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Rodzaje działań wynikających z Planu Ewaluacji RPO 
WK-P prowadzone w 2019 roku



Realizacja Planu Ewaluacji narastająco do końca 2019 r. 

wyszczególnienie
liczba przedsięwzięć 

ogółem
w roku 2019

Badania z Planu ewaluacji 8 5

Badania ad-hoc 3 -

Badania własne 2 -

Łącznie wszystkie badania 13 5

Prezentacje wyników badań 24 12

Spotkania GSE 9 2

Szkolenia dla GSE 8 1

Konferencje 2 1

Szkolenia dla beneficjentów 2 1



Informacja o finansowej realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020
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Zaplanowana alokacja na realizację zadań Planu 
Ewaluacji wraz z wykorzystaniem

wg stanu na 01.03.2020 r. 
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Wykorzystanie środków finansowych z Planu Ewaluacji 
w latach 2015-2019

W 2019 r. podpisano jeszcze 2 umowy (na badanie ekonomii 
społecznej i systemu realizacji) na łączną kwotę 

324 500 zł brutto – realizacja umów zakończy się w kwietniu br.

Wykorzystano 22,4% zaplanowanej alokacji  

*27% wliczając umowy na badania ekonomii 
społecznej i systemu realizacji



Badania ewaluacyjne zrealizowane w 2019 roku

1) Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania  -
badanie trwało od 3 lipca 2018 roku do 29 marca 2019 roku

2) Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście 
doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027 -
badanie trwało 12 marca do 16 września

3) Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie 
kujawsko-pomorskim - badanie trwało od 24 kwietnia do 5 listopada

4) Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług 
społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - badanie trwało 23 maja 
do 19 listopada

5) Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 
i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 -
badanie trwało od 3 lipca do 17 grudnia



Pozostałe działania Jednostki Ewaluacyjnej

Działania zrealizowane w 2019 roku:

• Szkolenie dla beneficjentów pt. Ewaluacja projektu. Jak to zrobić? – 27.03.2019

• IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna – 4-5.06.2019

• Szkolenie dla GSE „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację 
programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji” – 11.10.2019

• Wydruk publikacji pokonferencyjnej pt. Ewaluacja – perspektywa regionalna. 
Doświadczenia i inspiracje – grudzień 2019

Działania realizowane od początku 2020 roku:

• Przegląd i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020
-> zebrane uwagi; uchwała ZW z 11 marca br.; kolejny etap to wysyłka do 
akceptacji do KJE

• Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku 
przeprowadzonych ewaluacji – styczeń/luty 2020



Monitorowane rekomendacje w 2020 roku dotyczyły następujących badań:

1. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na 
lata 2014-2020” - >  10 rekomendacji z 66

2. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 
2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów 

ram i rezerwy wykonania -> 9 rekomendacji z 13

3. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 
2014-2020 -> 15 rekomendacji z 17

Łącznie spośród 96 rekomendacji 34 podlegały monitorowaniu.

Rekomendacje były skierowane do następujących adresatów:

➢Departament Funduszy Europejskich (w tym: Wydział Zarządzania  RPO, Wydział PIFE
oraz Biuro Obsługi Systemów Informatycznych), 

➢Departament Wdrażania RPO, 

➢Departament Kultury i Edukacji,

➢Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wyniki monitorowania wdrażania rekomendacji



Wdrożono 18 z 34 
rekomendacji

(7 częściowo i 11 w całości)

❑ Rekomendacje z badania kryteriów pomogły w ich doprecyzowaniu, doszczegółowieniu, a także zmodyfikowaniu
nazw. Ponadto wprowadzono do zał. nr 3 SZOOP zestawienie przyporządkowujące wersje kryteriów do
poszczególnych naborów oraz sporządzono bardziej równomiernie rozplanowany harmonogram ogłaszania
naborów wniosków o dofinansowanie na 2020 rok.

❑ Rekomendacje z badania mi-term pomogły w aktualizacji wartości wskaźników docelowych dla RPO WK-P 2014-
2020 podczas renegocjacji, a także przesunięciu środków na obszary, które wymagały większego wsparcia – np.
zwiększono alokację na usługi społeczne, obszar zdrowia oraz przesunięto środki z poddziałania 1.2.2 (wsparcie
prac B+R) na obszar związany z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych regionu.

❑ Dzięki rekomendacjom wdrożonym z badania dot. działań na rzecz edukacji m.in.:

✓ W ramach konkursów dla edukacji zawodowej zwiększono wartość punktową z 2 na 4 pkt. dla kryterium
premiującego wsparcie pracowni międzyszkolnych - Uchwała KM 74/2019 z 12 grudnia 2019 roku,

✓ W naborze na 2020 r. dla 10.2.3 wprowadzono kryterium premiujące: "Projekt dotyczy szkół lub placówek,
których uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w części praktycznej u pracodawcy "oraz

wprowadzono kryterium: "Projekt zakłada realizację staży dla nauczycieli".

Wyniki monitorowania wdrażania rekomendacji cd.

5 rekomendacji 
zostało 

odrzuconych

Do dalszego 

monitorowania 
pozostało 11 
rekomendacji



Badania ewaluacyjne zaplanowane na 2020 rok

1. Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej -> przyjęcie raportu końcowego 16 kwietnia br.,

2. Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 -> przyjęcie raportu
końcowego 22 kwietnia br.,

3. Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatu -> I - IV kwartał 2020 r.

4. Ocena wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podniesienie potencjału
rozwojowego w sferze B+R+I -> II - IV kwartał 2020 r.

5. Ocena wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w przedsiębiorstwach oraz
administracji publicznej -> II - IV kwartał 2020 r.

6. Ocena realizacji celów polityk horyzontalnych w RPO WK-P 2014-2020-> II - IV kwartał 2020 r.

7. Ocena systemu wskaźników RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych
wskaźników przyjętych w Programie -> III kwartał br. uruchomienie badania



Dziękuję za uwagę

Jolanta Rudnicka
Wydział Analiz i Ewaluacji 
Departament Funduszy Europejskich


