Informacja na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

OKRESOWY PLAN EWALUACJI
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na 2012 rok

Wprowadzenie
Podstawą formalną do przygotowania Okresowego planu ewaluacji Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na 2012 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 9, przyjęty Uchwałą Nr 1515/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2011 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 oraz Krajowej Jednostce
Oceny, działającej w strukturze 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 2012 rok planuje się przeprowadzić cztery badania
ewaluacyjne dotyczące odpowiednio:
●

oceny efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
w ramach MRPO, z uwzględnieniem wniosków dla programu regionalnego na lata 2014-2020;
Badanie stanowi ostatnią ewaluację w ramach pakietu badań składających się na ocenę śródokresową
MRPO w układzie poszczególnych obszarów tematycznych interwencji, zaplanowanych do
przeprowadzenia w okresie 2010-2012.

●

oceny efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej
demarkacji interwencji wspieranych w ramach MRPO, w kontekście wniosków dla programu
regionalnego na lata 2014-2020;
Badanie stanowi w szczególności realizację zobowiązań złożonych przez Instytucję Zarządzającą
w ramach sprawozdania rocznego z realizacji MRPO za 2010 rok – w zakresie przeprowadzenia badania
ewaluacyjnego dotyczącego zagadnień komplementarności i koordynacji w ramach realizacji MRPO oraz
przedstawienia wyników tej oceny w kolejnych sprawozdaniach.

●

oceny skuteczności zastosowania wybranych mechanizmów programowych wpływających na
efekty wdrażania MRPO, w tym planów rozwoju uzdrowisk oraz planów rewitalizacji;
Badanie stanowi element analizy doświadczeń prowadzonej przez IZ MRPO, w związku z pracami
dotyczącymi nowego okresu programowania.

●

oceny efektów działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach MRPO;
Badanie stanowi ponowną ocenę przedmiotowych aspektów działań wspierających wdrażanie MRPO,
z uwzględnieniem wniosków wynikających z analogicznej ewaluacji przeprowadzonej w 2009 roku oraz
wniosków zgłoszonych przez Jednostkę ds. Wdrażania MRPO, a także w celu realizacji stosownych
zobowiązań IZ w przedmiocie okresowej oceny działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.
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Lista badań ewaluacyjnych MRPO planowanych do realizacji w 2012 roku
Nazwa instytucji inicjującej
ewaluację

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

Nazwa badania

Ocena efektów interwencji
wspierających rozwój Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego,
z uwzględnieniem wniosków
dla programu regionalnego
na lata 2014-2020

Sposób
realizacji

ewaluacja
zewnętrzna

Termin
realizacji

I-III
kwartał
2012 r.
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Planowany
koszt

45 000 zł
brutto

Opis zakresu badania
1. Cel badania:
a) ocena dotychczasowych efektów przedsięwzięć objętych wsparciem
w ramach priorytetu 5. MRPO w kontekście zakładanego wpływu
docelowego na realizację:
- celu operacyjnego i wskaźników osi priorytetowej 5,
- celu głównego i celów szczegółowych określonych dla
poszczególnych działań w ramach osi priorytetowej 5;
b) ocena dotychczasowej interwencji na rzecz rozwoju KOM
w osi priorytetowej 5 – w kontekście pozostałych przedsięwzięć
wspierających rozwój Krakowa, realizowanych w ramach MRPO
poza zakresem tej osi priorytetowej;
c) sformułowanie wniosków i rekomendacji dla programu regionalnego
na lata 2014-2020 w zakresie terytorialnego różnicowania
interwencji, w tym:
- optymalnych kierunków wsparcia / typów przedsięwzięć,
- efektywnej formuły / instrumentów wsparcia.
2. Indykatywny zakres badania:
a) analiza przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach osi
priorytetowej 5. MRPO w podziale na Działania: 5.1 KOM jako
ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, 5.2 Rozwój funkcji
metropolitalnych KOM oraz 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu
metropolitalnego;
b) analiza przedsięwzięć wspierających rozwój Krakowa –
realizowanych w MRPO poza zakresem osi priorytetowej 5;
c) analiza ilościowa i jakościowa w zakresie uzyskanych
i planowanych do osiągnięcia efektów interwencji;
d) analiza doświadczeń beneficjentów oraz przedstawicieli Jednostki
ds. Zarządzania i/lub Jednostki ds. Wdrażania MRPO.

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

Ocena efektów zastosowania
mechanizmów komplementarności,
koordynacji oraz wewnętrznej
demarkacji interwencji wspieranych w
ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, w kontekście
wniosków dla programu regionalnego
na lata 2014-2020

ewaluacja
zewnętrzna

I-III
kwartał
2012 r.
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1. Cel badania:
a) ocena skuteczności, zastosowanych w ramach MRPO,
mechanizmów służących:
- stymulowaniu wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności:
w kontekście potencjalnych typów projektów oraz faktycznie
wspartych przedsięwzięć;
- zachowaniu wewnętrznej demarkacji: w kontekście potencjalnych
typów projektów;
- sformułowaniu wniosków i rekomendacji dla nowego programu
regionalnego w zakresie komplementarności, koordynacji oraz
demarkacji – uwzględniając: cele tematyczne określone
w projekcie rozporządzenia określającego ogólne zasady
funkcjonowania EFRR, EFS, FS, EFROW oraz EFMR, a także
priorytety inwestycji ujęte w projektach rozporządzeń dotyczących
EFRR, EFS i FS.

55 000 zł
brutto

2. Indykatywny zakres badania:
a) ocena mechanizmów komplementarności i koordynacji w podziale
na mechanizmy programowe, proceduralne oraz organizacyjnoinstytucjonalne, w oparciu o:
- dokumenty programowe,
- obowiązujące procedury,
- wykazy projektów wybranych do dofinansowania w ramach
przeprowadzonych konkursów,
- wykaz indywidualnych projektów kluczowych,
- doświadczenia beneficjentów oraz przedstawicieli Jednostki
ds. Zarządzania i/lub Jednostki ds. Wdrażania MRPO;
b) inwentaryzacja obszarów (potencjalnie i/lub faktycznie)
problemowych pod względem wewnętrznej demarkacji;
c) opracowanie mapy wspartych przedsięwzięć, stanowiących
przykłady dobrych praktyk, w ujęciu komplementarności:
podmiotowej, przedmiotowej oraz przestrzennej.

1.

Cel badania:

a) wykazanie czy i w jakim stopniu wprowadzenie etapu oceny
dokumentów takich jak programy rewitalizacji oraz plany rozwoju
uzdrowiska – w ramach procedury wyboru projektów ubiegających
się o wsparcie ze środków MRPO – wpływa na jakość tych
dokumentów oraz jakość projektów ostatecznie wybieranych do
wsparcia w ramach konkursów przeprowadzonych dla Działania 6.1.
Schemat A. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji
oraz Działania 3.1 Schemat B. Inwestycje w obiekty
i infrastrukturę uzdrowiskową;

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

Ocena skuteczności zastosowania
wybranych mechanizmów
programowych wpływających
na efekty wdrażania Małopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego, w tym planów rozwoju
uzdrowisk oraz planów rewitalizacji

b) ocena zasadności wprowadzenia metodyki tworzenia planu
rewitalizacji oraz metodyki opracowania planu rozwoju uzdrowiska,
jako podstaw formalnych oceny właściwych programów/ planów
przygotowywanych przez beneficjentów;

ewaluacja
zewnętrzna

I-III
kwartał
2012 r.

55 000 zł
brutto

2.

Indykatywny zakres badania:

a) pozyskanie opinii podmiotów opracowujących programy/ plany na
temat celowości i zasadności wprowadzenia specyficznego trybu
wyboru projektów w ramach Działania 6.1 Schemat A. oraz
Działania 3.1 Schemat B. MRPO;
b) analiza przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 6.1 Schemat A. oraz Działania 3.1 Schemat B. MRPO
pod kątem realizacji przez nie celów ww. działań oraz założeń
programów rewitalizacji / planów rozwoju uzdrowiska;

c) analiza i ocena zastosowania przez JST zasady partnerstwa
w procesie tworzeniu ww. dokumentów, w szczególności na etapie
zgłaszania projektów do właściwej oceny w ramach procedury
konkursowej;
d) ocena programów rewitalizacji / planów rozwoju uzdrowiska w
oparciu o obowiązujące procedury oraz doświadczenia
przedstawicieli Jednostki ds. Zarządzania i/lub Jednostki ds.
Wdrażania MRPO;

5|St r o n a

1. Cel badania:
a) ocena funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych
oraz szkoleniowych realizowanych w ramach MRPO pod kątem
uwzględniania zasad: integracji, koordynacji i komplementarności,
a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu;
b) zbadanie czy działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
w ramach MRPO wpływają na zwiększenie świadomości mieszkańców
Małopolski o funduszach europejskich;
c) skonfrontowanie wyników badania z wynikami badania ewaluacyjnego
pn. Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych,
promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich
w Województwie Małopolskim, zrealizowanego w 2009 r.

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

Ocena efektów działań
informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego

ewaluacja
zewnętrzna

I-III
kwartał
2012 r.

45 000 zł
brutto

2. Indykatywny zakres badania:
a) w zakresie działań promocyjnych:
- ocena systemu działań promocyjnych MRPO pod kątem funkcjonalności
i efektywności zarządzania procesem informacji, promocji i szkoleń;
- ocena realizowanych i planowanych działań oraz instrumentów
w zakresie promocji MRPO pod kątem ich efektywności, trafności
i adekwatności;
- analiza, identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych barier,
deficytów, kwestii problemowych w odniesieniu do systemu promocji;
b) w zakresie działań informacyjnych i szkoleniowych:
- ocena oferty dotyczącej informacji i szkoleń w zakresie MRPO;
- ocena adekwatności ww. oferty do zapotrzebowania beneficjentów na
usługi w zakresie informacji i szkoleń oraz identyfikacja i klasyfikacja
preferencji w odniesieniu do poszczególnych narzędzi informacyjnoszkoleniowych;
- ocena zgodności działań informacyjnych i szkoleniowych z podstawami
formalnymi i proceduralnymi;
- ocena adekwatności zaangażowanych zasobów względem potrzeb
istniejących w tym zakresie oraz efektywności wykorzystania tych
zasobów.

c)
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ocena realizacji działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
w oparciu o dokumenty programowe, obowiązujące procedury oraz
doświadczenia beneficjentów oraz przedstawicieli Jednostki ds.
Zarządzania i/lub Jednostki ds. Wdrażania MRPO.

