OKRESOWY PLAN EWALUACJI
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na 2011 rok

Wprowadzenie

Podstawą formalną do przygotowania Okresowego planu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na 2011 rok jest zobowiązanie Instytucji Zarządzającej MRPO, wynikające
w szczególności z następujących dokumentów:
• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata
2007-2013,
• Plan ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty
Uchwałą Nr 1019/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.,
• Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2007-2013 – wersja nr 7, przyjęty Uchwałą Nr 1267/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
28 października 2010 r.
Okresowy plan ewaluacji MRPO przygotowywany jest w ramach realizacji procesu ewaluacji przez
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pełniący
funkcje Jednostki ds. Zarządzania MRPO. Projekt dokumentu przedstawiany jest w trybie informacji
Zarządowi Województwa Małopolskiego – w celu rozpatrzenia i akceptacji przez Instytucję
Zarządzającą, a następnie przekazywany jest do wiadomości Komitetowi Monitorującemu MRPO,
Instytucji Koordynującej RPO (Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych, MRR)
oraz Krajowej Jednostce Oceny (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR).
Przedmiotem Okresowego planu ewaluacji MRPO jest sformułowanie tematów oraz ramowego zakresu
badań ewaluacyjnych planowanych do przeprowadzenia w cyklu rocznym. Badania wskazane do
realizacji w niniejszym dokumencie będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 9. MRPO Pomoc techniczna.
W ramach Okresowego planu ewaluacji MRPO na 2011 rok planuje się przeprowadzić drugą część
śródokresowej oceny realizacji MRPO, na którą składać się będą badania dotyczące efektów interwencji
realizowanych w zakresie:
- osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
- osi priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
- osi priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska,
- osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna.
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Lista badań ewaluacyjnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
planowanych do realizacji w 2011 roku
Nazwa instytucji inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Sposób
realizacji

Termin
realizacji

Planowany
koszt
ewaluacji

Opis zakresu badania
1. Cel badania:
a) ocena bieŜącego postępu we wdraŜaniu programu
w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć
objętych wsparciem w ramach priorytetu 1. MRPO na
realizację:
- celu operacyjnego i wskaźników osi priorytetowej,
- celu głównego i celów szczegółowych określonych dla
poszczególnych działań w ramach osi priorytetowej;

Jednostka ds. Zarządzania
MRPO – Departament
Polityki Regionalnej,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 1. MRPO
Warunki dla rozwoju
społeczeństwa opartego
na wiedzy

ewaluacja
zewnętrzna

I-III kwartał
2011r.

50 000 zł
brutto

b) wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 20142020 w obszarze gospodarki opartej na wiedzy i aktywności –
poprzez sformułowanie rekomendacji strategicznych
i operacyjnych w zakresie dotyczącym:
- optymalnych kierunków wsparcia / typów przedsięwzięć,
- efektywnej formuły / instrumentów wsparcia.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza
projektów wybranych do dofinansowania w procesie
wdraŜania osi priorytetowej 1. MRPO w zakresie dotyczącym:
- Działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,
- Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
b) badanie obejmować będzie analizę ilościową, jakościową
i przestrzenną w zakresie uzyskanych i planowanych do
osiągnięcia efektów interwencji osi priorytetowej 1.
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1. Cel badania:
a) ocena bieŜącego postępu we wdraŜaniu programu
w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć
objętych wsparciem w ramach priorytetu 4. MRPO na
realizację:
- celu operacyjnego i wskaźników osi priorytetowej,
- celu głównego i celów szczegółowych określonych dla
poszczególnych działań w ramach osi priorytetowej;

Jednostka ds. Zarządzania
MRPO – Departament
Polityki Regionalnej,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 4. MRPO
Infrastruktura dla rozwoju
gospodarczego

ewaluacja
zewnętrzna

I-III kwartał
2011r.

60 000 zł
brutto

b) wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 20142020 w zakresie infrastruktury zapewniającej dostępność
komunikacyjną oraz tworzenia i rozwoju terenów
inwestycyjnych – poprzez sformułowanie rekomendacji
strategicznych i operacyjnych w zakresie dotyczącym:
- optymalnych kierunków wsparcia / typów przedsięwzięć,
- efektywnej formuły / instrumentów wsparcia.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza
projektów wybranych do dofinansowania w procesie
wdraŜania osi priorytetowej 4. MRPO w zakresie dotyczącym:
- Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
- Działania 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego
w obsłudze regionu,
- Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności
gospodarczej;
b) badanie obejmować będzie analizę ilościową, jakościową
i przestrzenną w zakresie uzyskanych i planowanych do
osiągnięcia efektów interwencji osi priorytetowej 4.
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1. Cel badania:
a) ocena bieŜącego postępu we wdraŜaniu programu
w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć
objętych wsparciem w ramach priorytetu 7. MRPO na
realizację:
- celu operacyjnego i wskaźników osi priorytetowej,
- celu głównego i celów szczegółowych określonych dla
poszczególnych działań w ramach osi priorytetowej;

Jednostka ds. Zarządzania
MRPO – Departament
Polityki Regionalnej,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 7. MRPO
Infrastruktura ochrony
środowiska

b) wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 20142020 w obszarze infrastruktury zapewniającej ochronę
środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne – poprzez
sformułowanie rekomendacji strategicznych i operacyjnych
w zakresie dotyczącym:
- optymalnych kierunków wsparcia / typów przedsięwzięć,
- efektywnej formuły / instrumentów wsparcia.
ewaluacja
zewnętrzna

I-III kwartał
2011r.

50 000 zł
brutto

2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza
projektów wybranych do dofinansowania w procesie
wdraŜania osi priorytetowej 7. MRPO w zakresie dotyczącym:
- Działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
- Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- Działania 7.3 Gospodarka odpadami,
- Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego
oraz ochrona przed skutkami klęsk Ŝywiołowych;
b) badanie obejmować będzie analizę ilościową, jakościową
i przestrzenną w zakresie uzyskanych i planowanych do
osiągnięcia efektów interwencji osi priorytetowej 7.
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1. Cel badania:
a) ocena bieŜącego postępu we wdraŜaniu programu
w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć
objętych wsparciem w ramach priorytetu 8. MRPO na
realizację:
- celu operacyjnego i wskaźników osi priorytetowej,
- celu głównego i celów szczegółowych określonych dla
poszczególnych działań w ramach osi priorytetowej;

Jednostka ds. Zarządzania
MRPO – Departament
Polityki Regionalnej,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 8. MRPO
Współpraca międzyregionalna

ewaluacja
zewnętrzna

I-III kwartał
2011r.

40 000 zł
brutto

b) wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 20142020 w obszarze współpracy terytorialnej – poprzez
sformułowanie rekomendacji strategicznych i operacyjnych w
zakresie dotyczącym:
- optymalnych kierunków wsparcia / typów przedsięwzięć,
- efektywnej formuły / instrumentów wsparcia.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza
projektów wybranych do dofinansowania w procesie
wdraŜania osi priorytetowej 8. MRPO w zakresie dotyczącym:
- Działania 8.1 Promocja Małopolski na arenie
międzynarodowej,
- Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski
w europejskich sieciach współpracy;
b) badanie obejmować będzie analizę ilościową, jakościową
i przestrzenną w zakresie uzyskanych i planowanych do
osiągnięcia efektów interwencji osi priorytetowej 8.
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