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1. Wstęp 

W związku z nowymi wymaganiami Komisji Europejskiej (KE) w zakresie wykazywania rezultatów interwencji, w 

porównaniu do poprzednich okresów programowania 2004-2006 i 2007-2013 wzrasta nacisk na ocenę (=ewaluację1) 

działań dofinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.2 Plan ewaluacji3 Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska składa się w głównej mierze ze szczegółowego harmonogramu działań 

ewaluacyjnych, które będą realizowane w trakcie realizacji Programu.   

Poszczególne części Planu poświęcone są następującym zagadnieniom: W rozdziale drugim zebrano 

najważniejsze punkty wyjścia i przesłanki dla działań ewaluacyjnych, które wynikają z ustawodawstwa europejskiego i 

czeskiego lub polskiego oraz wewnątrzkrajowych wytycznych metodologicznych. Rozdział ten poświęcony jest również 

wyjaśnieniu ról poszczególnych uczestników ewaluacji oraz opisowi mechanizmów, zgodnie z którymi wykorzystywane 

są produkty procesu oceny. W rozdziale trzecim podano przykładowe zestawienie poszczególnych działań 

ewaluacyjnych. Rozdział czwarty zawiera podsumowanie zasobów finansowych i ludzkich, dostępnych przy realizacji 

PE. W końcowej części dokumentu znajdują się załączniki. Treść i struktura planu ewaluacji może się zmieniać w 

zależności od zmiennych potrzeb Programu, zazwyczaj raz w roku, w momencie zbiorowej aktualizacji dokumentów.  

Rolą procesu oceny, opisanego w niniejszym planie ewaluacji, jest zapewnienie reakcji na realizowane interwencje. 

Ich celem jest dostarczenie materiałów i konkretnych zaleceń w odniesieniu do poprawy jakości i efektywności 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, tak aby przeprowadzone interwencje faktycznie realizowały 

ustalone cele tematyczne i szczegółowe, zaś wdrażanie interwencji na obszarze programowania przebiegało jak 

najpłynniej.  

 

 

  

                                                           
1 Oba pojęcia – oceny i ewaluacji – są w niniejszym dokumencie stosowane zamiennie. 
2 Dalej jako EFSI lub fundusze ESI. 
3 Dalej jako PE. 
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2. Ogólne zasady przeprowadzania ewaluacji 

2.1 Ramy prawne i metodologiczne 

Obowiązek sporządzenia planu ewaluacji wynika z art. 54 i 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego4. Wymagania odnośnie treści 

planu ewaluacji, wraz z planowanymi działaniami, są dalej szczegółowo omawiane w uzupełniających instrukcjach 

metodycznych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej (DG), które są następujące:  

 Guidance Document on Evaluation Plans5, 

 Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion 

Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation6. 

W oparciu o wytyczne metodologiczne KE, Instytucja Krajowa do spraw Koordynacji Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego RCz (IKK-MRR) opracowała Wytyczne metodologiczne ewaluacji w okresie programowania 2014–2020, 

które zostały zatwierdzone przez rząd Republiki Czeskiej, na mocy uchwały nr  597 z dnia 9 sierpnia 2013, co uczyniło 

je zobowiązującymi dla Programu.7 

2.2 Przygotowanie i aktualizacja planu ewaluacji 

Pierwszym krokiem procesu ewaluacji jest zestawienie stwierdzonych lub zakładanych potrzeb ewaluacyjnych w 

postaci planu ewaluacji Programu. Tworzenie PE Programu jest częścią programowania, zaś jego realizacja stanowi 

nieodłączny element wdrażania interwencji. Pierwsza propozycja PE Programu została opracowana w zwięzłej postaci 

już w trakcie przygotowania Programu na okres 2014-2020, w ramach oceny ex-ante. Jego przygotowaniem, wraz z 

wprowadzaniem aktualizacji, zajmuje się koordynator do spraw ewaluacji IZ, we współpracy z Grupą Roboczą do spraw 

Ewaluacji Instytucji Zarządzającej (GRE IZ).  

Plan ewaluacji i jego aktualizacje zatwierdzane są przez komitet monitorujący (KM) Programu. Zgodnie z 

rozporządzeniem ogólnym (art. 116), pierwsza wersja planu ewaluacyjnego została zatwierdzona przez komitet 

monitorujący w dniu 4.12.2015.  

                                                           
4 Dalej również jako rozporządzenie ogólne. 
5Dostępne: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf.   
6Dostępne: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf.   
7 Dostępne: http://www.s-f.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Metodicke-pokyny/Metodika-evaluaci.   

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
http://www.s-f.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Metodicke-pokyny/Metodika-evaluaci
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Plan ewaluacji Programu opracowywany jest zgodnie z PE innych programów i PE UP, tak aby tam, gdzie jest 

to konieczne, zapewnić rzeczową i czasową ciągłość ewaluacji w obszarach, które mają charakter przekrojowy, ich 

ewaluacja musi zatem przebiegać w sposób skoordynowany.  

2.3 Role podmiotów w procesie ewaluacji 

Główne role w procesie ewaluacji pełnią: Koordynator Ewaluacji, Grupa Robocza do spraw Ewaluacji IZ, Grupa 

Kontrolna i Komitet Monitorujący. W proces ewaluacji mogą uczestniczyć również inne podmioty, na przykład 

Instytucja Krajowa ds. Koordynacji MRR, Komisja Europejska lub ogół społeczeństwa, zarówno specjaliści, jak i laicy.  

Koordynator ewaluacji 

Propozycję planu ewaluacyjnego, wraz z jego aktualizacjami, składa przed Komitetem Monitorującym koordynator 

ewaluacji IZ (chodzi de facto o jednostkę ewaluacyjną IZ, zgodnie z Wytycznymi metodologicznymi ewaluacji 2014-

2020 wydanymi przez Instytucję Krajowej ds. Ewaluacji, rozdział 8.2.). Koordynator nie bierze udziału we wdrażaniu 

Programu, co stanowi gwarancję niezależności jego funkcji, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego, art. 54, 

ust. 3. Działalność koordynatora ewaluacji polega na: 

 organizowaniu i zarządzaniu grupami roboczymi ds. ewaluacji programów, tzw. GRE IZ (Grupa Robocza ds. 

Ewaluacji); 

 sporządzaniu propozycji, realizacji, aktualizacji i oceny wdrażania planu ewaluacyjnego (w związku z PE Umowy 

partnerstwa RCz, opublikowanym przez JE IKK RCz); 

 zapewnieniu współpracy przy opracowaniu ewaluacji zbiorczej i wszystkich głównych / obowiązkowych 

ewaluacji (ex-ante, bieżących,); 

 udostępnianiu źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji oraz wykorzystaniu danych i 

informacji z systemu monitorującego (zgodnie ze specyfikacją dla konkretnej ewaluacji realizowanej przez JE 

IKK RCz); 

 aktywnej obustronnej współpracy z osobami oceniającymi i pracownikami ewaluacji na poziomie krajowym 

(JE IKK RCz), na różnych szczeblach wdrażania Programu (np. w przypadku związków synergicznych 

realizowanych we wszystkich programach) i na różnych szczeblach wdrażania europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w RCz;  

 zapoznawaniu członków GRE IZ z wynikami zrealizowanych działań ewaluacyjnych programu; 

 koordynacja realizacji zaleceń wynikających z ewaluacji, co do których GRE IZ wyraziła zgodę 

 przyczynianiu się do tworzenia zasobów niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji (np. za pośrednictwem 

publicznej prezentacji produktów ewaluacji i zastosowanych metod); 

 generowaniu i gromadzeniu danych oraz wyników zakończonych procesów ewaluacji w systemie 

monitorującym, w regularnych odstępach czasu określonych przez niniejszą instrukcję; 
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 publikowaniu produktów działań ewaluacyjnych zgodnie z art. 54 rozporządzenia ogólnego; 

 sporządzeniu sprawozdania zawierającego podsumowanie realizacji planów zaleceń wynikających z ewaluacji 

przeprowadzonych w trakcie okresu programowania oraz ocenie realizacji planu ewaluacji, w tym 

sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu ewaluacji Programu; 

 sporządzeniu sprawozdania zbiorczego obejmującego najważniejsze wnioski z działań ewaluacyjnych, zgodnie 

z art. 114(2) rozporządzenia ogólnego, tzw. Podsumowanie wyników ewaluacji Programu; 

 informowaniu członków JE IKK RCz i członków KM o realizacji planu ewaluacji oraz realizacji planu zaleceń 

wynikających z ewaluacji; 

 udostępnianiu wyników ewaluacji w celu ich opublikowania na stronie internetowej Instytucji Krajowej do 

spraw Ewaluacji RCz. 

Grupa robocza 

Grupa Robocza do spraw Ewaluacji Instytucji Zarządzającej (GRE IZ) spotyka się co najmniej dwa razy w roku. Składa 

się ona z koordynatora ewaluacji IZ, z metodyków Instytucji Zarządzającej i Instytucji Krajowej, odpowiedzialnych za 

regulację zasad działania Programu, z przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu (WS) odpowiedzialnego za wdrażanie 

Programu, a także przedstawiciela JE IKK RCz, w związku z koniecznością zapewnienia spójności z realizacją czeskiej 

Umowy Partnerstwa (UP).  Grupa robocza omawia: 

 Plan Ewaluacji danego programu i jego aktualizacje; 

 postępy przygotowań i realizacji poszczególnych działań ewaluacyjnych; 

 produkty działań ewaluacyjnych danego programu i ewentualne postępy we wdrażaniu zaleceń z ewaluacji; 

Grupa kontrolna 

Tam, gdzie jest to wskazane, specjalistyczna grupa kontrolna pełni zadanie specjalistycznego nadzoru nad realizacją 

projektu ewaluacji, przyczyniając się do transparentności i niezależności oceny. O jej założeniu dla poszczególnych 

procesów ewaluacji decyduje GRE IZ, w zależności od zakresu tematycznego ewaluacji. Członków Grupy Kontrolnej 

wybiera IZ, w porozumieniu z JE IKK RCz, tak aby reprezentowali oni różne stanowiska światopoglądowe. W zależności 

od ukierunkowania i zakresu projektu ewaluacyjnego, specjalistyczna grupa kontrolna składa się z: 

 przedstawiciela JE IKK RCz; 

 przedstawicieli instytucji zarządzających danych programów;  

 przedstawicieli innych podmiotów biorących udział we wdrażaniu, zgodnie z zakresem tematycznym projektu 

ewaluacyjnego (np. Euroregiony, województwa); 

 ewentualnie niezależnego specjalisty w zakresie danej problematyki; 

 (według dostępnych możliwości) przedstawicieli realnych / potencjalnych beneficjentów i innych podmiotów 

zainteresowanych (np. NGO). 

Specjalistyczna grupa kontrolna realizuje następujące działania, z uwzględnieniem ukierunkowania i zakresu ewaluacji: 
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 w przypadku zlecenia ewaluacji osobie oceniającej z zewnątrz, wprowadza uwagi i komentarze do 

dokumentacji przetargowej zlecenia; 

 wyznacza członków komisji oceniającej postępowanie przetargowe; 

 w trakcie realizacji oceny monitoruje przestrzeganie metodologii; 

 na bieżąco komentuje działalność podmiotu realizującego ocenę; 

 nadzoruje działalność realizatora oceny z punktu widzenia fachowości i niezależności; 

 zapewnia możliwość zaproszenia partnerów, których dotyczy interwencja, do współpracy w ocenie wdrażania;  

 następnie wydaje zalecenie wykorzystania wyników realizacji projektów, wraz ze sporządzaniem 

sprawozdania z realizacji planu zaleceń wynikających z ewaluacji.  

Członkostwo w grupie kontrolnej jest dobrowolne i nie wynika z niego prawo do wynagrodzenia  

Komitet Monitorujący 

Na mocy art. 56, ust. 3 rozporządzenia ogólnego Komitetowi Monitorującemu przyznany został obowiązek analizy 

wszystkich ewaluacji oraz ich przesłania do Komisji Europejskiej. Ponadto KM, zgodnie z art. 110, ust. 2 rozporządzenia 

ogólnego, weryfikuje i akceptuje plan ewaluacji Programu oraz ewentualnie zmiany tego planu. Wreszcie, zgodnie z 

art.  110, ust. 1 rozporządzenia ogólnego, kontroluje on postęp realizacji planu oceny i środków zatwierdzonych po 

przyjęciu wniosków z oceny. W związku z tym IZ składa corocznie przed swoim KM sprawozdanie z realizacji planu 

ewaluacji, na które składa się również zestawienie sposobów wykorzystania zaleceń wynikających z ewaluacji. 

2.4. Współpraca w zakresie ewaluacji 

W trakcie procesu ewaluacji odbywać się będzie również współpraca z innymi podmiotami, przede wszystkim w 

związku z obu-/wielostronną koordynacją. Zgodność działań ewaluacyjnych Programu z PE UP zapewni JE IKK RCz, 

którego przedstawiciel weźmie udział we wszystkich spotkaniach GRE IZ. Do udzielania informacji i popularyzacji 

dobrych praktyk służy platforma Grupy Roboczej ds. Ewaluacji IKK (GRE IKK), w której spotykają się przedstawiciele 

wszystkich programów operacyjnych w ramach czeskiej Umowy Partnerstwa. Bliska współpraca programu czesko-

polskiego w kontekście ewaluacji nawiązana zostanie również z najbliższym pod względem tematycznym 

Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w którego Grupie Roboczej do spraw Ewaluacji 

(GWE ZPORR) bierze udział koordynator ewaluacji POWT, posiadający status obserwatora, wówczas, gdy jest to 

efektywne w kontekście danego tematu.   

2.5. Wykorzystanie produktów ewaluacji 

Wnioski wyciągnięte z działań ewaluacyjnych, wraz z zaleceniami, ocenione zostaną przez IZ, która po naradzeniu się 

z GRE zaproponuje ewentualne korekty działania Programu w przypadku tych wniosków i zaleceń, które uzna za 

słuszne. W takim wypadku IZ przygotowuje zestawienie realizacji zaleceń wynikających z ewaluacji (dalej jako RZE), 
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w którym zdefiniowane są poszczególne zadania i oczekiwane terminy ich realizacji, w tym definicje konkretnych 

sponsorów.  

Zgodnie z art. 110, ust. 1 rozporządzenia ogólnego IZ raz w roku prezentuje przed KM sprawozdanie z realizacji planu 

ewaluacji, na który składa się również lista RZE za poprzedni okres. KM informuje o wynikach oceny Komisję 

Europejską, której przedstawiciel jest również członkiem KM, dzięki czemu bierze on udział w zatwierdzaniu planu 

ewaluacji i jego aktualizacji. Produkty oceny wraz z RZE, zgodne z art. 54, ust. 4 rozporządzenia ogólnego, są publicznie 

dostępne na stronie internetowej Programu.  

2.6. Rozpoznania wynikające z ewaluacji w poprzednim okresie 

W grudniu 2012 IZ, w nawiązaniu do inicjatywy wynikającej z programu INETRACT II oraz we współpracy ze wspólnym 

sekretariatem i ekspertem zewnętrznym zrealizowała następującą analizę pod tytułem: Analiza Programu Republika 

Czeska – Polska 2007-2013, odzwierciedlenie dotychczasowego okresu i punkt wyjścia dla okresu kolejnego. W 

dokumencie zastosowano desk research danych dostępnych w systemie monitorującym, zaś w celu ich interpretacji 

zastosowano analizę SWOT. Z analizy wynikają następujące zalecenia na okres 2014-2020:   

 Koncentracja treści Programu oraz nacisk na osiąganie celów i wykazywanie rezultatów (zrealizowano, wynika 

to z rozporządzenia 1303/2013)  

 Aktywne ukierunkowanie Programu przy jego realizacji i zarządzaniu nim (zrealizowano poprzez nabory w 

turach i projekty flagowe) 

 Lepsze odzwierciedlenie sytuacji społeczno-ekonomicznej (zrealizowano, weryfikację potrzeb rozwojowych 

Programu  planujemy przeprowadzić dwukrotnie w ramach okresu programowania) 

 Osiąganie rezultatów i ich pomiar za pomocą wskaźników (zrealizowano, wynika to z rozporządzenia 

1303/2013) 

 Współpraca transgraniczna i wpływ transgraniczny projektu (zrealizowano, przedmiot oceny projektów)  

 Specyficzna ocena projektów w różnych dziedzinach dofinansowania (zrealizowano, część ekspertów 

oceniających jest specjalistami w dziedzinie problematyki danej osi priorytetowej, część zaś specjalistami od 

problematyki danego terytorium)  

 

W październiku 2014 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy z ze stowarzyszeniem Asociace 

pro mezinárodní otázky opracował analizę na temat: Współpraca samorządów na pograniczu polsko-czeskim z 

wykorzystaniem rozmów z przedstawicielami euroregionów Beskidy, Śląsk Cieszyński, Pradziad, Glacensis, Silesia, Nysa 

oraz urzędów marszałkowskich województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Z analizy tej wynikają następujące 

zalecenia: 

 wprowadzenie warunku planowania wspólnego budżetu, który zapewniłby ściślejszą kooperację partnerów 

projektowych (zrealizowano) 
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 wprowadzenie systemu zaliczek w projektach, tak aby zwiększyć zaangażowanie organizacji pozarządowych w 

Programach transgranicznych (nie zrealizowano) 

 zwiększenie dostępności transgranicznej i krajowej poprzez inwestycje w transport kolejowy i drogowy 

(zrealizowano częściowo, w zakresie udostępniania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) 

 wprowadzenie wsparcia nauczania języka czeskiego i polskiego w szkołach na pograniczu (zrealizowano) 

 wzmocnienie działań promocyjnych Programu; szczególnie inwestycjom w infrastrukturę transgraniczną 

towarzyszyć powinny działania promocyjne po obu stronach granicy (realizowane na bieżąco) 

 stworzenie strategii rozwoju i promocji regionu jako atrakcji turystycznej po obu stronach granicy (nie 

zrealizowano) 
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3.  Zasoby ludzkie i finansowe 

Działania planu ewaluacji Programu RCz – PL są finansowane ze środków osi priorytetowej 5 (projekt 

CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000027). W aktualnym okresie programowania na ewaluację przeznaczono w sumie 

500 000 €.  

Ewaluacje będą realizowane w trybie wewnętrznym (tzn. z wykorzystaniem zasobów własnych IZ), jak i zewnętrznym 

lub mieszanym. Ewaluacje w trybie zewnętrznym lub mieszanym zapewnione zostaną dzięki planowanej umowie 

ramowej, która zawarta zostanie w trybie konkursowym dla poszczególnych ewaluacji, zgodnie z obowiązującym 

prawem czeskim dotyczącym zamówień publicznych.  

W poniższej tabeli zestawiono oszacowanie kosztów realizacji działań ewaluacyjnych opisanych w rozdziale 3. 

Podobnie jak w przypadku planu działań ewaluacyjnych, również poniższa tabela stanowi wyłącznie orientacyjne 

oszacowanie zakładanych kosztów. Szacunki te będą stopniowo precyzowane w ramach poszczególnych aktualizacji 

planu ewaluacyjnego. 

Tab. nr 1: Orientacyjna propozycja budżetu ewaluacji 

Rok Zakładane koszty w EUR bez  VAT 

20138 32 486 €  

2016 0 € 

2017 59 208 € 

2018 22 564 € 

2019 60 477  € 

2020 94 615 € 

2024 82 645 € 

Rezerwa na potrzeby ewaluacji ad-hoc 86 634  € 

W sumie za okres 2016 – 2024  395 039 € 

  

 VAT 21% 

W sumie za okres 2016 – 2024 (s VAT) 477 997, 19 € 

 

Działania ewaluacyjne od strony osobowej gwarantować jest jeden pracownik Departamentu Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz (zob. również koordynator ewaluacji w rozdziale 2.3.). Jest to 

stanowisko obejmujące jeden pełen etat.   

Koordynator ewaluacji we wrześniu 2015 roku wziął udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania scenariuszy 

alternatywnych ewaluacji wpływu (lektor: Joost de Laat, Bank Światowy), w październiku 2015 roku w warsztatach z 

zastosowania teorii ukierunkowanych ewaluacji wpływu (lektor: Benedict Wauters, Universiteit Antwerpen), zaś w 

                                                           
8 Ewaluacje w roku 2013 były płacone ze środków poprzedniego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 



Plan Ewaluacji Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska   Wersja 2020.05 

                      

 

Strona 12 z 33   
 

listopadzie 2016 roku w warsztatach zastosowania grup fokusowych (lektor: Janet Mancini Billson, George Washington 

University). Koordynator oraz pozostali członkowie GRE IZ będą nadal rozwijać swoje zdolności ewaluacyjne poprzez 

uczestnictwo w warsztatach, seminariach i konferencjach na temat ewaluacji wpływu, organizowanych przez JE IKK, 

Centrum Badań nad Ewaluacją Wpływu Komisji Europejskiej, w ramach Programu Interact lub za pośrednictwem 

innych platform. Zgodnie z WM ewaluacji 2014-2020, ewaluacje przeprowadzane są według standardów 

ewaluacyjnych i kodeksu etycznego osoby oceniającej, zgodnego ze standardami Czeskiego Towarzystwa 

Ewaluacyjnego.  
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4. Planowane ewaluacje 

W poniższej tabeli znajduje się orientacyjne zestawienie ewaluacji. W odpowiedzi na rozwój potrzeb Programu, 

propozycja działań ewaluacyjnych będzie korygowana i precyzowana w ramach aktualizacji rocznych. W pierwszych 

latach wdrażania działania ewaluacyjne będą koncentrować się wokół oceny proceduralnej, wspierającej proces 

wdrażania, nacisk kładziony będzie również na weryfikację relewancji podejmowanych interwencji. Główny punkt 

ciężkości ocen rezultatu/wpływu przypada na okres następujący po roku 2016, ze względu na zakładany przebieg 

wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Część planowanych ocen wymagana jest przez 

wybrane rozporządzenia (co zawsze wskazano przy konkretnej ocenie).  Dla poszczególnych ewaluacji sporządzono 

bardziej szczegółowe karty, które znajdują się w załączniku 5.2. 

W przypadku wszystkich planowanych ewaluacji raporty końcowe będą zawierać opis wykorzystanych danych, 

zastosowanych metod badawczych oraz konkretne, zwięzłe zalecenia końcowe dotyczące zmian funkcjonowania 

Programu. Zalecenia te będą elementem wszystkich raportów rocznych z realizacji planu ewaluacyjnego, 

prezentowanych Komitetowi Monitorującemu (zob. rozdz. 2.5). 

   



Plan Ewaluacji Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska   Wersja 2020.05 

                      

 

Strona 12 z 33 

Tab. nr 2:  Lista ewaluacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska w okresie programowania 2014-2020. 

Kolejno
ść 

Nazwa oceny 
Przedmiot 

oceny - opis 
Typ 

Odnośnik do 
rozporządzenia 

Wewnętrz
ne, 

zewnętrzn
e 

Planowane 
metody i 
projekt 

Planowany 
harmonogra

m (w tym 
przygotowa
nie zadania) 

Zakładana 
wartość w 
EUR (bez 

VAT) 

Opis 
środków 
służących 

do 
regularnego 

zbioru 
danych 

Komentarz 

Plan działań IZ na rok 2014 

1.  

Analiza ex-
ante 

Programu w 
okresie 

programowani
a 2014-2020 

Analiza 
wstępna 

Programu w 
okresie 2014 - 

2020 

ex-ante, 
strategiczne

, 
formatywne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 

art. 55 

zewnętrzne 
(PROCES - 
Centrum 

pro rozvoj 
obcí a 

regionů, 
s.r.o.) 

Analiza 
zasobów 

informacyjnyc
h i zasobów 

danych, desk 
research, na 

pół 
strukturyzowa
ne rozmowy 

indywidualne i 
grupowe 

sierpień 
2013 - 

czerwiec 
2014 

(zakończono
) 

15 926 € 

na pół 
strukturyzo

wane 
rozmowy 

indywidualn
e i grupowe 

 

2. 

Ocena 
oddziaływania 
na środowisko 

(SEA) 

Wstępna ocena 
oddziaływania 
Programu na 
środowisko 

oraz 
oddziaływania 

na zdrowie 
publiczne i sieć 
NATURA 2000 

ex-ante, 
tematyczne, 
formatywne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 55, ust. 4 

zewnętrzne 
(RADDIT 

Consulting, 
s.r.o.) 

Realizacja 
zgodnie z 
ustawą nr 

100/2001 Dz. 
U. Republiki 
Czeskiej O 

ocenie 
oddziaływania 
na środowisko, 

zgodnie z 
późniejszymi 
zmianami, z 

uwzględnienie

sierpień 
2013 - 

sierpień 
2015 

(zakończono
) 

16 563 € 

Scoping, 
konsultacje 
społeczne 
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m załącznika 
nr 9 do 

niniejszej 
ustawy. 

Plan działań IZ na rok  2016 - 2023 

3.  

Weryfikacja 
zmian potrzeb 
rozwojowych 
Programu I. 

Ewaluacja 
istotności 

poszczególnych 
osi 

priorytetowych, 
priorytetów 

inwestycyjnych 
i celów 

szczegółowych 
Programu 

na bieżąco, 
strategiczne

, 
formatywne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 52, ust.  2a 

zewnętrzne 

Analiza 
danych, desk 

research 

4. kwartał 
2016 - 

marzec 2017 
(następnie 
2017-2019) 

24 672  € 

dane 
MS2014+; 
ČSÚ - GUS; 
regularne 
badania 

ankietowe IZ 

Ocena służy 
jako materiał 

do opracowania 
Raportu 
Postępu, 

składanego do 
KE do 31 

sierpnia 2017 i 
2019. Produkt 

finalny 
pierwszej oceny 

– 03/2017; 
produkt finalny 
drugiej oceny – 

03/2019. 
Rezultaty 

drugiej oceny 
posłużą m.in. 
jako materiały 

do 
przygotowania 
okresu 2021+. 

4. 

Analiza 
systemu 

propozycji 
projektowych  

Ocena systemu 
składania 
propozycji 

projektowych z 
perspektywy 

ad-hoc, 
strategiczne

, 
formatywne 

-  
wewnętrzn

e  

Analiza 
danych, desk 

research  

3. kwartał 
2016 

0 € 

Dane ze 
złożonych 

propozycji i 
opinii WS  

Konieczność 
przeprowadzeni
a analizy wynika 
z nadmiernego 

obciążenia 
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ich 
przyczynienia 

się do poprawy 
jakości 

późniejszego 
kompletnego 

wniosku 
projektowego 

oraz z 
perspektywy 
obciążenia 

administracyjne
go  

sekretariatu na 
skutek 

rozpatrywania 
propozycji 

projektowych w 
pierwszym i 

drugim 
kwartale 2016 

roku. Ewaluację 
przeprowadzon

o w trybie 
wewnętrznym, 
część zaleceń 

zrealizowano w 
odniesieniu do 

drugiej fali 
naborów w 
latach 2016-

2017  

5. 

Ewaluacja 
efektywności 

działań 
komunikacyjn
ych Programu 

I. 

Regularna 
ewaluacja 
jakościowa 

efektywności 
zrealizowanych 

działań 
komunikacyjnyc

h zgodnie ze 
strategią 

komunikacyjną 

na bieżąco, 
tematyczne, 
formatywne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 116, ust. 3 
(opcjonalnie) 

zewnętrzne 

Pre-testy, 
post-testy 

realizowanych 
działań 

komunikacyjny
ch, desk 

research, 
wywiad 

głębinowy, 
monitoring 

mediów 

4. kwartał 
2016 - 2. 

kwartał 2017 

(a następnie 
2019) 

13 038 € 

Dane 
zostaną 

dostarczone 
przez 

zewnętrzneg
o 

wykonawcę 

Celem 
ewaluacji jest 

ocena 
efektywności 

realizacji 
strategii 

komunikacyjnej 
oraz 

zaproponowani
e ewentualnych 

poprawek. 
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6. 

Ocena 

trwałości i 

kontekstu 

wkładu 

mikroprojektó

w w ramach 

programu 

Bieżąca ocena 
jakościowa 

efektywności i 
trwałości 

realizowanych 
mikroprojektó

w 

na bieżąco, 
tematyczne, 
formatywne 

- 

zewnętrzne 
(Mgr. 

Markéta 
Nekolová) 

Desk research, 

Badanie 

ankietowe 

2. kwartał 
2018 – 4. 
kwartał 

2018  

6 439 € 

Dane 
zostaną 

dostarczone 
przez 

zewnętrzneg
o 

wykonawcę 

Celem 

ewaluacji jest 

ocena trwałości 

i kontekstu 

wkładu 

mikroprojektów 

w ramach 

programu.  

7. 

Weryfikacja 
zmian potrzeb 
rozwojowych 
Programu II. 

Ewaluacja 
istotności 

poszczególnych 
osi 

priorytetowych, 
priorytetów 

inwestycyjnych 
i celów 

szczegółowych 
Programu 

midterm, 
strategiczne

, 
formatywne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 52, ust. 2a 

zewnętrzne 

Analiza 
danych, desk 

research 

4. kwartał 
2017 – 

marzec 2019 

16 651 € 

dane 
MS2014+; 
ČSÚ - GUS; 
regularne 
badania 

ankietowe IZ 

Wyniki oceny 
będą służyć 
m.in. jako 

materiały do 
przygotowania 
okresu 2021+. 

8. 

Ewaluacja 
realizacji 

priorytetów i 
celów 

szczegółowych 
Programu 

Ewaluacja 
zbiorowa 
należytej 

realizacji celów 
szczegółowych i 
oczekiwanych 

wyników 
Programu (w 

odniesieniu do 
oczekiwanych 

wyników 
Umowy 

Partnerstwa). 
W ramach 

oceny 

midterm, 
wpływowe, 
sumaryczne 

Zarządzenia PE i 
Rady (UE) nr 

1303/2013, nr 
56, ust. 3; 

równouprawnie
nie kobiet i 
mężczyzn i 

niedyskryminacj
i oraz rozp. 

1303/2013, art. 
7 i 8 

zewnętrzne 

Analiza 
danych, desk 

research, 
ewaluacja wg 

metody 
theory-based 

impact, 
badania 

ankietowe, 
focus group, 

studium 
przypadku 

 

nieprzerwan
ie od 4. 

kwartału 
2016 – do 

marzca 2019 
roku 

46 215 € 

ČSÚ - GUS; 
regularne 
badania 

ankietowe IZ 

Ostateczny 
termin 

opracowania to 
marzec 2019, 

tak aby produkt 
ewaluacji mógł 

zostać 
opracowany w 

Raporcie 
postępu w roku 

2019. W 
ramach oceny 

przeprowadzon
a zostanie 
ewaluacja 
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przeprowadzon
a zostanie 
ewaluacja 

tematyczna 
zrównoważone

go rozwoju, 
równouprawnie

nia kobiet i 
mężczyzn oraz 

zasady 
niedyskryminacj

i 

tematyczna 
zrównoważone

go rozwoju, 
równouprawnie

nia kobiet i 
mężczyzn oraz 

zasady 
niedyskryminacj

i, zgodnie z 
rozporządzenie
m 1304/2013, 

art. 7 i 8. 

10. 

Ocena 
efektywności 

działań 
komunikacyjn
ych Programu 

II. 

Końcowa 
ewaluacja 
jakościowa 

efektywności 
zrealizowanych 

działań 
komunikacyjnyc

h zgodnie ze 
strategią 

komunikacyjną 

ex-post, 
tematyczne, 
sumaryczne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 116, ust. 3  

zewnętrzne 

Pre-testy, 
post-testy 

realizowanych 
działań 

komunikacyjny
ch, desk 

research, 
wywiad 

głębinowy, 
monitoring 

mediów 

1. kwartał 
2019 - 2. 
kwartał 

2019 

6 902  € 

Dane 
zostaną 

dostarczone 
przez 

instytucję 
zleconą 

Celem 
ewaluacji jest 
ocena, na ile 

udało się 
zrealizować 

strategię 
komunikacyjną 

w okresie 
programowania
. Wyniki oceny 

będą służyć 
m.in. jako 

materiały do 
przygotowania 

strategii 
komunikacyjnej 

w okresie 
2021+. 
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11. 
Ewaluacja 
procesów 
Programu  

Ocena 
jakościowa 
kluczowych 
procesów – 

wniosek, 
realizacja, 
kontrola, 
Fundiszy 

mikroprojektów 

na bieżąco, 
tematyczne, 
formatywne 

nie zewnętrzne 

, analiza 
danych z 

informatyczne
go systemu 

monitorowani
a, badania 
ankietowe  

3. kwartał 
2019 - 1. 
kwartał 

2020 

94 615  € 

ČSÚ - GUS, 
MS2014+, 
monitoring 

rozwoju 
wskaźników 

wyniku 

Celem 
ewaluacji jest 
spojrzenie na 

realizację i 
zarządzanie 
Programem. 
Wyniki oceny 
będą służyć 
m.in. jako 

materiały do 
przygotowania 
okresu 2021+. 

Plan działań IZ na rok 2024 

12. 

Ewaluacja ex-
post Programu 

w okresie 
2014 - 2020 

Ewaluacja 
przygotowania i 
realizacji układu 

wskaźników 
Programu, 

ocena wkładu 
interwencji w 

ramach 
poszczególnych 

osi 
priorytetowych 
w stosunku do 

zdefiniowanych 
celów 

szczegółowych 
priorytetów 

inwestycyjnych 
i realizacji 

ex-post, 
komplekso

we, 
sumaryczne 

Rozporządzenie 
PE i Rady (UE) 
nr 1303/2013, 
art. 57, ust. 1 

zewnętrzne 

Analiza 
danych, desk 

research, 
ewaluacja wg 

metody 
theory-based 

impact, 
badania 

ankietowe, 
focus group, 

studium 
przypadku 

do 31. 12. 
2024 

82 645 € 

ČSÚ - GUS, 
MS2014+, 
monitoring 

rozwoju 
wskaźników 

wyniku 

Ewaluacja ex-
post wyników i 

wpływów 
interwencji 

Programu oraz 
realizacji jego 

celów i 
priorytetów. 
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oczekiwanych 
wyników. 

W trakcie okresu programowania do listy ewaluacji można na bieżąco włączyć również poszczególne oceny ad-hoc konkretnych fenomenów i aspektów Programu  
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5. Załączniki 

5.1. Lista zastosowanych skrótów 

 

RCz   Republika Czeska 

ČSÚ   Český statistický úřad – Czeski Urząd Statystyczny 

DG   Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej 

UP   Umowa Partnerstwa 

VAT   podatek od towarów i usług 

JE IKK RCz  Jednostka Ewaluacyjna Instytucji Krajowej ds. Koordynacji, Republika Czeska 

JE IZ Jednostka Ewaluacyjna Instytucji Zarządzającej (faktyczny koordynator ewaluacji IZ) Programu 
RCz - RP 

KE   Komisja Europejska 

PE   Parlament Europejski (w związku z rozporządzeniami) 

PE   Plan Ewaluacji 

PE UP RCz  Plan Ewaluacji Umowy Partnerstwa Republiki Czeskiej 

UE   Unia Europejska 

EUR   jednolita waluta europejskiej unii gospodarczej i walutowej 

GUS   Główny Urząd Statystyczny (Polska) 

MS2014+  system monitorujący okresu programowania 2014-2020 

MSC2007  system monitorujący okresu programowania 2007-2013 

KM   Komitet Monitorujący Programu RCz-PL 

IK   Instytucja Krajowa Programu RCz-PL 

IKK-MRR  Instytucja Krajowa ds. Koordynacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej 

NGO   organizacje pożytku publicznego 

RZE   zestawienie realizacji zaleceń wynikających z ewaluacji 

PL   Polska 

GRE IZ   Grupa Robocza ds. Ewaluacji Instytucji Zarządzającej RCz-PL 

GRE ZPORR Grupa Robocza ds. Ewaluacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
RCz 

GRE IKK   Grupa Robocza ds. Ewaluacji Instytucji Krajowej ds. Koordynacji MRR RCz 

kw.   kwartał 

IZ   Instytucja Zarządzająca Programu RCz - PL 

SEA   strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
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5.2. Szczegóły działań ewaluacyjnych w latach 2014–2024 (załącznik do tabeli nr 2) 

 

1.  Analiza ex-ante Programu w okresie programowania 2014-2020 

Cel Celem wstępnej ceny jest obiektywna ewaluacja możliwości zastosowania, a następnie 
bezpośredniej realizacji wsparcia Programu w obszarze programowania.  

Przedmiot i przebieg Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o monitoring cech charakterystycznych rynku, 
następnie zaproponowana zostanie strategia zarządzania i wdrażania. W skład oceny 
wstępnej wchodzić będzie również wstępny plan ewaluacji.  

Typ ewaluacji ex-ante, strategiczne, formatywne 

Metody Analiza zasobów informacyjnych i zasobów danych, desk research, na pół 
strukturyzowane rozmowy indywidualne i grupowe. 

Wymagania odnośnie 
danych 

Dane wejściowe z rozmów indywidualnych, badań ankietowych focus group, dane 
statystyczne i fachowe źródła informacji (MSC2007, ČSÚ). 

Dane wyjściowe Raport początkowy 

Raport bieżący 

Raport końcowy 

Podsumowanie menedżerskie 

Realizacja zewnętrzne (PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) 

Harmonogram sierpień 2013 – czerwiec 2014 (zakończono) 

Współpraca z  MRR-IKK 

Ramy finansowe 15 926 € (bez VAT)  

Uwagi  

 

2. Ocena oddziaływania na środowisko (ocena Programu SEA) 

Cel Celem oceny wstępnej jest obiektywna ewaluacja oddziaływania wdrażania Programu na 
środowisko.  

Przedmiot i przebieg  

Typ ewaluacji ex-ante, tematyczne, formatywne 

Metody Analiza danych, desk research, badania ankietowe 

Wymagania 
odnośnie danych 

Dane wejściowe z rozmów indywidualnych, badań ankietowych, focus group, dane 
statystyczne i fachowe źródła informacji (MSC2007, ČSÚ) 

Dane wyjściowe Raport początkowy 

Raport bieżący 

Raport końcowy 

Podsumowanie menedżerskie 

Realizacja zewnętrzne (RADDIT Consulting, s.r.o.) 



Plan Ewaluacji Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska   Wersja 2020.05 

                      

 

Strona 23 z 33   
 

Harmonogram sierpień 2013 – sierpień 2015 

Współpraca z  - 

Ramy finansowe 16 563 € (bez VAT)   

Uwagi  

 

3.  Weryfikacja zmian potrzeb rozwojowych Programu 

Cel Ocena istotności potrzeb rozwojowych (wraz z oceną istotności celów szczegółowych 
Programu) na obszarze wsparcia jako materiałów do oceny osiągnięcia celów programu.  

Przedmiot i 
przebieg 

Ocena rozwoju sytuacji makroekonomicznej i porównanie ze stanem w momencie 
zatwierdzania Programu.  

Przedmiotem oceny była weryfikacja relewancji Programu, tudzież celów szczegółowych, 
poprzez weryfikację aktualności teorii zmian i zaleceń dla ewentualnej rewizji strategii 
Programu. W ramach niniejszej weryfikacji była również oceniona aktualność 
zdefiniowanych związków synergicznych i komplementarnych (związki S/K).  

 

Pytania ewaluacyjne:  

1) Jakie są główne wspólne problemy obszaru programu, które można rozwiązać za 
pośrednictwem interwencji finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego? 

a. W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwiązać te 
problemy? 

2) Które ze stwierdzonych głównych problemów obszaru programu są rozwiązywane 
poprzez stworzoną logikę interwencji? 

a. Czy program rozwiązuje je w poprawny sposób?  
3) Jakie są główne wspólne możliwości (szanse) obszaru programu, które można 

rozwijać za pośrednictwem interwencji finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego? 

a. W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwijać te 

możliwości? 

4)  Które ze stwierdzonych głównych możliwości obszaru programu są rozwiązywane 
poprzez stworzoną logikę interwencji? 

a. Czy program rozwija je w poprawny sposób? 
5) Czy zgodnie z wnioskami z pytań 1-4 określone cele szczegółowe programu są 

właściwe i aktualne? 
6) Czy stworzone synergiczne i komplementarne powiązania z innymi narzędziami 

finansowania są cały czas aktualne?  
a. Jeśli nie, jakie synergiczne i komplementarne powiązania program powinien 

kreować?  

 

Typ ewaluacji na bieżąco, strategiczne, formatywne 

Metody Analiza danych, desk research, badania ankietowe, na pół strukturyzowane rozmowy 
indywidualne 

Wymagania 
odnośnie danych 

Wartości wskaźników statystycznych, ewidencjonowane w MS2014+, regularne badania 
ankietowe IZ, dane ČSÚ, GUS. 

Dane wyjściowe Raport początkowy 

Raport końcowy, inspiracja dla ewentualnych zmian Programu w latach kolejnych.  

Podsumowanie menedżerskie 
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Realizacja Zewnętrzne (KPMG ČR, s.r.o) 

Harmonogram Przygotowanie do zlecenia ewaluacji: 10/2015 - 11/2016 – przygotowanie do zlecenia 
ewaluacji i wybór zewnętrznego podmiotu opracowującego ewaluację –podpisanie umowy 
w 01/2017 

Realizacja ewaluacji:  

 Faza 0 – 01/2017 – opracowanie raportu wstępnego 

 Faza 1 - 02/2017– ocena rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze wsparcia 
(dane ČSÚ i GUS, badania ankietowe) 

 Faza 2 - 02/2017 – 03/2017 – ocena istotności potrzeb rozwojowych Programu na 
podstawie dostępnych danych  

Produkty ewaluacji:  

 01/2017 – raport wstępny 

 02/2017 – raport końcowy i podsumowanie menedżerskie (ocena istotności potrzeb 
rozwojowych Programu na podstawie dostępnych danych),  

Współpraca z  ČSÚ, GUS  

Ramy finansowe 24 672   € (bez VAT)  

Uwagi - 

 

4. Analiza systemu propozycji projektowych 

Cel Celem analizy było wykrycie ewentualnych ograniczeń w procesie administrowania 
propozycji projektowych oraz zaproponowanie ewentualnych korekt systemu. 

Przedmiot i 
przebieg 

Ocena systemu składania propozycji projektowych z perspektywy ich przyczynienia się do 
poprawy jakości późniejszego kompletnego wniosku projektowego oraz z perspektywy 
obciążenia administracyjnego. Ewaluację przeprowadzono w trybie wewnętrznym, część 
zaleceń zrealizowano w odniesieniu do drugiej fali naborów w latach 2016-2017. 

Typ ewaluacji ad-hoc, strategiczne, formatywne 

Metody Analiza danych, desk research 

Wymagania 
odnośnie danych 

Dane ze złożonych propozycji i opinii WS 

Dane wyjściowe Raport  

Realizacja  wewnętrzne 

Harmonogram Realizacja ewaluacji: 

 04/2016 – 07/2016 - analiza danych  

Produkty ewaluacji:  

 07/2016 – synteza wniosków i zalecenia 

Współpraca z  - 

Ramy finansowe 0 € (bez VAT)  

Uwagi Konieczność przeprowadzenia analizy wynika z nadmiernego obciążenia sekretariatu na 
skutek rozpatrywania propozycji projektowych w pierwszym i drugim kwartale 2016 roku. 
Ewaluację przeprowadzono w trybie wewnętrznym, część zaleceń zrealizowano w 
odniesieniu do drugiej fali naborów w latach 2016-2017. 
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5. Ewaluacja efektywności działań komunikacyjnych Programu 

Cel Ocena jakościowa działań komunikacyjnych Programu zrealizowanych w danym okresie. 
Rezultaty zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnych strategii komunikacyjnych w 
nawiązujących rocznych planach komunikacji. 

Przedmiot i przebieg Głównym celem ewaluacji jest ocena efektywności działań komunikacyjnych Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz uzyskanie inspiracji do jego dalszego ulepszania 
i rozwoju. Produkty będą również porównywane z analogiczną ewaluacją na ten sam temat z 
2017 roku, tak aby można było zidentyfikować główną tendencję rozwojową. Najważniejsze 
wnioski z ewaluacji zostaną zaprezentowane strukturze implementacyjnej Programu, z 
Komitetem Monitorującym na czele. Raport końcowy, ewentualnie również podsumowanie 
menedżerskie ewaluacji, zostaną również opublikowane na stronie internetowej Programu. 

Pytania ewaluacyjne 

1) Czy poziom świadomości o istnieniu czesko-polskiej współpracy transgranicznej na obszarze 
Programu wzrósł w porównaniu do badania z 2015 roku? 

 a) Jeżeli tak, o ile?  

 b) Jeżeli tak, gdzie?  

 c) Jeżeli tak, dlaczego? 

 d) Jeżeli nie, dlaczego? 

2) Czy czesko-polska współpraca transgraniczna na obszarze Programu postrzegana jest pozytywnie? 

3) Czy są przekazywane informacje o efektach Programu? 

a) Jeżeli tak, czy są postrzegane pozytywnie przez grupy docelowe? 

4) Czy strategia komunikacyjna posiada określone wystarczająco wymierne cele? 

5) W jaki sposób powinny zostać podzielone działania komunikacyjne w trakcie przebiegu Programu, 

by osiągnięto cele komunikacyjne strategii? 

6) Czy Program stosuje odpowiednie narzędzia komunikacyjne i działania ukierunkowane na skuteczne 

dotarcie do grup docelowych zdefiniowanych w rozdziale 5 strategii komunikacyjnej Programu Interreg 

V-A Republika Czeska - Polska? 

a) Jeżeli nie, jakie narzędzia i działania powinny zostać wdrożone oraz w jaki sposób? 

7) Czy Program stosuje narzędzia komunikacyjne na tyle efektywnie, by w pełni wykorzystać ich 

potencjał dotarcia do grup docelowych? 

a) Jeżeli nie, jak najkorzystniej je stosować (proszę podać uzasadnienie i odpowiedni przykład 

dobrych praktyk)? 

8) W jaki sposób mierzyć skuteczność wszystkich stosowanych i proponowanych narzędzi 
komunikacyjnych w zakresie udzielania informacji o działaniu Programu i w kontekście jego promocji? 

Typ ewaluacji na bieżąco, tematyczne, formatywne 

Metody Pre-testy, post-testy realizowanych działań komunikacyjnych, desk research, wywiad 
pogłębiony, monitoring mediów, grupy fokusowe, ekspertyza. 

Wymagania odnośnie 
danych 

Regularne badania ankietowe IZ, dane realizatora 

Dane wyjściowe Raport końcowy wraz z zaleceniami kolejnych przygotowań strategii komunikacyjnej w 
następnych rocznych planach komunikacyjnych. 
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Realizacja Zewnętrzne (PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o) 

Harmonogram zgodnie z następującym harmonogramem: 

Przygotowanie do zlecenia ewaluacji: 3. kwartał 2016 

Realizacja ewaluacji: 3. kwartał 2017 – 2. kwartał 2018  

Produkty ewaluacji: 2. kwartał 2018 

Współpraca z  - 

Ramy finansowe 13 038 € (bez VAT)  

Uwagi  

 

6. Ocena trwałości i kontekstu wkładu mikroprojektów w ramach programu 

Cel Bieżąca ocena jakościowa efektywności i trwałości realizowanych mikroprojektów  

 

Przedmiot i przebieg  Celem ewaluacji jest ocena efektów oraz trwałości realizowanych mikroprojektów, w formie 

udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.  

Pytania ewaluacyjne:  

1) Czy mikroprojekty inwestycyjne* mają pozytywny wkład w realizację celów 

specyficznych danej osi priorytetowej? 

a. Jeśli tak to, które typy działań inwestycyjnych mają pozytywny wkład a  

które nie? 

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach  mikroprojekty te mają pozytywny wkład a w jakich 

nie?  

Jedynie dla mikroprojektów w ramach Osi priorytetowej nr 2: 

c. Jeśli tak, to jaki jest wkład tych mikroprojektów w porównaniu ze standardowymi 

projektami? 

2) Czy  mikroprojekty inwestycyjne zapewniają  trwałość** w stosunku do celów 

mikroprojektów? 

a. Jeśli tak, to które typy działań inwestycyjnych zapewniają trwałość a które nie? 

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach te mikroprojekty mają trwałe efekty a w jakich nie?  

3) Czy wkład mikroprojektów people-to-people ma trwały** efekt w stosunku do celów 

mikroprojektu? 

a. Jeśli tak, to które typy działań people-to -people zapewniają trwałość a które nie?  

b. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach te mikroprojekty mają odpowiednią rwałość a w 

jakich nie?  

* Jako projekty inwestycyjne rozumie się takie projekty, w których ponad połowa wydatków 

kwalifikowalnych poświęcona jest na zakup wyposażenia/nieruchomości lub wydatki 

budowalne. Natomiast jako projekty people-to-people przyjmujemy takie projekty, w których 
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większość wydatków kwalifikowalnych jest przeznaczona na spotkania i związane z tym 

wydatki. 

** Projektem, którego wkład jest trwały to projekt, którego wkład jest dłuższy niż pięć lat po 

jego zakończeniu.  Pytania 2) i 3) będę ocenia w stosunku do mikroprojektów z okresu 07-13. 

Typ ewaluacji na bieżąco, tematyczne, formatywne 

Metody Desk research, badania ankietowe, studium przypadów 

Wymagania 
odnośnie danych 

dane realizatora, dane z informatycznego systemu monitorowania 

Dane wyjściowe Raport końcowy wraz z zaleceniami dla kolejnych edycji dot. realizacji Funduszu 
mikroprojektów  

Realizacja zewnętrzne (Mgr. Markéta Nekolová) 

Harmonogram 2. kwartał 2018 – 4. kwartał 2018 

Współpraca z  Administratrozy Funduszu Mikroprojektów 

Ramy finansowe 6 439 € 

 

7. Weryfikacja zmian potrzeb rozwojowych Programu II. 

Cel Ocena istotności potrzeb rozwojowych (wraz z oceną istotności celów szczegółowych 
Programu) na obszarze wsparcia jako materiałów do oceny osiągnięcia celów programu. 

Przedmiot i 
przebieg 

Ocena rozwoju sytuacji makroekonomicznej i porównanie ze stanem przy zatwierdzeniu 
Programu.  

 

Pytania ewaluacyjne: 

1) Jakie są główne wspólne problemy obszaru programu, które można rozwiązać za 
pośrednictwem interwencji finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? 

o W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwiązać te 
problemy  

2) Które ze stwierdzonych głównych problemów obszaru programu są rozwiązywane poprzez 

stworzoną logikę interwencji? 

o Czy program rozwiązuje je w poprawny sposób?  

3) Jakie są główne wspólne możliwości (szanse) obszaru programu, które można rozwijać za 

pośrednictwem interwencji finansowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? 

a W jaki sposób można za pomocą interwencji finansowej rozwijać te 

możliwości? 

4) Które ze stwierdzonych głównych możliwości obszaru programu są rozwiązywane poprzez 

stworzoną logikę interwencji? 

o Czy program rozwija je w poprawny sposób? 

5) Czy zgodnie z wnioskami z pytań 1-4 określone cele szczegółowe programu są właściwe i 

aktualne? 
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6) Czy stworzone synergiczne i komplementarne powiązania z innymi narzędziami 

finansowania są cały czas aktualne? 

o Jeśli nie, jakie synergiczne i komplementarne powiązania program powinien 
kreować?  

 

Typ ewaluacji na bieżąco, strategiczne, formatywne 

Metody Analiza danych, desk research, badania ankietowe  

Wymagania 
odnośnie danych 

Wartości wskaźników statystycznych ewidencjonowane w MS2014+, regularne badania 
ankietowe IZ, dane ČSÚ, GUS. 

Dane wyjściowe Raport początkowy 

Raport końcowy , inspiracja dla ewentualnych zmian Programu w latach kolejnych.  

Podsumowanie menedżerskie 

Realizacja Zewnętrzne (KPMG ČR, s.r.o) 

Harmonogram Przygotowanie do zlecenia ewaluacji: 10/2017 – 9/2018 – przygotowanie do zlecenia 
ewaluacji i wybór zewnętrznego podmiotu opracowującego ewaluację – zakładamy 
podpisanie umowy w 09/2017 

Realizacja ewaluacji:  

 Faza 0 – 10/2018 – opracowanie raportu wstępnego 

 Faza 1 – 10/2018 – 11/2018 – ocena rozwoju sytuacji makroekonomicznej na obszarze 
wsparcia (dane ČSÚ i GUS, badania ankietowe) 

 Faza 2 – 12/2018 – 3/2019 – ocena istotności potrzeb rozwojowych Programu na 
podstawie dostępnych danych  

Produkty ewaluacji:  

 10/2018 – raport wstępny 

 03/2019 – raport końcowy i podsumowanie menedżerskie (ocena istotności potrzeb 
rozwojowych Programu na podstawie dostępnych danych 

Współpraca z  ČSÚ, GUS (dane) 

Ramy finansowe 16 651  € (bez VAT)  

Uwagi - 

 

8. Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych Programu 

Cel Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych Programu, w celu podjęcia decyzji o 
ewentualnej rewizji Programu  

Przedmiot i 
przebieg 

Ewaluacja realizacji priorytetów i celów szczegółowych Programu w związku z oczekiwanymi 
wynikami programu. Chodzić będzie o ocenę interwencji, które zostały już zrealizowane lub 
są realizowane i w przypadku których czekamy na wyniki. W ramach niniejszej weryfikacji 
należy również ocenić efekty związków komplementarnych. 

 

Pytania ewaluacyjne:  

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem 
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1. Czy zwiększyła się transgraniczna gotowość do działania przy rozwiązywaniu sytuacji 

nadzwyczajnych i kryzysowych w wyniku realizacji programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska.  

a. Jeśli tak, o ile? 
b. Jeśli tak, w jaki sposób? 
c. Jeśli tak, dzięki czemu?  
d. Jeśli tak, czy wkład ten jest długotrwały? 
e. Jeśli tak, czy wkład ten odpowiada środkom przeznaczonym na jego osiągnięcie? 
f. Jeśli nie, dlaczego? 
g. Jeśli nie, jak zmienić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie osi priorytetowej 1 

programu?  
 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia 

2. Czy odwiedzalność regionu wzrosła dzięki większemu wykorzystaniu potencjału zasobów 

przyrodniczych i kulturowych pod wpływem programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska?  

a. Jeśli tak, o ile? 
b. Jeśli tak, w jaki sposób? 
c. Jeśli tak, dzięki czemu?  
d. Jeśli tak, czy wkład ten jest długotrwały? 
e. Jeśli tak, czy wkład ten odpowiada środkom przeznaczonym na jego osiągnięcie? 
f. Jeśli tak, jaki wpływ ma działanie Funduszu mikroprojektów? 
g. Jeśli nie, dlaczego? 
h. Jeśli nie, jak zmienić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie osi priorytetowej 2 

programu?  
 

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje 

3. Czy poprawił się poziom zatrudnienia absolwentów pod wpływem programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska?  

a. Jeśli tak, o ile? 
b. Jeśli tak, w jaki sposób? 
c. Jeśli tak, dzięki czemu?  
d. Jeśli tak, czy wkład ten jest długotrwały? 
e. Jeśli tak, czy wkład ten odpowiada środkom przeznaczonym na jego osiągnięcie? 
f. Jeśli tak, jaki wpływ ma działania Funduszu mikroprojektów? 
g. Jeśli nie, dlaczego? 
h. Jeśli nie, jak zmienić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie osi priorytetowej 3 

programu?  
 

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności 

4. Czy zwiększyła się intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym 

w wyniku realizacji programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska?  

a. Jeśli tak, o ile? 
b. Jeśli tak, w jaki sposób? 
c. Jeśli tak, dzięki czemu?  
d. Jeśli tak, czy wkład ten jest długotrwały? 
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e. Jeśli tak, czy wkład ten odpowiada środkom przeznaczonym na jego osiągnięcie? 
f. Jeśli tak, jaki wpływ ma działania Funduszu mikroprojektów? 
g. Jeśli nie, dlaczego? 
h. Jeśli nie, jak zmienić logikę interwencji i/lub funkcjonowanie osi priorytetowej 4 

programu?  
 

Ogólne pytania ewaluacyjne, dotyczące programu jako całości: 

5. Jakich oddziaływań realizowanych interwencji można oczekiwać na obszarze programu w dłuższym 

horyzoncie czasowym?  

6. Czy istnieją jakieś nieplanowane (pozytywne i negatywne) efekty interwencji? 

7. Czy ustanowione synergiczne i komplementarne powiązania programu przyczyniają się do 

efektywniejszego osiągania jego celów?  

7a Jeśli tak, to o jakie powiązania chodzi, z którym programem lub schematem grantowym i 

w ramach jakiego celu tematycznego? 

8) Jaka jest najczęstsza (typowa) interwencja w każdej osi priorytetowej? (pod względem częstotliwości 

występowania) 

8a. Czy te typowe interwencje przyczyniają się do realizacji celów danej osi priorytetowej?  
8b. Jeśli tak, w jakich okolicznościach? 

 

Typ ewaluacji  zbiorowe, strategiczne, sumaryczne 

 

Metody Ewaluacja wg metody Theory Based Impact: Analiza danych, desk research, badania 
ankietowe, focus group, studium przypadów 

Wymagania 
odnośnie danych 

Wskaźniki produktu i rezultatu – dane do dyspozycji w MS2014+. Regularne badania 
ankietowe IZ. 

Dane wyjściowe Raport początkowy 

Raport bieżący 

Raport końcowy – materiały do Raportu Postępu w roku 2019, inspiracja dla ewentualnych 
zmian Programu w latach kolejnych.  

Podsumowanie menedżerskie 

Realizacja Zewnętrzne (KPMG ČR, s.r.o) 

Harmonogram Przygotowanie do zlecenia ewaluacji: 12/2017 – 06/2018 – przygotowanie do zlecenia 
ewaluacji i wybór zewnętrznego podmiotu opracowującego ewaluację – zakładamy 
podpisanie umowy w 06/2018 

Realizacja ewaluacji: 

 Faza 0 – 01/2017 – opracowanie raportu wstępnego 
 Faza 1 – 01/2017 – 02/2017 – opracowanie Komentarze jakościowego do wskaźników 

rezultatu osi priorytetowych 1, 2, 3 i 4(należy złożyć do IKK 032/2017)  

Produkty ewaluacji:  

 01/2017 – raport wstępny 
 02/2017 - Komentarz jakościowy do wskaźników rezultatu osi priorytetowych 1, 2, 3 i 

4 
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 02/2018 – raport bieżący 
 01/2019 – raport końcowy i podsumowanie menedżerskie 

Współpraca z  - 

Ramy finansowe 46 215  € (bez VAT)  

Uwagi Ewaluacja osiągnięcia celów poszczególnych priorytetów (ewaluacja wpływów) przynajmniej 
raz w okresie programowania, zgodnie z art. 56 rozporządzenia ogólnego; 

 

9. Ocena efektywności działań komunikacyjnych Programu II. 

Cel Ocena jakościowa działań komunikacyjnych Programu zrealizowanych w danym okresie. 
Rezultaty zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnych strategii komunikacyjnych w 
nawiązujących rocznych planach komunikacji.  

Przedmiot i 
przebieg 

Głównym celem ewaluacji jest ocena efektywności działań komunikacyjnych Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz uzyskanie inspiracji do jego dalsiego ulepszania i 

rozwoju. Produkty będą również porównywane z analogiczną ewaluacją na ten sam temat z 

2017 roku, tak aby można było zidentyfikować główną tendencję rozwojową. Najważniejsze 

wnioski z ewaluacji zostaną zaprezentowane strukturze implementacyjnej Programu, z 

Komitetem Monitorującym na czele. Raport końcowy, ewentualnie również podsumowanie 

menedżerskie ewaluacji, zostaną również opublikowane na stronie internetowej Programu. 

Pytania ewaluacyjne: 

1) W jaki sposób prezentowane są efekty Programu? 

1a) Jeżeli tak, czy są one postrzegane w sposób pozytywny przez grupy docelowe 
Programu? 

1) Czy udaje się realizować cele strategii komunikacyjnej? 

2a) Jeżeli nie, to czy można zmienić działania komunikacyjne Programu tak, aby było 
to możliwe? 

2) Czy w ramach Programu stosowane są odpowiednie narzędzia i działania komunikacyjne, 

mające na celu efektywne dotarcie do odpowiednich grup docelowych, zdefiniowanych w 

rozdziale 5 strategii komunikacyjnej? 

3a) Jeżeli nie, to jakie narzędzia i działania powinniśmy zastosować i w jaki sposób? 
3b) Jak mierzyć efektywność nowych zaproponowanych narzędzi komunikacyjnych w 
odniesieniu do stopnia poinformowania o funkcjonowaniu Programu oraz w 
odniesieniu do jego promocji? 

      4) Czy Program wykorzystuje narzędzia komunikacyjne w sposób efektywny, tak aby w pełni    

wykorzystać ich potencjał   

4a) Jeżeli nie, to jak wykorzystać je lepiej? (proszę podać uzasadnienie i odpowiedni 
przykład dobrej praktyki) 

Typ ewaluacji na bieżąco, tematyczne, formatywne 

Metody Pre-testy, post-testy realizowanych działań komunikacyjnych, desk research, wywiad 
pogłębiony, monitoring mediów, grupy fokusowe, ekspertyza.  

Wymagania 
odnośnie danych 

Regularne badania ankietowe IZ, dane realizatora 

Dane wyjściowe Raport końcowy wraz z zaleceniami kolejnych przygotowań strategii komunikacyjnej w 
następnych rocznych planach komunikacyjnych.  
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Realizacja Zewnętrzne (PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o) 

Harmonogram 2019 zgodnie z następującym harmonogramem: 

Przygotowanie do zlecenia ewaluacji: 4. kwartał 2018 

Realizacja ewaluacji: 1-2. kwartał 2019 

Produkty ewaluacji: 2-3. kwartał 2019 

Współpraca z  - 

Ramy finansowe 6 902  € (bez VAT)  

Uwagi  

 

10. Ewaluacja procesów programu 

Cel Celem ewaluacji jest spojrzenie na realizację i zarządzanie Programem. Wyniki oceny będą 
służyć m.in. jako materiały do przygotowania okresu 2021+. 
 

Przedmiot i przebieg Ocena jakościowa kluczowych procesów – wniosek, realizacja, kontrola, Fundiszy 
mikroprojektów 

 

Pytania ewaluacyjne: 

- Czy administracja aplikacją w MS2014 + zawiera tylko celowe i konieczne działania? 
- Czy administracja projektu w MS2014 + (od podpisania umowy) zawiera wyłącznie 

celowe i konieczne działania? 
- Jakie są przyczyny i okoliczności najczęstszych błędów beneficjentów w całym cyklu 

życia projektu? 
- Czy wszystkie kroki w systemie kontroli wspieranych projektów programu są 

skuteczne i konieczne? 
- Czy dokumentacja programu jest przejrzysta i zawiera informacje dla 

wnioskodawcy? 
- W jaki sposób zarządzający funduszami mikroprojektów pracują z obecną strategią 

podczas zarządzania funduszem? 
- Jakie jest porównanie dobrych i złych praktyk w zakresie zarządzania, procesów i 

funkcjonowania poszczególnych zarządzających funduszami mikroprojektów 
programu? 

-  Jaka jest dobra i inspirująca praktyka między programami Interreg pod względem 
procesów i ustalania struktury wdrażania programu dla polsko-czeskiego programu 
transgranicznego? 

Typ ewaluacji na bieżąco, tematyczne,, formatywne 

Metody Analiza danych w systemach monitorujących, analiza dokumentacji zarządzającej w okresie 
programowania 2014-2020, case studies, interviews. 

Wymagania 
odnośnie danych 

ČSÚ - GUS, MS2014+ 

Dane wyjściowe Raport końcowy – propozycje udoskonalenia metod i procedur stosowanych w ramach 
Programu. 

Podsumowanie menedżerskie 

Realizacja Zewnętrzne (Ernst&Young, s.r.o) 

Harmonogram 3. kwartał 2019 – 1. kwartał 2020 
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Współpraca z  - 

Ramy finansowe 94 615 € (bez VAT)  

Uwagi Ocena służyć będzie jako materiał do przygotowania Programu na okres 2021+ 

 

11. Ewaluacja ex-post Programu w okresie 2014 - 2020 

Cel Ogólna sumaryczna ewaluacja Programu 

Przedmiot i przebieg Ewaluacja wszystkich aspektów Programu, ocena zgodnie z 3E. Ewaluacja zmiany osiągniętej 
w okresie programowania, ocena realizacji celów szczegółowych.  

Typ ewaluacji ex-post, kompleksowe, sumaryczne 

Metody Analiza danych, desk research, badania ankietowe 

Wymagania 
odnośnie danych 

MS2014+, badania ankietowe, desk research 

Dane wyjściowe Raport końcowy 

Realizacja mieszane 

Harmonogram do 31. 12. 2024 

Współpraca z  ČSÚ 

Ramy finansowe 82 645 € (bez VAT)  

Uwagi - 

 

 


