EWAULACJA
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

– rola i zadania KM w nowej
perspektywie w zakresie ewaluacji
Chełmno, 8 czerwiec 2015 r.

Ewaluacja
Obiektywna ocena projektu, programu lub polityki
na wszystkich etapach, tj. planowania, realizacji i
mierzenia rezultatów.
Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych
informacji (dowodów) pozwalając wykorzystać
zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie
decyzyjnym.
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Ewaluacja programu - obowiązek państw członkowskich
1.Art.54 i 56. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 (…)
2.Rozdział 5.5. Umowy Partnerstwa przyjętej przez KE 23 maja 2014r.
3.Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020
(Wytyczne MIiR).
4.Monitoring i ewaluacja europejskiej polityki spójności - Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności
(Wytyczne Komisji Europejskiej)
5.Zapisy RPO WK-P 2014-2020 w zakresie ewaluacji.
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Artykuł 54
1. Ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości
projektowania i wdrażania programów, jak również w
celu analizy ich skuteczności, efektywności, i wpływu.
Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań
każdego z EFSI w odniesieniu do wymiernych celów
unijnej strategii na rzecz inteligentnego,
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu, i z uwzględnieniem wielkości programu, w
odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie
objętym programem, w stosownych przypadkach.
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Artykuł 56
3. Podczas okresu programowania instytucja zarządzająca
zapewnia, aby ewaluacje zostały przeprowadzone, w tym
ewaluacje w celu analizy skuteczności, efektywności i
wpływu każdego programu na podstawie planu ewaluacji,
oraz by każda ewaluacja podlegała odpowiednim
działaniom następczym zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych funduszy. Co najmniej raz podczas okresu
programowania ewaluacja obejmuje analizę sposobu, w
jaki wsparcie z EFSI przyczyniło się do osiągnięcia celów
każdego priorytetu. Wszystkie ewaluacje powinny być
rozpatrywane przez komitet monitorujący i przesłane do
Komisji.
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Artykuł 50
Sprawozdania z wdrażania - wykorzystanie ewaluacji
1. Od 2016 do 2023 r. włącznie każde państwo członkowskie przedstawia Komisji coroczne
sprawozdanie z wdrażania programu w poprzednim roku budżetowym. (…)
2. (…) W sprawozdaniach tych przedstawia się również syntezę wyników wszystkich
ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego, a także wszelkie
kwestie, które wpływają na wykonanie programu, oraz podjęte działania. (…)
4. W rocznym sprawozdaniu z wdrażania, które ma zostać przedłożone w 2017 r., określa się
i ocenia informacje, o których mowa w ust. 2, a także postępy poczynione na drodze do
osiągnięcia celów programu, w tym wkład EFSI w zmiany wartości wskaźników rezultatu,
jeżeli dostępne są dowody pochodzące ze stosownych ewaluacji.(…)
5. Roczne sprawozdanie z wdrażania, które ma zostać przedłożone w 2019 r., oraz końcowe
sprawozdanie z wdrażania odnoszące się do EFSI zawierają, oprócz informacji i oceny, o
których mowa w ust. 2 i 3, informacje i oceny dotyczące postępów na drodze do
osiągnięcia celów programu i jego wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz
inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji
Komitet Monitorujący
RPO WK-P 2014-2020

Ewaluatorzy

Respondenci

Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Jednostka Ewaluacyjna
Komórka właściwa ds. ewaluacji
funkcjonalnie niezależna od
podmiotów odpowiedzialnych za
programowanie i wdrażanie RPO
WK-P 2014-2020

Grupa Sterująca Ewaluacją
RPO WK-P 2014-2020

Środowiska
eksperckie
i akademickie

Adresaci wyników badań
ewaluacyjnych

Partnerzy
społecznogospodarczy

Pracownicy
Instytucji
Zarządzającej
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Proces ewaluacji RPO WK-P 2014-2020
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Plan ewaluacji – wymogi prawne
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Artykuł 56
1. Instytucja zarządzająca lub państwo członkowskie sporządza
plan ewaluacji, który może obejmować więcej niż jeden
program. Plan ten jest przedkładany zgodnie z przepisami
dotyczącymi poszczególnych funduszy.
Artykuł 114
1. Plan ewaluacji jest sporządzany przez instytucję zarządzającą lub
państwo członkowskie dla jednego lub kilku programów
operacyjnych. Plan ewaluacji przedstawiany jest Komitetowi
Monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu programu
operacyjnego.
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Plan ewaluacji – Wytyczne KE i Wytyczne krajowe
W procesie tworzenia planów ewaluacji należy wziąć pod uwagę:
• prawidłowe zlokalizowanie badań w ramach cyklu realizowanej
interwencji, uwzględniające jej specyfikę tematyczną;
• zaplanowanie sposobu zapewnienia danych niezbędnych do realizacji
ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ewaluacji
kontrfaktycznych;
• zapewnienie odpowiednich do realizacji planów zasobów kadrowych i
finansowych;
• zapewnienie kompletnego i spójnego charakteru procesu ewaluacji;
• zobowiązania odnośnie terminów i tematów badań ewaluacyjnych
koniecznych do realizacji, wynikające z zapisów dokumentów unijnych i
krajowych.
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Plan Ewaluacji - system monitorowania i aktualizacji planu
PRZEGLĄD PE RPO 2014-2020
konsultacje aktualności badań ewaluacyjnych
I kwartał roku

Komitet Monitorujący
RPO WK-P 2014-2020

Jednostki zaangażowane
w realizację RPO WK-P
2014-2020
Grupa Sterująca
Ewaluacją RPO
WK-P 2014-2020

Plan Ewaluacji RPO
WK-P 2014-2020
(PE RPO 2014-2020)
AKTUALIZACJA PE RPO WK-P 2014-2020
w przypadku propozycji zmian w dokumencie
II kwartał roku
Opiniowanie aktualizowanego PE RPO
WK-P 2014-2020 przez KJE
Przekazanie aktualizowanego planu KM RPO
WK-P 2014-2020 do zatwierdzenia
Przekazanie zatwierdzonego zaktualizowanego
PE RPO WK-P 2014-2020 do KJE w celu
upublicznienia
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Obligatoryjne badania ewaluacyjne
1.

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020

2.

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

3.

Ocena realizacji celów polityk horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020

4.

Ewaluacja wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój społeczny województwa
i realizacji celów Strategii EUROPA 2020

5.

Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020

6.

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WK-P 2014-2020

7.

Ewaluacja wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (9 wskaźników) – ok. 10 badań

8.

Ewaluacje wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej –
łącznie nawet kilkanaście ewaluacji

9.

Ewaluacja ex-ante RPO WK-P 2021 +
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Współpraca w zakresie ewaluacji
• Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji
w MIiR
• Współpraca z Komitetem Monitorującym RPO
• Współpraca z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO
(dla RPO WK-P 2007-2013 grupa funkcjonowała od 24 lipca 2008r. - Uchwała nr
56/731/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego)
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Rola i zadania KM w zakresie ewaluacji programu
• W świetle art. 49 rozporządzenia ogólnego zadania KM obejmują
przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO, w tym
przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla
beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.
• W świetle art. 56 IZ ma za zadanie przeprowadzenie ewaluacji na podstawie
Planu ewaluacji. Wszystkie ewaluacje powinny być rozpatrywane przez KM i
przesyłane do KE.
• W świetle art. 110 ust 1 oraz art. 116 ust 3 rozporządzenia ogólnego KM
rozpatruje w szczególności postępy w realizacji planu ewaluacji oraz
ewaluacje dotyczące danego RPO, w tym wyniki ewaluacji oraz ich
wykorzystanie.
• KM, na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, rozpatruje i
zatwierdza plan ewaluacji dla RPO i wszelkie zmiany planu.

• Przedstawiciele KM uczestniczą w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją
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Udział członków KM w Grupie Sterującej Ewaluacją RPO
2014-2020
Skład członków GSE:
• Przedstawiciele departamentów merytorycznych UM WK-P, gł.
zaangażowanych w realizację programu
• Przedstawiciele Komitetu Monitorującego
• Partnerzy społeczni, gospodarczy
• Przedstawiciele środowiska naukowego
• Przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
• Pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej
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Zadania GSE RPO WK-P 2014-2020
• Konsultowanie Planu Ewaluacji dla RPO WK-P 2014-2020
• Wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie oceny raportów
metodologicznych, wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów
cząstkowych.
• Zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na
spotkaniach, w tym dot. koncepcji badawczych.
• Pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez:

 rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
 gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji,
 wsparcie metodologiczne w zakresie ewaluacji,
 identyfikację potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji/monitoringu.
• Wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie prac nad perspektywą 2021 +
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Zaproszenie do zgłaszania się do prac w GSE
• W celu wypełnienia zasady partnerstwa i operacyjności Grupy
Sterującej Ewaluacją uprzejmie proszę o zgłoszenie się maksymalnie
5 przedstawicieli KM reprezentujących następujące środowiska:
administrację rządową,
administrację samorządową,
środowisko naukowe,
organizacje pozarządowe
i przedsiębiorców.
• Zgłoszenia proszę przesyłać do sekretariatu Komitetu Monitorującego
na adres:

d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl

w terminie do 19 czerwca 2015 r.
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Dziękuję za uwagę
Jolanta Rudnicka
Biuro Ewaluacji

Wydział Analiz i Ewaluacji
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
tel. (56) 62 18 653

j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl

