OKRESOWY PLAN EWALUACJI
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
na 2010 rok

Wprowadzenie

Podstawą formalną do przygotowania Okresowego planu ewaluacji Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 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 2007r.,
• Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2007-2013 – wersja nr 4, przyjęty Uchwałą Nr 1073/09 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2009r.
Projekt Okresowego planu 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 weryfikacji i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą, a
następnie przekazywany jest do wiadomości Komitetowi Monitorującemu MRPO,
Instytucji Koordynującej RPO oraz Krajowej Jednostce Oceny.
Przedmiotem Okresowego planu ewaluacji MRPO jest określenie 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.
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Lista badań ewaluacyjnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
planowanych do realizacji w 2010 roku
Nazwa instytucji
inicjującej ewaluację

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

Nazwa badania

Ocena wpływu dotacji
inwestycyjnych na wzrost
konkurencyjności oraz
innowacyjności mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
wspieranych w ramach
MRPO

Sposób
realizacji

ewaluacja
zewnętrzna

Termin
realizacji

I-III
kwartał
2010r.

Planowany
koszt
ewaluacji

40 000 zł
brutto

Opis zakresu badania
1. Cel badania: Określenie możliwego wpływu
podstawowego instrumentu wsparcia sektora MŚP w
ramach
MRPO
tj.
bezpośrednich
dotacji
inwestycyjnych na poprawę pozycji konkurencyjnej
oraz
wzrost
innowacyjności
wytwarzanych
produktów/ usług świadczonych przez mikro-, małe i
średnie przedsiębiorstwa. Realizacja badania
powinna umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie
o jakość przedsięwzięć realizowanych przez sektor
MŚP oraz faktyczny efekt netto dotacji bezpośrednich,
a więc zmiany rozumianej jako zwiększenie
potencjału
rozwojowego
przedsiębiorstw,
osiągniętego dzięki wsparciu w ramach programu.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania zostanie przeprowadzona analiza
projektów wybranych do dofinansowania w ramach
wdrażania osi priorytetowej 2. MRPO Gospodarka
regionalnej szansy, w zakresie dotyczącym: Działania
2.1 Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji MSP
oraz Działania 2.2 Schemat B Projekty inwestycyjne
przedsiębiorstw z zakresu B+R;
b) w ramach badania przeprowadzona zostanie analiza
jakościowa obejmująca ocenę wpływu dotacji
bezpośrednich w podziale na mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz w ujęciu rodzajów
prowadzonej działalności gospodarczej.
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Jednostka ds.
Zarządzania MRPO –
Departament Polityki
Regionalnej,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Identyfikacja i ocena
barier w realizacji
projektów innowacyjnych
przedsiębiorstw w ramach ewaluacja
zewnętrzna
Schematu 2.2.B MRPO
Projekty inwestycyjne
przedsiębiorstw z zakresu
B+R

I-III
kwartał
2010r.

20 000 zł
brutto

1. Cel badania: identyfikacja i ocena barier oraz
kwestii problemowych w obszarze wspierania
projektów
innowacyjnych
przedsiębiorstw
realizowanych w Schemacie 2.2.B MRPO Projekty
inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R w
oparciu
o
doświadczenia
związane
z
dotychczasowym procesem wdrażania tego
Schematu. Punktem odniesienia dla realizacji
badania będzie identyfikacja barier, potencjalnie
ograniczających możliwość osiągnięcia celu
określonego dla działania 2.2 MRPO tj. zwiększenia
poziomu konkurencyjności i innowacyjności firm
poprzez uaktywnienie ich współpracy z zapleczem
instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczorozwojowych oraz transferu technologii.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania zebrane zostaną opinie i wnioski
beneficjentów wszystkich projektów, które
uzyskały dofinansowanie środkami MRPO w
ramach naboru przeprowadzonego w odniesieniu
do Schematu 2.2.B (w oparciu o badanie
ankietowe);
b) zebrane opinie zostaną poddane analizie i ocenie,
której celem będzie wypracowanie rekomendacji
dla Instytucji Zarządzającej dotyczących możliwych
usprawnień i zmian w systemie wspierania
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w
ramach interwencji MRPO.
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1. Cel badania: określenie możliwego wpływu
projektów wybranych do dofinansowania w ramach
3 osi priorytetowej MRPO na rozwój turystyki i
przemysłu kulturowego w kontekście podniesienia
konkurencyjności
turystycznej
województwa
małopolskiego.
2. Indykatywny zakres badania:
a) w ramach badania przeprowadzona zostanie
ilościowa oraz jakościowa analiza projektów
realizowanych przy udziale środków EFRR w
ramach 3 osi priorytetowej MRPO;

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

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 3. MRPO
Turystyka i przemysł
kulturowy na podniesienie
konkurencyjności
turystycznej regionu

ewaluacja
zewnętrzna

I-III
kwartał
2010r.

60 000 zł
brutto

b) analiza obejmować będzie projekty z zakresu
turystyki,
dziedzictwa
kulturowego
oraz
przyrodniczego, a także kultury wybrane do
dofinansowania
w
wyniku
konkursów
przeprowadzonych w ramach następujących
schematów MRPO: 3.1.A, 3.1.B, 3.1.C, 3.1.D, 3.2.A,
3.2.B, 3.3.A, 3.3.B;
c) zakres przedmiotowy badania skoncentrowany
zostanie na ocenie możliwego wpływu interwencji
wspieranych środkami MRPO na rozwój produktów
i oferty turystycznej regionu, ochronę i promocję
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz
przystosowanie ich do celów turystycznych, a także
rozwój trwałego i nowoczesnego systemu instytucji
kultury jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego województwa;
d) w ramach badania uwzględniona zostanie ocena
przestrzennej interwencji MRPO w kontekście
polityki zrównoważonego rozwoju województwa.
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1. Cel badania: określenie możliwego wpływu
projektów wybranych do dofinansowania w ramach
6 osi priorytetowej MRPO na poprawę spójności
wewnątrzregionalnej, rozumianej jako zmniejszenie
infrastrukturalnych barier w dostępie do usług
społecznych w województwie małopolskim.
2. Indykatywny zakres badania:

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

Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach
osi priorytetowej 6. MRPO
Spójność
wewnątrzregionalna
na zmniejszenie
infrastrukturalnych
barier w dostępie
do usług społecznych

a) w ramach badania przeprowadzona zostanie
ilościowa oraz jakościowa analiza projektów
realizowanych przy udziale środków EFRR w
ramach 6 osi priorytetowej MRPO;

ewaluacja
zewnętrzna

I-III
kwartał
2010r.
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60 000 zł
brutto

b) analiza obejmować będzie projekty z zakresu
rewitalizacji miast, odnowy wsi oraz infrastruktury
społecznej wybrane do dofinansowania w wyniku
konkursów
przeprowadzonych
w
ramach
następujących schematów MRPO: 6.1.A, 6.1.B, 6.2.A,
6.2.B, 6.3.A, 6.3.B;
c)

zakres przedmiotowy badania skoncentrowany
zostanie na ocenie możliwego wpływu interwencji
wspieranych środkami MRPO na wzmocnienie
rozwoju
miast
jako
atrakcyjnych
miejsc
zamieszkania
i
prowadzenia
działalności
gospodarczej, podniesienie poziomu cywilizacyjnego
obszarów wiejskich poprzez ich zrównoważony
rozwój, a także poprawę i zabezpieczenie dostępu
mieszkańców województwa do usług z zakresu
ochrony zdrowia i opieki społecznej;

d)

w ramach badania uwzględniona zostanie ocena
przestrzennej interwencji MRPO w kontekście
polityki zrównoważonego rozwoju województwa.

