
  
 

 

Tomasz Kot  

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki 
Spójności 2014-2020 

Warszawa, 28 marca 2018r.  



PLAN SPOTKANIA 

• Informacja o aktualnościach w obszarze ewaluacji – poziom horyzontalny oraz 
poszczególnych programów operacyjnych  

 

• Plan ewaluacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 – aktualizacja 

• Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 - aktualizacja 

• Zalecenia do ewaluacji bieżącej z elementami mid-term dot. postępu 
rzeczowego PO dla potrzeb przeglądu śródokresowego  

• Działania w zakresie ewaluacji EFS w PO WER i RPO 

 



 

Realizacja badań w KJE 



 

 

 

 

Zakończone badania ewaluacyjne 
Ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia stosowanych ramach polityki 
spójności w Polsce w perspektywie 2014-2020 

Wpływ polityki spójności 2007-2013 na poziom ubóstwa 

Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych 
do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja) 

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie 
przez Komisję Europejską: Horyzont 2020 

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie 
przez Komisję Europejską: Instrumenty finansowe oraz COSME 

Zrealizowane od  
 12 grudnia 
2017 r. 

Badania w trakcie realizacji 
Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych 
krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 

Ewaluacja strategii ponadregionalnych 

Ewaluacja ex ante 9 strategii zintegrowanych 

Ocena systemu wdrażania instrumentu ZIT w perspektywie 2014-2020 

Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmacniania 
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 



Nowe badania w toku 

  
 

 

 

 

 

 

 

• Cel - ocena projektów strategii rozwoju pod kątem ich spójności logicznej, trafności 
zaplanowanych działań w kontekście celów SOR oraz spójności i komplementarności 
pomiędzy projektami strategicznymi wynikającymi z SOR i nowymi projektami 
strategicznymi, zarówno w warstwie diagnostycznej, strategicznej jak i wdrożeniowej (podział 
kompetencji, instrumenty, finansowanie) 

• wypracowanie aplikowalnych rekomendacji dotyczących pożądanych zmian w 
opracowywanych projektach dokumentów oraz oceny trafności planowanego systemu 
wdrażania tych strategii. Ponadto elementem oceny będzie weryfikacja wypełniania 
warunków ex ante dla Umowy Partnerstwa w nowych dokumentach strategicznych. 

• Zakres przedmiotowy: 

• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (reindustrializacja, innowacyjność, 
konkurencyjność); 

• Strategia rozwoju kapitału ludzkiego; 

• Strategia rozwoju kapitału społecznego; 

• Strategia Sprawne Państwo – aktualizacja, uwzględnienie elementów dotychczasowej 
Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z zapisami SOR; 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa; 

• Strategia rozwoju transportu; 

• Polityka Energetyczna Polski (wynikająca z ustawy Prawo energetyczne) – zmiana 
dotychczasowej Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

• Polityka ekologiczna państwa – zmiana dotychczasowej Strategii Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko.  

 

Ewaluacja ex ante 9 strategii zintegrowanych 



 • Cel:  ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w perspektywie 2014-2020 

• Zakres: wszystkie programy operacyjne, wszystkie osie priorytetowe 

• Typ: wpływu/procesowa, on going 

• Uzasadnienie: Realizacja zasady partnerstwa została mocno umocowana zarówno w 
prawodawstwie UE (przykładowo pkt 11 preambuły rozporządzenia ogólnego, Kodeks 
Partnerstwa itp.) jak i w dokumentach krajowych. Dodatkowo realizacja badań jest 
uzasadniona bezpośrednimi uwagami dot. konieczności realizowania przedmiotowego 
badania zgłaszanymi przez przedstawicieli Komitetu Monitorującego Umowę Partnerstwa.   

• Ramy czasowe realizacji badania: 2018 rok 

 

 

Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa 

Wkrótce uruchamiane badania 



 

Wkrótce uruchamiane badania 

• Badanie uzupełniające do Efektów inwestycji transportowych polityki spójności 2007-2013 

• Zakres: analiza case studies inwestycji analizowanych w badaniu wyjściowym, wizyty 
studyjne, wywiady pogłębione, inne 

• Typ: wpływu, ex-post 

• Uzasadnienie: Badanie ex-post dało nieoczekiwanie różne i interesujące wyniki pod kątem 
efektywności, trwałości inwestycji o charakterze transportowym wspartych środkami z 
polityki spójności na latach 2007-2013. Zakres badania wyjściowego uniemożliwiał wykonanie 
pogłębionej analizy konkretnych zjawisk.  

• Cel: szczegółowa analiza wszystkich/wybranych przypadków, próba określenia czynników 
sukcesu i porażki w ramach inwestycji, wyprowadzenie wniosków i rekomendacji do poprawy, 
kontynuacji lub rezygnacji z określonych działań w celu zwiększenia lub osiągnięcia korzyści z 
wykorzystania środków z PS 

• Ramy czasowe realizacji badania: 2018 rok 

 

 

Wsparcie polityki spójności w ramach transportu na przykładzie 
wybranych projektów  



 

Planowane badania 

• ocena dot. postępu rzeczowego programów operacyjnych i Umowy Partnerstwa dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania na użytek 
realokacji zaplanowanej na rok 2019. 

• Zakres: wszystkie programy operacyjne, wszystkie osie priorytetowe 

• Typ: wpływu/procesowa, on going 

• Uzasadnienie: Realizacja zasady partnerstwa została mocno umocowana zarówno w 
prawodawstwie UE (przykładowo pkt 11 preambuły rozporządzenia ogólnego, Kodeks 
Partnerstwa itp.) jak i w dokumentach krajowych. Dodatkowo realizacja badań jest 
uzasadniona bezpośrednimi uwagami dot. konieczności realizowania przedmiotowego 
badania zgłaszanymi przez przedstawicieli Komitetu Monitorującego Umowę Partnerstwa.   

• Ramy czasowe realizacji badania: 2018 - 2019rok 

 

 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego programów operacyjnych 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i 
rezerwy wykonania w okresie 2014-2020 



 

Planowane badania 

• ocena wpływu realizacji Polityki Spójności 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich w latach 
2014-2018 

• Zakres: wszystkie programy operacyjne 

• Typ: wpływu/procesowa, on going 

• Uzasadnienie: 

• W UP ukierunkowanie ze środków Polityki Spójności co najmniej 5,2 mld euro na obszary 
wiejskie na poszczególne cele tematyczne;  

• w ramach RPO co najmniej 11% środków zostanie skierowanych na obszary wiejskie;  

• PL jako największy beneficjent powinna mieć możliwość ukazania efektów wydatkowania 
środków z PS;  

• wyniki istotne w kontekście dokonania modyfikacji prowadzonych działań w perspektywie 
2014-2020. 

• Ramy czasowe realizacji badania: 2018 - 2019rok 

 

 

Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 
2014-2020 – badanie on-going 



Konferencje i spotkania 



Konferencja „Development of metropolitan and non-
metropolitan areas. Problems and challenges in cohesion 
policy after 2020” – we współpracy z WUM Mazowieckie 
14/03/2018 

• Rola polityki spójności w rozwoju 
obszarów metropolitalnych  
i pozametropolitalnych 

• Przestrzenne różnice 
międzyregionalne 

• Zmiany w podziale klasyfikacji 
terytorialnej NUTS 2 

• Wydzielenie regionów 
metropolitalnych 

• Doświadczenia innych państw 
członkowskich 



Przyszłe wydarzenia  

• Spotkanie towarzyszące prezentacji badania Ocena 
systemu wdrażania instrumentu ZIT w perspektywie 
2014-2020 – maj 2018 

• Prezentacja raportu końcowego badania 

• Dyskusja ekspercka 

 

Ocena procesów i mechanizmów funkcjonujących w ramach ZIT 

 

 



Przyszłe wydarzenia  

• Konferencja – Przyszłość polityki transportowej w 
kontekście działań polityki spójności po roku 2020 – 
czerwiec 2018 

• Prezentacje 3 badań  

• Dyskusja z ekspertami w zakresie transportu, w tym DG REGIO i 
DG MOVE 

 

Wnioski i rekomendacje dla kierunków rozwoju transportu po 
2020 roku 

 



Przyszłe posiedzenia Zespołu 
Sterującego Ewaluacją 

• Propozycja tematów 

• Propozycja terminu 



Tomasz Kot, Naczelnik Wydziału Ewaluacji  - Tomasz.Kot@mr.gov.pl  

Dziękuję za uwagę 


