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Wykaz skrótów:
ARP

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

BAEL

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BDL

Bank Danych Lokalnych

CATI

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny

CAWI

Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy stron www

DG

Dyrekcja Generalna

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EFSI

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

EUROSTAT

Europejski Urząd Statystyczny

FGI

Zogniskowany wywiad grupowy

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IDI

Indywidualny wywiad pogłębiony

IF

Instrumenty finansowe

IOB

Instytucje otoczenie biznesu

IP

Instytucja Pośrednicząca

ISP

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

IZ

Instytucja Zarządzająca

JE

Jednostka Ewaluacyjna

KE

Komisja Europejska

KJE

Krajowa Jednostka Ewaluacji

KM

Komitet Monitorujący

KSI SIMIK

Krajowy System Informatyczny System Informatyczny Monitoringu i Kontroli

MIR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MR

Ministerstwo Rozwoju

MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NBP

Narodowy Bank Polski

OP

Oś priorytetowa

OWES

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej

PAPI

Bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy

PI

Priorytet inwestycyjny

PO

Program operacyjny

PO IR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO IŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO PC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
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PUW

Pomorski Urząd Wojewódzki

PKB

Produkt krajowy brutto

PSME

Pomorski System Monitoringu i Ewaluacji

RLM

Równoważna liczba mieszkańców

RPO WP 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

RPO WP 2014-2002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

RPS

Regionalny Program Strategiczny

RPZ

Regionalny Program Zdrowotny

SFC2014

System informatyczny do zarządzania funduszami Unii Europejskiej

SL2014

Centralny System Informatyczny

SRWP

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

STRATEG

System monitorowania rozwoju

SWP

Samorząd Województwa Pomorskiego

SWR

System Wdrażania Rekomendacji

UE

Unia Europejska

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ZIT

Zintegrowane inwestycje terytorialne

ZPT

Zintegrowane porozumienie terytorialne

ZRM

Zespół ratownictwa medycznego

ZWP

Zarząd Województwa Pomorskiego
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Wprowadzenie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 20142020) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 r.1 Stanowi on jeden
z głównych instrumentów realizacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
(SRWP).2
RPO WP 2014-2020 jest programem dwufunduszowym, obejmującym środki Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Przyjęcie takiego rozwiązania ma znaczący wpływ na kształt systemu realizacji RPO WP 20142020, z jednej strony dając samorządom regionalnym możliwość faktycznej koordynacji wsparcia
z dwóch funduszy, z drugiej zaś rodzi wyzwania w zakresie uwzględnienia specyficznych
uregulowań prawnych dla EFS i EFRR w ramach jednego systemu wdrażania.
W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 nowym rozwiązaniem w zakresie rozwoju
terytorialnego są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT). Zdecydowanie większego znaczenia
w stosunku do poprzedniego okresu programowania środków UE nabrało wykorzystanie
instrumentów finansowych. Zwiększa się również nacisk na podnoszenie efektywności
energetycznej, poprawę innowacyjności gospodarki, czy rozwój transportu przyjaznego
środowisku, w tym przede wszystkim komunikacji zbiorowej.
Rola ewaluacji i potrzeba dokonywania miarodajnych ocen prowadzonej interwencji w okresie
programowania 2014-2020 wyraźnie wzrasta. Znalazło to odzwierciedlenie w stosownych
regulacjach prawnych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Polityka spójności UE
powinna być prowadzona w oparciu o obiektywne informacje i dowody – tutaj leży rola ewaluacji,
której istotą jest ocena podejmowanych działań. Dzięki dostarczaniu informacji
o efektach prowadzonej interwencji ewaluacja umożliwia podnoszenie poziomu jej skuteczności
i efektywności. Ewaluacja powinna być zatem postrzegana jako użyteczny i praktyczny instrument
doskonalenia procesu realizacji polityk publicznych. W ten sposób realizuje się koncepcja evidence
based policy.
Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 został opracowany przez Instytucję Zarządzająca RPO WP
2014-2020 zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. (dalej Rozporządzenie Ogólne)3. Stanowi on główne narzędzie
planowania działań ewaluacyjnych w ramach oceny Programu i zawiera m.in. opis sposobu
organizacji procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020, listę badań przewidzianych do realizacji w latach
2016-2023 oraz informacje na temat niezbędnych zasobów zaangażowanych
w jego realizację.
Przyjęte rozwiązania w zakresie określania celów ewaluacji na cały okres programowania środków
UE na lata 2014-2020 (jeden Plan Ewaluacji na całą perspektywę) wymuszają bardziej strategiczne
podejście do ewaluacji na poziomie Programu. Podejście to pozwala na koncentrację procesu
ewaluacji na istotnych problemach i wyzwaniach zidentyfikowanych w Programie, optymalnym
wykorzystaniu posiadanych zasobów, lepszym rozplanowaniu w czasie podejmowanych działań
ewaluacyjnych
oraz
konsekwentnym
budowaniu
w
regionie
potencjału
i kultury ewaluacyjnej.
1

RPO WP został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r., a następnie Uchwałą nr 196/20/15
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r.
2
SRWP została przyjęta Uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.
3
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006
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Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 jest silnie powiązany z funkcjonowaniem Pomorskiego
Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME), a także z innymi narzędziami realizacyjnymi SRWP,
w tym Regionalnymi Programami Strategicznymi (RPS) i Planem zarządzania SRWP. Istotnym
wyzwaniem realizacyjnym Planu jest zapewnienie niezbędnych danych do przeprowadzenia
zaplanowanych badań. Odpowiedzialność w zakresie generowania i gromadzenia danych
koniecznych do przeprowadzenia stosownych ocen, w tym odnoszących się do wspólnych
wskaźników spoczywa na państwach członkowskich. Podstawowym narzędziem spełnienia tego
wymogu wynikającego z Rozporządzenia Ogólnego, jest utworzony na poziomie krajowym system
informatyczny SL2014. Niemniej jednak, istnienie tego systemu nie zwalania Instytucji
Zarządzającej RPO WP 2014-2020 od odpowiedzialności za jakość i terminowość danych
gromadzonych na poziomie instytucji w ramach systemu realizacji, jak również pozyskiwanych od
beneficjentów Programu i uczestników projektów.
Przy tworzeniu Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 wzięto pod uwagę zapisy wytycznych
opracowanych
przez
Komisję
Europejską
oraz
Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju, w tym w szczególności:


Okres programowania 2014-2020. Monitoring i ewaluacja europejskiej polityki spójności –
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz
Spójności. Wytyczne w zakresie planów ewaluacji, Zasady realizacji ewaluacji wpływu,
Wytyczne w zakresie zarządzania jakością ewaluacji zewnętrznych – luty 2015 r. (Wytyczne KE
w zakresie planów ewaluacji);



Okres programowania 2014-2020. Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji – europejski
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Koncepcje
i rekomendacje – marzec 2014 r. (dalej Wytyczne KE – DG Regio);



Okres programowania 2014-2020. Monitoring i ewaluacja europejskiego Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wytyczne – czerwiec 2015 r. (dalej Wytyczne KE – DG
Employment);



Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z 24 września 2015 r. (dalej Wytyczne w zakresie
ewaluacji);



Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 22 kwietnia 2015 r. (dalej Wytyczne
w zakresie monitorowania).

Plan Ewaluacji będzie podlegać corocznym przeglądom, których efektem może być potrzeba jego
aktualizacji. Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 jest rozpatrywana
i zatwierdzana przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-20204.
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Na podstawie art. 110 Rozporządzenia Ogólnego.
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1.

Cele ewaluacji na lata 2014-2020

Ewaluacja jest narzędziem ciągłego doskonalenia polityk publicznych, a jej główne zadanie polega
na dostarczaniu wiedzy o efektach działań publicznych, stanowiąc dopełnienie każdej racjonalnie
zaplanowanej i wdrażanej interwencji publicznej.
W okresie programowania środków UE 2014-2020 znaczenia nabiera zwiększenie użyteczności
i roli ewaluacji w zarządzaniu i wdrażaniu programów operacyjnych finansowanych w ramach
polityki spójności. Z tego punktu widzenia bardzo istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie
poziomu powiązania procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania, a także
podniesienie poziomu jakości badań ewaluacyjnych, w tym w szczególności rzeczywistej
użyteczności ich wyników dla decydentów. Formułowanie wniosków i rekomendacji w formie
konkretnych rozwiązań przełoży się na realny wpływ poszczególnych badań na proces realizacji
RPO WP 2014-2020. Ważne jest również właściwe rozplanowanie badań w czasie – w taki sposób,
aby uzyskane wyniki były faktycznie wykorzystane w procesie decyzyjnym.
Aby zwiększyć użyteczność prowadzonych badań, większy nacisk zostanie położony na
uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu bardziej
złożonego podejścia metodologicznego, w szczególności ewaluacji opartej na teorii oraz metod
kontrfaktycznych.
Metody kontrfaktyczne służą identyfikacji faktycznych efektów interwencji, tzn. badają one, na ile
wsparcie udzielane podmiotom czy osobom wpłynęło na rzeczywistą zmianę, jaka się w nich
dokonała. Aby ocenić efekty wsparcia, trzeba badać nie tylko te grupy, które to wsparcie otrzymały,
ale także te, które funkcjonowały bez publicznej interwencji. Gdy porówna się te dwie grupy
możliwe będzie pokazanie skutków interwencji jako różnic w uzyskanych efektach (zmianach) tych
grup.
Natomiast ewaluacja oparta na teorii poza oceną efektów służy budowaniu szerszej wiedzy
o mechanizmach interwencji publicznej. Ma ona na celu odtworzenie teorii programu, a więc logiki,
jaką kierowano się przy diagnozie potrzeb i odpowiednim zaprojektowaniu interwencji jako
odpowiedzi na te potrzeby oraz jednocześnie źródle zmian, które mają nastąpić w jej wyniku.
Wyniki badań prowadzonych zgodnie z metodologią ewaluacji opartej na teorii bazują na spójnych
i przejrzystych przesłankach, które prowadzą do stworzenia ciągu logicznego, pokazującego drogę
do osiągnięcia zakładanych efektów wraz ze wskazaniem czynników, które wpływają na przebieg
tego procesu.
Istotnym zadaniem, jakie stoi przed badaniami ewaluacyjnymi RPO WP 2014-2020 jest także
dostarczanie wkładu do rocznych sprawozdań z wdrażania oraz zapewnienie – poprzez stosowanie
jednolitej metodologii – możliwości agregacji danych do poziomu krajowego
i unijnego oraz porównywania zebranych informacji pomiędzy poszczególnymi programami
(dotyczy to wartości wskaźników w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych EFS, dla których
w RPO WP 2014-2020 jako źródło danych wskazana została ewaluacja oraz wspólnych
wskaźników rezultatu długoterminowego EFS).
Ponadto celem ewaluacji interwencji prowadzonej w ramach RPO WP 2014-2020 będzie ocena
efektów oraz wpływu Programu na osiąganie celów określonych w dokumentach strategicznych
(np. Strategia Europa 2020 czy SRWP), poprawa jakości, skuteczności i efektywności wdrażania
Programu oraz optymalizacja funkcjonowania instytucji zaangażowanych w jego realizację.
2.

Obszary tematyczne RPO WP 2014-2020 objęte Planem

Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 obejmuje zakres tematyczny oraz uwzględnia logikę
interwencji zastosowaną w Programie, wynikającą z przyjętego modelu planowania strategicznego
w województwie w ramach SRWP. Dotyczy to w szczególności opracowanych sześciu
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Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port
Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze),
energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska
Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan).
Zakres interwencji RPO WP 2014-2020 skupia się na sferze gospodarczej, edukacji, aktywności
zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, wykorzystaniu potencjałów poszczególnych obszarów,
a także na systemie transportowym, energii i środowisku.
W ramach działań prowadzonych w sferze gospodarczej interwencja dotyczy tworzenia lepszych
warunków dla rozwoju MŚP, zwiększania poziomu eksportu w tej grupie podmiotów oraz
podnoszenia zdolności MŚP do rozwijania produktów i usług, w tym poprzez zastosowanie
innowacji. Ponadto zakłada się zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
i wzrost urynkowienia tego typu działalności.
Działania podejmowane w obszarze edukacji zakładają zwiększenie liczby trwałych miejsc
edukacji przedszkolnej oraz wzrost jakości edukacji (zarówno ogólnej jak i przedszkolnej), a także
dostosowanie oferty kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym do
potrzeb gospodarki.
Działania obejmujące swoim zakresem sferę aktywności zawodowej koncentrują się na
zwiększeniu zatrudnienia mieszkańców województwa (osób pozostających bez pracy, osób
opiekujących się dziećmi do lat 3), a także poprawie sytuacji na rynku pracy osób w wieku
aktywności zawodowej oraz osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych, poprzez podniesienie
ich kompetencji zawodowych. Ponadto, część interwencji ukierunkowana będzie na powstawanie
mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności
gospodarczej, a także na realizację regionalnego programu zdrowotnego służącego utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej przez mieszkańców województwa.
W obszarze aktywności społecznej nacisk zostanie położony na wdrażanie kompleksowych
i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Realizowane będą także inicjatywy
w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług
społecznych oraz inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, głównie przy
wykorzystaniu potencjału ośrodków wspierających ekonomię społeczną.
W dziedzinie ochrony zdrowia nastąpi koncentracja interwencji dotyczącej zapewnienia dostępu
do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie zidentyfikowanych chorób
cywilizacyjnych oraz rozwoju usług e-zdrowia.
Działania prowadzone w ramach wykorzystania i ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, wynikającego ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych,
przestrzennych i kulturowych, dotyczyć będą przede wszystkim zwiększania atrakcyjności miejsc o
szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Z kolei kompleksowa rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich koncentrować się będzie na zwiększaniu aktywności
społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich.
Interwencja w ramach systemu transportowego województwa polegać będzie na integracji
działań odnoszących się do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, kolejowego oraz sieci
drogowej.
Działania podejmowane w obszarze energii zakładają poprawę efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych, zwiększenie wykorzystania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej
infrastruktury energetycznej.
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Z kolei interwencja w obszar środowiska ma na celu wzmocnienie odporności regionu na zmiany
klimatu, zwiększenie efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych,
spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10
tys. RLM oraz poprawę jakości wody pitnej, a także zabezpieczenie zasobów i walorów
przyrodniczych i krajobrazowych.
Łączny budżet Programu to blisko 1,9 mld euro (w tym EFRR: blisko 1,4 mld euro oraz EFS:
ponad 0,5 mld euro). Zestawienie alokacji na poszczególne osie priorytetowe RPO WP 2014-2020
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1: Budżet RPO WP w podziale na osie priorytetowe:

Oś priorytetowa

Fundusz

Wkład UE
(euro)

Wkład
krajowy
(euro)

Finansowani
e ogółem
(euro)

%
alokacji
RPO WP
2014-2020

1.

Komercjalizacja wiedzy

EFRR

139 860 877

24 681 332

164 542 209

7,5%

2.

Przedsiębiorstwa

EFRR

174 647 688

30 820 181

205 467 869

9,37%

3.

Edukacja

EFS

119 579 843

21 102 326

140 682 169

6,41%

4.

Kształcenie zawodowe

EFRR

68 677 602

12 119 577

80 797 179

3,68%

5.

Zatrudnienie

EFS

225 468 821

39 788 616

265 257 437

12,09%

6.

Integracja

EFS

114 306 948

20 171 815

134 478 763

6,13%

7.

Zdrowie

EFRR

104 975 500

18 525 089

123 500 589

5,63%

8.

Konwersja

EFRR

159 013 250

28 061 162

187 074 412

8,53%

9.

Mobilność

EFRR

357 213 312

63 037 644

420 250 956

19,16%

10.

Energia

EFRR

214 951 001

37 932 530

252 883 531

11,53%

11.

Środowisko

EFRR

120 909 938

21 337 048

142 246 986

6,48%

12.

Pomoc Techniczna

EFS

65 206 918

11 507 104

76 714 022

3,5%

1 864 811 698

329 084 424

2 193 896 122

100%

Łącznie

-

Źródło: RPO WP 2014-2020

Plan Ewaluacji uwzględnia badania związane z zamknięciem RPO WP 2007-2013 oraz
przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na perspektywę 2021+, a jego zasadniczą
część stanowią badania dedykowane RPO WP 2014-2020.
Zakres tematyczny badań odpowiada zarówno zapisom Wytycznych w zakresie ewaluacji, Wytycznych w
zakresie monitorowania oraz Wytycznych KE (DG Regio i DG Employment) jak i specyfice
Programu.
Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 zawiera badania obligatoryjne wynikające z Wytycznych
w zakresie ewaluacji, w tym konsumuje obowiązek przeprowadzenia ewaluacji wpływu interwencji na
osiąganie celów każdej Osi Priorytetowej przynajmniej raz w trakcie wdrażania Programu oraz
obowiązek oceny wpływu realizacji Programu na osiąganie celów Strategii Europa 2020.
Zaprojektowane badania realizują zobowiązania zawarte w RPO WP 2014-2020
i odpowiadają na potrzeby wynikające z kształtu Programu – m.in. ocenie poddane zostanie
wykorzystanie instrumentów terytorialnych – ZIT, ZPT, realizacja instrumentów finansowych,
a także mechanizm identyfikacji i weryfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Tam, gdzie to
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możliwe starano się zapewnić spójność procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 z procesem
ewaluacji Umowy Partnerstwa.
Ocena działań realizowanych w Osi Priorytetowej 12. Pomoc Techniczna zostanie
przeprowadzona w ramach badania horyzontalnego przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.
Z kolei badania dedykowane zamknięciu perspektywy 2007-2013 będą poświęcone ocenie efektów
osiągniętych w Programie, a ich rezultaty będą miały bezpośrednie przełożenie na podejmowane
w ramach RPO WP 2014-2020 działania, służące wzmacnianiu efektów jego realizacji.
3.

Planowane rodzaje ewaluacji i sposób prowadzenia badań

Aby ewaluacja była skutecznym i użytecznym narzędziem zarządzania RPO WP 2014-2020 musi
obejmować wszystkie etapy jego realizacji. W związku z tym, w Planie Ewaluacji przewidziano
wszystkie rodzaje ewaluacji – ex ante, on-going i ex post.
Ewaluacja ex ante, której zadaniem jest ocena trafności założeń planowanej interwencji, jej logiki
i planowanego sposobu realizacji przeprowadzana będzie na etapie projektowania interwencji
planowanej do uruchomienia w perspektywie 2021+.
Na etapie wdrażania Programu realizowana będzie ewaluacja on-going. Ten typ ewaluacji pozwala
na określenie poziomu realizacji celów Programu oraz identyfikuje czynniki wpływające na
poczynione postępy, koncentrując się na barierach i problemach we wdrażaniu interwencji.
Jednocześnie ewaluacja on-going służy wprowadzaniu modyfikacji i usprawnień mających wpływ
na końcowe efekty Programu.
Z kolei po zakończeniu realizacji interwencji przeprowadzana zostanie ewaluacja ex post, która
stanowi końcową ocenę efektów podejmowanych działań i podsumowanie znaczenia interwencji
w kontekście potrzeb, na które miała ona odpowiadać. Ewaluacja ex post formułuje także wnioski
i rekomendacje, możliwe do wykorzystania podczas planowania kolejnej interwencji.
Badania ewaluacyjne prowadzi się w oparciu o odpowiednie kryteria, których dobór zależy m.in.
od zlokalizowania oceny w cyklu realizacji Programu. W ewaluacji RPO WP 2014-2020 Instytucja
Zarządzająca będzie stosowała następujące kryteria:
 Trafność – rozumiana jako ocena adekwatności planowanych celów interwencji i metod jej
wdrażania do problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych wynikających z diagnozy.
Analiza tego kryterium prowadzona jest przed rozpoczęciem i w pierwszych fazach wdrażania
interwencji;
 Skuteczność – rozumiana jako ocena stopnia realizacji zakładanych celów, skuteczności użytych
metod, instytucji oraz wpływu czynników zewnętrznych na ostateczne efekty. Ocena
skuteczności prowadzona jest w fazie wdrażania interwencji;
 Efektywność – rozumiana jako ocena relacji między nakładami (finansowymi, ludzkimi,
administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji. Analiza tego kryterium prowadzona jest
po zamknięciu interwencji lub w końcowej fazie wdrażania;
 Użyteczność – rozumiana jako ocena całości rzeczywistych efektów wywołanych przez
interwencję (zarówno tych planowanych, jak i nieplanowanych), odnosząca je do wyzwań
społeczno-ekonomicznych (często już zmienionych w czasie). Ocena użyteczności prowadzona
jest po zamknięciu interwencji lub w końcowej fazie jej wdrażania;
 Trwałość – rozumiana jako ocena ciągłości efektów danej interwencji w perspektywie średnio
i długookresowej, realizowana jest po zamknięciu interwencji.
Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 zawiera przede wszystkim badania, których obowiązek
realizacji został zawarty w dokumentach regulujących proces ewaluacji polityki spójności 20142020 (rozporządzenia, wytyczne) oraz zapisach Programu. Ponadto Jednostka Ewaluacyjna RPO
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WP 2014-2020 może realizować badania nieujęte w Planie (ewaluacje ad hoc) w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianej potrzeby informacyjnej, której zaspokojenie będzie użyteczne
z punktu widzenia realizacji Programu.
Z uwagi na specyfikę ewaluacji on-going, która powinna być prowadzona w sposób elastyczny,
badania bieżące będą uzupełniane w Planie Ewaluacji w miarę postępów realizacji Programu lub
prowadzone ad hoc.
Badania w Planie przyporządkowane zostały następującym typom ewaluacji:
 ewaluacja procesowa (pozwalająca na badanie sprawności i efektywności działania IZ),
 ewaluacja wpływu (badająca skutki interwencji realizowanej w ramach Programu).
Co do zasady badania ewaluacyjne zlecane będą podmiotom badawczym i ekspertom
zewnętrznym, niemniej jednak w ramach ewaluacji RPO WP 2014-2020 przewiduje się możliwość
realizacji wszystkich typów ewaluacji (ewaluacja zewnętrzna, wewnętrzna lub hybrydowa), w
zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości i zasobów Jednostki Ewaluacyjnej. Realizacja
wszystkich badań będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie obiektywności i
niezależności ocen w odniesieniu do programowania i wdrażania RPO WP 2014-2020, zgodnie z
wymogami określonymi w art. 54 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego. Funkcjonalną niezależność
procesu
ewaluacji
zapewnia
właściwe
zaplanowanie
roli
i miejsca Jednostki Ewaluacyjnej w strukturze systemu wdrażania RPO WP 2014-2020.
4.
Organizacja procesu ewaluacji
4.1. Podmioty zaangażowane w realizację Planu
4.1.1. Jednostka Ewaluacyjna RPO WP 2014-2020
Za ewaluację RPO WP 2014-2020 oraz spełnienie obowiązków określonych w tym obszarze
w przepisach europejskich i krajowych odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,
która dla zapewnienia przeprowadzenia procesu ewaluacji Programu powołuje Jednostkę
Ewaluacyjną.
Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2014-2020 pełni Zespół ds. Ewaluacji w Referacie
Planowania Strategicznego, w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Do głównych zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2014-2020 należą:
 zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i kadrowych do przeprowadzenia ewaluacji;
 opracowanie, monitorowanie i aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020;
 zapewnienie realizacji zewnętrznych badań ewaluacyjnych zgodnie z Planem Ewaluacji RPO
WP 2014-2020 oraz ocen ad-hoc zgodnie z bieżącymi potrzebami Instytucji Zarządzającej RPO
WP 2014-2020, a także koordynacja realizacji wewnętrznych badań ewaluacyjnych;
 rozpowszechnianie wyników ewaluacji;
 koordynacja procesu wykorzystania wyników ewaluacji;
 współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji w zakresie ewaluacji polityki spójności, w tym
w przygotowaniu stosownych dokumentów potrzebnych do jej realizacji;
 współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex post
oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów;
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 współpraca i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020
z instytucjami zaangażowanymi w proces programowania i wdrażania RPO WP 2014-2020
i innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji.
Ponadto Jednostka Ewaluacyjna RPO WP 2014-2020 uczestniczy przy opracowaniu rocznych
sprawozdań z wdrażania Programu, a także sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WP 20142020 w zakresie ewaluacji, w tym w szczególności przedstawienia głównych wniosków będących
efektem przeprowadzonych analiz i ocen oraz wykorzystania wyników zrealizowanych badań.
Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Referat Planowania Strategicznego
Zespół ds. Ewaluacji
adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
e-mail: drrp@pomorskie.eu, tel.: (58) 32 68 684, fax: (58) 32 68 688
4.1.2. Grupa sterująca ewaluacją RPO WP 2014-2020
Funkcję Grupy sterującej ewaluacją dla RPO WP 2014-2020 pełni Zespół Sterujący SRWP.
Odpowiada on za zapewnienie spójności i komplementarności realizacji RPS, a do jego zadań
należy m.in.: konsultowanie kluczowych dokumentów związanych z realizacją SRWP i RPS,
proponowanie zmian w systemie realizacji tych dokumentów strategicznych, formułowanie
rekomendacji w związku z ich realizacją, udział w realizacji RPO WP 2014-2020 (w tym
konsultowanie istotnych dokumentów wdrożeniowych), w opiniowaniu Strategii ZIT, czy
w procesie zarządzania rekomendacjami z badań.
W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego (w tym dyrektorzy departamentów odpowiadających za programowanie i wdrażanie
RPO WP 2014-2020 oraz kierownicy RPS), a także dyrektor WUP. Dodatkowo, jako stali
obserwatorzy, w pracach Zespołu uczestniczą prezesi zarządów ARP S.A. oraz WFOŚiGW.
Do zadań Zespołu należą m.in.: analiza i akceptacja kluczowych dokumentów związanych
z realizacją SRWP i RPS przed ich przekazaniem do akceptacji Zarządowi Województwa
Pomorskiego, formułowanie propozycji zmian w systemie realizacji SRWP, udział
w przygotowaniu i realizacji RPO WP 2014-2020.
Zespół Sterujący SRWP spotyka się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Na posiedzeniach Zespołu Sterującego SRWP będą prezentowane wyniki zrealizowanych badań
ewaluacyjnych, a także będzie podejmowana dyskusja na temat wypracowanych w tych ocenach
wniosków i rekomendacji.
Zgodnie z Planem zarządzania SRWP Zespół odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania
rekomendacjami z badań dotyczących wdrażania SRWP i jej instrumentów realizacyjnych, a więc
RPS czy RPO WP 2014-2020.5 Na jego forum prezentowane są rekomendacje
z przeprowadzonych ewaluacji. Następnie członkowie Zespołu weryfikują i dzielą rekomendacje
na kluczowe, dla których ostateczną decyzję o zakresie wdrożenia (po pozytywnej opinii Zespołu)
podejmuje ZWP oraz rekomendacje pozostałe (organizacyjno-procesowe), o niższej randze
wdrożeniowej, dla których decyzja o sposobie wdrożenia pozostaje w gestii Zespołu, który
akceptuje sposób i harmonogram ich wdrożenia. Powyższe rozwiązanie zostało przyjęte
w ramach systemu realizacji SRWP. W przypadku badań ewaluacyjnych wykonywanych na
5

r.

Plan zarządzania SRWP został przyjęty uchwałą nr 1071/87/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2015
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potrzeby RPO WP 2014-2020, będzie ono obejmować także wszystkie wymogi określone
w Systemie Wdrażania Rekomendacji, który został opisany w Wytycznych w zakresie ewaluacji.
W związku z wymogiem corocznych przeglądów Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020
i wynikających z nich ewentualnych potrzeb w zakresie aktualizacji Planu, Zespół Sterujący SRWP
będzie opiniował proponowane zmiany w Planie Ewaluacji RPO WP 2014-2020. Sposób
opiniowania dokumentów będzie odbywał się zgodnie z trybem pracy określonym w Planie
zarządzania SRWP.
4.1.3. Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020
Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Ogólnego Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020
rozpatruje i zatwierdza Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz jego zmiany.
Na posiedzeniach Komitetu Monitorującego co najmniej raz w roku przedstawiane są postępy
w realizacji Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020, prezentowane są wyniki przeprowadzonych
badań oraz informacje na temat ich wykorzystania. Ponadto Komitet Monitorujący może
przedstawiać Instytucji Zarządzającej Programem uwagi i sugestie dotyczące procesu ewaluacji
Programu, w tym może rekomendować obszary i tematy, które powinny zostać poddane ocenie.
Komitet Monitorujący stanowi także podstawowe forum włączenia partnerów społecznych
i gospodarczych (spoza administracji publicznej) w proces ewaluacji Programu.
4.1.4. Współpraca ze środowiskami eksperckimi
Ze względu na szeroki zakres prac związanych z oceną wsparcia realizowanego w ramach RPO WP
2014-2020 przewiduje się angażowanie ekspertów zewnętrznych w proces ewaluacji
i wykorzystanie ich specjalistycznej wiedzy np. w zakresie konsultowania opracowanych
dokumentów dotyczących ewaluacji Programu, proponowanych zakresów oceny i narzędzi
badawczych przewidywanych do wykorzystania w badaniach.
Ponadto w ramach procesu ewaluacji polityki spójności JE RPO WP 2014-2020 będzie ściśle
współpracować z ekspertami z KJE, w szczególności w zakresie podnoszenia jakości badań
i całego procesu ewaluacji. Elementem tej współpracy będą karty oceny procesu i wyników dla
każdego ze zrealizowanych badań ewaluacyjnych, które będą przekazywane KJE wraz z raportem
końcowym z badania. Na tej podstawie KJE będzie prowadziła monitoring strategiczny jakości
procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce.
Istotną rolę w procesie ewaluacji będą pełnić także fora eksperckie powołane na poziomie
województwa, w tym w szczególności Pomorskie Forum Terytorialne, które skupia ekspertów
z różnych obszarów (przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, środowisk naukowych
i społecznych). Duże znaczenie będą miały także inicjatywy związane z monitorowaniem i oceną
działań rozwojowych w województwie, np. różnego typu obserwatoria działające w regionie.
Przewiduje się, że prezentacja wyników i rekomendacji z przeprowadzonych ewaluacji może być
przedmiotem spotkań tych gremiów, a także, że osoby je reprezentujące będą zapraszane na
robocze spotkania dotyczące ewaluacji, organizowane przez IZ RPO WP 2014-2020, Zespół
Sterujący SRWP czy w ramach PSME.
4.2. Budowa potencjału i kultury ewaluacyjnej
Wyodrębnienie JE RPO WP 2014-2020 w strukturze organizacyjnej IZ RPO WP 2014-2020 daje
możliwości budowy i wykorzystania adekwatnego i trwałego potencjału kadrowego do
prowadzenia działań ewaluacyjnych, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoi
ewaluacja Programu w najbliższych latach. W tym celu niezbędne będzie umożliwienie
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pracownikom zaangażowanym w ewaluację na stałe podnoszenia kompetencji
i wiedzy na temat zlecania i prowadzenia badań ewaluacyjnych oraz procesu ewaluacji polityki
spójności. Będzie się to odbywać poprzez aktywny ich udział w spotkaniach, szkoleniach,
seminariach, warsztatach czy konferencjach organizowanych przez podmioty zaangażowane
w proces ewaluacji w Polsce (w szczególności KJE) i UE.
Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie KM RPO WP 2014-2020, niezbędne jest podejmowanie
wśród jego członków działań podnoszących wiedzę na temat ewaluacji, w tym cykliczne
informowanie o rezultatach przeprowadzonych w ramach Programu badań, np.
w ramach przygotowania rocznych sprawozdań z wdrażania RPO WP 2014-2020. W ramach
procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 przewiduje się prowadzenie działań na rzecz wzmacniania
potencjału i kultury ewaluacyjnej w województwie pomorskim, w szczególności w zakresie
integracji podejmowanych inicjatyw o charakterze ewaluacyjnym. Istotną rolę w tym procesie,
oprócz JE RPO WP 2014-2020, odgrywać będą PSME oraz Zespół Sterujący SRWP.
Innym istotnym aspektem potencjału ewaluacyjnego i jednocześnie kryterium weryfikacji jego
efektywności jest sposób wykorzystania i rozpowszechniania wyników badań i rekomendacji
ewaluacyjnych. Warsztaty i konferencje dotyczące ewaluacji skierowane do decydentów
przyczyniają się do ich lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób ewaluacja może być wykorzystana
w procesie zarządzania politykami publicznymi.
Wszystkim podejmowanym działaniom będzie towarzyszyć promowanie zasad i wartości istotnych
dla realizacji ewaluacji, takich jak niezależność, obiektywizm czy przejrzystość. Poniższa tabela
przedstawia działania planowane do realizacji w ramach budowy potencjału i kultury ewaluacyjnej.
Tabela 2. Kluczowe działania z zakresu budowy potencjału ewaluacyjnego RPO WP 2014-2020:
Lp.

Rodzaj
wsparcia

Tematyka

Główni odbiorcy

Częstotliwość

Orientacyjny
koszt brutto
(tys. zł)

przynajmniej
2 razy w okresie
programowania

50

w zależności od
zidentyfikowanych
potrzeb

100

2 razy w okresie
programowania

10

Jednostka Ewaluacyjna
Instytucja Zarządzająca

1.

Konferencje

Prezentowanie
najważniejszych
wyników ewaluacji

członkowie Komitetu
Monitorującego
decydenci
kluczowi interesariusze
ewaluatorzy
społeczeństwo

2.

3.

Szkolenia,
warsztaty,
seminaria

Dotyczące m.in.:
obszarów objętych
wsparciem w RPO WP
2014-2020, metod i
technik badawczych,
metod analizy danych,
zlecania badań
ewaluacyjnych, Pzp,
zarządzania
rekomendacjami

Studia
podyplomowe

Udział pracowników JE
RPO WP 2014-2020
w Akademii Ewaluacji

Jednostka Ewaluacyjna
Zespół Sterujący SRWP
Instytucja Zarządzająca
członkowie Komitetu
Monitorującego

Jednostka Ewaluacyjna
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Lp.

4.

Rodzaj
wsparcia

Wsparcie
eksperckie

Tematyka
Wsparcie eksperckie
dotyczące m.in.
konsultowania zakresu
badań, adekwatnych
metod i technik
badawczych;
Recenzowanie
i opiniowanie
opracowanych
dokumentów
dotyczących procesu
ewaluacji

Orientacyjny
koszt brutto
(tys. zł)

Główni odbiorcy

Częstotliwość

Jednostka Ewaluacyjna

w zależności od
zidentyfikowanych
potrzeb

200

w zależności od
zidentyfikowanych
potrzeb

50

Jednostka Ewaluacyjna
5.

Wizyty
studyjne

Współpraca z innymi JE
w kraju i zagranicą
w zakresie prowadzenia
procesu ewaluacji

Zespół Sterujący SRWP
Instytucja Zarządzająca
członkowie Komitetu
Monitorującego
Jednostka Ewaluacyjna

6.

Zakładka
w serwisie
internetowym
RPO WP
2014-2020

Udostępnianie
informacji nt.
zrealizowanych badań,
prowadzonych działań
ewaluacyjnych itd.

Zespół Sterujący SRWP
Instytucja Zarządzająca
członkowie Komitetu
Monitorującego

na bieżąco

-

adresaci rekomendacji
z badań
SUMA

410

4.3. Rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników ewaluacji
Zapewnienie realizacji badań ewaluacyjnych w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020
w sposób rzetelny i prowadzący do formułowania poprawnych i wysokiej wartości poznawczej
wniosków nie kończy procesu ewaluacji. Istotnym zadaniem w procesie ewaluacji jest
upowszechnienie wyników badań oraz dotarcie z wnioskami i rekomendacjami do adresatów.
Miarą sukcesu prowadzonych badań będzie bowiem stopień wykorzystania wniosków z raportów
końcowych we wdrażaniu i programowaniu RPO WP 2014-2020.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym i wytycznymi KE wszystkie ewaluacje podane są do
publicznej wiadomości, a także przekazywane KE (za pomocą systemu SFC) oraz KJE, która
umieszcza przekazane materiały w Bazie Badań Ewaluacyjnych. Ponadto, w celu ułatwienia
dostępu do wyników badań dla partnerów spoza administracji publicznej raporty końcowe
z przeprowadzonych ewaluacji będą publikowane na stronie internetowej Programu:
www.rpo.pomorskie.eu.
JE RPO WP 2014-2020 zakłada także możliwość wykorzystania potencjału mediów
społecznościowych w procesie ewaluacji Programu.
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Dla szerszego upowszechnienia wyników badań wszystkie raporty końcowe z przeprowadzonych
badań będą posiadały również streszczenia w języku angielskim, zawierające najważniejsze wnioski
sformułowane w badaniu.
Wnioski i rekomendacje ze zrealizowanych badań będą ukierunkowane na: (1) podsumowanie
i ocenę efektów realizacji polityki spójności; (2) poprawę jakości działań bieżących i planowanych
interwencji; (3) podniesienie poziomu uspołecznienia interwencji oraz zwiększenie poparcia
społecznego i politycznego dla interwencji.
W celu ujednolicenia zasad wdrażania rekomendacji w poszczególnych programach operacyjnych
KJE w Wytycznych w zakresie ewaluacji zaproponowała System Wdrażania Rekomendacji (SWR).
System ten reguluje zasady, jakimi należy się kierować przy przyjmowaniu, wdrażaniu
i monitorowaniu rekomendacji. Wprowadza również m.in. spójne kategorie klasyfikujące
rekomendacje i określa zakres informacji niezbędnych do sprawnego monitorowania postępu ich
wdrażania. Funkcjonowanie przygotowanego przez KJE narzędzia informatycznego będzie
elementem wspomagającym proces wykorzystania wyników badań w RPO WP 2014-2020.
Założenia ujęte w SWR zostały uwzględnione w Planie Zarządzania SRWP, w części dotyczącej
zarządzania rekomendacjami.
5.

Zasoby zaangażowane w proces ewaluacji RPO WP 2014-2020

Realizacja procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów
kadrowych i finansowych. Środki finansowe zostały zabezpieczone w ramach OP12 Pomoc
techniczna RPO WP 2014-2020 w wysokości około 12,5 mln zł, przy czym 85% tej kwoty będzie
pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego (około 10,6 mln zł) oraz 15% z budżetu
Samorządu Województwa Pomorskiego (około 1,9 mln zł).6
Przewiduje się, ze koszt realizacji badań uwzględnionych w Planie Ewaluacji RPO WP 2014-2020
wyniesie około 7 mln zł, przy czym ze względu na indykatywny i szacunkowy charakter budżetów
dla poszczególnych badań zakłada się, że faktyczny koszt tych ewaluacji może odbiegać od ujętych
w Planie kwot.
Przyjmuje się więc, że zmiana budżetu poszczególnych badań nie będzie wymagała aktualizacji
Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 i będzie leżała w gestii Instytucji Zarządzającej, która będzie
ją akceptować na etapie ogłaszania zamówienia publicznego. W przypadku aktualizacji Planu z
przyczyn merytorycznych, przewiduje się wprowadzenie korekt w budżetach realizowanych i
zrealizowanych badań.
Na badania ad-hoc w Planie zarezerwowane zostało 20% budżetu przewidzianego w Programie na
ewaluację, tj. około 2,5 mln zł. Łączny koszt działań związanych z rozpowszechnianiem wyników
ewaluacji (konferencje, publikacje) oraz z budowaniem potencjału i kultury ewaluacyjnej (szkolenia,
warsztaty, seminaria, wsparcie eksperckie) nie przekroczy w całym okresie realizacji Planu
Ewaluacji RPO WP 2014-2020 0,5 mln zł. Opis działań przewidzianych do realizacji zawiera tabela
2.
Dla realizacji Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 niezbędne jest zapewnienie odpowiednich
zasobów kadrowych. Ze względu na zdecydowanie szerszy zakres Programu w stosunku do okresu
programowania środków UE na lata 2007-2013 (w tym uwzględnienie w jego ramach wsparcia
EFS) przewiduje się, że docelowo JE RPO WP 2014-2020 będzie składała się
z 4 pracowników, z których każdy będzie posiadał odpowiednią wiedzę, kwalifikacje
i doświadczenie niezbędne do prowadzenia procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020, w tym
planowania, zlecania, koordynacji i zarządzania badaniami ewaluacyjnymi. Osoby te będą ściśle
6

W ramach zakresu interwencji (kod 122 Ewaluacja i badania) przewidziano 2 556 112 EUR z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz 451 079 EUR z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego. W opisie przyjęto kurs 1 EUR = 4,15 PLN.
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współpracować z pracownikami IZ RPO WP 2014-2020 zaangażowanymi w programowanie
i wdrażanie RPO WP 2014-2020, a także z Instytucjami Pośredniczącymi Programu.
6.

Ramowy wykaz badań ewaluacyjnych

Ramowy wykaz badań ewaluacyjnych stanowi wstępną listę badań ewaluacyjnych, zaplanowanych
na cały okres wdrażania RPO WP 2014-2020. Uwzględnia on zarówno badania, których realizacja
wynika z Rozporządzenia Ogólnego, wytycznych KE i MIR, a także zapisów RPO WP 2014-2020.
Ponadto zostały w nim zawarte badania, które wynikają z potrzeb informacyjnych Instytucji
Zarządzającej Programem.
Wykaz ten nie stanowi listy zamkniętej. Przewiduje się również realizację badań ad-hoc,
w sytuacji, kiedy będą ona wynikać z bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WP 2014-2020.
Przewiduje się coroczne przeglądy Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020, które mogą prowadzić
do identyfikacji potrzeb dodatkowych ocen lub też rezygnacji z przeprowadzenia niektórych badań.
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Uzasadnienie

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

OP/PI

Liczba badań

Temat badania

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Lp.

Kwartał

Ramowy wykaz badań ewaluacyjnych:
Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

300 000

rok zakończenia badania

1

Ocena efektów
realizacji RPO WP
2007-2013

Wyniki badania będą
podstawą do oszacowania
wskaźników mierzących
wpływ realizacji RPO WP
2007-2013 na gospodarkę
regionu, dla których w
Programie jako źródło
danych wskazane zostało
badanie ewaluacyjne
(zakumulowana stopa
wzrostu PKB, liczba
utworzonych miejsc pracy
netto, stopa bezrobocia).
OP 1-10 Ponadto w ramach badania
dokonana zostanie
kompleksowa ocena
ekspercka efektów
osiągniętych w Programie,
która zostanie
wykorzystana na potrzeby
zamknięcia RPO WP 20072013.
Rezultaty badania będą
miały bezpośredni wpływ
na realizację RPO WP
2014-2020, ponieważ
dostarczą obiektywnych

Podejście badawcze:
W badaniu zakłada się
wykorzystanie modelowania
ekonomicznego do oszacowania
Typ ewaluacji:
wpływu Programu na rozwój
wpływu, ex post
społeczno-gospodarczy
województwa pomorskiego.
Cel badania:
Ze względu na potrzebę
Celem badania jest kompleksowa
dokonania kompleksowej oceny
ocena efektów realizacji RPO WP
udzielonego wsparcia w RPO
2007-2013.
WP 2007-2013 niezbędne będzie
stworzenie dedykowanego
Główne pytania badawcze/ obszary
modelu pomiaru interwencji.
problemowe:
Wyniki przeprowadzonych
 wpływ Programu na rozwój
symulacji zostaną następnie
społeczno-gospodarczy
poddane eksperckiej ocenie,
województwa pomorskiego;
której zadaniem będzie
 stworzenie regionalnego modelu
wyjaśnienie przyczyn
pomiaru interwencji;
i zależności warunkujących
wartości osiągniętego
 efekty jakościowe realizacji RPO
oddziaływania RPO WP 2007WP 2007-2013;
 rekomendacje dotyczące wdrażania 2013.
Badanie będzie obejmować
RPO WP 2014-2020.
także ekspercką ocenę efektów
rzeczowych osiągniętych w
Programie, w oparciu o dane
ilościowe zgromadzone przez IZ

I-III

X

Przedstawione budżety poszczególnych badań stanowią szacunkową wartość zamówień, która będzie weryfikowana po przeprowadzeniu analizy rynku, tj. na etapie formalnego wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia
publicznego.
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Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

100 000

rok zakończenia badania
i rzetelnych informacji nt.
efektów prowadzonej
interwencji,
w szczególności istotnych
z punktu widzenia
potrzeby zapewnienia
wysokiej skuteczności
i efektywności wsparcia
oferowanego w RPO WP
2014-2020.

2

Ocena wpływu
RPO WP 20072013
na realizację
Strategii Europa
2020

OP 1-9

w ramach monitoringu
i sprawozdawczości RPO WP
2007-2013 (osiągnięte wartości
wskaźników produktu
i rezultatu) oraz dokumentację
projektową (w uzasadnionych
sytuacjach).

Zakres danych:
Dokumentacja programowa
i projektowa, dane pochodzące
z KSI SIMIK 07-13; dane
statystyczne – GUS (BDL,
BAEL, STRATEG),
EUROSTAT, NBP itd.
Typ ewaluacji:
Podejście badawcze:
wpływu, ex post
Ocena będzie obejmować
Badanie jest elementem
analizę stopnia realizacji
ocen podsumowujących
Cel badania:
priorytetów, celów i inicjatyw
realizację RPO WP 2007- Celem badania jest określenie wpływu
przewodnich Strategii Europa
2013 i będzie wykorzystane projektów realizowanych w ramach
2020. Poza analizą
na potrzeby procesu
Programu na realizację Strategii
dokumentacji programowej,
zamykania Programu.
Europa 2020.
projektowej oraz sprawozdań
Ponadto, przeprowadzenie
z realizacji Programu,
badania w zakresie oceny
Główne pytania badawcze/ obszary
uzupełnionej wywiadami
wkładu Programu w
problemowe:
z przedstawicielami IZ i IP2
realizację Strategii Europa
RPO WP 2007-2013 w badaniu

ocena
wpływu
projektów
2020 jest oczekiwane przez
przewiduje się przeprowadzenie
zrealizowanych
w
ramach
RPO
KE, co znalazło
oceny eksperckiej.
WP
2007-2013
na
realizację
celów,
odzwierciedlenie w
priorytetów
i
inicjatyw
stanowiskach KE
przewodnich Strategii Europa
przekazywanych do
2020;
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II-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

100 000

rok zakończenia badania

3

Oszacowanie
wybranych
wskaźników
rezultatu i
oddziaływania Osi
Priorytetowej 7.
Ochrona zdrowia
i system ratownictwa
RPO WP 20072013

OP 7

rocznych sprawozdań
z wdrażania Programu.
Rezultaty badania będą
miały bezpośredni wpływ
na realizację RPO WP
2014-2020, ponieważ
dostarczą obiektywnych
i rzetelnych informacji nt.
efektów prowadzonej
interwencji istotnych
z punktu widzenia
skutecznej realizacji celów
Strategii Europa 2020.
Wyniki badania będą
podstawą do oszacowania
wartości wskaźników, dla
których w RPO WP 20072013 jako źródło danych
wskazane zostało badanie
ewaluacyjne.
Rezultaty badania będą
miały bezpośredni wpływ
na realizację RPO WP
2014-2020, ponieważ
dostarczą obiektywnych
i rzetelnych informacji nt.
efektów prowadzonej
interwencji, w
szczególności istotnych
z punktu widzenia
potrzeby zapewnienia
wysokiej skuteczności

 identyfikacja mechanizmów
wzmacniających/ograniczających
wpływ RPO WP 2007-2013 na
realizację Strategii Europa 2020.

Zakres danych:
Dane pochodzące z KSI SIMIK
07-13, dokumentacja
programowa i projektowa,
wywiady pogłębione.

Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
Cel badania:
Celem badania jest oszacowanie
wartości wybranych wskaźników
monitorowania OP 7 RPO WP 20072013 wraz z ekspercką oceną
osiągniętych wartości.

Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
oszacowanie wartości
wskaźników oraz ocenę
ekspercką osiągniętych wartości
wskaźników.

Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 oszacowanie wartości wskaźnika
rezultatu: obszar województwa
pomorskiego objęty ścieżką życia –
8 minut (% powierzchni
województwa);
 oszacowanie wartości wskaźnika
oddziaływania: śmiertelność ofiar

Zakres danych:
Dane PUW dot. zespołów
ratownictwa medycznego,
lotniczych pogotowi
ratunkowych, szpitalnych
oddziałów ratunkowych.
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I-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

100 000

rok zakończenia badania
i efektywności wsparcia
oferowanego w RPO WP
2014-2020.

zdarzeń nagłych w ścieżce życia
(%);
 ocena ekspercka osiągniętych
wartości wskaźników.
Podejście badawcze:
Badanie będzie dotyczyć
zarówno ewaluacji kryteriów
wyboru projektów, dla których
Cel badania:
nie zostały jeszcze zakończone
Celem badania jest ocena przyjętych
nabory, jak również kryteriów
w RPO WP 2014-2020 kryteriów
wyboru projektów dla
i systemu wyboru projektów, która
zakończonych naborów.
powinna przyczynić się do poprawy
skuteczności i efektywności wdrażania Badanie będzie prowadzone
zgodnie z metodologią ewaluacji
Programu.
opartej na teorii. Przewiduje się,
że ocena będzie koncentrować
Główne pytania badawcze/ obszary
się na analizie danych zastanych
problemowe:
Zgodnie z Zaleceniami MIR badanie (dokumentów programowych,
dokumentacji konkursowej,
będzie obejmować m.in.:
w tym regulaminów konkursów
 w zakresie systemu wyboru
i komisji oceniających projekty
projektów: (1) transparentność
oraz dokumentacji projektowej).
systemu, (2) sposób organizacji
W badaniu przewiduje się
i sprawność systemu wyboru
również wykorzystanie
projektów, (3) zaangażowane
wywiadów pogłębionych
zasoby;
z osobami odpowiedzialnymi za
 w zakresie kryteriów wyboru
programowanie i wdrażanie
projektów: (1) trafność kryteriów
w ramach IZ RPO WP 2014wyboru projektów (2) zdolność do 2020, członkami KM RPO WP
wyboru projektów optymalnych
2014-2020 oraz ekspertami
z punktu widzenia celów
oceniającymi poszczególne
Programu.
wnioski o dofinansowanie.
Typ ewaluacji:
procesowa, on-going

4

Ocena kryteriów
i systemu wyboru
projektów RPO
WP 2014-2020

Obowiązek
przeprowadzenia tej oceny
OP 1-12
wynika z Wytycznych
w zakresie ewaluacji.

22

II-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

100 000

rok zakończenia badania
Zakres danych:
Dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa;
wywiady pogłębione.

5

Ocena wdrażania
polityk
horyzontalnych w
ramach RPO WP
2014-2020

Obowiązek
przeprowadzenia tej oceny
wynika z Wytycznych
w zakresie ewaluacji oraz
Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie realizacji zasady
równości szans
i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy
OP 1-11 unijnych na lata 2014-2020.
Jej wykonanie było
zalecane na poziomie
Umowy Partnerstwa.
Nacisk na realizację zasad
horyzontalnych został
także położony
w Rozporządzeniu
Ogólnym 1303/2013.
Wyniki badania zostaną
ponadto wykorzystane na
potrzeby ewaluacji
syntetycznej wszystkich
PO, która jest

Typ ewaluacji:
procesowa, on-going
Cel badania:
Celem badania jest ocena wdrażania
polityk horyzontalnych w ramach
RPO WP 2014-2020.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 Czy i w jakim zakresie RPO WP
2014-2020 uwzględnia zasadę
promowania równości mężczyzn
i kobiet oraz niedyskryminacji,
w szczególności w odniesieniu do
osób z niepełnosprawnościami?
 Czy i w jakim zakresie RPO WP
2014-2020 uwzględnia zasadę
zrównoważonego rozwoju?
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Podejście badawcze:
Badanie będzie opierać się na
analizie danych zastanych, w tym
przede wszystkim na ocenie
działań podejmowanych w celu
realizacji polityk horyzontalnych
w ujęciu kaskadowym, tzn. od
założeń przyjętych w Programie,
poprzez przyjęte rozwiązania
w ramach systemu realizacji
RPO WP 2014-2020, a kończąc
na rezultatach podejmowanych
działań (efektach realizowanych
projektów). Analiza ta zostanie
uzupełniona o metody
jakościowe.
Zakres danych:
Dane z SL2014, dokumentacja
programowa, konkursowa
i projektowa.

I-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

100 000

rok zakończenia badania
przewidywana do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.
Typ ewaluacji:
procesowa/wpływu, on-going

6

8

Ewaluacja mid-term
postępu
rzeczowego
OP 1-11
realizacji RPO WP
2014-2020

Obowiązek
przeprowadzenia tej oceny
wynika z Wytycznych
w zakresie ewaluacji.

Cel badania:
Celem badania jest dokonanie
śródokresowego przeglądu realizacji
RPO WP 2014-2020, w tym przede
wszystkim oceny realizacji ram
wykonania.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 jaka była skuteczność w realizacji
celów pośrednich
w poszczególnych OP Programu?
 jakie były przyczyny poziomu
realizacji poszczególnych celów
pośrednich Programu?
 jakie powinno być ukierunkowanie
środków pochodzących z rezerwy
wykonania?

Badanie zostanie zrealizowane nie później niż do końca kwietnia 2019r.
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Podejście badawcze:
Badanie będzie koncentrować
się na analizie danych
pozyskanych z systemu
monitorowania (ewaluacja
wewnętrzna) i ocenie eksperckiej
uzyskanych wartości
wskaźników, w tym realizacji
ram wykonania. Przewiduje się
także podsumowanie
zrealizowanych już ewaluacji
IV(2018)
w ramach Planu Ewaluacji RPO
–
WP 2014-2020 oraz
II(2019)8
przeprowadzenie wywiadów
pogłębionych
z przedstawicielami IZ i IP RPO
WP 2014-2020.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL2014,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa,
wywiady pogłębione.

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

150 000

1

1

300 000

rok zakończenia badania
Typ ewaluacji:
procesowa, on-going

9

Obowiązek
przeprowadzenia tej oceny
wynika z Wytycznych
w zakresie ewaluacji.
Wyniki badania zostaną
ponadto wykorzystane na
OP 1-12
potrzeby ewaluacji
syntetycznej wszystkich
PO, która jest
przewidywana do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.

7

Ocena
podsumowująca
system realizacji
RPO WP 20142020

8

Ewaluacja
podsumowująca
OP 1-11
postęp rzeczowy
i rezultaty RPO WP

Obowiązek
przeprowadzenia tej oceny
wynika z Wytycznych
w zakresie ewaluacji.

Podejście badawcze:
Badanie będzie opierać się na
analizie danych zastanych, w tym
Cel badania:
eksperckiej ocenie dokumentacji
Celem badania jest ocena systemu
programowej, konkursowej
realizacji RPO WP 2014-2020.
i projektowej. Analiza ta
zostanie uzupełniona
Główne pytania badawcze/ obszary
o narzędzia jakościowe, w tym
problemowe:
wywiady pogłębione
z przedstawicielami IZ i IP RPO
 projekty realizowane w trybie
WP 2014-2020 oraz
pozakonkursowym, w tym
beneficjentami Programu.
w ramach ZIT;
III(2018)
Doprecyzowanie podejścia
 podejście do projektów
–
zintegrowanych oraz realizowanych badawczego nastąpi po
II(2019)
opracowaniu zaleceń KJE
w ramach ZPT;
 działania informacyjno-promocyjne dotyczących realizacji tego
badania dla PO.
w ramach Programu;
Badanie będzie uwzględniało
 wpływ krajowego systemu realizacji
analizę wyników badania
na system regionalny;
dotyczącego oceny kryteriów
 związek z SRWP oraz Planem
i systemu wyboru projektów.
Zarządzania SRWP;
 przedsięwzięcia strategiczne;
Zakres danych:
 system oceny projektów;
Dokumentacja programowa,
konkursowa, projektowa,
 realizacja zasady partnerstwa
wywiady pogłębione.
w RPO WP 2014-2020.
Typ ewaluacji:
Podejście badawcze:
III(2021)
wpływu, ex post
Badanie w znacznej mierze
–
będzie koncentrować się na
II(2022)9
analizie danych pozyskanych

Badanie zostanie zrealizowane nie później niż do końca kwietnia 2022r.
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X

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

4

1

600 000

rok zakończenia badania
2014-2020 (w tym
wpływ na realizację
Strategii Europa
2020)

9

Ocena wpływu
realizacji RPO WP
2014-2020 na
wybrane wskaźniki
rezultatu

Wyniki badania zostaną
ponadto wykorzystane na
potrzeby ewaluacji
syntetycznej wszystkich
PO, która jest
przewidywana do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.
Wyniki badania będą także
wykorzystane na potrzeby
sprawozdania dla KE
podsumowującego wyniki
ewaluacji prowadzonych
w RPO WP 2014-2020,
o którym mowa w art. 114
ust. 2 Rozporządzenia
Ogólnego nr 1303/2013.

Cel badania:
Celem badania jest ocena efektów
osiągniętych w RPO WP 2014-2020.

Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 efekty wdrażania poszczególnych
OP RPO WP 2014-2020;
 wpływ Programu na wskaźniki
rezultatu strategicznego;
 wpływ realizacji Programu na
osiągnięcie celów Strategii Europa
2020;
 wpływ EFS na realizację Zaleceń
Rady dla Polski (Country Specific
Recommendations).
Realizacja badania wynika z Typ ewaluacji:
zapisów RPO WP 2014wpływu, on-going/ex post
2020 odnośnie
konieczności pomiaru
Cel badania:
części wskaźników
Celem badania jest oszacowanie
programowych (w tym
wskaźników rezultatu RPO WP 2014rezultatu
2020 oraz wspólnych
OP 3,5,6 długoterminowego) przy
długoterminowych wskaźników
pomocy badań
rezultatu dla inwestycji EFS
ewaluacyjnych oraz
określonych w Rozporządzeniu EFS.
Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego Główne pytania badawcze/ obszary
i Rady (UE) nr 1304/2013 problemowe:
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Oszacowanie wartości następujących
w sprawie Europejskiego
wskaźników RPO WP 2014-2020:
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z systemu monitorowania oraz
wyników zrealizowanych
ewaluacji. Uzupełnieniem
badania będzie komentarz
ekspercki do efektów
osiągniętych w Programie oraz
wniosków z przeprowadzonych
badań.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014,
raporty końcowe
ze zrealizowanych badań
ewaluacyjnych.

Podejście badawcze:
Metodologia pomiaru
wskaźników rezultatu
długoterminowego została
określona przez MIR
w Wytycznych w zakresie
monitorowania. Badanie,
w zależności od potrzeb, będzie
zrealizowane za pomocą CATI,
CAWI lub PAPI.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014 –
dane uczestników projektów.

II-III
(2017)
IV(2018)
–
I(2019)
II-III
(2021)
III-IV
(2023)

X

X

X

X

Opis badania

Zarys metodologii

Funduszu Społecznego
(dalej Rozporządzenia
EFS).
Jednolita częstotliwość
pomiaru tych wskaźników
dla wszystkich PO została
określona w Wytycznych
w zakresie monitorowania.

 Odsetek wspartych szkół, w których
w stosunku do średniej krajowej
nastąpiła poprawa wyników egzaminów
zewnętrznych w podziale na
1)sprawdzian szóstoklasistów; egzamin
gimnazjalny – 2)część humanistyczna,
3)część matematyczna; egzamin
maturalny (wersja podstawowa) – 4)
język polski, 5)matematyka;
 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia
z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (PI
10i);
 Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata
po uzyskaniu dofinansowania ze środków
EFS (PI 10i);
 Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego objętych
wsparciem w Programie, uczestniczących
w kształceniu pracujących 6 miesięcy po
ukończeniu nauki (PI 10iv);
 Liczba osób pracujących 6 miesięcy po
opuszczeniu Programu łącznie
z pracującymi na własny rachunek (PI
8i);
 Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw działających 30
miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego (PI 8i oraz 8iii);
 Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, które

rok zakończenia badania
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Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

Opis badania

Zarys metodologii

rok zakończenia badania
funkcjonują 2 lata po uzyskaniu
dofinansowania ze środków EFS (PI
8iv);
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących 6
miesięcy po opuszczeniu Programu
łącznie z pracującymi na własny
rachunek (PI 9i);
 Liczba miejsc pracy istniejących co
najmniej 30 miesięcy, utworzonych
w przedsiębiorstwach społecznych (PI
9v).
Oszacowanie wartości następujących
wskaźników określonych
w Załączniku 1 do Rozporządzenia
EFS dla wszystkich PI w ramach OP
finansowanych z EFS:
 Uczestnicy pracujący, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu
Programu,
 Uczestnicy znajdujący się w lepszej
sytuacji na rynku pracy szczęść miesięcy
po opuszczeniu Programu,
 Uczestnicy powyżej 54 roku życia,
pracujący, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, sześć
miesięcy po opuszczeniu Programu,
 Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji
społecznej, pracujący, łącznie
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Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

300 000

rok zakończenia badania
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu
Programu.

Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
Badanie realizowane
w ramach wymogu
dotyczącego analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 1
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Efekty wsparcia
Rozporządzenia Ogólnego
działalności B+R
OP 1
10
nr 1303/2013).
w ramach RPO WP PI 1a, 1b
Wyniki badania zostaną
2014-2020
ponadto wykorzystane na
potrzeby ewaluacji
syntetycznej wszystkich
PO, która jest
przewidywana do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.

Cel badania:
Celem badania jest kompleksowa
ocena efektów wsparcia działalności
B+R w ramach RPO WP 2014-2020.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 efekty wsparcia działalności B+R
w przedsiębiorstwach;
 efekty wsparcia działalności B+R
w jednostkach naukowych i
szkołach wyższych;
 współpraca instytucji nauki
z gospodarką;
 efektywność poszczególnych
rodzajów wsparcia (wsparcie
dotacyjne a instrumenty
finansowe).
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Podejście badawcze:
W badaniu zostanie
wykorzystane podejście
kontrfaktyczne do badania
efektów w ramach wspartych
przedsiębiorstw, przy czym
wybór konkretnej techniki
będzie uzależniony od zakresu
danych pozyskanych przez MR
w ramach współpracy z GUS.
W przypadku przedsiębiorstw,
których dane nie zostaną
pozyskane od GUS oraz
jednostek naukowych i szkół
wyższych przewiduje się
wykorzystanie metod
ilościowych i jakościowych.
Zakres danych:
Dane GUS, dane pochodzące
z SL 2014, dokumentacja
programowa, konkursowa
i projektowa, w tym dane nt.
nieskutecznych
wnioskodawców, dane
pozyskane od beneficjentów.

III(2021)
–
II(2022)

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

300 000

rok zakończenia badania
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Efekty wsparcia
konkurencyjności,
innowacyjności
11 i internacjonalizacji
MŚP w ramach
RPO WP 20142020

OP 1
PI 1b
OP 2
PI 3c,
3b, 3a

Badanie realizowane
w ramach wymogu
dotyczącego analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 1 i 2
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).
Wyniki badania zostaną
ponadto wykorzystane na
potrzeby ewaluacji
syntetycznej wszystkich
PO, która jest
przewidywana do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.

Cel badania:
Celem badania jest kompleksowa
ocena efektów uzyskanych we
wspartych w RPO WP 2014-2020
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz systemu
wsparcia otoczenia biznesu w zakresie
pobudzania przedsiębiorczości,
konkurencyjności, innowacyjności
oraz umiędzynarodowienia MŚP.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Komponent 1: Ocena MŚP
 skuteczność i efektywność wsparcia
MŚP poprzez poszczególne,
zastosowane instrumenty (wsparcie
dotacyjne a instrumenty
finansowe), w tym wpływ wsparcia
na umiędzynarodowienie MŚP;
 oszacowanie osiągniętych zmian we
wspartych MŚP;
 kształtowanie inteligentnych
specjalizacji regionu.
Komponent 2: Ocena IOB
 skuteczność i efektywność
rozwiązań systemowych wsparcia
internacjonalizacji przedsiębiorstw;
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Podejście badawcze:
Komponent 1:
Zostanie on zrealizowany przy
wykorzystaniu metod
kontrfaktycznych, przy czym
wybór konkretnej techniki
będzie uzależniony od zakresu
danych pozyskanych przez MR
w ramach współpracy z GUS.
W tej części badania przewiduje
się także realizację badań
ilościowych wśród
przedsiębiorców, których
danymi nie dysponuje GUS
(mikroprzedsiębiorstwa).
III(2021)
Przed przystąpieniem do
–
realizacji oceny ilościowej
II (2022)
i jakościowej niezbędne będzie
odtworzenie logiki interwencji.
Komponent 2:
Realizacja tego etapu będzie
możliwa po zakończeniu
realizacji komponentu 1.
Badanie będzie dotyczyć
eksperckiej oceny systemu
wsparcia IOB oraz działań
realizowanych przez IOB
w zakresie pobudzania
przedsiębiorczości, wzmacniania
konkurencyjności,
innowacyjności i

X

Opis badania

Zarys metodologii

 jakość i adekwatność oferty IOB
w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług dla
przedsiębiorstw;
 skuteczność i efektywność systemu
wsparcia inwestycji gospodarczych.

umiędzynarodowienia MŚP.
Przewiduje się, że w ramach
tego komponentu będą
wykorzystane przede wszystkim
metody jakościowe jako
uzupełnienie analizy
dokumentacji programowej
i projektowej.

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

130 000

rok zakończenia badania

Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
Wpływ wsparcia
EFS w ramach
RPO WP 201412 2020 na jakość
i dostępność
edukacji ogólnej
i przedszkolnej

OP 3
PI 10i

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 3 (PI
10i) RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest ocena wpływu
wsparcia w zakresie tworzenia
trwałych miejsc wychowania
przedszkolnego i poprawę jakości
oferty edukacyjnej, a także w zakresie
działań związanych z kompleksowym
wspomaganiem szkół oraz systemu
wspierania uczniów szczególnie
uzdolnionych.
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Zakres danych:
Dane GUS, dane pochodzące
z SL 2014, dokumentacja
programowa, konkursowa
i projektowa, w tym dane nt.
nieskutecznych
wnioskodawców, dane
pozyskane od beneficjentów.
Podejście badawcze:
Realizacja badania wymaga
podejścia bazującego na teorii,
odtworzenia teorii interwencji.
Badanie prowadzone będzie
zarówno na podstawie metod
jakościowych jak i ilościowych.
Analizie poddane zostaną
mechanizmy oddziaływania
interwencji na jakość edukacji.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014 –
dane dotyczące wspieranych
szkół i przedszkoli; dane

I-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

160 000

rok zakończenia badania
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 ocena trafności/użyteczności
i skuteczności projektów w ramach
edukacji przedszkolnej, pod kątem
wzrostu jakości usług oraz
poprawy dostępności
infrastruktury;
 ocena trafności/użyteczności
i skuteczności projektów
dotyczących edukacji ogólnej, pod
kątem podjętych działań,
uzyskanych rezultatów oraz
oddziaływania tych projektów na
wzrost jakości edukacji oraz
poprawę infrastruktury
edukacyjnej.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena wsparcia w
zakresie kształcenia
13 zawodowego
w ramach RPO WP
2014-2020

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
OP 3,4 EFSI przyczyniło się do
PI 10iv, osiągnięcia celów OP 3 (PI
10a
10iv) i 4 (PI 10a) RPO WP
2014-2020 (zgodnie z art.
56 ust. 3 Rozporządzenia
Ogólnego nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest ocena wpływu
interwencji na jakość kształcenia
zawodowego.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Ocena realizacja przedsięwzięcia
strategicznego Kształtowanie sieci
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
uwzględniającej potrzeby subregionalnych
i regionalnego rynków pracy, w tym:
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dotyczące efektów nauczania –
wyniki egzaminów
zewnętrznych, dokumentacja
programowa, konkursowa
i projektowa.

Podejście badawcze:
Badanie będzie prowadzone
zgodnie z metodologią ewaluacji
opartej na teorii, głównie za
pomocą metod i technik
jakościowych – na poziomie
szkół i placówek kształcenia
zawodowego. W badaniu
odtworzona zostanie logika
interwencji w zakresie
kształcenia zawodowego.
Uzupełniająco dopuszcza się
także możliwość
przeprowadzenia badań
ilościowych.

II-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

350 000

rok zakończenia badania
 jakość procesu edukacji
zawodowej;
 efekty interwencji (w kontekście
trafności, skuteczności,
efektywności i użyteczności);
 dopasowanie wsparcia do potrzeb
rynku pracy;
 wpływ poszczególnych
instrumentów wsparcia na
zainteresowanie kształceniem
zawodowym;
 ocena realizacji zapisów RPS
Aktywni Pomorzanie.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena skuteczności
i efektywności
wsparcia w ramach
14
OP 5 Zatrudnienie
RPO WP 20142020

Badanie będzie wypełniało
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
OP 5 EFSI przyczyniło się do
PI 8i, osiągnięcia celów OP 5
8iii, 8iv, (z pominięciem PI 8vi)
8v, 10iii RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest ocena wpływu
wsparcia EFS na aktywność
zawodową osób pozostających bez
pracy i zagrożonych biernością
zawodową.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Kwestie horyzontalne:
 skala i trwałość zmian w sytuacji
zawodowej i społecznej
uczestników projektów;
 skuteczność i efektywność
poszczególnych form wsparcia;
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Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014 –
dane dotyczące wspieranych
szkół; dane dotyczące efektów
nauczania w badanych szkołach,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa.

Podejście badawcze:
W zakresie odtworzenia logiki
interwencji (w ramach
metodologii ewaluacji opartej na
teorii) przeanalizowane zostaną
mechanizmy oddziaływania
interwencji na sytuację
zawodową uczestników,
z uwzględnieniem kontekstu
interwencji, sytuacji wyjściowej
uczestnika, rodzaju i jakości
oferowanego wsparcia.
Ewaluacja oparta na teorii
realizowana będzie zarówno na
podstawie danych jakościowych
(przewiduje się wykorzystanie
IDI oraz FGI), jak i ilościowych.

IV
(2022)I(2023)

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

150 000

rok zakończenia badania

Ocena efektów
wsparcia
15
realizowanego
w ramach Działania

OP 5
PI 8vi

Obowiązek realizacji
badania wynika
z Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć

 kompleksowość wsparcia;
Kwestie specyficzne:
A. Aktywizacja zawodowa
i adaptacyjność pracowników:
 jakość utworzonych miejsc pracy
oraz powstałych podmiotów
gospodarczych;
 współdziałanie publicznych
i niepublicznych instytucji rynku
pracy;
 koordynacja zadań instytucji rynku
pracy oraz instytucji pomocy
i integracji społecznej.
B. Opieka nad dziećmi do lat 3
 dostępność form opieki nad
dziećmi do lat 3;
 trwałość wsparcia;
C. Kształcenie ustawiczne
 funkcjonowanie popytowego
modelu świadczenia usług
edukacyjnych;
 wpływ interwencji na
upowszechnianie się kształcenia
ustawicznego wśród osób
aktywnych zawodowo,
w szczególności pracowników
MŚP.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
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Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014 –
dane uczestników projektów,
dane statystyczne GUS,
dokumentacja projektowa.
W badaniu powinny zostać
wykorzystane wyniki badania
Ocena wpływu realizacji RPO WP
na wybrane wskaźniki rezultatu.

Podejście badawcze:
IV(2022)
Przewiduje się realizację badania
–
zgodnie z metodologią ewaluacji
II(2023)
opartej na teorii. Poza oceną

X

Opis badania

Zarys metodologii

z udziałem środków EFS
w obszarze zdrowia na lata
2014-2020. Dodatkowo,
badanie konsumuje wymóg
dotyczący analizy sposobu,
w jakim wsparcie EFSI
przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 5 (PI
8vi) RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest określenie efektów
interwencji prowadzonej w ramach
Regionalnego Programu
Zdrowotnego oraz programów
profilaktyki nowotworowej
realizowanych w ramach RPO WP
2014-2020 w kontekście wydłużania
aktywności zawodowej mieszkańców
województwa pomorskiego.

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

300 000

rok zakończenia badania
5.4 Zdrowie na
rynku pracy RPO
WP 2014-2020

Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Zakres badania zostanie określony po
wejściu w życie Regionalnego
Programu Zdrowotnego (RPZ).
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena skuteczności
i efektywności
wsparcia w ramach
16
OP 6 Integracja
RPO WP 20142020

OP 6
PI 9i,
9iv, 9v

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 6
RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest ocena efektów
projektów RPO WP 2014-2020
kierowanych do osób dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem oraz
wykluczeniem społecznym, a także
ocena rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej oraz usług społecznych
w województwie pomorskim.
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efektów, nacisk zostanie
położony na zrozumienie
mechanizmów przyczynowoskutkowych decydujących
o poziomie skuteczności
przyjętych rozwiązań.
Ostateczny wybór podejścia
badawczego i nakreślenie
metodologii badania będzie
możliwy po wejściu w życie
RPZ, na podstawie którego
określony zostanie ostateczny
zakres wsparcia i grupy
docelowe.
Zakres danych:
Zostanie on określony po
wejściu w życie RPZ.
Podejście badawcze:
Ewaluacja oparta na teorii
realizowana będzie przy
wykorzystaniu metod
ilościowych i jakościowych.
W ramach odtworzenia logiki
interwencji przeanalizowane
zostaną mechanizmy
oddziaływania interwencji na
sytuację uczestników,
z uwzględnieniem kontekstu
interwencji, sytuacji wyjściowej
uczestnika, rodzaju i jakości
oferowanego wsparcia.

IV(2022)
- I(2023)

X

Opis badania

Zarys metodologii

Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Kwestie horyzontalne:
 trafność, użyteczność, efektywność
i trwałość realizowanego wsparcia;
 skala zmian sytuacji społecznozawodowej uczestników projektów;
 komplementarność wsparcia
w ramach poszczególnych PI;
 ocena współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji
społecznej, instytucjami rynku
pracy oraz trzecim sektorem;
 ocena skali zaangażowania
organizacji pozarządowych
w realizację projektów;
 komplementarność wsparcia
z Programem Operacyjnym Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.

Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014 –
dane dotyczące uczestników
projektów.
dane OWES – zakres i skala
wsparcia, liczba i jakość miejsc
pracy we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych;
dane kontaktowe do
pracowników przedsiębiorstw
społecznych.
W badaniu powinny zostać
wykorzystane wyniki badania
Ocena wpływu realizacji RPO WP
na wybrane wskaźniki rezultatu.

rok zakończenia badania

Kwestie specyficzne:
 ocena efektów ekonomicznych
utworzonych przedsiębiorstw
społecznych;
 wpływ interwencji na trwałość
utworzonych miejsc pracy, rozwój
przedsiębiorstw społecznych oraz
zmianę sytuacji uczestników
projektów;
 dostępność
zdeinstytucjonalizowanych,
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Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

200 000

rok zakończenia badania
zintegrowanych
i spersonalizowanych usług
społecznych w woj. pomorskim.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena wsparcia
w zakresie poprawy
dostępności do
specjalistycznych
17 usług zdrowotnych
i rozwoju usług ezdrowia w ramach
RPO WP 20142020

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
OP 7
osiągnięcia celów OP 7
PI 9a, 2c
RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Cel badania:
Celem badania jest określenie wpływu
projektów realizowanych w ramach
OP 7 RPO WP 2014-2020 na
dostępność usług zdrowotnych oraz
Podejście badawcze:
rozwój systemu e-zdrowia.
Realizacja badania wymaga
zastosowania ewaluacji opartej
Główne pytania badawcze/ obszary
na teorii, analizy logiki
problemowe:
interwencji. W badaniu zostaną
 czy interwencja przyczyniła się do wykorzystane zarówno metody
poprawy dostępności i jakości
ilościowe jak i jakościowe.
świadczonych usług? czy zwiększył
się zasięg terytorialny świadczonych Zakres danych:
usług?
Dane pochodzące z SL 2014,
dokumentacja programowa,
 jakie czynniki zdecydowały
konkursowa i projektowa, dane
o ewentualnym
dotyczące wspartych
powodzeniu/niepowodzeniu
podmiotów.
interwencji?
 jakie wsparcie w sektorze zdrowia
powinno być kontynuowane
w przyszłej perspektywie
finansowej oraz które obszary
województwa wymagają
dodatkowego wsparcia środkami
unijnymi i w jakim zakresie?
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I-II

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

300 000

rok zakończenia badania
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena wpływu
interwencji
w zakresie
kompleksowej
18 rewitalizacji
zdegradowanych
obszarów miejskich
w ramach RPO WP
2014-2020

Podejście badawcze:
Ewaluacja oparta na teorii,
wykorzystująca analizę logiki
Cel badania:
interwencji. Zakłada się
Celem badania jest ocena działań
realizację studiów przypadku dla
prowadzonych w zakresie
kompleksowych rewitalizacji.
przywracania funkcji społecznoDodatkowo ocena będzie
gospodarczych i poprawy jakości
obejmować analizę danych
przestrzeni publicznych na
zastanych dla wszystkich
zdegradowanych obszarach miejskich. obszarów poddanych
interwencji. W niektórych
Badanie konsumuje
Główne pytania badawcze/ obszary
przypadkach będzie
wymóg dotyczący analizy
problemowe:
występowała konieczność
sposobu, w jakim wsparcie  trafność doboru obszarów
pozyskania danych pierwotnych,
EFSI przyczyniło się do
rewitalizowanych;
OP 6, 8
co może się wiązać z potrzebą
IV(2022)
osiągnięcia celów OP 8
 komplementarność
PI 9i,
przeprowadzenia badań
–
i OP 6 (PI 9b, 9i, 9iv) RPO
podejmowanych działań;
9iv, 9b
terenowych (np. w zakresie
II(2023)
WP 2014-2020 (zgodnie
 skala oraz trwałość zmian na
subiektywnej oceny jakości
z art. 56 ust. 3
obszarach objętych interwencją;
życia).
Rozporządzenia Ogólnego

czynniki
determinujące
nr 1303/2013).
Zakres danych:
występowanie zmian;
Dane pochodzące z SL 2014,
 projekty zintegrowane
dokumentacja programowa,
(bezpośrednie powiązanie
interwencji prowadzonej w ramach konkursowa i projektowa, dane
pochodzące z baz danych
PI 9i oraz 9iv z interwencją
statystyki publicznej dotyczące
prowadzoną w ramach PI 9b
m.in. liczby bezrobotnych, liczby
EFRR);
nowych przedsiębiorstw, liczby
 efektywność poszczególnych
nowych przedsiębiorstw
rodzajów wsparcia (wsparcie
społecznych, liczby przestępstw,
dotacyjne a instrumenty
liczby korzystających z pomocy
finansowe).
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X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

150 000

1

1

200 000

rok zakończenia badania
społ., przeciętnych cen
czynszów.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post

Ocena wpływu
interwencji
w zakresie
atrakcyjności
19
przyrodniczej
i kulturowej w
ramach RPO WP
2014-2020

Ocena efektów
realizacji projektów
20 transportowych
w ramach RPO WP
2014-2020

Cel badania:
Celem badania jest ocena wsparcia
w zakresie wykorzystania walorów
dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego w kontekście
podnoszenia atrakcyjności
turystycznej regionu.

OP 8
PI 6c

OP 9
PI 4e,
7b, 7d

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 8 (PI Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
6c) RPO WP 2017-2020
 skuteczność, użyteczność
(zgodnie z art. 56 ust. 3
i efektywność wsparcia, w tym
Rozporządzenia Ogólnego
przedsięwzięć strategicznych SWP
nr 1303/2013).
wynikających z RPS Pomorska
Podróż;
 poprawa dostępności obiektów
kultury i dziedzictwa
przyrodniczego;
 konkurencyjność, kompleksowość
i rozpoznawalność oferty.
Badanie jest realizowane
Typ ewaluacji:
w ramach wymogu
wpływu, ex post
dotyczącego analizy
sposobu, w jakim wsparcie Cel badania:
EFSI przyczyniło się do
Celem badania jest określenie efektów
osiągnięcia celów OP 9
realizacji projektów transportowych
RPO WP 2014-2020
(OP9) RPO WP 2014-2020.
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Podejście badawcze:
Badanie prowadzone zgodnie
z metodologią ewaluacji opartej
na teorii – dokonana zostanie
całościowa ocena wsparcia
w ramach PI 6c, oparta na
odtworzeniu logiki interwencji.
W badaniu zakłada się
wykorzystanie metod
jakościowych i ilościowych oraz
oceny eksperckiej.

I-II

X

Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa, dane
z baz danych statystyki
publicznej dot. turystyki,
przedsiębiorczości i nowych
miejsc pracy.
Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie analizy danych
monitoringowych
i sprawozdawczych wraz z oceną
ekspercką, które będą
poprzedzać właściwą ocenę

I-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

200 000

rok zakończenia badania
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Główne pytania badawcze/ obszary
Rozporządzenia Ogólnego problemowe:
nr 1303/2013).
 efekty realizacji projektów
Ponadto wyniki badania
drogowych;
zostaną wykorzystane na
 oszacowanie przewidywanych
potrzeby metaewaluacji
efektów projektów kolejowych;
przewidywanej do realizacji  efekty realizacji projektów
w ramach Planu Ewaluacji
z zakresu transportu zbiorowego,
Umowy Partnerstwa.
w szczególności w zakresie
integracji różnych rodzajów
transportu.

Ocena efektów
realizacji projektów
w zakresie
21
energetyki
w ramach RPO WP
2014-2020

OP 10,
PI 4c,
4a, 4e

Badanie konsumuje
wymóg dotyczący analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 10
RPO WO 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).

Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
Cel badania:
Celem badania jest ocena efektów
działań realizowanych w ramach OP
10 RPO WP 2014-2020.
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efektów w oparciu o podejście
oddolne, tzn. szacowanie
efektów projektów z poziomu
projektów i ich agregowanie do
poziomu poszczególnych typów
projektów i działań RPO WP
2014-2020. Przewiduje się
ponadto wykorzystanie metod
ilościowych i jakościowych,
w tym w szczególności studiów
przypadku.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa,
wyniki cyklicznych badań
dotyczących szacowania
wskaźników gałęziowych
i międzygałęziowych
dostępności transportowej
realizowanych na zlecenie MR.
Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie analizy danych
monitoringowych
i sprawozdawczych wraz z oceną
ekspercką, które będą
poprzedzać właściwą ocenę
efektów w oparciu o podejście
oddolne, tzn. szacowanie
efektów z poziomu projektów

I-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

200 000

rok zakończenia badania
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
 efekty realizacji projektów
z zakresu efektywności
energetycznej;
 efekty realizacji projektów
z zakresu odnawialnych źródeł
energii;
 efekty realizacji projektów
z zakresu redukcji emisji;
 efektywność poszczególnych
rodzajów wsparcia (wsparcie
dotacyjne a instrumenty
finansowe).

Ocena efektów
realizacji projektów
22 środowiskowych
RPO WP 20142020

OP 11
PI 5b,
6a, 6b,
6d

Badanie jest realizowane
w ramach wymogu
dotyczącego analizy
sposobu, w jakim wsparcie
EFSI przyczyniło się do
osiągnięcia celów OP 11
RPO WP 2014-2020
(zgodnie z art. 56 ust. 3
Rozporządzenia Ogólnego
nr 1303/2013).
Ponadto wyniki badania
zostaną wykorzystane na
potrzeby metaewaluacji
przewidywanej do realizacji
w ramach Planu Ewaluacji
Umowy Partnerstwa.

i ich agregowanie do poziomu
poszczególnych typów
projektów i działań RPO WP
2014-2020. Przewiduje się
ponadto wykorzystanie metod
ilościowych i jakościowych,
w tym w szczególności studiów
przypadku.
Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa.

Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie analizy danych
monitoringowych
Cel badania:
i sprawozdawczych wraz z oceną
Celem badania jest kompleksowa
ekspercką, które będą
ocena efektów projektów
środowiskowych w ramach RPO WP poprzedzać właściwą ocenę
efektów w oparciu o podejście
2014-2020.
oddolne, tzn. szacowanie
efektów z poziomu projektów
Główne pytania badawcze/ obszary
i ich agregowanie do poziomu
problemowe:
poszczególnych typów
 efekty projektów dotyczących
przeciwdziałania zmianom klimatu; projektów i działań RPO WP
2014-2020. Przewiduje się
 efekty projektów z zakresu
ponadto wykorzystanie metod
gospodarki wodno-ściekowej;
ilościowych i jakościowych,
 efekty projektów dotyczących
w tym w szczególności studiów
gospodarki odpadami;
przypadku.
Typ ewaluacji:
wpływu, ex post
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I-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

220 000

rok zakończenia badania
 oszacowanie efektów dotyczących
bioróżnorodności.

Zakres danych:
Dane pochodzące z SL 2014,
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa, dane
monitoringowe
i sprawozdawcze, dane
pochodzące z realizacji
komponentu ilościowego
i jakościowego.

Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, ex post

Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie analizy danych
Cel badania:
Ze względu na bardzo
monitoringowych
Celem badania jest ocena
szeroki zakres
i sprawozdawczych wraz z oceną
adekwatności, skuteczności
wykorzystania
ekspercką.
i efektywności wdrażania
instrumentów finansowych instrumentów finansowych
Przewiduje się także
w ramach RPO WP 2014- w województwie pomorskim.
wykorzystanie metod
2020, a także zauważalny
ilościowych, uzupełnionych
Ocena realizacji
trend w zakresie coraz
metodami jakościowymi,
Główne pytania badawcze/ obszary
instrumentów
OP 1, 2, intensywniejszego
w szczególności FGI, IDI.
problemowe:
23 finansowych
8, 10
wykorzystania tych
 adekwatność IF do strategicznych W badaniu zostaną
w ramach RPO WP
instrumentów
wykorzystane wnioski
potrzeb województwa;
2014-2020
w publicznych politykach
z przeprowadzonych ewaluacji
 ocena finansowania ze środków
rozwojowych niezbędne
ex post w OP, w których zostały
publicznych w odniesieniu do
jest oszacowanie
zastosowane instrumenty
komercyjnych źródeł zewnętrznego
skuteczności
finansowe.
finansowania (uzupełnianie
i efektywności realizacji
a zastępowanie oferty rynkowej);
tych form wsparcia.
Zakres danych:
 poziom zainteresowania
Dane pochodzące z SL2014,
potencjalnych beneficjentów;
dane pozyskane od pośredników
 problemy i bariery utrudniające
finansowych.
wykorzystanie IF;
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I-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

2

1

340 000

rok zakończenia badania

Aktualizacja oceny
ex ante
instrumentów
24
finansowych
w ramach RPO WP
2014-2020

-

 korzyści i ograniczenia
zastosowania IF w poszczególnych
obszarach;
 czynniki (o charakterze rynkowym
i koniunkturalnym) determinujące
zainteresowanie pośredników
finansowych udziałem w IF;
 efekty realizowanego wsparcia,
w tym wpływ na osiąganie efektów
RPO WP 2014-2020;
 skala zapotrzebowania na IF
w perspektywie 3-5 lat.
Typ ewaluacji:
Zakres wsparcia oferowany Procesowa/wpływu, on-going
w ramach instrumentów
Cel badania:
finansowych, a także
Celem badania jest aktualizacja
dynamicznie zmieniające
się otoczenie w zakresie ich Strategii Inwestycyjnej dla
instrumentów finansowych w ramach
wdrażania sprawia, że
RPO WP 2014-2020.
konieczne jest cykliczne
ocenianie zakresu i form
wsparcia z wykorzystaniem Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
instrumentów
 stan wdrażania instrumentów
finansowych.
finansowych w ramach Programu;
Ponadto aktualizacja
niniejszej oceny wynika
 wpływ instrumentów finansowych
z przedstawionych
oferowanych w ramach Programu
rekomendacji do oceny ex
na finansowanie oferowane przez
ante przeprowadzonej
sektor komercyjny;
w 2015 r.
 dalsza identyfikacja obszarów
ewentualnej konkurencji pomiędzy
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Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie podejścia
partycypacyjnego w zakresie
aktualizacji Strategii
Inwestycyjnej dla instrumentów
finansowych RPO WP 20142020. W badaniu zakłada się
także analizę desk research oraz
pozyskanie danych zarówno
za pomocą metod jakościowych
jak i ilościowych.
Zakres danych:
Dane z baz danych statystyki
publicznej (GUS – BDL); dane
z systemu monitorowania, dane
pozyskane od podmiotów
wdrażających IF.

I – II

X

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

2

1

400 000

rok zakończenia badania
instrumentami finansowymi
oferowanymi w ramach Programu
z instrumentami zwrotnymi
i bezzwrotnymi oferowanymi
ze środków europejskich
i publicznych środków krajowych.
Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, on-going

Ocena mechanizmu
identyfikacji
i weryfikacji
Inteligentnych
25
Specjalizacji
Pomorza w ramach
RPO WP 20142020

Cel badania:
Celem badania jest kompleksowa
ocena procesu wyłaniania i aktualizacji
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
(ISP), w szczególności w kontekście
korzyści, jakie przynoszą one
gospodarce regionu.

OP 1-2

Podejście badawcze:
W badaniu przewiduje się
wykorzystanie podejścia
partycypacyjnego. Biorąc pod
Wnioski z ewaluacji
uwagę zakres oceny niezbędne
posłużą ewentualnym
będzie zastosowanie analizy
modyfikacjom zarówno
danych kontekstowych,
procedury wyboru, jak
w oparciu o publikowane dane,
i zakresu wsparcia dla
Główne pytania badawcze/ obszary
a także wykorzystanie
wybranych specjalizacji.
problemowe:
jakościowych i ilościowych
Realizacja badania wynika
 trafność, skuteczność i użyteczność metod badawczych.
z obowiązku spełnienia
regionalnej strategii na rzecz
warunków ex ante realizacji
inteligentnej specjalizacji;
Zakres danych:
Programu, który spoczywa
 trafność i skuteczność procesu
Dane pochodzące z SL 2014,
na IZ RPO WP 2014-2020.
wyboru ISP;
dokumentacja programowa,
konkursowa i projektowa,
 przejrzystość i obiektywność
procesów i kryteriów decyzyjnych; dokumentacja związana z
wyborem ISP.
 wpływ na kształtowanie
regionalnych specjalizacji
i budowanie przewag
konkurencyjnych województwa;
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III-IV

X

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

160 000

rok zakończenia badania
 ocena koncentracji interwencji
w szczególności w kontekście
optymalnego wykorzystania
środków przewidzianych na
wsparcie w RPO WP 2014-2020;
 elastyczność interwencji,
w szczególności w odniesieniu do
zmian zachodzących w profilu
gospodarki regionu oraz
globalnych trendów.
Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, ex post
Badanie służyć ma
Ocena
określeniu faktycznej
komplementarności
komplementarności
projektów
udzielanego wsparcia,
realizowanych
a następnie wypracowaniu
w ramach RPO WP
optymalnych
2014-2020, Polityki
mechanizmów
26
OP 1-12
Spójności
zapewniających
Wspólnej Polityki
koordynację
Rolnej i Wspólnej
i komplementarność w
Polityki Rybackiej
wydatkowaniu środków
w województwie
unijnych 2021+
pomorskim
w województwie
pomorskim.

Cel badania:
Celem badania jest ocena
komplementarności udzielanego
wsparcia oraz mechanizmów
koordynacji i komplementarności
wsparcia pochodzącego z Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej
i Wspólnej Polityki Rybackiej na
terenie województwa pomorskiego.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
Ocena komplementarności wsparcia
udzielonego na realizację projektów
na terenie województwa pomorskiego
w perspektywie finansowej 20142020, w tym mechanizmów
instytucjonalnych i wdrożeniowych:
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Podejście badawcze:
Ze względu na zakres badania
ocena w znacznej mierze będzie
koncentrować się na analizie
danych zastanych, w tym
w szczególności wniosków
o dofinansowanie, uzupełnionej
o wywiady z beneficjentami
i pracownikami instytucji
wdrażających programy,
realizację studiów przypadków
dobrych praktyk
komplementarności oraz
metaanalizę zrealizowanych już
studiów komplementarności.
Zakres danych:
Dokumentacja konkursowa
i projektowa, dokumentacja
programowa, dane pochodzące
z SL2014.

II-IV

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

1

1

150 000

rok zakończenia badania
 komplementarność wewnętrzna
RPO WP 2014-2020, w tym
wsparcia w ramach EFS i EFRR;
 komplementarność z POIŚ, POIR,
POWER, POPC;
 komplementarność z PROW i PO
Ryby.
Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, on-going

Ocena efektów
wykorzystania
instrumentów
27
terytorialnych
w ramach RPO WP
2014-2020

-

Podejście badawcze:
Realizacja badania wymaga
odtworzenia logiki interwencji.
Cel badania:
Ewaluacja będzie koncentrować
Celem badania jest ocena
się na eksperckiej ocenie, przy
zastosowania podejścia terytorialnego której zostanie wykorzystana
w ramach wdrażania RPO WP 2014- analiza dokumentacji
Zastosowanie nowych
2020, w szczególności efektów
programowej, konkursowej
instrumentów
wykorzystania ZIT i ZPT
i projektowej oraz danych
terytorialnych wymaga
w województwie pomorskim dla
monitoringowych. Konieczne
kompleksowej oceny
skutecznej i efektywnej realizacji
będzie także wykorzystanie
skutków, jakie one
celów Programu.
wyników zrealizowanych do
wywołały, szczególnie
tego czasu badań ewaluacyjnych.
w kontekście możliwości
Główne pytania badawcze/ obszary
Dopuszcza się również
ich dalszego wykorzystania problemowe:
wykorzystanie metod
w perspektywie finansowej  możliwość generowania w ramach
jakościowych i ilościowych.
środków UE na lata
ZIT projektów o wysokiej wartości Ze względu na charakter badania
2021+.
dodanej;
zasadne jest wykorzystanie
studiów przypadku.
 skuteczność realizacji celów
Strategii ZIT, w tym realność
Zakres danych:
przyjętych założeń w tej Strategii;
 zdolność ZPT do identyfikowania Dane pochodzące z SL2014,
dokumentacja programowa,
i realizacji istotnych dla tych
konkursowa i projektowa.
obszarów projektów;
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II-III

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

2

1

250 000

rok zakończenia badania
 ocena współpracy podmiotów
zaangażowanych w realizację ZPT;
 skuteczność systemu preferencji dla
przedsięwzięć wynikających z ZPT;
 wkład projektów realizowanych
w ramach ZIT i ZPT w osiąganie
celów Programu.
Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, on-going

Wpływ RPO WP
2014-2020 na
realizację celów
28
Strategii Rozwoju
Województwa
Pomorskiego 2020

RPO WP 2014-2020
stanowi jeden z głównych
instrumentów finansowych
realizacji celów SRWP,
dlatego też niezbędne jest
cykliczne określanie
wpływu Programu na
zidentyfikowane w Strategii
wyzwania i problemy
OP 1-11
rozwojowe województwa.
Wnioski z badania będą
przesłanką do ewentualnej
weryfikacji założonych
w SRWP i RPS celów, a
tym samym aktualizacji
tych regionalnych
dokumentów
strategicznych.

Cel badania:
Celem badania jest kompleksowa
ocena oddziaływania projektów
realizowanych w ramach RPO WP
2014-2020 na osiągnięcie celów
rozwojowych określonych w Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego
oraz w jej instrumentach
realizacyjnych (RPS).

Podejście badawcze:
Metodologia badania obejmie
analizę dokumentacji
projektowej. Dodatkową
IV(2016)
perspektywę badawczą zapewnią
–
IDI z przedstawicielami IZ i IP
I(2017)
RPO WP 2014-2020 oraz
kierownikami RPS.
IV(2020)
Główne pytania badawcze/ obszary
–
problemowe:
Zakres
danych:
I(2021)
 ocena trafności przyjętych do
Dane pochodzące z SL 2014,
realizacji w ramach Programu
projektów pod kątem ich spójności dokumentacja programowa,
z SRWP oraz poszczególnymi RPS; konkursowa i projektowa.
 ocena wpływu projektów RPO WP
2014-2020 na realizację SRWP oraz
poszczególnych RPS;
 identyfikacja mechanizmów
wzmacniających/ograniczających
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X

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

2

1

360 000

1

1

150 000

rok zakończenia badania

Ocena wewnętrznej
dostępności
komunikacyjnej
województwa
pomorskiego
29
w odniesieniu do
wsparcia
realizowanego
w ramach RPO WP
2014-2020

30

Ocena ex ante RPO
WP 2021+

skuteczność projektów w realizacji
SRWP oraz RPS.
Cel badania:
Celem badania jest kompleksowa
ocena wewnętrznej dostępności
komunikacyjnej województwa
pomorskiego, w tym w szczególności
w odniesieniu do zbiorowego
transportu publicznego.

OP 9

-

Realizacja badania wynika
Główne pytania badawcze/ obszary
z zapisów Programu
problemowe:
i będzie źródłem danych
dla oszacowania wskaźnika  wewnętrzna dostępność
rezultatu RPO WP 2014transportowa województwa
2020 w ramach OP 9.
pomorskiego, w tym oszacowanie
wskaźnika rezultatu RPO WP
2014-2020: Liczba gmin objętych
izochroną 60 minut dostępności drogowej
do Trójmiasta;
 dostępność transportu zbiorowego
do ośrodków o randze regionalnej,
subregionalnej i lokalnej.
Typ ewaluacji:
Procesowa/wpływu, ex ante
Obowiązek
przeprowadzenia oceny ex
Cel badania:
ante programów
Celem badania jest kompleksowa
operacyjnych wynika
ocena ex ante projektu RPO WP
z rozporządzeń UE
2021+.
dotyczących realizacji
polityki spójności.
Główne pytania badawcze/ obszary
problemowe:
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Podejście badawcze:
Przewiduje się wykorzystanie
mieszanego podejścia
badawczego – wraz z analizą
danych zastanych planuje się
przeprowadzenie badania
ilościowego oraz wywiadów
eksperckich.

III(2017)
–
I(2018)
X

Zakres danych:
Dane z baz danych statystyki
publicznej (GUS – BDL), dane
pozyskane od przewoźników,
raporty z badania dot.
wskaźników międzygałęziowej
dostępności transportowej
realizowanego przez MR.

X

III(2020)
–
I(2021)

Podejście badawcze:
Do uzupełnienia w późniejszym
terminie.
I-IV
Zakres danych:
Do uzupełnienia w późniejszym
terminie.

X

Opis badania

Zarys metodologii

Liczba etapów

Uzasadnienie

Liczba badań

OP/PI

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Temat badania

Kwartał

Lp.

Budżet
ogółem
brutto
(zł)7

-

-

6 820 000

rok zakończenia badania
Zakres badania zostanie opracowany
po przedstawieniu projektu
Rozporządzenia Ogólnego na lata
2021-2027 oraz wytycznych KE
i MIR dotyczących programowania
środków UE dla tej perspektywy
finansowej.
ŁĄCZNA LICZBA OCEN* 4 2 3 3 5 9 5 6
* Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 przewiduje przeprowadzenie 37 ocen w latach 2016-2023, w ramach 30 obszarów tematycznych.
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