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1. Wprowadzenie  

 

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 na rok 2009 sporządzony został  

w oparciu o zidentyfikowane tematy badań ewaluacyjnych oraz zgodnie z Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na 

lata 2007-2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak równieŜ na podstawie Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Celem dokumentu jest wskazanie działań w zakresie ewaluacji RPO WO 2007-2013 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. Lista ta skonsultowana została z Krajową Jednostką Oceny. 
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2. Lista planowanych badań ewaluacyjnych w 2009 roku w ramach RPO WO 2007-2013  
 

Lp. 

Nazwa 
instytucji 
inicjuj ącej 
ewaluacj ę 

Nazwa badania 

Sposób 
realizacji 

(ewaluacja 
wewn ętrzna/ 
zewnętrzna) 

Termin 
realizacji 
(kwartały) 

Planowany 
koszt ewaluacji  

(w przypadku 
ewaluacji 

zewnętrznych) 

Opis zakresu badania 

1 IZ RPO WO 
Ocena systemu wskaźników 

produktu i rezultatu RPO WO 
2007-2013 

ewaluacja 
zewnętrzna 

I-II 60 tys. zł 

Badanie obejmować będzie m.in. ocenę wskaźników kontekstowych, 
weryfikację wartości docelowych przyjętych dla wskaźników produktu 
i rezultatu RPO WO 2007-2013 oraz analizę zasadności przyjętego 
zestawienia wskaźników na poziomie projektu w celu realizacji 
załoŜonych celów programu. 

2 IZ RPO  WO 

Ocena zdolności i potrzeb 
pozyskiwania środków 

pomocowych UE przez jednostki 
samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego  

(w kontekście RPO WO 2007-2013) 

ewaluacja 
zewnętrzna 

II kwartał 
2009 r.  

-  
II kwartał 
2010 r. 

100 tys. zł 

Badanie przyczyni się do uzyskania pogłębionej wiedzy na temat 
zdolności pozyskiwania środków z funduszy UE oraz potrzeb  
w tym zakresie przez jst województwa opolskiego. Ocenie poddany 
zostanie m.in. potencjał zasobów ludzkich, zasoby finansowe, a takŜe 
skala i kierunki działań współfinansowanych ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej – EFRR. 

3 IZ RPO WO 
Ocena wdroŜenia polityk 

horyzontalnych w ramach RPO 
WO 2007-2013  

ewaluacja 
zewnętrzna 

II-IV 60 tys. zł 

Badanie dotyczyć będzie oceny wdroŜenia polityk horyzontalnych  
w szczególności: równości szans, oddziaływania na środowisko  
i społeczeństwa informacyjnego w zakresie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 

4 IZ RPO WO Badania ad hoc 
ewaluacja 

wewnętrzna / 
zewnętrzna 

I-IV 80 tys. zł 

Ewaluacje prowadzone w województwie opolskim w odpowiedzi na 
doraźną potrzebę: 

− Instytucji Zarządzającej,  
− Instytucji Pośredniczącej II stopnia,  
− Krajowej Jednostki Oceny. 
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3.  Planowane działania na rok 2009 w ramach budowy potencjału ewaluacyjnego wśród instytucji zaangaŜowanych  
     w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Lp.  Nazwa działania Termin realizacji w 2009 r.  

 Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji Regi onalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie go na lata 2007-2013  

1. Opracowanie Rocznego raportu z realizacji procesu ewaluacji RPO WO 2007-2013 marzec 

2. Monitoring realizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WO 2007-2013 na bieŜąco 

3. Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 na bieŜąco 

4. Organizacja spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją  na bieŜąco 

 Współpraca z podmiotami zewn ętrznymi uczestnicz ącymi w procesie ewaluacji  

5. Uczestnictwo w pracach Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO  wg harmonogramu spotkań 

6. Uczestnictwo w pracach Grup Sterujących powołanych przez KJO i IK RPO wg harmonogramu spotkań 

 Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewal uacji  

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

I kwartał 2009 roku 

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

na bieŜąco 

9. Szkolenia/warsztaty dla pracowników Jednostki Ewaluacyjnej organizowane samodzielnie lub przez instytucje zewnętrzne wg harmonogramu szkoleń 

10. Rozwój podstrony internetowej poświęconej ewaluacji na bieŜąco 

11. Organizacja spotkań/konferencji prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych na bieŜąco 

 


