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1. Wprowadzenie
Głównym instrumentem planowania procesu ewaluacji jest Plan ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 (RPO WP), którego uszczegółowienie stanowią sporządzane na dany rok
kalendarzowy Okresowe plany ewaluacji RPO WP.
Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na rok 2009 przygotowany został 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 uchylające Rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. U. UE L210/11 z 21.10.2006r.), 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) oraz dokumentami przygotowanymi przez
Instytucję Zarządzającą RPO WP (IZ RPO WP), regulującymi procedury realizacji
systemu ewaluacji na poziomie Programu.
Celem Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2009 jest wskazanie badań
ewaluacyjnych, terminów ich realizacji, planowanego budŜetu oraz planowanych
działań związanych z rozwojem potencjału ewaluacyjnego w 2009r.
Większość działań zapisanych w Okresowym planie ewaluacji RPO WP na rok 2009
będzie finansowana w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna.

2. Lista planowanych ewaluacji w roku 2009
Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

IZ RPO
WP

Nazwa badania

Planowany
Sposób
koszt
ewaluacji
realizacji
Termin
(ewaluacja
(w przypadku
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)

Ocena
realizacji Ewaluacja
celów RPO WP w zewnętrzna
roku
2008
za
pomocą
modelu
HERMIN

luty –
kwiecień
2009

15 - 50

Opis zakresu badania

Celem badania będzie
przedstawienie wpływu
realizacji RPO WP na
wybrane
wskaźniki
makroekonomiczne
gospodarki województwa
podkarpackiego:
1.
Wpływ
realizacji
Programu na zmianę
PKB w województwie
podkarpackim,
2. Liczba utworzonych
miejsc pracy (netto).
Oszacowanie
stopnia
realizacji
ww.
wskaźników
w
roku
2008r.,
zgodnie
z
zakładaną w RPO WP
częstotliwością pomiaru,
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Planowany
Sposób
koszt
ewaluacji
realizacji
Termin
(ewaluacja
(w przypadku
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)

Opis zakresu badania

zostanie dokonane na
podstawie
modelu
HERMIN.
IZ RPO
WP

Analiza
załoŜonego
poziomu
dofinansowania w
I osi priorytetowej
RPO WP w
kontekście
wyników naborów
wniosków w
2008r.

Ewaluacja
zewnętrzna

IZ RPO
WP

Ewaluacja
Ocena naborów
przeprowadzonych zewnętrzna
w 2008 roku i
zakładanego
wpływu ich
efektów na
realizację celów
RPO WP

luty –
kwiecień
2009r.

maj –
sierpień
2009r.

15 - 50

Badanie będzie dotyczyło
analizy poziomu wkładu
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach I osi
priorytetowej RPO WP w
kontekście naborów
przeprowadzonych w
2008r. Celem badania
będzie ocena wpływu
zakładanego montaŜu
finansowego na
prawidłowość realizacji I
osi priorytetowej RPO
WP.

50 - 115

Badanie
obejmie
wszystkie
nabory
projektów
przeprowadzone
w
ramach RPO WP w
2008r. Ocenie poddany
będzie
m.in.
proces
naboru,
oceny
oraz
wyboru projektów.
Głównym zagadnieniem
objętym
ewaluacją
będzie ocena struktury
projektów
oraz
beneficjentów
w
kontekście celów RPO
WP.
Ewaluacja
dostarczy
niezbędnych informacji
nt. przebiegu naboru
projektów oraz wpływu
jego
efektów
na
realizację celów RPO
WP.

IZ RPO
WP

Analiza
sprawności
przepływów
finansowych w
ramach RPO WP

Ewaluacja
zewnętrzna

lipiec–
listopad
2009r.

50 – 75

Celem badania będzie
ocena
sprawności
przepływów finansowych
w ramach RPO WP.
Przedmiotowa
analiza
obejmie m.in. strukturę
oraz
funkcjonowanie
systemu
przepływów
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Planowany
Sposób
koszt
ewaluacji
realizacji
Termin
(ewaluacja
(w przypadku
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)

Opis zakresu badania

finansowych,
skuteczność
wykorzystania środków
oraz
terminowość
i szybkość
realizacji
płatności. Wyniki badania
poprzez
moŜliwie
wczesną
identyfikację
problemów i potrzeb
posłuŜą do dostosowania
systemu w kierunku jego
większej
skuteczności
oraz
wprowadzenia
ewentualnych
działań
naprawczych.
Ponadto Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 moŜe podjąć decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji operacyjnej bądź strategicznej, innej niŜ wskazane
powyŜej, w przypadku gdy uzna to za uŜyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdraŜania Programu.

3. Informacje na temat działań związanych z rozwojem potencjału
ewaluacyjnego w roku 2009
W 2009r. zadania podejmowane przez IZ RPO WP oprócz realizacji badań
ewaluacyjnych obejmować będą takŜe działania słuŜące wzmocnieniu oraz
rozwojowi potencjału ewaluacyjnego w województwie podkarpackim. Odpowiednio
zharmonizowane działania przyczynią się do właściwego przebiegu ewaluacji RPO
WP.
3.1 Potencjał ewaluacyjny Instytucji Zarządzającej RPO WP
Jednym z zadań stojących przed IZ RPO WP w 2009r. jest osiągnięcie pełnego
zatrudnienia w Jednostce Ewaluacyjnej RPO WP (JE RPO WP), zgodnie z zapisami
Planu ewaluacji RPO WP. Obecnie w ewaluację RPO WP zaangaŜowanych jest
3 pracowników (2,5 etatu), natomiast docelowo skład osobowy JE RPO WP powinien
powiększyć się o jedną osobę (w sumie 3,5 etatu).
3.2 Organizacja II regionalnej konferencji ewaluacyjnej
Kontynuując zainicjowane w 2008r. działania, w IV kwartale 2009r. zorganizowana
zostanie II regionalna konferencja ewaluacyjna, której celem będzie pogłębienie
znajomości tematyki ewaluacji, wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego oraz
prezentacja wyników badań ewaluacyjnych. Na ww. konferencję zostaną zaproszeni
przedstawiciele instytucji zaangaŜowanych w realizację procesu ewaluacji RPO WP,
beneficjenci oraz podmioty zainteresowane niniejszą tematyką.
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3.3 Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych
Wyniki
zrealizowanych
badań
ewaluacyjnych
zostaną
zaprezentowane
na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WP oraz przekazane do Krajowej
Jednostki Oceny (KJO), jak i Instytucji Koordynującej Regionalne Programy
Operacyjne (IK RPO). Wyniki ewaluacji operacyjnych zostaną przekazane takŜe
do Komisji Europejskiej. Wszystkie raporty badań ewaluacyjnych upublicznione
zostaną za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WP www.rpo.podkaprackie.pl,
w ramach której funkcjonuje zakładka Ewaluacja. Raporty końcowe będą takŜe
publikowane w formie papierowej i elektronicznej.
Ponadto Jednostka Ewaluacyjna RPO WP planuje opublikować artykuł o roli
ewaluacji w polityce rozwoju na poziomie regionalnym, opracowany na podstawie
doświadczeń, popartych wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.
3.4 Strona internetowa - zakładka Ewaluacja
Na stronie internetowej IZ RPO WP www.rpo.podkarpackie.pl, w zakładce Ewaluacja
na bieŜąco zamieszczane będą informację dotyczące postępów w realizacji procesu
ewaluacji RPO WP, w tym m.in. dokumenty słuŜące realizacji ewaluacji RPO WP,
wyniki badań ewaluacyjnych oraz informacje nt. wdroŜonych rekomendacji.
Dodatkowo planuje się rozbudować ww. zakładkę, grupując informacje w tematyczne
foldery, w celu zwiększenia jej przejrzystości i uŜyteczności.
3.5 Szkolenia/warsztaty/konferencje
Zarówno przedstawiciele JE RPO WP, jak i osoby zaangaŜowane w ewaluację
Programu będą podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w spotkaniach,
warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez KJO oraz inne instytucje
i podmioty zajmujące się problematyką ewaluacji w ramach funduszy unijnych.
Dodatkowo osoby te uczestniczyć będą w szkoleniach zewnętrznych oraz
wewnętrznych, których tematyka przyczyni się do pogłębienia znajomości
zagadnienia oraz precyzyjnej realizacji procesu ewaluacji RPO WP.
3.6 Współpraca z jednostkami ewaluacyjnymi funkcjonującymi w ramach
programów operacyjnych realizowanych w regionie
Jednostka Ewaluacyjna RPO WP będzie współpracować w zakresie ewaluacji
z podmiotami zaangaŜowanymi w proces ewaluacji programów operacyjnych
realizowanych w regionie - Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej (IZ PO RPW) oraz Instytucją Pośredniczącą Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (IP PO KL), jak równieŜ jednostkami ewaluacyjnymi
innych RPO. Współpraca z IZ PO RPW oraz IP PO KL ukierunkowana m.in.
na sprawny przepływ informacji pomiędzy powyŜszymi podmiotami, jak równieŜ
wymianę doświadczeń będzie przebiegała w głównej mierze w ramach prac Grupy
sterującej procesem ewaluacji RPO WP.
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Współpraca z KJO oraz IK RPO odbywać się będzie głównie poprzez bieŜącą
wymianę informacji i doświadczeń oraz uczestnictwo w pracach tematycznych
roboczych grup sterujących ewaluacją na poziomie Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Grupy Sterującej Ewaluacją PO RPW oraz Grupy Sterującej Ewaluacją
kwestii horyzontalnych 16 RPO.
3.7 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
W celu podniesienia jakości procesu ewaluacji RPO WP, w 2009r. planowane jest
takŜe nawiązanie szerszej współpracy z ekspertami zewnętrznymi, w tym przede
wszystkim z przedstawicielami regionalnego środowiska akademickiego. Pomoc
ekspertów będzie niezbędna min. przy formułowaniu zakresów ewaluacji
obejmujących swą tematyką specjalistyczne dziedziny wiedzy czy metodologii badań
ewaluacyjnych.
Ponadto IZ RPO WP będzie współpracować z partnerami społeczno-gospodarczymi
w ramach Komitetu Monitorującego RPO WP, w którego gestii leŜy m.in.
monitorowanie procesu ewaluacji Programu.
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