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Ewaluacja mid-term: ocena stopnia osiągnięcia 
rezultatów, podstawa do podjęcia działań 
dostosowawczych, wypracowanie rozwiązań 
zidentyfikowanych problemów interwencji 
Termin realizacji badania: w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 kwietnia 2019 [horyzont czasowy 
badania sty 2014-gru 2018] 

adresaci: Instytucje 
Zarządzające/Jednostki Ewaluacyjne 

cel: określenie jednolitego zakresu 
przedmiotowego badań ewaluacyjnych  

1. Uzasadnienie i kontekst 



Osiągnięcie celów przez Osie: 85% wartości celu 
pośredniego do końca 2018 r lub w drodze wyjątku: 
wszystkie z wyjątkiem jednego wskaźniki osiągnęły co 
najmniej 85% wartości docelowych na danych okres, a 
jeden wskaźnik co najmniej 75% 

1. Uzasadnienie i kontekst 

Rezerwa 
wykonania wynosi 
6% środków z EFSI 

Nieosiągnięcie celów przez Osie: wskaźnik nie osiągnął 
wartości 65% zakładanego celu (1 na 2 lub 2 dla 
powyżej 2) 

SKUTEK: gdy wystąpiły słabości na poziomie 
wdrożeniowym częściowe lub całkowite zawieszenie 
płatności okresowych  

Przegląd wyników: odbywa się w roku 2019 w każdym 
z PCZ, obejmuje analizę celów pośrednich na poziomie 
priorytetów 
Cele pośrednie: bezpośrednio związane z osiąganiem 
szczegółowych celów priorytetu i w stosownych 
przypadkach wyrażają zamierzony postęp w realizacji 
celów końcowych ustanowionych na koniec okresu  
 
 



1. Uzasadnienie i kontekst 

• Rezerwa wykonania jest przyznawana z zasady wyłącznie gdy zadeklarowane 
cele pośrednie zostały osiągnięte.  

• Wniosek PCZ o przesunięcie rezerwy wykonania musi być zgodny z wymogami 
koncentracji tematycznej oraz minimalnymi alokacjami określonymi w 
Rozporządzeniu Ogólnym oraz w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.  

• Aby uniknąć zawieszenia płatności oraz korekt finansowych związanych z 
poważnym niepowodzeniem w osiąganiu wskaźników, realizacji etapów 
wdrażania funduszy IZ zobowiązane są do podjęcia działań naprawczych. 
Jednocześnie o ile nieosiągnięcie wyników związane jest z wpływem 
negatywnych czynników zewnętrznych (społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych) należy udowodnić, że wspomniane czynniki zewnętrzne 
przyczyniły się do opóźnienia w osiąganiu zaplanowanych wyników w 
zakresie wdrażanych priorytetów.  

 



2. Cele i zakres badania ewaluacyjnego 

Ocena postępu w realizacji 
założonych wartości 

pośrednich i docelowych 
wskaźników poprzez ocenę 

postępów wdrażania 
krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 na poziomie 

osi i priorytetów 
inwestycyjnych.  

Sformułowanie 
uzasadnienia dla 

wyników uzyskanych w 
ramach oceny postępu 

realizacji założonych 
wartości pośrednich i 

docelowych wskaźników 
ustanowionych dla 

priorytetów PO. 
 

Analiza potencjału 
absorpcyjnego OP, ich 

potrzeb oraz gotowości 
do wdrożenia 

dodatkowych środków 
wynikających z 

przeprowadzanej korekty 
szczególnie w kontekście 

zmian społeczno-
gospodarczych i trendów.  

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji 
celów szczegółowych określonych dla priorytetów ze szczególnym uwzględnieniem 
zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi. Badanie posłuży 
również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania 
pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji. 
 

Wypracowanie rekomendacji: 
- uzasadnienie dokonanej 

zmiany 
- charakterystyka interwencji 

rekomendowanej do 
wprowadzenia 

- odwołanie do celów 
strategicznych UP, strategii 

regionalnych 



1. Jakie są wyniki wdrażanej osi priorytetowej w kontekście oczekiwań, celów i potencjału podmiotów zaangażowanych w 
realizację? (odpowiadając na pytanie Wykonawca powinien ocenić skuteczność i efektywność interwencji w zakresie 
stopnia osiągania założonych w programie celów).    

2. Czy i w jakim stopniu aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych specyficznych dla programu 
wskaźników rezultatu/rezultatu długoterminowego/bezpośredniego? 

3. Czy i w jakim zakresie realizowane projekty przyczyniają się do uzyskania efektów założonych na etapie 
programowania?  

4. Jaki jest obecny stan realizacji pozostałych wskaźników w kontekście osiągnięcia celów śródokresowych oraz wartości 
docelowych? Czy aktualny stan wdrażania zapewnia realizację wartości docelowych wskaźników określonych na rok 
2023? (odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona poprzez ustalenie prognozowanych wartości wskaźników w roku 
2023)  

5. Czy i w jakim stopniu system instytucjonalny skutecznie wspiera realizację interwencji, czy potrzebne są dostosowania 
w zakresie wsparcia instytucjonalnego w tym stworzenie dodatkowych regulacji wspierających system realizacji polityki 
spójności? W jakim stopniu działania związane z zarządzaniem interwencją wpływały na skuteczność i efektywność 
udzielanego wsparcia? (tj.  harmonogram realizacji projektów, proces wyboru i działania info-promo) 

3. Pytania badawcze 

Katalog pytań badawczych rekomendowanych do 
zastosowania obejmuje następujące zagadnienia: 



3. Pytania badawcze 

6. Jakie są podstawowe przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wielkości (w kontekście nieosiągnięcia wartości 
śródokresowych/ ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych) wskaźników ram wykonania, wskaźników rezultatu i 
wskaźników produktowych założonych na etapie programowania interwencji? (Odpowiadając na to pytanie wykonawca 
zidentyfikuje w jakim stopniu na skuteczność interwencji oddziaływały: 

6.1. czynniki wewnętrzne to jest kontekst instytucjonalny, system wdrażania i realizacji projektów, wnioskodawcy 
(beneficjenci, beneficjenci nieskuteczni, potencjalni wnioskodawcy), realizowane projekty;? 

6.2. czynniki zewnętrzne to jest społeczne, gospodarcze, środowiskowe; Wykonawca powinien również ustalić czy doszło 
do kluczowych zmian w warunkach zewnętrznych, które oddziałują na proces realizowania interwencji oraz w jakim 
stopniu założenia/logika interwencji jest spójna względem innych podejmowanych działań i trafna względem obecnych 
warunków społeczno-gospodarczych? 

6.3. błędy w szacowaniu wartości wskaźników na etapie programowania interwencji, trafność doboru wskaźników do 
charakteru interwencji oraz zdefiniowanych priorytetów rozwojowych, stopień w jakim wskaźniki odzwierciedlają efekty 
odpowiadające postawionym przed interwencją celom? 

7. Czy wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie interwencji  jest wystarczająca do 
realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych na lata 2014-2020? W jakim stopniu zwiększenie/zmniejszenie alokacji na 
Osi przyczyni się do zmiany osiąganych efektów? 

 

 



rekomendacje 

Zaleca się, aby przy planowaniu przesunięć środków uwzględnić kwestie wynikające z konieczności:  

• terminowego (zgodnie z zasadą n+3) wydatkowania podstawowej alokacji na program operacyjny oraz 
dodatkowych środków z rezerwy wykonania przyznanych na etapie zarządzania rezerwą na poziomie kraju 
(dodatkowe środki nie mogą nadmiernie, nieproporcjonalnie powiększać alokacji na dany program 
operacyjny); 

• zapewnienia współfinansowania na dany program operacyjny (szczególnie istotne w przypadku jednostek 
sektora finansów publicznych); 

• zapewnienia podaży projektów w danym programie operacyjnym. 

3. Pytania badawcze 

W jaki sposób wykorzystać potencjał absorpcyjny, gdzie identyfikuje się niewystarczającą ilość dostępnych środków, które 
projekty  należałoby wspierać ze względu na wysoką skuteczność? 

Jak przeciwdziałać negatywnym tendencjom (narzędzia instytucjonalne i operacyjne) 

Czy i w jakim zakresie dostosować założone wartości wskaźników? (uzasadniając uwzględnić działanie czynników 
wewnętrznych oraz zewnętrznych)? 

Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia większej skuteczności i efektywności realizacji 
interwencji? 



Przy projektowaniu 
badania Wykonawca 
powinien uwzględnić 
następujące metody: 

1. Analiza danych 
zastanych  

2. Analizy 
ekonometryczne i 
statystyczne 

3. Analizy danych 
jakościowych (IDI, FGI, 
panele ekspertów) 

4. Analizy porównawcze 
(benchmarking)  

 

4. Metodologia 



Zakres zadań 
ewaluatora 

Podstawowe zobowiązania w SOPZ 
sporządzonym na podstawie zaleceń oraz 
dodatkowych wymagań wynikających ze 
specyfiki programu 

Ograniczona liczba pytań badawczych 

Dwa etapy badania 

Dodatkowe obszary zainteresowań 
wynikające z charakteru badania 

Przygotowanie 
dokumentacji  

i wybór 
ewaluatora 

Wymagania dotyczące klauzul społecznych 

Proces tworzenia rekomendacji 

Dodatkowe wymagania w SOPZ 

Przykładowe kryteria formalne i 
merytoryczne 

5. Organizacja procesu ewaluacji 



Dyskusja - Pytania i uwagi? 

1. Uzasadnienie i kontekst 

2. Cele i zakres badania 
ewaluacyjnego 

3. Pytania badawcze 

4. Metodologia 
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Kamila Lisowska, kamila.lisowska@miir.gov.pl 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


