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I. Podstawy i cel okresowego planu ewaluacji RPO WSL na 2015 r.  

Zgodnie z zapisami Wytycznych nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 

2007-2013 państwa członkowskie zobowiązane zostały do przeprowadzania ewaluacji 

pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych UE. 

W związku z powyższym, przygotowany został dokument zawierający wykaz badań 

ewaluacyjnych, planowanych do zrealizowania w roku 2015, w tym sposób 

ich przeprowadzenia, termin  realizacji, planowany koszt i opis zakresu badań. 

Przedmiotowy dokument opracowany został w konsultacji z zaangażowanymi w proces 

ewaluacji podmiotami, zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

II. Uwarunkowania podjęcia działań ewaluacyjnych w 2015 r.  

Zgodnie z zapisami RPO WSL 2007-2013, badanie z wykorzystaniem modelu 

makroekonomicznego HERMIN zostało przeprowadzone w 2013 roku oraz powinno zostać 

zrealizowane pod koniec wdrażania Programu w 2015r. Badanie ma na celu przeanalizowanie 

wpływu realizacji programu na wybrane wskaźniki makroekonomiczne, w tym na zmianę 

PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy netto.  

W związku z pracami nad dokumentami uszczegóławiającymi RPO WSL 2014-2020, planuje 

się przeprowadzenie badań, które pozwolą na właściwe ukierunkowanie wsparcia. 

Przewidziane jest badanie zapotrzebowania kadr pracowniczych sektora MSP na usługi 

rozwojowe oraz analiza możliwych systemów wsparcia kompetencji i kwalifikacji. 

W związku z planowanym zastosowaniem instrumentów finansowych (IF) w ramach 

krajowego Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie efektywności energetycznej 

w tym w sektorze mieszkaniowym, pojawiła się konieczność przeprowadzenia ponownego  

badania ewaluacyjnego pod kątem zasadności użycia IF w priorytecie inwestycyjnym 4c 

wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych 

i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020 (ramach którego nie planowano wcześniej 

wsparcia za pomocą IF). 

Konieczne jest również przeanalizowanie zapotrzebowania podmiotów leczniczych 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 
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w województwie śląskim w zakresie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę 

jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia.  Analiza zostanie następnie odniesiona 

do potrzeb zdrowotnych regionu. Efektem badania będzie stworzenie założeń do wdrażania 

i wyboru projektów z zakresu zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020. 

W związku ze zwiększeniem roli monitoringu rzeczowo-finansowego regionalnych 

programów operacyjnych w ramach systemu monitorowania i sprawozdawczości konieczna 

jest weryfikacja zapisów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej założonych wartości 

wskaźników rezultatu oraz wybranych do ram wykonania wskaźników produktu. W tym celu 

zachodzi potrzeba opracowania metodologii pomiaru przedmiotowych wskaźników 

a następnie oszacowanie ich wartości pośrednich (dla wskaźników produktu) oraz wartości 

docelowych (dla wskaźników produktu i rezultatu).  

Zapisy Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 

VIII Regionalne Kadry Gospodarki Opartej Na Wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020 

wskazują na konieczność formułowania kryteriów wyboru projektów w oparciu analizę 

potrzeb regionu w zakresie tworzenia „białych i zielonych miejsc pracy” oraz badania branż 

pod kątem kreowania miejsc pracy. W ramach Okresowego planu ewaluacji na rok 2015 

przewidziano również środki na to badanie. 

III. Działania ewaluacyjne planowane na 2015 r.  

1. Lista planowanych ewaluacji  
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Lp. 

Nazwa 

instytucji 

inicjującej 

ewaluację 

Nazwa badania 

Sposób realizacji 

(ewaluacja 

wewnętrzna / 

zewnętrzna) 

Termin 

realizacji 

Planowany 

koszt ewaluacji 

(w przypadku 

ewaluacji 

zewnętrznych) 

Opis zakresu badania 

1.  
IZ RPO 

WSL 

Analiza koncepcji systemu 

popytowego wsparcia MSP i 

pracowników w województwie 

śląskim w ramach RPO WSL 2014-

2020 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

I-II 

kwartał 

2015r. 

60 000,00 

Celem badania jest dokonanie diagnozy potrzeb 

szkoleniowych śląskich przedsiębiorców oraz  

określenie zasad systemu wsparcia poprawy 

kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych 

sektora MSP. Efektem badania będzie opracowanie 

propozycji rozwiązań dotyczących systemu wsparcia 

(m.in. sposobu zapewnienia jakości usług 

rozwojowych, sposobu dystrybucji środków 

finansowych, kryteriów wyboru projektów/ 

operatorów). W ramach badania zbadane zostanie 

również zainteresowania takim systemem wsparcia 

wśród przedsiębiorców oraz zdefiniowane zostaną 

branże wzrostowe o potencjale do generowania 

miejsc pracy z uwzględnieniem RIS i PRT. 

2.  

 

IZ RPO 

WSL 

Wpływ realizacji RPO WSL na lata 

2007-2013 na rozwój społeczno-

gospodarczy województwa śląskiego, 

z wykorzystaniem 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

 

II - III 

kwartał 

2015 r. 

90 000,00 

Celem głównym badania będzie określenie i ocena 

wpływu realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 na wybrane wskaźniki makroekonomiczne, za 
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makroekonomicznego modelu 

HERMIN 

 pomocą regionalnego modelu HERMIN. Ocenie 

zostanie poddany m.in. wpływ Programu na: zmianę 

PKB, liczbę utworzonych miejsc pracy netto, stopę 

bezrobocia, stopę oszczędności, aktywność 

zawodową oraz bilans handlowy. 

3.  
IZ RPO 

WSL 

Ocena ex ante zastosowania 

instrumentów finansowych w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 4c - 

wspieranie efektywności 

energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym  RPO WSL 2014-

2020 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

II-III 

kwartał 

2015 r. 

75 000,00 

Głównym celem badania jest ocena zasadności 

i zakresu zastosowania instrumentów finansowych 

w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, ze 

szczególnym uwzględnieniem głębokiej 

modernizacji energetycznej budynków 

wielorodzinnych, których właścicielem są 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

W ramach ewaluacji dokonana zostanie m.in. ocena 

niedoskonałości rynku, na którym mają być 

wdrażane instrumenty finansowe w ramach 

efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, ocena zasadności zastosowania 

w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020 instrumentów 

finansowych pod kątem ich trafności względem 

zidentyfikowanych zawodności rynku. 

4.  
IZ RPO 

WSL 

Analiza zapotrzebowania na „białe i 

zielone miejsca pracy” w 

województwie śląskim oraz 

wskazanie branż kreujących miejsca 

pracy w odniesieniu do wsparcia 

oferowanego w ramach RPO WSL na 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

III 

kwartał 

2015 r. 

35 000,00 

Celem badania jest określenie zakresu wsparcia 

dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc 

pracy” oraz określenie branż na rynku pracy 

koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020. 
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lata 2014-2020 

5.  
IZ RPO 

WSL 

Opracowanie metodologii i 

oszacowanie wartości wskaźników 

rezultatu i ram wykonania 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

III-IV 

kwartał 

2015r. 

 

70 000,00 

Celem badania jest opracowanie metodologii wraz 

z jej uzasadnieniem, oszacowanie wartości 

docelowych wskaźników rezultatu RPO WSL na lata 

2014-2020. W ramach badania zostanie również 

dokonane opracowanie metodologii wraz 

z uzasadnieniem i oszacowanie wartości pośrednich 

(dla roku 2018) oraz docelowych wskaźników 

produktu RPO WSL wybranych do ram wykonania 

Programu. 

6.  
IZ RPO 

WSL 

Mapa potrzeb infrastrukturalnych 

jednostek ochrony zdrowia na terenie 

województwa śląskiego 

Ewaluacja 

zewnętrzna 

III-IV 

kwartał 

2015r. 

100 000,00 

Celem badania jest opracowanie założeń do 

wdrażania i wyboru projektów z zakresu zdrowia 

w ramach RPO WSL 2014-2020 na podstawie  

dokonanej analizy sytuacji zdrowotnej 

w województwie śląskim. 
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2. Działania wspierające budowę potencjału ewaluacyjnego instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie RPO WSL  

  

Działając na rzecz zwiększania regionalnego potencjału ewaluacyjnego JE RPO WSL 

planuje: 

– Zamieszczać, na stronie internetowej IZ RPO WSL, informacje dotyczące działań JE 

RPO WSL, w tym m.in. ogłoszenia o zamówieniach na przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych, raporty z zakończonych badań oraz bieżące informacje na temat 

realizacji procesu ewaluacji RPO WSL,  

– Promować rozwój pracowników JE RPO WSL poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

i konferencjach, bieżących spotkaniach oraz tworzonych grupach tematycznych, 

dotyczących ewaluacji, organizowanych przez KJE oraz inne instytucje i podmioty 

zaangażowane w proces ewaluacji funduszy strukturalnych UE, 

– Organizować spotkania Grupy sterującej ds. ewaluacji, a także spotkania, na których 

prezentowane będą wyniki badań ewaluacyjnych, 

– Prezentować wyniki badań w trakcie posiedzeń Komitetu Monitorującego, 

– Monitorować wdrażanie rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, 

– Sporządzać roczną informację nt. ewaluacji. 

 


