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Rzeszów, grudzień 2012 r.

1. Wprowadzenie
Proces ewaluacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP) oparto na podstawowych zasadach systemu
ewaluacji, z których jedną jest zasada planowania. W celu zachowania tej zasady Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 (IZ RPO WP) corocznie przygotowuje plany operacyjne, których celem jest
wskazanie zamierzonych do przeprowadzenia w roku następnym badań ewaluacyjnych, jak
również działań związanych z budową potencjału ewaluacyjnego.
Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego
na
rok
2013
(OPE)
przygotowano
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 uchylającego Rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. U. UE L210/11 z 21.10.2006r. z późn. zm.), 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 IZ RPO
WP, regulującymi procedury realizacji systemu ewaluacji na poziomie Programu.
Większość działań zapisanych w Okresowym planie ewaluacji RPO WP na rok 2013 będzie
finansowana w ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna.
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2. Lista planowanych ewaluacji w roku 2013
Planowany
Sposób
koszt
Nazwa
realizacji
ewaluacji
instytucji
Termin
Nazwa badania (ewaluacja
(w przypadku
inicjującej
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
ewaluację
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)
IZ RPO WP Znaczenie
Ewaluacja
I – II kw.
70 - 100
interwencji RPO zewnętrzna
2013
WP w obszarze
infrastruktury
publicznej

Opis zakresu badania

W
ramach
badania
przeanalizowane zostaną
projekty
z
zakresu
infrastruktury publicznej w
obszarze edukacji, służby
zdrowia,
pomocy
społecznej,
sportu
i
rekreacji.
Ewaluacja
zostanie przeprowadzona
pod kątem:
 wypełniania założeń
dokumentów
strategicznych,
 poprawy
stanu
infrastruktury
publicznej,
 poprawy dostępności
mieszkańców
do
infrastruktury
społecznej,
 podniesienia jakości
kapitału społecznego i
zwiększenia spójności
społecznej,
 zwiększenia
atrakcyjności
i
konkurencyjności
regionu.
Ewaluacja obejmie ocenę
potencjalnych
efektów
projektów
osi
priorytetowej
V
Infrastruktura publiczna, w
tym projektów kluczowych
oraz ich wpływu na
tworzenie warunków dla
rozwoju
kapitału
społecznego w regionie
Dodatkowo
ocena
w
zakresie
wpływu
Programu na zwiększenie
spójności
społecznej
powinna
uwzględniać
wymiar
terytorialny
inwestycji, tj. obszary
defaworyzowane
(zagrożone wykluczeniem
społecznym i ubóstwem).
Rekomendacje
zostaną
wykorzystane
w
celu
ukierunkowania środków
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Planowany
Sposób
koszt
Nazwa
realizacji
ewaluacji
instytucji
Termin
Nazwa badania (ewaluacja
(w przypadku
inicjującej
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
ewaluację
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)

IZ RPO WP Wpływ wsparcia Ewaluacja
RPO
zewnętrzna
Województwa
Podkarpackiego
na lata 20072013 na
funkcjonowanie
instytucji
otoczenia
biznesu

I – II kw.
2013

50 – 80

IZ RPO WP Ocena stopnia
realizacji
wskaźników
RPO WP

II – IV
kw. 2013

90 - 120

Ewaluacja
zewnętrzna

Opis zakresu badania

przyszłego programu na
potrzeby
strategiczne
regionu w tym zakresie.
Badanie obejmie ocenę
wsparcia IOB w ramach
Działania 1.2. Instytucje
otoczenia biznesu.
Ewaluator dokona
charakterystyki i analizy
udzielonego wsparcia pod
kątem zmiany jakie zaszły
w funkcjonowaniu
wspartych IOB, oceny
wdrożonych usług a także
zidentyfikuje poziom
zadowolenia i
oczekiwania
przedsiębiorstw wobec
tego typu instytucji. Celem
ewaluacji będzie
wskazanie dalszych
działań jakie powinny
zostać podjęte przez IZ
RPO WP oraz same IOB
pod kątem tworzenia
przyjaznego dla rozwoju
przedsiębiorczość klimatu
i spełnienia
zdiagnozowanych
oczekiwań
przedsiębiorców. Istotnym
elementem ewaluacji
powinno być wskazanie
nowych usług do
wdrożenia w IOB, które
wynikają z rosnących
wymagań stawianych
przedsiębiorstwom np. w
zakresie ochrony
środowiska w związku ze
zmianami klimatycznymi.
Wnioski z badania będą
wykorzystane m.in. do
celów sprawozdawczych
przygotowania
dedykowanego wsparcia
dla IOB w ramach
przyszłej perspektywy
finansowej.
Badanie obejmie ocenę
stopnia założonych w
RPO WP wskaźników w
ramach poszczególnych
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Planowany
Sposób
koszt
Nazwa
realizacji
ewaluacji
instytucji
Termin
Nazwa badania (ewaluacja
(w przypadku
inicjującej
realizacji
wewnętrzna/
ewaluacji
ewaluację
zewnętrzna)
zewnętrznych)
(w tys. PLN)

Opis zakresu badania

osi
priorytetowych.
Zadaniem
ewaluatora
będzie także wskazanie
przyczyn nieosiągnięcia
lub
nadwykonania
założonych
wartości
docelowych. Ewaluacja w
sposób jakościowy oceni
jak osiągnięty poziom
wskaźników
wpływa/wpłynie
na
realizację celów RPO WP,
w
tym
celów
środowiskowych. Ponadto
zostanie oceniony wpływ
RPO WP na realizację
celów
Europa
2020.
Wnioski z badania będą
wykorzystane do celów
sprawozdawczych i przy
projektowaniu
systemu
monitorowania przyszłego
RPO.
Ponadto IZ RPO WP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji operacyjnej bądź strategicznej, innej niż
wskazane powyżej, w przypadku gdy uzna to za użyteczne z punktu widzenia zarządzania i wdrażania Programu.
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3. Informacje na temat działań
ewaluacyjnego w roku 2013

związanych

z

rozwojem

potencjału

W ramach rozwoju potencjału ewaluacyjnego w 2013 roku Jednostka Ewaluacyjna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
(JE RPO WP) będzie podejmować działania w ramach następujących obszarów:
1. Koordynacja procesu ewaluacji.
2. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji.
3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
Osiągnięcie skutecznego i efektywnego procesu ewaluacji RPO WP wymaga zapewnienia
struktury instytucjonalnej, posiadającej właściwe przygotowanie merytoryczne, jak również
zagwarantowania jawności i przejrzystości procesu ewaluacji poprzez skuteczne
upowszechnianie jego efektów opinii publicznej oraz nawiązania współpracy z podmiotami
zajmującymi się zagadnieniem ewaluacji.
Zharmonizowanie powyższych działań przyczyni się do przeprowadzania wysokiej jakości
istotnych badań ewaluacyjnych, jak również umiejętnego wykorzystania ich wyników celem
najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do realnych potrzeb oraz
efektywnego wydatkowania środków Programu.
1. Koordynacja procesu ewaluacji
a)

Dokumenty ewaluacyjne

W 2013r. IZ RPO WP sporządzi OPE określający działania, które zostaną podjęte w roku
następnym, jak również Informację roczną w zakresie ewaluacji RPO WP stanowiącą
instrument monitorowania realizacji ewaluacji w ramach Programu. Niniejsze dokumenty
zostaną przygotowane pod kątem spójności z Planem ewaluacji RPO WP.
b)

Szkolenia/warsztaty/konferencje

Osoby bezpośrednio zaangażowane w ewaluację w celu pogłębiania wiedzy oraz
precyzyjnej realizacji procesu ewaluacji Programu uczestniczyć będą w różnych formach
podnoszenia kwalifikacji.
2. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji
a) VI podkarpacka konferencja ewaluacyjna
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2013r. zostanie zorganizowana podkarpacka
konferencja ewaluacyjna, której celem będzie pogłębienie znajomości tematyki ewaluacji,
wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego oraz prezentacja wyników badań ewaluacyjnych.
Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska
akademickiego w regionie, instytucji zaangażowanych w realizację procesu ewaluacji RPO
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WP, beneficjentów Programu oraz inne osoby, instytucje i podmioty zainteresowane
problematyką ewaluacji.
b) Strona internetowa
Strona internetowa IZ RPO WP www.rpo.podkarpackie.pl stanowi najistotniejsze narzędzie
informacyjno-promocyjne w zakresie podejmowanych działań ewaluacyjnych Programu.
W tym celu w utworzonej zakładce Ewaluacja na bieżąco zamieszczane będą informacje
dot. postępów w realizacji procesu ewaluacji Programu, w tym m.in. dokumenty służące
realizacji ewaluacji RPO WP, wyniki badań ewaluacyjnych oraz informacje nt. wdrożonych
rekomendacji.
c)

Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych

Popularyzacja wyników badań ewaluacyjnych nastąpi poprzez publikacje raportów,
prezentacje na posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (KM RPO WP) oraz
przekazanie do Krajowej Jednostki Oceny (KJO). Wyniki ewaluacji operacyjnych zostaną
przekazane także 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.
d) Publikacja
Jednostka Ewaluacyjna RPO WP planuje wydać publikację nt. doświadczeń w realizacji
procesu ewaluacji RPO WP. Publikacja zostanie przygotowana we współpracy z ekspertami
w zakresie ewaluacji funduszy europejskich.
3. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
W 2013r. JE RPO WP będzie współpracować z jednostkami ewaluacyjnych RPO, a także
z jednostką ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski
Wschodniej oraz Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
prac Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP. Współdziałanie z KJO oraz Instytucją
Koordynującą RPO odbywać się będzie w ramach spotkań grup sterujących ewaluacją oraz
poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy tymi instytucjami.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WP w będzie kontynuować, nawiązaną przy organizacji
V Podkarpackiej Konferencji Ewaluacyjnej – 2012, współpracę z Uniwersytetem
Rzeszowskim. Ponadto IZ RPO WP będzie współpracować z partnerami społecznogospodarczymi w ramach KM RPO WP, na posiedzeniach którego przedstawione zostaną
wyniki badań ewaluacyjnych.
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