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Plan prezentacji 

- Przypomnienie założeń, celu, podstawy utworzenia 
PEUP 

- Charakterystyka zmian 

- Dalsze postępowanie 

 



Założenia 

 
Podniesienie 

jakości procesu 
ewaluacji 

Integracja procesu 
ewaluacji z 
procesem 

programowania 

Plan 
ewaluacji 

UP 



Podstawowe informacje 

 
Brak obowiązku prawnego 

Horyzontalny charakter 

Jedno z narzędzi koordynacji (syntezy ewaluacji) 

Zakres tematyczny – całość PS 

Zakres czasowy 2016-23 r. (obejmuje także badania dotyczące perspektywy 07-13 i 2020+) 

Opis procesu ewaluacji, opis działań dotyczących budowy potencjału uczestników procesu ewaluacji, ramowy 
opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników ewaluacji, niezbędne zasoby do realizacji planu, 
pogłębione opisy planowanych do realizacji ewaluacji na poziomie horyzontalnym w latach 2016-2023 



Podstawa utworzenia 

• zapisy art. 56 Rozporządzenia 
Ogólnego dopuszczające tworzenie 

planów horyzontalnych 

 

• wcześniejsze pozytywne doświadczenia 
w wykorzystaniu Planu ewaluacji NSRO 
2007-2013 

 



Dlaczego zmiany w PEUP? 

• Zmiany zapisów wytycznych w zakresie ewaluacji PS 

• Przesunięcia zw. z wdrażaniem funduszy 

• Wzrost efektywności badań 

• Zmiana oczekiwań wobec wyników badań  

• Potrzeba skoordynowania działań badawczych 



Charakter zmian 

• Rezygnacja z badań  

• Wprowadzenie nowych badań 

• Zmiany zakresu czasowego  

• Zmiana zakresu przedmiotowego badań 

• Zmiany CT i OP 
 

 



Ostatnie zmiany 
Rezygnacja z osobnego badania PO PT 

 

− obecnie PO PT jako komponent badania Ewaluacja podsumowująca 
dotycząca systemu realizacji polityki spójności 2014-2020 

− „badanie wypełni obowiązek ewaluacji każdej osi priorytetowej w 
kontekście osi dot. pomocy technicznej.  Ww. obowiązek wynika z 
zapisów art. 56 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) Nr 1303/2013.” 

− Ryzyko podobieństwa rozwiązań systemowych w PO oraz jednolity 
charakter projektów w ramach PO PT 

− Badanie dwuetapowe – 2020 i 2022 r. 

 

 

 

 

 

 



Ostatnie zmiany 
Dodanie badania dot. zasady partnerstwa 

- Badanie on going, wpływu/procesowe 

- Wszystkie PO, CT 

- Badane kryteria – trafność, skuteczność, efektywność 

- realizacja zasady partnerstwa na wszystkich etapach wdrażania 
polityki spójności, tzn. w ramach programowania, wdrażania, 
monitorowania, ewaluacji 

- Metody: badania gabinetowe, ilościowe badania ankietowe (np. 
CAWI), IDI, FGI, Panel ekspertów 

- Źródła: Strategiczne i programowe dokumenty UE i krajowej dot. 
realizacji zasady partnerstwa oraz wdrażania funduszy unijnych w 
perspektywach 2014-2020 (i w celach porównawczych dot. 2004-
2006 i 2007-2013.  

- Ramy czasowe : 2018 

 

 

 

 

 



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

- Badanie on going, wpływu/procesowe 

- Wszystkie PO 

- Badane kryteria – skuteczność, użyteczność, trwałość 

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

- 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 

- Źródła: Strategiczne i programowe dokumenty UE i krajowe  

- Ramy czasowe : 2018 r. 

 

 

 

 

 



Ostatnie zmiany 
Rezygnacja z badania dot. oceny jakości systemu ewaluacji polityki 
spójności 2014-2020 

 

• Obecnie jako etap II badania Ewaluacja podsumowująca dotycząca 
systemu realizacji polityki spójności 2014-2020 

• ustalenie wszystkich efektów polityki spójności w zakresie badania 
oraz w większym stopniu realizacji funkcji legitymizującej ewaluacji 

• Realizacja – 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatnie zmiany 
Zmiana zakresu badania dot. B+R: Ewaluacja wpływu działalności 
badawczo-rozwojowej na konkurencyjność gospodarki I i II 

• Zamiast Wpływ wsparcia działalności B+R w przedsiębiorstwach w 
ramach polityki spójności 2014-2020 na wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw 

 

• oszacowanie i ocena wpływu wsparcia działalności B+R 
przedsiębiorstw na wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności. 

• CT1 - PO IR, RPO 



Ostatnie zmiany 
Zmiany zakresu czasowego w badaniu Wpływ polityki spójności 2014-
2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce I 

• I - z 2018 na 2019 rok  

• II – z 2021 na 2023 rok (w uzgodnieniu z GUS) 

 

Zmiana zakresu czasowego w badaniu Efekty wsparcia zastosowań TIK 
dla usług publicznych (…) 

• Raport końcowy – 2022 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatnie zmiany 

• Zmiany w CT i OP: 

• Efekty wsparcia zastosowań TIK (…) CT 2 + CT 11 (Wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji 
publicznej)  

• Badanie dot. WMDT + 7i , 7iii 
 

 

 



Ostatnie zmiany 
Zmiana zakresu Ewaluacji wdrażania polityk horyzontalnych w polityce 
spójności 2014-2020 

 

• Badanie efektów realizacji dwóch zasad, tj.: zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

• Zmiana z procesowego na wpływu 

• Zmiana z on going na ex post 

• Zmiana ram czasowych – do I kw. 2021 realizacja badań 
cząstkowych PO; koniec 2021 – synteza 
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Dalsze kroki 

• Weryfikacja IZ RPO + PROW 

• Akceptacja Dyrekcji DSR 

• Publikacja: www, ew. SFC 

• Bieżąca aktualizacja + coroczne podsumowanie 
przez KJE 

 



Julia Korcz 

Dziękuję za uwagę 


