Rzeszów, luty 2008

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na rok 2008

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 19 lutego 2008 r.

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Załącznik do uchwały Nr 96/1549/08

Planowane badania ewaluacyjne w 2008r. ....................................................................................................................................5

Budowa potencjału ewaluacyjnego w 2008r. .................................................................................................................................7

2.

3.

3.3.

2

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ................................................................................................................................9

3.2. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013...................................................................................................................................................8

3.1. Współpraca w zakresie ewaluacji z jednostkami ewaluacyjnymi funkcjonującymi w ramach programów operacyjnych
realizowanych w regionie. .................................................................................................................................................................7

Wprowadzenie ...............................................................................................................................................................................4

1.

Wykaz skrótów .....................................................................................................................................................................................3

Spis treści:

• RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

• PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

• NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

• NPR – Narodowy Plan Rozwoju

• MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
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• IZ RPO WP – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 20072013

Wykaz skrótów

terminy ich realizacji, planowany budżet oraz planowane działania w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego w 2008r.
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programów operacyjnych na lata 2007-2013 z 30 maja 2007r. (MRR/H/6(1)05/2007). Zawiera on listę badań ewaluacyjnych,

nr 1260/1999 (Dz. U. UE L210/11 z 21.10.2006r.) oraz wytycznymi nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE)

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu

uzupełnienie Planu ewaluacji RPO WP, został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WP zgodnie z art. 48 ust.1

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2008, stanowiący

1. Wprowadzenie
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Podstawowym celem przedmiotowego badania
będzie uzyskanie dodatkowych, wiarygodnych
i użytecznych informacji na temat funkcjonowania
systemu zarządzania i wdrażania RPO WP. Badanie
to w głównej mierze koncentrować się będzie
na analizie, która obejmie strukturę instytucjonalną,
w tym sprawność jej działania, instrumenty i metody
zarządzania i wdrażania, jak również procesy
zachodzące w ramach niniejszych systemów.
Badanie przyczyni się również do pogłębienia
znajomości
ww.
zagadnień,
zidentyfikowania
problemów i rzeczywistych potrzeb (ustalenia
ewentualnych
nieprawidłowości),
dostarczenia
właściwych rozwiązań, wyciągnięcia wniosków oraz
podjęcia
ewentualnych
działań
korygujących,
mających na celu usprawnienie i udoskonalenie
niniejszych systemów.
Zakresem badania zostanie objęta m.in.
skuteczność współpracy pomiędzy departamentami
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego zaangażowanymi w realizację
programu, efektywność działań podejmowanych
przez pracowników instytucji, spójność systemu
zarządzania i wdrażania, jak również funkcjonowanie

Opis zakresu badania

IZ RPO
WP

Analiza aktywności
samorządów
gminnych i
powiatowych
województwa
podkarpackiego
w wykorzystywaniu
Funduszy
Strukturalnych

Ewaluacja
zewnętrzna

maj 2008
– sierpień
2008

60 - 80
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Badanie przyczyni się do uzyskania pogłębionej
wiedzy na temat aktywności i skuteczności
pozyskiwania
oraz
wykorzystywania
środków
z funduszy unijnych w latach 2004-2006 przez
poszczególne gminy i powiaty w województwie
podkarpackim.
Głównym celem badania będzie
analiza sytuacji społeczno – gospodarczej, w tym
przede wszystkim w obszarach dot. MŚP,
infrastruktury publicznej oraz spójności terytorialnej
regionu, ww. jednostek podziału administracyjnego
państwa przeprowadzona w celu precyzyjnego
określenia rodzaju oraz zakresu wsparcia w ramach
RPO WP dla gmin i powiatów, w zależności
od stopnia, w jakim poszczególne samorządy
korzystały z pomocy funduszy w okresie 2004-2006.
Zakresem badania objęta zostanie także sprawność
funkcjonowania doradztwa oraz informacji i promocji
RPO WP.

systemu wyboru projektów.

Współpraca w zakresie ewaluacji z jednostkami ewaluacyjnymi funkcjonującymi w ramach programów
operacyjnych realizowanych w regionie.
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Jednostka Ewaluacyjna RPO WP umiejscowiona jest w Oddziale Monitoringu i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego.
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działania przyczynią się do właściwej ewaluacji RPO WP.

Operacyjny Kapitał Ludzki), jak również z Jednostkami Ewaluacyjnymi pozostałych RPO, bowiem odpowiednio skoordynowane

ewaluacji programów operacyjnych realizowanych w regionie (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program

Dodatkowo Jednostka Ewaluacyjna RPO WP będzie bezpośrednio współpracować z podmiotami zaangażowanymi w proces

się 22 stycznia 2008r.

Ewaluacyjnej RPO WP w zakresie realizacji procesu ewaluacji RPO WP. Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej odbyło

powołana uchwałą nr 82/1335/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2007r. stanowi wsparcie dla Jednostki

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

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane będzie głównie na forum Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP.

Współdziałanie z Jednostką Ewaluacyjną Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Instytucją Pośredniczącą

przepływ informacji pomiędzy powyższymi podmiotami, jak również wymianę doświadczeń.

operacyjnych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Współpraca ta ukierunkowana będzie m.in. na sprawny

w celu lepszej koordynacji procesu ewaluacji będzie prowadziła stałą współpracę z jednostkami ewaluacyjnymi programów

Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20131 w 2008r.

3.1.

3. Budowa potencjału ewaluacyjnego w 2008r.

Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

informacji oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji dotyczących ewaluacji programu.
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realizacji procesu ewaluacji RPO WP dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Celem strony jest przekazywanie bieżących

Strona internetowa Instytucji Zarządzającej RPO WP www.wrota.podkarpackie.pl stanowić będzie źródło informacji na temat

publikację w formie papierowej oraz elektronicznej.

Jednostka Ewaluacyjna RPO WP w celu rozpowszechniania informacji na temat ewaluacji RPO WP w 2008r. wyda

ewaluacji RPO WP.

Wyniki badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 2008r. zostaną także przedstawione na forum Grupy sterującej procesem

eksperci zajmujący się ewaluacją oraz media.

jak również instytucji właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej RPO WP oraz obszar wsparcia poddany ocenie,

realizowanych na terenie województwa podkarpackiego m.in. Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Pośredniczącej PO KL

przeprowadzonych w 2008r. Na ww. konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele instytucji programów operacyjnych

RPO WP, mająca na celu pogłębienie znajomości zagadnienia, połączona z prezentacją wyników badań ewaluacyjnych

prowadzić działalność informacyjno-promocyjną. Pod koniec 2008r. zostanie zorganizowana konferencja poświęcona ewaluacji

Jednostka Ewaluacyjna RPO WP w ramach rozpowszechniania wiedzy i informacji z zakresu ewaluacji RPO WP będzie

3.2.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

•

Grupy sterującej ewaluacją na poziomie NPR/NSRO – Innowacyjność Gospodarki,

• Zespołu sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO,

w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego tj.:
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Ewaluacją kwestii horyzontalnych 16 RPO, jak również w spotkaniach grup sterujących, na poziomie NSRO, powołanych

uczestniczyć w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Grupy Sterującej

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym także Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP będą

tematycznych roboczych grup sterujących ewaluacją oraz poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy ww. instytucjami.

Współdziałanie z Krajową Jednostką Oceny oraz Instytucją Koordynującą RPO odbywać się będzie w ramach spotkań

3.3.

Województwa Podkarpackiego zajmujących się tą problematyką.

Ponadto w 2008r. planuje się zorganizować szkolenia z zakresu ewaluacji dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

zaangażowane w ewaluację uczestniczyć będą w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Krajową Jednostkę Oceny.

W celu uzyskania pogłębionej wiedzy oraz precyzyjnej realizacji procesu ewaluacji RPO WP osoby bezpośrednio

ewaluacji RPO WP oraz informacjami dotyczącymi powołanej Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP.

Obecnie instytucje zainteresowane ewaluacją RPO WP mają możliwości zapoznania się z umieszczonym na stronie Planem

końcowe. Ponadto strona dostarczać będzie informacji na temat Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP.

ewaluacji RPO WP, w tym m.in. Okresowy plan ewaluacji RPO WP na rok 2008, realizowane badania, ich wyniki oraz raporty

W specjalnie w tym celu utworzonej zakładce „Ewaluacja” zamieszczane zostaną informacje dotyczące realizacji procesu

Grupy sterującej ewaluacją na poziomie NPR/NSRO – Rozwój Regionalny i Terytorialny.

na posiedzeniach którego przedstawione zostaną wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2008r.
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w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WP będzie systematycznie współpracować z partnerami społeczno-gospodarczymi

badań ewaluacyjnych.

uzyskania merytorycznego wsparcia przede wszystkim w zakresie sposobu zarządzania procesem ewaluacji oraz metodologii

zewnętrznymi oraz przedstawicielami regionalnego środowiska akademickiego zajmującymi się problematyką ewaluacji celem

W zależności od bieżących potrzeb Jednostka Ewaluacyjna RPO WP będzie nawiązywać kontakty z ekspertami

konferencjach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu ewaluacji, organizowanych przez Krajową Jednostkę Oceny.

Jednostka Ewaluacyjna RPO WP oraz członkowie powyższych roboczych grup sterujących będą brać udział w tematycznych

•

