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PROGRAM SPOTKANIA

Plan badań, analiz, ekspertyz i ewaluacji na 2015 rok 
w zakresie rozwoju regionalnego województwa 
opolskiego 

Stan realizacji prac badawczych 
w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego

Stan realizacji działań ewaluacyjnych 
w ramach Jednostki Ewaluacyjnej
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Wytyczne dotyczące przygotowania planu:

1. Rodzaj planowanego opracowania: Badanie / analiza / ekspertyza / ewaluacja

2. Sposób realizacji opracowań: wewnętrzne / zewnętrzne

3. Ostateczny koszt opracowania zostanie oszacowany na podstawie badań rynku
przeprowadzanych bezpośrednio przed ich uruchomieniem.

4. Wszystkie opracowania finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu 5.2.1 PO KL pn. Opolskie Obserwatorium
Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych.



Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie 
terenów zdegradowanych w województwie opolskim

Rodzaj opracowania: 
badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 
październik 2014 – maj 2015

Koszt: 
ok. 130 tys. zł

ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 

(zlecone Wykonawcom)

Plan badań, analiz, ekspertyz i ewaluacji na 2015 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego 1

Kontynuacja badania uruchomionego w 2014 roku
w zakresie:
• ewaluacji wpływu projektów rewitalizacyjnych

oraz zmierzających do zagospodarowania terenów
zdegradowanych na poprawę sytuacji społeczno-
gospodarczej tych obszarów;

• opracowanie rekomendacji mogących poprawić
zarządzanie tymi obszarami w okresie 2015-2020.

W 2015 r. zrealizowane zostały badania terenowe
oraz opracowany zostanie raport końcowy z badania.
(II etap badania).

1

badanie w trakcie realizacji 



Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej 
w województwie opolskim

Rodzaj opracowania: 
badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 
styczeń – wrzesień 2015

Planowany koszt: 
ok. 120 tys. zł

ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 

(zlecone Wykonawcom)

Analiza i ocena wśród przedsiębiorców i administracji
publicznej obejmująca:
• funkcjonowanie strategii i działań sprzyjających

rozwojowi społecznemu oraz uwzględniających
interesy społeczne (w tym inwestycje w zasoby
ludzkie) i ochronę środowiska;

• relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Badanie zgodne z zapisami SRWO oraz Programu SSD
dotyczącymi identyfikacji i upowszechniania dobrych
praktyk z zakresu CSR oraz sformułowania propozycji
wdrożeniowych w przedsiębiorstwach i instytucjach
w zakresie strategii CSR.
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Ocena zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 
ekspertyza zewnętrzna

Termin realizacji: 
luty, październik 2015

Planowany koszt: 
ok. 15 tys. zł

ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 

(zlecone Wykonawcom)

Ekspertyza dwuetapowa:

I ETAP (luty 2015) - analiza i ocena koncepcji zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego woj. opolskiego (PZPWO), w tym:
• zgodność projektowanych rozwiązań z zapisami: SRWO 2020,

KPZK 2030 oraz aktualnymi przepisami prawa;
• ocena modelu zagospodarowania przestrzennego woj. wraz

z opisem przyjętych rozwiązań;
• wskazanie obszarów tematycznie, terytorialnie niezgodnych

oraz wniosków i zaleceń nt. niezbędnych korekt projektu
zmiany planu.

II ETAP (październik 2015) - analiza i ocena pełnego zakresu
projektu zmiany PZPWO, tj.:
• ocena wypracowanej polityki przestrzennej pod kątem jej

przydatności dla realizacji celów rozwojowych województwa
i kraju,

• weryfikacja formalnych wymogów ustawowych, wynikających
z uregulowań prawnych.
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Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. 
Wnioski w kontekście prowadzenia polityki regionalnej oraz 
wsparcia odnowy demograficznej województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 
ekspertyza zewnętrzna

Termin realizacji: 
styczeń – marzec 2015

Planowany koszt: 
ok. 15 tys. zł

ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 

(zlecone Wykonawcom)

Ekspertyza obejmować będzie m.in. analizę i ocenę
przewidywanych trendów zmian przyjętych w Prognozie
ludności na lata 2014-2050 opracowanej przez Główny
Urząd Statystyczny w Warszawie.

Ekspertyza prowadzona:

• w celu uzyskania wniosków przydatnych dla
prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia
odnowy demograficznej województwa opolskiego;

• dla potrzeb monitorowania SRWO, Programu SSD
oraz RPO WO na lata 2014-2020.
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Badanie napełnień na liniach użyteczności publicznej 
w województwie opolskim

Rodzaj opracowania: 
badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 
marzec – październik 2015

Planowany koszt: 
ok. 80 tys. zł

ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 

(zlecone Wykonawcom)

Analiza i ocena napełnień na liniach użyteczności
publicznej w regionie, tj. liczebności osób korzystających
z pociągów i autobusów, które zostały wymienione
w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego
(uchwalonym przez Sejmik Województwa Opolskiego
w dniu 22 lipca 2014 r.).

Koordynacja badania przez Departament Infrastruktury
i Gospodarki
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Migracje wewnętrzne województwa opolskiego 
w latach 2010-2014

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna / zewnętrzna

Termin realizacji: 
luty – październik 2015

Planowany koszt: 
ok. 40 tys. zł

MIESZANE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania wewnętrzne połączone z zewnętrznym zleceniem)

Analiza głównych kierunków migracji województwa
opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem migracji:
• międzywojewódzkich,
• wewnątrz wojewódzkiej,
w stopniu szczegółowości do gminy.

Na opracowanie składa się:

• wewnętrzna analiza ilościowa w zakresie danych
statystycznych,

• (opcjonalnie) zewnętrzna analiza jakościowa
uwzględniająca badania terenowe, w tym analizę
przyczyn migracji w stosunku do rożnych grup.

Analiza prowadzona dla potrzeb monitorowania
SRWO, Programu SSD oraz RPO WO na lata 2014-
2020.
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Sektory szybkiego wzrostu w województwie opolskim 
w latach 2010-2014

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna / zewnętrzna

Termin realizacji: 
kwiecień – październik 2015

Planowany koszt: 
ok. 10 tys. zł brutto

MIESZANE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania wewnętrzne połączone z zewnętrznym zleceniem)

Określenie sektorów szybkiego wzrostu
w województwie opolskim – najszybciej
rozwijające się branże w regionie.

Analiza wynika z konieczności monitoringu
wskazanej kwestii na potrzeby monitorowania
sytuacji społeczno-gospodarczej w kontekście RPO
WO na lata 2014-2020.
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Odpływ kapitału prywatnego z województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 
luty – marzec 2015

Planowany koszt: 
-

WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego)

Analiza ilościowa dotycząca przeniesienia siedzib
podmiotów gospodarki narodowej z terenu
województwa opolskiego do innych województw.

W zależności od wyników analizy własnej podjęte
zostaną działania jakościowe weryfikujące
przyczyny przerejestrowania działalności
gospodarczej.

Analiza dokonana dla potrzeb monitorowania
SRWO.
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Kapitał zagraniczny w województwie opolskim

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 
styczeń, październik 2015

Planowany koszt: 
-

WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego)

Analiza dotycząca kapitału zagranicznego
w województwie opolskim z uwzględnieniem
m.in. Sekcji PKD, liczby pracujących, kraju
pochodzenia kapitału.

Analiza prowadzona dwukrotnie dla potrzeb
monitorowania SRWO i RPO WO na lata 2014-
2020.
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Przegląd Regionalny Polski 2014

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 
czerwiec – lipiec 2015

Planowany koszt: 
-

WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego)

Przegląd realizowany we współpracy z Krajowym
Obserwatorium Terytorialnym (Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju), którego celem jest
przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej
kraju i województw w 2013 r. na tle lat
poprzednich.

Analiza sytuacji województwa opolskiego w roku
2014 stanowić będzie wkład do dokumentu
krajowego.
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Opolska Karta Rodziny i Seniora – pierwszy rok funkcjonowania

Rodzaj opracowania: 
analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 
kwiecień – maj 2015

Planowany koszt: 
-

WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY I EWALUACJE 
(opracowania Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego)

Analiza funkcjonowania Opolskiej Karty Rodziny
i Seniora na rok po wdrożeniu OKRiS.

Analiza obejmować będzie:

- badanie ilościowe pod kątem wspartych rodzin
z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów)

- podejście do funkcjonowania przedmiotowej
inicjatywy wśród partnerów OKRiS,
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców.
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Stan realizacji prac badawczych 
w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego

2



Założenia uspójnienia Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego do Strategii Rozwoju Województwa 
Opolskiego 

Rodzaj opracowania: 
ekspertyza zewnętrzna

Termin realizacji: 
czerwiec – lipiec 2014

Koszt ekspertyzy: 
ok. 15 tys. zł

Ekspertyza naukowa zawiera analizę
porównawczą zapisów obowiązującego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Opolskiego z zapisami Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2020 r. wraz ze
wskazaniem obszarów tematycznie i/lub
terytorialnie niespójnych oraz wniosków
i rekomendacji nt. sposobu dostosowania zapisów
planu województwa do ustaleń Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego.

1

ekspertyza zrealizowana 

Wykonawca: 
Prof. dr hab. K. Heffner

Badania, analizy, ekspertyzy zrealizowane w ramach Obserwatorium

Stan realizacji prac badawczych w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego2



Ekspertyza z zakresu monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020 r.

Rodzaj opracowania: 
ekspertyza zewnętrzna

Termin realizacji: 
sierpień – grudzień 2014

Koszt ekspertyzy: 
ok. 14 tys. zł 

Ekspertyza zawiera praktyczne rekomendacje na
rzecz skutecznego monitorowania i ewaluacji
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do
2020 r., w szczególności w zakresie:

- propozycji uzupełnienia wskaźników (bądź ich
modyfikacji) oraz źródeł i częstotliwości
pozyskiwania danych,

- sposobów (w tym procedur monitorowania)
umożliwiających terminowe dostarczanie
odpowiedniego zakresu danych m.in. na
użytek Obserwatorium.

2

ekspertyza zrealizowana

Wykonawca: 
Wojciech Dziemianowicz, Geoprofit

Badania, analizy, ekspertyzy zrealizowane w ramach Obserwatorium

Stan realizacji prac badawczych w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego2



Analiza strategii lokalnych funkcjonujących w województwie 
opolskim oraz ocena postępów w realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020 r.

Rodzaj opracowania: 
badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 
lipiec 2014  – styczeń 2015

Koszt badania: ok. 73 tys. zł 

Przedmiotowa analiza zawiera:

- weryfikację i ocenę strategii lokalnych;

- diagnozę stanu wiedzy i kompetencji JST
w zakresie programowania, wdrażania,
monitorowania i ewaluacji interwencji
publicznych;

- ocenę postępów realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego do 2020 r.

3

analiza zrealizowana 

Wykonawca: 
Openfield sp. z  o.o. w Opolu oraz 
Państwowy Instytut Naukowy 
Instytut Śląski w Opolu

Badania, analizy, ekspertyzy zrealizowane w ramach Obserwatorium

Stan realizacji prac badawczych w ramach Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego2



Stan realizacji działań ewaluacyjnych 
w ramach Jednostki Ewaluacyjnej
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Stan realizacji działań ewaluacyjnych 
w ramach Jednostki Ewaluacyjnej

3

1. Zamknięcie procesu ewaluacji 2007-2013, w tym:

 wdrożenie rekomendacji z badań zrealizowanych w 2014 r.

 monitoring badań okresu 2007-2013

 realizacja badania w 2015 r. w zakresie włączenia społecznego

2. Opracowanie i przyjęcie Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020



EWALUACJE ZREALIZOWANE W 2014 R. 

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych
RPO WO 2014-2020

Rodzaj opracowania: 
ewaluacja zewnętrzna

Termin realizacji: 
11.07.2014 – 17.10.2014

Koszt: 
ok. 69 tys. zł

Ocena zasadności, możliwości i zakresu
zastosowania instrumentów finansowych w
ramach RPO WO 2014-2020, w tym m.in.:

 analiza zawodności mechanizmów rynkowych
oraz potrzeb inwestycyjnych

 ocena wartości dodanej IF

 ocena doświadczeń w tożsamym zakresie

 analiza opcji wdrożeniowych

 wskazanie spodziewanych rezultatów.

WYNIKI PRZYJĘTE PRZEZ ZWO: 23.12.2014 r.

1

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Wykonawca:
Agrotec Polska Sp. zoo



GŁÓWNE REKOMENDACJE

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych
RPO WO 2014-2020

Uproszczenie warunków pozyskania finansowania, ograniczenie formalizacji i stabilność reguł.

Wprowadzenie IF z premią za sukces dla projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
regionu. Adresowanie IF zgodnie z linią demarkacyjną do przedsiębiorstw obejmujących
realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe na cele wdrożenia badań.

Oferowanie gł. IF przedsiębiorstwom realizującym projekty z zakresu innowacji, B+R oraz OZE,
a także podmiotom typu start-up.

1

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Dostosowanie oferty finansowania zwrotnego do rodzaju aktywności.

Połączenie IF w formie pożyczki z doradztwem i szkoleniem dla osób chcących założyć działalność
gospodarczą (PI 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość…).



GŁÓWNE REKOMENDACJE

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych
RPO WO 2014-2020 

Kompleksowe opracowanie procedur wdrażania i dystrybucji instrumentów zwrotnych.

Promocja IF (informacja w mediach, zaangażowanie władz, nagłaśnianie przykładów).

Optymalizacja warunków konkursów do możliwości lokalnych pośredników finansowych.

1

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Dostosowanie oferty finansowania zwrotnego do rodzaju aktywności.

Monitoring i ewaluacja mid-term realizacji efektywności interwencji i udzielanego wsparcia.

Wydłużenie okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.



EWALUACJE ZREALIZOWANE W 2014 R. 

Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego 
w kontekście zielonej gospodarki

Rodzaj opracowania: 
ewaluacja zewnętrzna

Termin realizacji: 
17.09.2014 – 19.12.2014

Koszt: 
ok. 60 tys. zł

Ocena i analiza wpływu projektów:

 PO KL (8.1.1 i 8.2.1)

 RPO WO 2007-2013 (1.1.2 i 1.3.2 oraz 1.2 i 4.3)

na rzecz rozwoju zielonej gospodarki w regionie

oraz identyfikacja kierunków rozwoju woj.

opolskiego w okresie 2014-2020, w tym

identyfikacja obecnego stanu zielonej gospodarki.

2

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Wykonawca:
Fundeko Korbel, 
Krok – Baściuk sp. j., 



GŁÓWNE REKOMENDACJE

Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego 
w kontekście zielonej gospodarki

Wyodrębnienie osobnego działania dot. wsparcia prośrodowiskowego w ramach I PI lub
zastosowanie punktacji preferującej innowacyjne działania prośrodowiskowe.

Finansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, OZE oraz transportem
niskoemisyjnym, realizowanych przez JST w ramach dotacji.

W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, które jednocześnie wiążą się
z wysokim ryzykiem inwestycyjnym należy nadal stosować dofinansowanie w formie dotacji.

2

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Działania dotyczące edukacji i informowania o efektach ekologicznych projektów powinny być
elementem wszystkich projektów związanych z ochroną środowiska.

Włączenie przedsiębiorców jako beneficjentów działań z zakresu efektywności energetycznej.



EWALUACJE PLANOWANE W 2015 R. 

Przegląd i ocena działań służących włączeniu społecznemu i zawodowemu 
oraz identyfikacja skutecznych i trwałych rozwiązań możliwych do 
wdrożenia w ramach RPO WO 2014-2020 

Rodzaj opracowania: 
ewaluacja zewnętrzna

Termin realizacji: 
IV  - X. 2015 r.

Planowany koszt: 
ok. 150 tys. zł

Identyfikacja i ocena działań służących
włączeniu społecznemu i zawodowemu
grup defaworyzowanych, na podstawie:

 analizy projektów Priorytetu VI i VII PO KL

 meta-ewaluacji wyników dotychczasowych
badań, analiz i opracowań w tym zakresie

oraz wskazanie skutecznych i trwałych rozwiązań
możliwych do wdrożenia w ramach RPO WO
2014-2020 w województwie opolskim .

1

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3



PLAN EWALUACJI RPO WO 2014-2020 

Stan realizacji działań ewaluacyjnych w ramach Jednostki Ewaluacyjnej3

Zakres Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020

wskazuje na zadania w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego

definiuje ewaluacje na cały okres programowania, w tym wskazuje ich obszary
problemowe, metodologię badawczą oraz budżet i harmonogram realizacji

określa zasoby kadrowe i rozwiązania organizacyjne dla procesu ewaluacji

opisuje system ewaluacji – zaangażowane podmioty i ich zadania

określa sprawozdawczość i monitoring realizacji planu

Opracowanie planu
(warsztaty ewaluacyjne)

Przyjecie planu przez 
KM RPO WO 2014-2020 

Realizacja i monitoring 
planu



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego


