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Geneza badania  

 

Rozporządzenie Nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

 

Wytyczne w zakresie  

ewaluacji polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 

Plan ewaluacji  

   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

Zalecenia Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie przeprowadzenia badania systemu 
wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów 
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Plan ewaluacji  
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

Lp. Termin badania Koszt badania 

plan I – IV kwartał 2016 100 000,00 zł 

zmiany I kwartał 2016 
-  

III kwartał 2017  

- 
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efektywność i skuteczność realizacji  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  

trafność wybranych do realizacji projektów 

Uzasadnienie konieczności realizacji badania  

jakość wybranych do realizacji projektów   

efektywność wydatkowania środków finansowych 
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Główne założenia i obszary przedmiotowe  badania    

ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów  

pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WO 2014-2020 

Główny cel badania  

 I obszar przedmiotowy - ocena systemu oraz procesu wyboru projektów  

II obszar przedmiotowy - ocena kryteriów wyboru projektów 

zasady i sposoby realizacji naboru i oceny wniosków dotyczących przedkładanych projektów  

analiza zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w uszczegółowieniu programu 

operacyjnego, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych 
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1.  System oraz proces wyboru i  oceny projektów (poza kryteriami) tj. zasady i sposób 
realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów  

 prawidłowość rozplanowania konkursów 

 transparentność i bezstronność systemu oceny i wyboru projektów  

 sposób organizacji i sprawność realizacji procesu wyboru projektów 

 zdolność systemu do zapewnienia odpowiedniego poziomu komplementarności 
projektów 

 analiza i ocena zdolności kryteriów do wyłonienia projektów niwelujących problem 
depopulacji w regionie oraz z zakresu specjalizacji regionalnych, w tym 
inteligentnych specjalizacji  

 
 
 

 

 

Główne obszary ewaluacyjne (1/2) 
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2.  Kryteria wyboru projektów 

• sposób sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicje prawidłowość 
rozplanowania konkursów (SMART) 

• skuteczność systemu kryteriów wyboru projektów  

– spójność  kryteriów z założeniami i celami działania RPO WO 2014-2020 

– adekwatność znaczenia (wagi przypisane danemu kryterium) z punktu widzenia realizacji celów 
RPO WO 2014-2020 

– zagrożenie dyskryminacji określonych grup potencjalnych beneficjentów oraz grup docelowych 

– spójność z zasadami realizacji polityk horyzontalnych 

• identyfikacja kryteriów pominiętych  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Główne obszary ewaluacyjne (2/2) 

SMART -  (obiektywność, mierzalność, jednoznaczność i precyzyjność, poprawność merytoryczna,  

spójność wewnętrzna w ramach poszczególnych konkursów)  
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Główne źródła danych 

 

 

 

 

Wnioski złożone – 536 

Ocena merytoryczna pozytywna – 134 

 

Umowy podpisane oraz wnioski oczekujące na podpisanie umowy  – 127 

Wnioski w trakcie oceny – 93 

Wnioski odrzucone po ocenie formalnej lub merytorycznej – 44 
 

(stan na koniec maja 2016) 

 

 

 

 

 
Przyjęte kryteria przez KM RPO WO 2014-2020 

 

(Posiedzenie KM RPO WO 2014-2020 w dniu 24.06.2016 r.– przyjęcie kryteriów do  10.1.1 i działania 10.3  

Termin przyjęcia kryteriów do działania 2.3 – do ustalenia) 
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Główne źródła danych 

Ocenione wnioski o dofinansowanie: 

- działanie 2.3 (OP 2 Konkurencyjna gospodarka);  

- działanie 2.4 (OP 2 Konkurencyjna gospodarka, wykaz przekazany przez OCRG); 

- działanie 5.1 (OP 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego); 

- działanie 6.1 (OP 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców); 

- działanie 6.2 (OP 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców); 

- działanie 8.1 (OP 8 Integracja społeczna); 

- działanie 8.2 (OP 8 Integracja społeczna); 

- działanie 8.3 (OP 8 Integracja społeczna); 

- działanie 9.1.5 (OP 9 Wysoka jakość edukacji). 
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Metodologia badania   

Metoda Respondenci/źródło danych Uwagi 

Analiza 
dokumentów  

 dokumentacja konkursowa 
 wnioski o dofinansowanie 
 procedury i wytyczne regionalne  

Panel ekspercki  Przedstawiciele:  
 IZ RPO WO 2014-2020 (DPO)  
 IP RPO WO 2014-2020 (WUP, OCRG, AO) 
 KM RPO WO 2014-2020  (przedstawiciele: strony rządowej i samorządowej, 

organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, organizacji 
pozarządowych, środowiska naukowego) 

 KE 

 
 

1 panel 

CAWI / FGI  eksperci biorący udział w ocenie projektów 
 pracownicy IOK 

CAWI i 1 FGI 
 

CATI/CAWI  beneficjenci realizujący projekty RPO WO 2014-2020 
 potencjalni beneficjenci, którzy złożyli wnioski ale nie uzyskali dofinansowania 

  beneficjenci wybrani przy 
uwzględnieniu podziału na 

poszczególne osie priorytetowe 

Panel ekspercki Zespół zadaniowy oraz adresaci rekomendacji  
1 panel  
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Produkty badania  

Raport cząstkowy w zakresie systemu 

oraz procesu wyboru i oceny projektów 

Raport metodologiczny  

Raport w zakresie oceny systemu 

kryteriów wyboru projektów (SMART) 

Raport w zakresie skuteczności  

kryteriów wyboru projektów  

2016  

2017  

• rekomendacje zostaną sformułowane  

w ramach poszczególnych osi 

 

• harmonogram otrzymywania raportów  

zostanie opisany w OPZ  
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Etapy realizacji badania  

ETAPY BADANIA EWALUACYJNEGO 

powołanie Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji tematycznej 

realizacja ewaluacji 

analiza i ocena produktów ewaluacji 

upowszechnianie wyników z ewaluacji  

przyjęcie wyników ewaluacji i wynikających z niej rekomendacji 
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uruchomienie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy (ewaluacja zew.)  

  
wykorzystanie wyników z ewaluacji 

  

doprecyzowanie zakresu i metodologii ewaluacji 

monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji 
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Dziękuję za uwagę 

  

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

ewaluacja@opolskie.pl  


