
14th International Evaluation Conference 

New reality. Challenges for cohesion policy and evaluation in the post-pandemic era 

27th of May 2021 (Thursday) 

9:30-10:00 Opening of the Conference 

10:00-11:30 Economic and social after-effects of COVID-19 (panel discussion) 

11:30-12:00 Break 

12:00-13:30 
The impact of COVID-19 on the areas of cohesion policy interventions 
and its implementation

13:30-14:00 Break 

14:00-15:00 Smart solutions in response to current challenges 

15:00 Closing of the first day of the conference 

28th of May 2021 (Friday) 

9:00-10:30 Research in pandemic era (panel discussion) 

10:30-10:45 Break 

10:45-12:15 The use of secondary data in evaluation 

12:15-12:45 Break 

12:45-14:45 The use of remote research techniques in evaluation 

14:45 Closing of the conference 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/14th-international-evaluation-conference/
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	28th of May 2021 (Friday)
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Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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