PODSUMOWANIE PROPOZYCJI ZMIAN
W WYNIKU PRZEGLĄDU PLANU EWALUACJI POPW 2014-2020 W 2018 R.:
1. W wyniku corocznego przeglądu Planu ewaluacji POPW (w 4Q2018) zgłoszono 15 propozycji
zmian Planu (IP POPW, IZ RPO województwa podkarpackiego, lubelskiego, Urząd Miasta Olsztyn),
z czego IZ POPW wprowadziła 9.
2. Odrzucono 6 propozycji zmian Planu, z których:


3 dotyczyły badań będących obecnie w trakcie realizacji, które już nie podlegają zmianom
w Planie (2 propozycje do ewaluacji mid-term, 1 propozycja do Barometru innowacyjności)



1 jest już uwzględniona w Planie (uwzględnienie projektów komplementarnych do Strategii
ZIT w ewaluacji ex-post postępu rzeczowego poprzez ujęcie wniosków w odniesieniu do PI,
w tym PI 4e – działaniu 2.1. POW, w którym takie projekty są realizowane)



2 nie można było wprowadzić ze względu na obecnie niewystarczającą wiedzę odnośnie
szczegółowego ich zakresu (ewaluacja ex-ante PO 2020+, ujęcie regionalne w ewaluacji
równości szans POPW).

Szczegółowe odniesienie do propozycji zmian w załączniku 1.

PODSUMOWANIE ZAKRESU WPROWADZONYCH ZMIAN
W WYNIKU PRZEGLĄDU PLANU EWALUACJI POPW 2014-2020 W 2018 R.:
1. Na wniosek IP (CUPT i PARP) wprowadzono 2 nowe badania do Planu:
 Ewaluacja efektów wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura
Kolejowa POPW 2014-2020 - przygotowanie i pilotaż metodyki –> termin realizacji: 2019 r.
 Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym
i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego –> termin realizacji: 20192022 r.
2. W konsekwencji wprowadzenia nowych badań zaktualizowano kwoty planowane na badania
ewaluacyjne (z 3,5 mln zł na 4,08 mln zł).
3. Na wniosek IZ RPO Podkarpackiego przesunięto termin realizacji badania Ocena
komplementarności wsparcia infrastruktury kolejowej w ramach III osi priorytetowej
Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020 z projektami kolejowymi
realizowanymi z POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020, RPO 2007-2013 i 2014-2020 i Instrumentu „Łącząc
Europę” (CEF) w Polsce Wschodniej z 2019 r. na 2020 r., zakładając, że w 2020 r. środki na
infrastrukturę kolejową będą już prawdopodobnie zakontraktowane i będzie można
zweryfikować, czy zakładana komplementarność projektów kolejowych na terenie Polski
Wschodniej ma szansę zaistnieć, a ich efekty będą mogły się wzmacniać.
4. Na wniosek IZ RPO województwa podlaskiego w opisie ewaluacji ex-post: osi I, II i III oraz postępu
rzeczowego POPW wskazano, że w uzasadnionych przypadkach efekty mogą być prezentowane
nie tylko w ujęciu makroregionalnym, ale również wojewódzkim. Szczegółowe zakresy badań będą
konsultowane jeszcze w ramach GSE POPW.
5. Wprowadzono zmiany porządkowe (np. aktualna nazwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
aktualizacja wartości alokacji na (pod)działania POPW zgodnie z SZOOP POPW z dnia 20.12.2018
r.; informacja o postępach we wdrażaniu Planu będzie zawarta w sprawozdaniach przedkładanych
w 2017, 2019 i sprawozdaniu końcowym).
.

ZAŁĄCZNIK 1. PRZEGLĄD PLANU EWALUACJI POPW 2014-2020 (2018) - PROPOZYCJE AKTUALIZACJI
Lp.

1.

2.

Podmiot zgłaszający uwagę

Propozycja aktualizacji Planu ewaluacji

Stanowisko IZ POPW

IP POPW (CUPT)

Propozycja wprowadzenia nowego badania: "Ewaluacja efektów
wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura
Kolejowa POPW 2014-2020 - przygotowanie i pilotaż metodyki". Celem
badania jest opracowanie kompleksowych założeń systemu, który będzie
PROPOZYCJA WPROWADZONA
służył pomiarowi i ocenie ex-post efektów wsparcia w ramach III osi
POPW na poprawę dostępności transportowej na obszarze Polski
Wschodniej, w tym wpływu na redukcję barier rozwoju Makroregionu
oraz przetestowanie założeń metodologicznych.

IP POPW (PARP)

Propozycja wprowadzenia nowego badania: "Analiza efektów wybranych
działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za
pomocą modelu makroekonomicznego".
Analiza umożliwi bieżącą ocenę wpływu działań POIR i POPW
realizowanych przez PARP na polską gospodarkę, w szczególności
oszacowanie wielkości następujących efektów:
a) Bezpośrednich i Pośrednich –oznaczających wzrostu
produkcji/świadczenia usług przez firmy-beneficjentów (bezpośredni) i
związanych z tym korzyści dla podmiotów niepoddanych interwencji a
wchodzących w skład łańcucha dostaw (pośredni).
b) Indukowanego – wynikającego ze wzrostu popytu na wyroby/usługi
wszystkich branż wskutek wzrostu wynagrodzeń dla pracowników
przedsiębiorstw będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami
Programu.
c) Fiskalnego (zmian w dochodach sektora finansów publicznych) –
wynikających ze zmian wartości danin publicznych wskutek zwiększonej
aktywności lub efektywności gospodarczej w wyniku Programu.
Zaplanowane analizy powinny umożliwić oszacowanie łącznego zwrotu z
inwestycji, dokonanych w ramach Programów (w tym wartości dodanej
wytworzonej dzięki PO IR i POPW na poziomie makroekonomicznym i

PROPOZYCJA WPROWADZONA
Szczegółowy zakres badania przygotowany
przez IP został skonsultowany z GSE POPW i
nie zgłoszono do niego uwag.

sektorowym).

3.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

4.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

5.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

6.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

PROPOZYCJA ODRZUCONA
POPW ma charakter makroregionalny, więc o
ile będzie zasadne w kontekście celu badania
Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja wdrażania
uwaga o zróżnicowaniach regionalnych może
zasad równości szans w ramach POPW 2014-2020" w ujęciu regionalnym. zostać wprowadzona na etapie uzgadniania
szczegółowego zakresu badania z GSE POPW.
Obecnie trudno stwierdzić, czy taka potrzeba
będzie uzasadniona i możliwa do realizacji.
PROPOZYCJA ODRZUCONA
Aktualizacja Planu nie dotyczy badań już
Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja mid-term
zrealizowanych lub będących w trakcie
postępu rzeczowego i systemu realizacji POPW 2014-2020 dla potrzeb
realizacji (jak ewaluacja mid-term) i w tym
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy
zakresie Plan nie będzie zmieniony.
wykonania" w ujęciu regionalnym.
Szczegółowy zakres badania podlegał
konsultacjom w ramach GSE POPW i
wówczas nie zgłaszano takiej potrzeby.
PROPOZYCJA CZĘŚCIOWO WPROWADZONA
POPW ma charakter makroregionalny, więc o
ile będzie zasadne w kontekście celu badania
uwaga dotycząca ujęcia regionalnego może
Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja efektów
zostać wprowadzona na etapie uzgadniania
wsparcia w ramach I osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
szczegółowego zakresu badania z GSE POPW.
w POPW 2014-2020" w ujęciu regionalnym.
Do Planu wprowadzono zapis: "W
uzasadnionych przypadkach efekty mogą być
prezentowane nie tylko w ujęciu
makroregionalny, ale również wojewódzkim".
PROPOZYCJA CZĘŚCIOWO WPROWADZONA
POPW ma charakter makroregionalny, więc o
Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja efektów
ile będzie zasadne w kontekście celu badania
wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura
uwaga dotycząca ujęcia regionalnego może
Transportowa w POPW 2014-2020" w ujęciu regionalnym.
zostać wprowadzona na etapie uzgadniania
szczegółowego zakresu badania z GSE POPW.
Do Planu wprowadzono zapis: "W

uzasadnionych przypadkach efekty mogą być
prezentowane nie tylko w ujęciu
makroregionalny, ale również wojewódzkim".

7.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja efektów
wsparcia w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura
Kolejowa w POPW 2014-2020" w ujęciu regionalnym.

8.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Proponuje się przedstawienie wyników badania "Ewaluacja ex-post
postępu rzeczowego i rezultatów POPW 2014-2020" w ujęciu
regionalnym.

9.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Proponuje się przedstawienie wyników badania "Barometr
innowacyjności Polski Wschodniej - ewaluacja on-going osi
I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW 2014-2020 - REALIZACJA" w
ujęciu regionalnym.

PROPOZYCJA CZĘŚCIOWO WPROWADZONA
POPW ma charakter makroregionalny, więc o
ile będzie zasadne w kontekście celu badania
uwaga dotycząca ujęcia regionalnego może
zostać wprowadzona na etapie uzgadniania
szczegółowego zakresu badania z GSE POPW.
Do Planu wprowadzono zapis: "W
uzasadnionych przypadkach efekty mogą być
prezentowane nie tylko w ujęciu
makroregionalny, ale również wojewódzkim".
PROPOZYCJA CZĘŚCIOWO WPROWADZONA
POPW ma charakter makroregionalny, więc o
ile będzie zasadne w kontekście celu badania
uwaga dotycząca ujęcia regionalnego może
zostać wprowadzona na etapie uzgadniania
szczegółowego zakresu badania z GSE POPW.
Do Planu wprowadzono zapis: "W
uzasadnionych przypadkach efekty mogą być
prezentowane nie tylko w ujęciu
makroregionalny, ale również wojewódzkim".
PROPOZYCJA ODRZUCONA
Aktualizacja Planu nie dotyczy badań już
zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji (jak Barometr innowacyjności REALIZACJA) i w tym zakresie Plan nie będzie
zmieniony.
Natomiast pierwszy raport roczny z realizacji
badania zostanie przekazany do GSE POPW,
która będzie mogła uszczegółowić na jego
podstawie potrzeby w zakresie ujęcia
regionalnego i o ile będzie to możliwe
metodologicznie, wyniki zostaną uzupełnione

w tym zakresie.

10.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Proponuje się w badaniu "Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i
systemu realizacji POPW 2014-2020 dla potrzeb przeglądu
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania"
wyodrębnić informacje dotyczące projektów pozakonkursowych
komplementarnych do Strategii ZIT.

11.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Proponuje się w badaniu "Ewaluacja ex-post postępu rzeczowego i
rezultatów POPW 2014-2020" wyodrębnić informacje dotyczące
projektów pozakonkursowych komplementarnych do Strategii ZIT.

PROPOZYCJA ODRZUCONA
Aktualizacja Planu nie dotyczy badań już
zrealizowanych lub będących w trakcie
realizacji (jak ewaluacja mid-term) i w tym
zakresie Plan nie będzie zmieniony.
Wydaje się jednak, że konsultowany z GSE
POPW i obecnie realizowany zakres badania
spełnia tą potrzebę informacyjną, ponieważ
uwzględnia wskaźniki na poziomie PI w
POPW, w tym również PI 4e (działanie 2.1
POPW), w ramach którego realizowane są
projekty pozakonkursowe komplementarne
do Strategii ZIT.
PROPOZYCJA ODRZUCONA
Informacje dotyczące efektów projektów
pozakonkursowych komplementarnych do
Startegii ZIT (czyli realizowanych w ramach
działania 2.1. POPW - PI 4e) będą
uwzględnione w ramach badania "Ewaluacja
mid-term postępu rzeczowego i systemu
realizacji POPW 2014-2020 dla potrzeb
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji
zapisów ram i rezerwy wykonania".
Odpowiednie zapisy są już zawarte w Planie
("informacje na temat realizacji Programu w
podziale na działania, priorytety
inwestycyjne...").

12.

Urząd Miasta Olsztyna

Szczegółowe uwzględnienie efektów wsparcia i realizacji celów
aktualnego Planu oraz ewaluacji ex-ante dla przyszłej perspektywy
finansowej.

PROPOZYCJA ODRZUCONA
Zakres przyszłego wsparcia dla Polski
Wschodniej nie jest jeszcze znany, a zatem
teraz nie można wprowadzić do Planu
zakresu ewaluacji ex-ante Programu na
przyszłą perspektywę. W obecnie
realizowanych badaniach i badaniach, które
planowane są do realizacji zapewne pojawią
się jednak rekomendacje do wdrożenia w
kolejnej perspektywie.

13.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

W całym dokumencie używana jest nazwa Ministerstwo Rozwoju,
dlatego sugerujemy rozważyć uaktualnienie nazwy na Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju.

PROPOZYCJA WPROWADZONA

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

W ramach opisu działań służących wzmacnianiu potencjału
ewaluacyjnego w ramach POPW wskazuje się, że „W sprawozdaniach za
2017 r. i 2019 r. zostanie umieszczona kompleksowa informacja
dotycząca postępów w realizacji Planu, wykorzystania wyników ewaluacji
oraz zaangażowania partnerów we wdrażanie, monitorowanie i
ewaluację POPW”. Zgodnie z przedstawionym zakresem sprawozdania
zapewne nie chodzi o sprawozdania za 2017 i 2019 rok, ale sprawozdania
przedkładane w tych latach (a więc za 2016 i 2018 r.)

PROPOZYCJA WPROWADZONA
Zmieniony zapis w Planie brzmi: " W
sprawozdaniach przedkładanych w 2017 r., i
2019 r. oraz sprawozdaniu końcowym
zostanie umieszczona kompleksowa
informacja dotycząca postępów w realizacji
Planu, wykorzystania wyników ewaluacji oraz
zaangażowania partnerów we wdrażanie,
monitorowanie i ewaluację POPW".

14.

15.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

PROPOZYCJA WPROWADZONA
W Planie w uzasadnieniu badania wskazano
W odniesieniu do badania pn. Ocena komplementarności wsparcia
jako przesłankę jego realizacji, że w 2019 r.
infrastruktury kolejowej w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna
środki POPW, POIŚ i 5 RPO na infrastrukturę
Infrastruktura Kolejowa POPW 2014-2020 z projektami kolejowymi
kolejową będą już prawdopodobnie
realizowanymi z POIiŚ 2007-2013 i 2014-2020, RPO 2007-2013 i 2014zakontraktowane i można będzie
2020 i Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w Polsce Wschodniej
zweryfikować, czy zakładana
planowany termin (II-III kw. 2019 r.) wydaje się być za wczesny.
komplementarność projektów kolejowych na
Dotychczas w ramach RPO WP 2014-2020 podpisano 3 umowy na
terenie Polski Wschodniej ma szansę
dofinansowanie (w tym 2 dot. rewitalizacji linii kolejowych oraz 1 dot.
zaistnieć, a ich efekty będą mogły się
modernizacji taboru kolejowego) o wartości 456 937 006,06 PLN (w tym
wzmacniać. Okazuje się, że w 2019 r. nie
wkład UE wynosi 308 628 704,50 PLN), podczas gdy alokacja
będą jeszcze zakontraktowane środki w
przeznaczona na działanie 5.3. Infrastruktura kolejowa wynosi 134 230
ramach RPO i POIŚ na infrastrukturę
569 EUR. W ramach RPO WP 2014-2020 jednym z problemów
kolejową w Polsce Wschodniej. W związku z
wdrożeniowych jest brak odpowiednio przygotowanych projektów z
tym zasadne jest przesunięcie realizacji
zakresu infrastruktury linii kolejowych z powodu braku dokumentów
badania o rok (na 2020 r.). Wówczas będzie
niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie (m.in.
można z większym prawdopodobieństwem
dokumentacji technicznej, decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych). W
określić możliwość realizacji projektów
ramach podjętych dotychczas środków zaradczych w dniu 15 listopada
dotychczas niezakontraktowanych i zbadać
br. ogłoszono nabór na projekty dotyczące wyłącznie przygotowania
możliwość wystąpienia komplementarności
dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych dotyczących
między nimi. Zapis Planu zmieniono na: "W
infrastruktury kolejowej. Powyższe, powoduje opóźnienia w kontraktacji
2020 r., kiedy środki POPW, POIŚ i 5 RPO na
środków przeznaczonych na infrastrukturę kolejową.
infrastrukturę kolejową będą już
prawdopodobnie zakontraktowane (...)".

