REJESTR ZMIAN
w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nr
zmiany
1.
2.

Rozdział, nr strony

Dotychczasowa treść Planu

Treść zmieniona

Projekt zmiany Planu Ewaluacji zatwierdzony Uchwałą ZWP nr 311/317/18 z dnia 29 marca 2018 r.
Strona tytułowa
Zmiana logotypów na obecnie obowiązujące
Rozdział 6. Ramowy wykaz
Kolumny:
Kolumny:
badań – pozycja 6
OP/PI: OP 1 – 11
OP/PI: OP 1 – 12
str. 23
Opis badania:
Opis badania:
Cel badania:
Celem badania jest dokonanie śródokresowego
przeglądu realizacji RPO WP 2014-2020, w tym przede
wszystkim oceny realizacji ram wykonania.

Cel badania:
Celem badania jest dokonanie śródokresowego
przeglądu realizacji RPO WP 2014-2020, w tym 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?

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?
 jaki jest wpływ/wkład Programu na/w kształtowanie
się Inteligentnych Specjalizacji Pomorza?
 jaka jest skuteczność oraz jakie są spodziewane efekty
przyjętego podejścia terytorialnego realizacji
Programu?
 jakie są spodziewane efekty wybranych do
dofinansowania projektów w Programie?
 w jakim zakresie wybrane do dofinansowania
projekty realizują cele określone w Programie?
 jakie powinno być ukierunkowanie środków
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Nr
zmiany

Rozdział, nr strony

Dotychczasowa treść Planu
Zarys metodologii:

3.

Rozdział 6. Ramowy wykaz
badań – pozycja 7
str. 24

Treść zmieniona
pochodzących z rezerwy wykonania?
Zarys metodologii:

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 w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 20142020 oraz przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z
przedstawicielami IZ i IP RPO WP 2014-2020.

Podejście badawcze:
Badanie będzie miało charakter kompleksowej,
wieloaspektowej oceny ilościowej i jakościowej.
Ewaluacja będzie obejmować analizę danych
pozyskanych z systemu monitorowania i ocenę
ekspercką uzyskanych wartości wskaźników, w tym
realizacji ram wykonania. Przewiduje się wykorzystanie
metod ilościowych oraz metod jakościowych, w tym
przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z
przedstawicielami IZ i IP RPO WP 2014-2020.
Planowane jest także podsumowanie zrealizowanych
już ewaluacji w ramach Planu Ewaluacji RPO WP
2014-2020.

Zakres danych:
Dane pochodzące z SL2014, dokumentacja
programowa, konkursowa i projektowa, wywiady
pogłębione.

Zakres danych:
Dane pochodzące z SL2014, dokumentacja
programowa, konkursowa i projektowa, wywiady
pogłębione, dane pozyskane od beneficjentów.

Budżet ogółem brutto (zł): 100 000

Budżet ogółem brutto (zł): 300 000

Kolumny:

Kolumny:

Opis badania:

Opis badania:

Główne pytania badawcze/ obszary problemowe:
 projekty realizowane w trybie pozakonkursowym, w
tym w ramach ZIT;
 podejście do projektów zintegrowanych oraz
realizowanych w ramach ZPT;
2

Główne pytania badawcze/ obszary problemowe:
 projekty realizowane w trybie pozakonkursowym, w
tym w ramach ZIT;
 podejście do projektów zintegrowanych oraz
realizowanych w ramach ZPT;

Nr
zmiany

4.

5.

Rozdział, nr strony

Rozdział 6. Ramowy wykaz
badań – pozycja 15
str. 33

Rozdział 6. Ramowy wykaz
badań – pozycja 25
str. 43

Dotychczasowa treść Planu

Treść zmieniona

 działania informacyjno-promocyjne w ramach
Programu;
 wpływ krajowego systemu realizacji na system
regionalny;
 związek z SRWP oraz Planem Zarządzania SRWP;
 przedsięwzięcia strategiczne;
 system oceny projektów;
 realizacja zasady partnerstwa w RPO WP 2014-2020.

 mechanizm identyfikacji i weryfikacji Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza;
 działania informacyjno-promocyjne w ramach
Programu;
 wpływ krajowego systemu realizacji na system
regionalny;
 związek z SRWP oraz Planem Zarządzania SRWP;
 przedsięwzięcia strategiczne;
 system oceny projektów;
 realizacja zasady partnerstwa w RPO WP 2014-2020.

Budżet ogółem brutto (zł): 150 000

Budżet ogółem brutto (zł): 180 000

Kolumny:

Kolumny:

Opis badania:

Opis badania:

Główne pytania badawcze/ obszary problemowe:
Główne pytania badawcze/ obszary problemowe:
Zakres badania zostanie określony po wejściu w życie Zakres badania zostanie określony po wejściu w życie
Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ).
Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), tj. po
podpisaniu przynajmniej części umów na realizację
projektów w PI 8vi.
Kolumny:
Kolumny:
Kwartał: IV(2018) – II(2019), IV(2020) – II(2021)

Kwartał: -, IV(2020) – II(2021)

Rok zakończenia badania: 2019, 2021

Rok zakończenia badania: -, 2021

Liczba badań: 2

Liczba badań: 1

Budżet ogółem brutto (zł): 400 000

Budżet ogółem brutto (zł): 200 000
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Nr
zmiany
6.

7.

Rozdział, nr strony

Dotychczasowa treść Planu

Treść zmieniona

Rozdział 6. Ramowy wykaz
badań – pozycja 29
str. 46

Kolumny:

Kolumny:

Kwartał: I – III (2018), III (2020) – I (2021)

Kwartał: III (2018) – IV (2019), III (2020) – I (2021)

Rok zakończenia badania: 2018, 2021

Rok zakończenia badania: 2019, 2021

Rozdział 6. Ramowy wykaz
badań – Łączna liczba ocen,
str. 49

Kolumny:

Kolumny:

Rok zakończenia badania:

Rok zakończenia badania:

2018: 2

2018: 1

* Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 przewiduje
przeprowadzenie 37 ocen w latach 2016-2023, w
ramach 31 obszarów tematycznych.

* Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 przewiduje
przeprowadzenie 36 ocen w latach 2016-2023,
w ramach 31 obszarów tematycznych.

Budżet ogółem brutto (zł): 6 820 000

Budżet ogółem brutto (zł): 6 850 000

Ponadto w dokumencie oprócz powyżej wykazanych zmian wprowadzono korektę redakcyjną.
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