji badań ewaluacyjnych IZ RPO WP rozpowszechniała ich wyniki
(działania w zakresie popularyzacji wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych
obrazuje poniższy graf).
Zamieszczenie bazy
rekomendacji ze
zrealizowanych badań na
stronie IZ RPO WP

Przekazanie raportów do
KJO oraz IK RPO

Działania w zakresie
rozpowszechniania
wyników badań
ewaluacyjnych

Przekazanie raportów
użytkownikom ewaluacji



Umieszczenie raportów na
stronie internetowej IZ
RPO WP

Prezentacja raportu na I
regionalnej konferencji
ewaluacyjnej

Strona internetowa www.rpo.podkarpackie.pl – zakładka Ewaluacja

W 2008r. zakładka Ewaluacja została wzbogacona o następujące informacje i dokumenty:
Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2008 oraz Okresowy plan ewaluacji RPO WP
na rok 2009, zaktualizowany Plan Ewaluacji RPO WP, Informację roczną za rok 2007,
raporty z badań ewaluacyjnych, informacje nt. konferencji oraz bazę rekomendacji
ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych w ramach RPO WP. Strona internetowa stanowi
źródło wiedzy nt. systemu ewaluacji RPO WP.


Szkolenia/warsztaty/konferencje

Pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP w celu podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu
ewaluacji, a tym samym zapewnienia prawidłowej realizacji procesu ewaluacji, uczestniczyli
w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez MRR oraz inne podmioty
zajmujące się problematyką ewaluacji. Dodatkowo UMWP zorganizował dwudniowe
szkolenia dla pracowników zaangażowanych w ewaluację RPO WP, w tym także członków
GSE. Szkolenie w zakresie ewaluacji interwencji publicznych, które odbyło się w dniach 1 - 2
grudnia 2008r. przeprowadziła firma EGO s.c.



Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

W 2008r. JE RPO WP współpracowała z jednostkami ewaluacyjnymi pozostałych RPO.
Współpraca ta ukierunkowana na wymianę informacji i doświadczeń odbywała się drogą
elektroniczną i telefoniczną. Bezpośrednia współpraca z Instytucją Zarządzającą Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Instytucją Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przebiegała głównie na forum GSE, której członkami
są przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach tych programów.
Współdziałanie z Krajową Jednostką Oceny, jak również z Instytucją Koordynującą
Regionalne Programy Operacyjne prowadzone było przede wszystkim w ramach prac
tematycznych roboczych grup sterujących ewaluacją:
 Zespołu sterującego procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) i NSRO,
 Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
 Grupy Sterującej Ewaluacją kwestii horyzontalnych 16 RPO,
 Grupy sterującej ewaluacją na poziomie NPR/NSRO – Innowacyjność Gospodarki,
 Grupy sterującej ewaluacją na poziomie NPR/NSRO – Rozwój Regionalny
i Terytorialny.
Dodatkowo nawiązaniu współpracy oraz zainteresowaniu tematyką ewaluacji ekspertów
zewnętrznych, w tym także regionalnego środowiska akademickiego służyła I regionalna
konferencja ewaluacyjna.
Ponadto dokumenty ewaluacyjne tj. strategiczne i operacyjne plany ewaluacji, informacja
roczna, jak również wyniki badań ewaluacyjnych zostały zaprezentowane na forum Komitetu
Monitorującego RPO WP. Gremium to odpowiada za monitorowanie postępów realizacji
ewaluacji Programu.

