Uchwała Nr 27/LIII/2019
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z dnia 12 grudnia 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (W E)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12. 2013 r. str. 320 z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.2), z rozdziałem 5 pkt 5 lit. c Wytycznych Ministra
Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r., § 6 pkt 7
uchwały Nr 144/7/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20203 oraz
§ 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 51/XXVIII/2017 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 września 2017 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-20204- uchwala się, co następuje:
§ 1.
Załącznik do uchwały Nr 16/IX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20205, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE.L 347 z dnia 20.12.2013 str. 470, Dz. Urz. UE L
270 z 15.10.2015 str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z dnia 26.07.2016 str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z dnia 27.09.2016 str. 79/2, Dz. Urz. UE
L 338 z dnia 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z dnia 19.05.2017 str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z dnia 07.07.2017 str.1, Dz. Urz.
UE L 335 z dnia 15.12.2017 str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 193 z dnia 18.07.2018 str.1. i Dz. Urz. UE L 291 z dnia 16.11.2018 str. 5
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Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 730 oraz poz. 1572

Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r.,
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r.
3

Zmienionej uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 Nr 82/XXXV/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
4
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Zmienionej uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Nr 114/XLII/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 56 i 114 CPR6 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WM 2014-2020), ma obowiązek sporządzenia planu
ewaluacji Programu. Przedmiotowy plan po uzyskaniu akceptacji ZWM podlega zatwierdzeniu przez Komitet
Monitorujący RPO WM 2014-2020. Powyższy warunek dotyczy również akceptacji przez Komitet Monitorujący
wprowadzanych zmian do przedmiotowego dokumentu.
Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych
wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020, jak również z
wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badań dodatkowych, uwzględniających
specyfikę Programu.
W ramach RPO WM 2014-2020 do końca maja 2020 r. zakończy się Regionalny Program Zdrowotny
Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”.
Nawiązując do zapisów rozdziału 5 pkt 21 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
za ewaluacje Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WM
2014-2020. Przedmiotowa ewaluacja powinna nastąpić w końcowej fazie wdrożenia RPZ lub po jego zakończeniu.
Mając powyższe na uwadze Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 rekomenduje uwzględnienie
do realizacji w II połowie 2020 r. badania ewaluacyjnego pn. „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z
dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”.
Ponadto, mając na względzie niewystarczającą ilość danych warunkujących prawidłowe i rzetelne
wykonanie zadania, poniżej wskazano badania, które zostały przesunięte do realizacji z roku 2019 na rok 2020:
- Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim;
- Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim dla osób w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - etap I;
- Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WM 2014-2020- etap I;
- Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych województwa
mazowieckiego- etap I.
Ww. badania zostały wskazane w tab. 1 kursywą pogrubioną.
Dodatkowo celem uzyskania oszczędności dokonano w roku 2019 grupowania badań zbliżonych
tematycznie według poniżej wskazanego zestawienia i utworzenie z nich jednego zamówienia publicznego
(badanie pn. Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie
warunków dla rozwoju MŚP).
Tytuł badania

Termin realizacji

Status

Realizacja

uwagi

Ocena wpływu
działań podjętych
w ramach RPO WM
2014-2020
nakierowanych na
ulepszenie
warunków dla
rozwoju MŚP

2019

obligatoryjne

niezrealizowane

Połączenie
badań i ich
realizacja w roku
2019 w ramach
zadania ,,Ocena
wpływu działań
podjętych w
ramach RPO

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
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Ocena postępów
wsparcia
udzielonego w
ramach RPO WM
2014-2020 na
wzrost potencjału
B+R oraz
wykorzystanie
innowacyjnych
rozwiązań w
gospodarce regionu

2019

obligatoryjne

niezrealizowane

Efekty wsparcia w
ramach RPO WM
2014-2020
konkurencyjności,
innowacyjności i
internacjonalizacji
MSP w
województwie
mazowieckim

2020

nieobowiązkowe

niezrealizowane

WM 2014-2020
nakierowanych
na ulepszenie
warunków dla
rozwoju MŚP”

W przypadku badania pn. ,,Ewaluacja ex ante realizacji programu operacyjnego 2021+” mając na uwadze
ograniczony budżet Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 odstąpiła od realizacji ww. ewaluacji. W ramach
wcześniej

realizowanych

badań

zostały

wypracowane

rekomendacje,

które

zostaną

wykorzystane

w działaniach analitycznych służących konceptualizacji nowej perspektywy post 2020.

Tab.1 Chronologiczny wykaz badań w ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020
Rok badania

Obszar

2016

Nowoczesna gospodarka kapitał przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1

1.

Ocena użyteczności agend
badawczych w projektach
badawczo-rozwojowych w ramach
RPO WM 2014-2020

2017

Badania horyzontalne

nd

2.

Ewaluacja ex post realizacji RPO
WM 2007-2013

Badania horyzontalne

nd

3.

Ewaluacja systemu wyboru
projektów i kryteriów wyboru
projektów w ramach RPO WM
2014-2020

Badania horyzontalne

nd

4.

Ewaluacja mid-term dot. postępu
rzeczowego RPO WM 2014-2020
dla potrzeb przeglądu
śródokresowego, w tym realizacji
zapisów ram i rezerwy wykonania

Kapitał ludzki i społeczny

8i9

5.

Ocena wpływu wsparcia
kierowanego do osób w
najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy w województwie
mazowieckim na ich sytuację po
zakończeniu udziału w projekcieetap I i II

Kapitał ludzki i społeczny

10

6.

Ewaluacja działań
podejmowanych na rzecz edukacji
w ramach RPO WM 2014-2020

Kapitał ludzki i społeczny

9

7.

Ocena realizacji Regionalnego
Programu Zdrowotnego
Samorządu Województwa
Mazowieckiego „Program badań
przesiewowych słuchu dla

2018

2019

Oś priorytetowa
RPO

Lp.

Tytuł badania

uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych województwa
mazowieckiego”

2020

Kapitał ludzki i społeczny

6i9

8.

Wpływ RPO WM 2014-2020 na
poprawę w zakresie usług
społecznych w województwie
mazowieckim

Kapitał ludzki i społeczny

8

9.

Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
województwie mazowieckim dla
osób w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy- etap I

Kapitał ludzki i społeczny

6,8 i 10

10. Ewaluacja działań
podejmowanych w zakresie opieki
nad dzieckiem do lat 3 i usług
opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci do lat 5 w ramach RPO WM
2014-2020- etap I

Kapitał ludzki i społeczny

9

11. Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych
województwa mazowieckiegoetap I

Nowoczesna gospodarka kapitał przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1

12. Ocena wsparcia RPO WM 20142020 udzielonego powiązaniom
kooperacyjnym w zakresie
działalności B+R

Nowoczesna gospodarka
- kapitał
przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1i3

13. Ocena wpływu działań podjętych
w ramach RPO WM 2014-2020
nakierowanych na ulepszenie
warunków dla rozwoju MŚP

Nowoczesna gospodarka kapitał przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1i3

14. Ocena postępów wsparcia
udzielonego w ramach RPO WM
2014-2020 na wzrost potencjału
B+R oraz wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań w
gospodarce regionu

Nowoczesna gospodarka
- kapitał
przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

2

15. Ocena wpływu RPO WM 20142020 na rozwój i wykorzystanie
e-usług w województwie
mazowieckim

Badania horyzontalne

nd

16. Ewaluacja ex ante realizacji
programu operacyjnego 2021+

Nowoczesna gospodarka
- kapitał
przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1

17. Ocena wsparcia RPO WM 20142020 udzielonego powiązaniom
kooperacyjnym w zakresie
działalności B+R

Kapitał ludzki i społeczny

6i9

18. Wpływ RPO WM 2014-2020 na
poprawę w zakresie usług

społecznych w województwie
mazowieckim

2021

Kapitał ludzki i społeczny

8

19. Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
województwie mazowieckim dla
osób w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy- etap I

Kapitał ludzki i społeczny

6,8 i 10

20. Ewaluacja działań
podejmowanych w zakresie
opieki nad dzieckiem do lat 3 i
usług opiekuńczowychowawczych dla dzieci do lat
5 w ramach RPO WM 2014-2020etap I

Kapitał ludzki i społeczny

9

21. Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych
województwa mazowieckiegoetap I

Kapitał ludzki i społeczny

9

22. Ocena realizacji Regionalnego
Programu Zdrowotnego
Samorządu Województwa
Mazowieckiego ,,Opracowanie
wskazówek i zaleceń do pracy z
dzieckiem z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu w środowisku
domowym”

Badania horyzontalne

nd

23. Ewaluacja podsumowująca
dotycząca systemu realizacji RPO
WM 2014-2020

Zrównoważony rozwój

4

24. Ocena skuteczności działań
podejmowanych w ramach RPO
WM 2014-2020 na zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł
energii i efektywności
energetycznej oraz poprawę
jakości powietrza w
województwie mazowieckim.

Nowoczesna gospodarka kapitał przedsiębiorczości,
wiedzy i innowacji

1-3

25. Efekty wsparcia w ramach RPO
WM 2014-2020 konkurencyjności,
innowacyjności i
internacjonalizacji MSP w
województwie mazowieckim

Badania horyzontalne

nd

26. Ewaluacja wdrażania polityk
horyzontalnych w ramach RPO
WM 2014-2020

Zrównoważony rozwój

5

27. Ocena efektów ekologicznych,
społecznych i gospodarczych
inwestycji realizowanych w
zakresie gospodarki przyjaznej
środowisku

Zrównoważony rozwój

7

28. Ocena wpływu wsparcia w
zakresie transportu w ramach RPO

WM 2014-2020 na wzrost
spójności terytorialnej oraz wzrost
mobilności

2023

2024

Zrównoważony rozwój

9

29. Wpływ działań rewitalizacyjnych z
perspektywy 2014-2020 na jakość
życia mieszkańców gmin
województwa mazowieckiego

Kapitał ludzki i społeczny

nd

30. Ewaluacja wpływu RPO WM 20142020 na rozwój społecznogospodarczy województwa i
realizację celów Strategii Europa
2020

Kapitał ludzki i społeczny

8

31. Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
województwie mazowieckim dla
osób w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy- etap II

Badania horyzontalne

nd

32. Ewaluacja podsumowująca postęp
rzeczowy i rezultaty RPO WM
2014-2020

Kapitał ludzki i społeczny

8i9

33. Ocena wpływu wsparcia
kierowanego do osób w
najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy w województwie
mazowieckim na ich sytuację po
zakończeniu udziału w projekcieetap III

Kapitał ludzki i społeczny

9

34. Ocena wpływu wsparcia EFS na
liczbę trwałych miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych
województwa mazowieckiegoetap II

Kapitał ludzki i społeczny

6,8 i 10

35. Ewaluacja działań
podejmowanych w zakresie opieki
nad dzieckiem do lat 3 i usług
opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci do lat 5 w ramach RPO WM
2014-2021- etap II

Kapitał ludzki i społeczny

8i9

36. Ocena wpływu wsparcia
kierowanego do osób w
najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy w województwie
mazowieckim na ich sytuację po
zakończeniu udziału w projekcieetap IV

