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Plan Spotkania 

 
• Informacja o aktualnościach w obszarze 

ewaluacji – poziom horyzontalny oraz 
poszczególnych programów operacyjnych  

• Rozporządzenia na perspektywę finansową 
2020+ – zmiany w obszarze ewaluacji  

• Karta oceny procesu – prezentacja wyników 
analizy 

• Koordynacja działań w zakresie ewaluacji w  
PO WER i RPO z poziomu IK EFS 

• Program Dostępność+ 



Badania w trakcie realizacji 

Ewaluacja strategii ponadregionalnych 

Ewaluacja ex ante 9 strategii zintegrowanych 

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 

Zakończone badania ewaluacyjne – II kwartał 2018 

Ocena systemu wdrażania instrumentu ZIT w perspektywie 2014-2020 

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

Badania KJE 



Planowane do uruchomienia (w najbliższej przyszłości) 

Ewaluacja uzupełniająca do ewaluacji Efektów inwestycji transportowych polityki spójności 2007-2013 

Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa 

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

Badania KJE 



Rozporządzenia dla polityki spójności  
po 2020 r. –  

zmiany w obszarze ewaluacji 
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Kluczowe zmiany (percepcja KE) 
Mniej artykułów - ta sama istotność procesu 

 
Obowiązki Państw Członkowskich (art. 39): 

 

• Ewaluacje on-going 

• Funkcjonalna niezależność ewaluatorów 

• PCZ zapewnia odpowiednie procedury i zasoby 
dla pozyskania i udostępnienia danych 
niezbędnych dla ewaluacji 

• Istotna rola KM (ocena postępu w realizacji 
procesu ewaluacji 

• Ewaluacja mid-term dla części funduszy (AMIF, 
ISF, BMVI 

• Ewaluacja wpływu do 30 czerwca 2029 



Kluczowe zmiany (percepcja KE) 
Mniej artykułów - ta sama istotność procesu 

 
Obowiązki Komisji Europejskiej(art. 40): 

 

• Ewaluacja retrospektywna (ex post) 

• Ewaluacja mid-term 



Nowe Zapisy Usunięte Zapisy 

5 kryteriów dla każdej ewaluacji – 
skuteczność, efektywność, trafność, 
spójność i europejska wartość dodana 
 

Obligatoryjna ewaluacja ex ante 
 

Ewaluacja wpływu do czerwca 2029 
 

Obowiązek upubliczniania na stronach 
www 
 

Do końca maja 2024 przeprowadzenie 
ewaluacji mid-term dla AMIF, ISF i BMVI 
 



Reakcja PCZ na wybrane propozycje KE 

Obowiązek uwzględnienie w każdym badaniu 
wszystkich kryteriów 
 

Propozycja powszechnie skrytykowana. 
Wskazywano także na konieczność 
doprecyzowania definicji kryteriów (szczególnie 
europejskiej wartości dodanej) 

Niejasność podziału obowiązków i kompetencji 
pomiędzy PCZ a IZ 
 

Powszechna krytyka, po za kwestią 
jednoznaczności przepisów wskazywano także na 
konieczność uwzględnienie różnorakości 
systemów ewaluacyjnych. 

Brak jednoznaczności zapisów w kontekście 
realizacji ewaluacji horyzontalnych 

Dość liczne głosy mówiące o potrzebie 
jednoznacznego wskazania w zapisach możliwości 
realizacji badań tego typu  

Brak zapisów dot. ewaluacji ex ante 
 

Zdania podzielone. Wspólne stanowisko Państw 
V4+4 zostało poparte tak właściwie tylko przez 
Francje, której przedstawicielka wskazywała na 
konieczność zawarcia w rozporządzeniu lub 
wytycznych wskazań dot. użyteczności a co za tym 
idzie także istotności badań tego typu  



Dziękuję za uwagę 


