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Stan procesu negocjacji zapisów 
ewaluacji 2021-2027 

• Brak ewaluacji ewaluacji ex ante 

• Ewaluacje obowiązkowe dla Pcz – on-going, mid-term (tylko dla 
funduszy dg home) oraz ex post (do 30.06.2029) 

• Ewaluacje obowiązkow dla KE – mid-term, ex post (do 31.12.2031) 

 

• Kryteria – wybór adekwatnego kryterium do każdego badania, nowe 
kryterium „Europejska Wartość Dodana” 

 

• Brak wytycznych w zakresie ewaluacji (ewentualne wykorzystanie 
Better Regulation Toolbox) 

 

Obecny Stan Prac – analiza propozycji EP poprzedzająca trilog 
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Podział rezerwy wykonania  
i przegląd śródokresowy 

• 1 miesiąc od wydania decyzji KE - propozycje realokacji rezerwy 
wykonania w PO, które nie osiągnęły celów pośrednich we wszystkich 
osiach priorytetowych (podział rezerwy wykonania); 

• 2 miesiące od wydania decyzji KE - propozycje zmiany w PO  
(przegląd śródokresowy); 

• Ostateczna decyzja IK UP – po otrzymaniu propozycji zmian 
wszystkich programów. 

 

Rola ewaluacji: uzasadnienia propozycji przesunięć 

poszczególnych IZ (badania poszczególnych KPO i RPO). 

Badanie na poziomie UP – horyzontalne ujęcie problemu i 

wsparcie ostatecznej decyzji IK UP.  
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Przygotowanie Założeń Umowy 
Partnerstwa 2021-2027 

od 26.07 do 20.08.2019 ponad 

1900 opinii, komentarzy i uwag 
 

1. Konsultacje społeczne 

2. Przyjęcie przez 
KWRiST 

3. Zaopiniowane przez 
ekspertów zewnętrznych 

(element ewaluacji ex ante) 

4. Przekazanie do prac 
w Radzie Ministrów 
 

5. Finalna wersja UP ma 
być gotowa w czerwcu 

2020 r. 
 



Ewaluacja ex ante 
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•  8 jednostek planujących wykonanie ewaluacji ex ante  (tylko regionalne) 

•  2 jednostki krajowe zainteresowane opracowaniem wytycznych 

 

 

• I etap – partycypacyjna współpraca z zespołem  zewnętrznych ekspertów 
(18 ekspertów) 

• II etap – ewaluacja po opracowaniu  Umowy Partnerstwa 
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Liczba realizowanych badań 

badań w realizacji  

badanie w trakcie 
uruchomienia  

planowane do 
uruchomienia  * Dane za rok 2019 obejmują informacje uzyskane do 20 września 2019 r. 

KJE 2019 
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W  2018 roku zrealizowanych zostało 49 badań ewaluacyjnych, 

z których tylko 1 zostało zrealizowane wewnętrznie. 

 

36% wszystkich zrealizowanych badań dotyczyło programów 
regionalnych  (badania realizowane przez Urzędy Marszałkowskie).  

Na poziomie krajowym najwięcej badań zostało zleconych przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (16), NCBR (6), PARP (5) i 
Ministerstwo Energii (4). 
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Badania najlepiej oceniane były 

w kategoriach „stopień 

osiągnięcia celów badania” 

oraz „wiarygodność badania”. 

Natomiast najgorzej oceniono 

„jakość analizy i wniosków” 

oraz „użyteczność produktów”. 

 

Najsłabsze oceny pozostają 

rzadkością. Zaledwie 2% 

wszystkich ocen stanowią łącznie 

oceny „1” i „2”. 83,5% z 

wszystkich punktów przyznanych 

wykonawcom badań w roku 2018 

stanowiły 4 i 5.  



Wdrażanie rekomendacji 
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Konferencje ewaluacyjne 
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V Ewaluacyjna 

Konferencja  

w Pradze 

24-25 października 2019 21-22 listopada 2019 

VIII 
Międzynarodowa 
Konferencja nt. 

ewaluacji  
i monitoringu  

w Budapeszcie  

9-10 grudnia 2019 

XIII 

Międzynarodowa 

Konferencja 

Ewaluacyjna  

w Krakowie 



Krajowe Obserwatorium 
Terytorialne 
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Obecne prace KOT (wybór) 

POLITYKA 

SPÓJNOŚCI 

• realizacja badania oraz 

opracowanie publikacji  

pt. Wpływ polityki 

spójności na rozwój 

społeczno-

gospodarczy Polski             

i regionów w latach     

2004-2018 

 

• analizy związane z 

WRF 2021-2027 
 

ANALIZY  

NA POTRZEBY 

KIEROWNICTWA MIiR 

 

• opracowanie systemu 

monitoringu inwestycji   

w Polsce oraz 

przygotowanie raportu   

z monitoringu 

 

• przygotowanie 

bieżących informacji 

dla ministra inwestycji i 

rozwoju      nt. sytuacji 

społeczno-

gospodarczej             

(tzw. informacje „flash”) 
 

MONITORING 

KSRR 

• opracowanie 
Przeglądu 
Regionalnego Polski, 
cz. I (2019) 

 

• prace nad koncepcją 
raportu nt. rozwoju 
społeczno-
gospodarczego 
Polski i regionów 
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Bieżące 

informowanie  

ministra inwestycji  

i rozwoju  

nt. sytuacji 

społeczno-

gospodarczej kraju  

i regionów 
 

 

  

 Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w 
Polsce 

Flash nr E004 
27-06-2019 

Instytut Spraw Publicznych (pozarządowy think tank) opublikował raport  dotyczący sytuacji polskiego rolnictwa 

i perspektyw jego rozwoju. Autorzy analizują obecny kształt polskiej polityki rolnej oraz propozycje stron polskiej 
sceny politycznej względem rozwoju rolnictwa. W publikacji podjęta została także próba zbadania i 
przedstawienia potrzeb polskich rolników. Poniżej przedstawiamy kluczowe opinie ekspertów ISP: 

· Obecna sytuacja w rolnictwie jest determinowana przede wszystkim przez uwarunkowania ekonomiczne. 
Prowadzi to do koncentracji działań rolników na obniżaniu kosztów produkcji oraz podnoszeniu jej 

intensywności. To z kolei wymusza takie praktyki jak powiększanie areału gospodarstw, stosowanie dużej 
ilości środków chemicznych oraz zwiększanie skali chowu przemysłowego. W konsekwencji ulega zmianie 
struktura i charakter gospodarstw rolnych. 

· Duża część rolników postrzega swoją sytuację jako bardzo trudną i nieprzewidywalną. Oprócz wyżej 
wymienionych czynników wpływają na to również niestabilność cen, brak wystarczających zabezpieczeń 
przed nagłymi i losowymi zdarzeniami, trudności ze zbytem oraz konkurencja zagraniczna. 

· W obecnych warunkach gospodarczych trudne jest rozwijanie zrównoważonego rolnictwa. Przyczynia się do 
tego także ogólna, powierzchowna świadomość rolników dotyczącą negatywnego oddziaływania pewnych 
praktyk rolniczych na środowisko.  

· W celu umożliwienia transformacji w stronę modelu bardziej zrównoważonego konieczne jest podjęcie 

systemowych działań mających na celu rozwiązanie najważniejszych problemów bytowych polskich rolników 
oraz podniesienie świadomości rolników i konsumentów na temat wpływu rolnictwa na środowisko. 
Potrzebny jest spójny system wsparcia rolnictwa ekologicznego, oparty między innymi na edukacji rolników, 
konsumentów i doradców rolniczych, ułatwieniach w rozwijaniu lokalnego przetwórstwa produktów 
ekologicznych, mechanizmach wspierających rozwój rynków zbytu dla produktów ekologicznych. Warto 

także szeroko upowszechniać zalety żywności ekologicznej, pokazywać jej pozytywny wpływ na zdrowie 
człowieka. 

· Istnieje potencjał do promocji rolnictwa zrównoważonego poprzez m.in. upowszechnianie pozytywnych, 
patriotycznych postaw konsumenckich. Jak pokazują badania Centrum Badania Opinii Społecznej, 81% 
badanych Polaków kupując produkty kieruje się ceną, ale jednocześnie aż 46% kieruje się ich polskim 
pochodzeniem. 

Raport dostępny jest na stronie https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/perspektywy-zrownowazonego-rolnictwa-w-
polsce-analiza-spoleczno-polityczna 

 

  
 Wiedza przedsiębiorców o funduszach 

europejskich 
Flash nr E001 
21-03-2019 

Czy Pan/i lub Państwa firma ubiegał/a się kiedykolwiek o Fundusze Europejskie? 
(wg wielkości przedsiębiorstwa) 

  
· Niemal wszyscy polscy przedsiębiorcy (97%) słyszeli o funduszach europejskich. 

· Doświadczenia w ubieganiu się o Fundusze Europejskie ma niemal 1/3 firm objętych badaniem, w tym co 

piątej (20%) udało się uzyskać wsparcie, o które się starała. Aktywność firm na tym polu wyraźnie rośnie wraz 
wielkością przedsiębiorstwa: im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej ubiegała się o wsparcie 
finansowe z Funduszy Europejskich. Najrzadziej o wsparcie ubiegały się mikroprzedsiębiorstwa (32%), 
najczęściej zaś (90%) firmy zatrudniające ponad 250 osób.  

·   Większe firmy są również zdecydowanie bardziej skuteczne w pozyskiwaniu FE (w porównaniu do mikro firm 
znacznie więcej prób uzyskania wsparcia kończy się sukcesem). 

· Przekonanie o tym, że Fundusze Europejskie pomagają w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest powszechne 
(87% pozytywnych odpowiedzi). Ponad 2/3 przedstawicieli przedsiębiorstw (68%) biorących udział w badaniu 
uważa, że ich firma może ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich, jednak znacznie mniej (22%) 
uważa, że są one łatwo dostępne. 
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• KSRR nadaje istotną rolę corocznemu raportowi nt. rozwoju 
regionalnego Polski w monitorowaniu i ocenie efektów realizacji 
celów KSRR  

• w skład zintegrowanego systemu analityczno-monitoringowego 
wchodzą: KOT, ROT-y, GUS, WOBR-y  

• KSRR określa zasady współpracy sieci podmiotów 
zaangażowanych w monitorowanie KSRR, której zakres będzie 
ustalany w corocznych planach dot. badań na potrzeby 
monitorowania realizacji polityk publicznych 

 

Zmiany w zapisach KSRR w kontekście 
monitorowania dokumentu i funkcjonowania sieci 
KOT-ROT: 
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Rola KOT w monitorowaniu 
KSRR: 

sporządzenie raportu 
będącego 
podstawowym 
elementem 
monitorowania KSRR 

 

prowadzenie monitoringu 
i bieżących analiz 
dotyczących realizacji 
polityk ujętych 
w kluczowych 
dokumentach 
strategicznych oraz 
monitoring sytuacji 
społeczno-gospodarczej 
kraju i regionów 

 

wspomaganie procesów 
decyzyjnych w 
zarządzaniu krajem dzięki 
dostarczaniu informacji o 
zachodzących procesach 
społeczno-
gospodarczych oraz 
rekomendacji w zakresie    
modyfikacji polityk 
publicznych 
ukierunkowanych         
terytorialnie 

 



Rola ROT-ów  
w monitorowaniu KSRR: 
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1. Prowadzenie badań, 
opracowywanie analiz i wspieranie 

zarządzania polityką rozwoju na 
poziomie regionalnym 

2. Zbieranie danych z różnych źródeł  
i przygotowanie najważniejszych 
informacji o zmianach społeczno-
gospodarczych zachodzących w 

regionach 

3. Tworzenie systemu współpracy i 
przepływu informacji między 
najważniejszymi podmiotami 

publicznymi na poziomie regionalnym 

4. Współpraca z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Badań Regionalnych 
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Prace nad zarządzeniem ministra inwestycji i rozwoju 
zmieniającym zarządzenie nr 9 z 2013 r.  

ws. powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego 

3 główne zmiany: 

 

• mniej sformalizowany charakter działalności KOT                                                      

(funkcja jednostki analitycznej w MIiR z dyrektorem departamentu w roli 

przewodniczącego) 

 

• uelastycznienie zasad współpracy KOT z ROT-ami                                                          

(mniej sformalizowane forum wymiany informacji bez koordynującej roli KOT) 

 

• zarządzenie zmieniające nie będzie określało liczby spotkań KOT-ROT w ciągu roku 



Tomasz Kot   
DSR, MIiR  

Adres e-mail: 

ewaluacja@miir.gov.pl 

Witryna internetowa: 
www.ewaluacja.gov.pl 

FB: @news.eval 


