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1. Wprowadzenie  
 

Okresowy plan ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim na rok 2009 sporządzony został zgodnie  

z Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak równieŜ  

na podstawie Planu oceny PO KL 2007-2013. 

 

Celem dokumentu jest wskazanie działań w zakresie ewaluacji PO KL w województwie opolskim planowanych do realizacji w roku 2009,  

w tym planowanych: 

− badań ewaluacyjnych, 

− działań w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego wśród instytucji zaangaŜowanych w realizację Programu. 

 

Lista badań ewaluacyjnych planowanych do realizacji w roku 2009 została wypracowana przez Jednostkę Ewaluacyjną i uzgodniona  

z Grupą Sterującą Ewaluacją.  
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2. Lista planowanych badań ewaluacyjnych w 2009 roku w ramach PO KL w województwie opolskim 
 
 

Lp. 

Nazwa 
instytucji 
inicjuj ącej 
ewaluacj ę 

Nazwa badania 

Sposób realizacji 
(ewaluacja 

wewn ętrzna/ 
zewnętrzna) 

Termin 
realizacji 
(kwartały) 

Planowany koszt 
ewaluacji  

(środki finansowe 
brutto) 

Opis zakresu badania 

1 UMWO 

Ocena mo Ŝliwo ści osi ągni ęcia 
wskaźników zało Ŝonych w Planach 

Działań dla Priorytetów VI-IX  
PO KL na lata 2007-2008 w 

województwie opolskim 
 

ewaluacja zewnętrzna 
 

 IV kwartał 
2009 

 –  
II kwartał 

2010 

50 tys. zł 
 

Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. stopnia realizacji 
wskaźników w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania 
w naborach w latach 2007-2008, występujących barier, zagroŜeń, 
itd. Ocena obejmie zarówno beneficjentów konkursowych 
aplikujących o środki w ramach PO KL w konkursach pilotaŜowych 
i standardowych, jak i beneficjentów systemowych. Badanie 
powinno przynieść takŜe odpowiedzi na pytanie czy załoŜone 
wskaźniki dla województwa opolskiego na lata 2007-2013  
są moŜliwe do osiągnięcia.  

2 UMWO 

Identyfikacja i ocena podj ętych  
lub planowanych do podj ęcia  

lokalnych inicjatyw na terenach 
wiejskich w ramach PO KL  

w latach 2007-2013  
w województwie opolskim  

 

ewaluacja zewnętrzna 

IV kwartał 
2009 

 –  
II kwartał 

2010 

65 tys. zł  

Analiza i ocena potencjału instytucjonalnego i społecznego na 
terenach wiejskich województwa opolskiego, w kontekście 
zwiększenia stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie 
samoorganizacji oraz budowy lokalnych inicjatyw w obszarze 
zatrudnienia, integracji i edukacji w ramach działania 6.3, 7.3 i 9.5 
PO KL. Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. potrzeb grup 
docelowych (osób, instytucji, grup społecznych bezpośrednio 
korzystających z pomocy) oraz ich potrzeb. Badanie pozwoli takŜe 
na określenie moŜliwości aplikacji o środki finansowe Unii 
Europejskiej potencjalnych beneficjentów. Ocena dokonana 
zostanie m.in. w ujęciu przestrzennym. 

3 UMWO Badanie ad hoc ewaluacja zewnętrzna I - IV 40 tys. zł 

Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL 
w odpowiedzi na doraźną potrzebę: 
� Instytucji Zarządzającej,  
� Instytucji Pośredniczącej,  
� Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 
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3.   Planowane działania na rok 2009 w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego wśród instytucji zaangaŜowanych w realizację 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim 
 

Lp. Nazwa działania Termin realizacji w 2009 r. 

          Budowa systemu i koordynacja procesu ewal uacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

1. Opracowanie Rocznego raportu z realizacji procesu ewaluacji PO KL  
w województwie opolskim 

marzec 

2. Monitoring realizacji Okresowego planu ewaluacji PO KL w województwie opolskim na bieŜąco 

3. Organizacja spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją  na bieŜąco 

         Współpraca z podmiotami zewn ętrznymi uczestnicz ącymi w procesie ewaluacji  

5. Uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL (wsparcie IZ) wg harmonogramu spotkań oraz na bieŜąco  
w ramach cyfrowej platformy wymiany informacji 

         Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na t emat ewaluacji  

6. Organizacja konferencji ewaluacyjnej pn. Ewaluacja programów operacyjnych  
na poziomie regionalnym 

I kwartał 2009 roku 

7. Publikacja materiałów informacyjnych dot. badań ewaluacyjnych realizowanych  
w województwie opolskim i/lub materiałów dot. regionalnego procesu ewaluacji 

na bieŜąco 

8. Szkolenia dla pracowników Jednostki Ewaluacyjnej organizowane samodzielnie  
lub przez instytucje zewnętrzne 

wg harmonogramu szkoleń 

9. Rozwój i aktualizacja podstrony internetowej poświęconej ewaluacji na bieŜąco 

10. Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych na bieŜąco 

 


