
 

Uchwała Nr 11/LXXXV/2021 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

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 (WE) 

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 2020 r. poz. 818), w związku 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 – 20202) 

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 2014-20203), 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 2014-20204, 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. 

 

 
1 ) Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz.UE.L.2015.270 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2016.200 str. 140, Dz. 
Urz.UE.L.2016.259 str. 79, Dz. Urz.UE.L.2016.338 str. 34, Dz. Urz.UE.L.2017.129 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2017.176 str. 1, Dz. 
Urz.UE.L.2017.335 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2018.193 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2018.291 str. 5, Dz. Urz.UE.L.2019.123 str. 1, Dz. 
Urz.UE.L.2020.99 str. 5, Dz. Urz.UE.L.2020.130 str.1, Dz. Urz.UE.L.2020.231 str. 4, Dz. Urz.UE.L.2020.356 str. 1, Dz. 
Urz.UE.L.2020.437 str. 30 
2) Zmieniona 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) Zmieniona uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
Nr 82/XXXV/2018 z dnia 10 maja 2018 r. 
4 Zmienionej uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
Nr 114/XLII/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku, uchwałą Nr 27/LIII/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz uchwałą Nr 
23/LXVIII/2020 z dnia 7 października 2020 r. 



 

UZASADNIENIE 

 

Nawiązując do pkt 3.1.3 ust. 9 zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020  

w załączeniu przekazuję zaktualizowany Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020. 

Wskazany w niniejszym Planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia szereg 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 związku ze zmianami zaistniałymi w procesie wdrażania RPO WM 2014-2020 i postępem prac  

w zakresie projektowania nowej perspektywy post 2020 zaistniała konieczność aktualizacji Planu Ewaluacji RPO 

WM 2014-2020 w zakresie przesunięcia badania pn. ,,Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 

na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego” z roku 2022 na rok 2021. Przedmiotowe badanie 

realizowane będzie równolegle do zadania realizowanego w zakresie usługi polegającej na  przeprowadzeniu 

szkoleń edukacyjnych dla zespołu ds. rewitalizacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie, spotkań edukacyjnych oraz doradztwie eksperckim dla gmin województwa mazowieckiego w procesie 

programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego w ramach projektu pt. ,,Regiony 

Rewitalizacji”. Powyższe pozwoli na możliwość wykorzystania wyników badania ewaluacyjnego do ww. projektu 

realizowanego przez  Województwo Mazowieckie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Komplementarność przedmiotowa stanowić będzie efekt synergii pozwalający  na wzajemne uzupełnianie się  

i przenikanie treści płynących z wnioskowania ww. zadań w zakresie działań rewitalizacyjnych przewidzianych  

do dofinansowania w ramach nowej pespektywy finansowej post 2021.  

Ponadto, mając na względzie niewystarczającą ilość danych warunkujących prawidłowe i rzetelne wykonanie 

zadania, poniżej wskazano badania, które zostały przesunięte do realizacji z roku 2021 na rok 2022: 

- Ocena wsparcia RPO WM 2014-2020 udzielonego powiązaniom kooperacyjnym w zakresie działalności B+R; 

- Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie mazowieckim  

dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - etap I. 

Docelowo Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020 został uaktualniony o zapisy dotyczące nowego 

instrumentu dostępnego w regionie mazowieckim w postaci wskazania OSI XII REACT-EU dla Mazowsza w ww. 

dokumencie. REACT-EU jest traktowany jako pomost między reagowaniem na kryzys związany z COVID-19  

a długoterminowymi celami wspieranymi przez politykę spójności na lata 2021-2027. Wsparcie zostanie 

przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach dwóch zakresów: energetyki i cyfryzacji. 

W tabeli nr 1 wskazano zaktualizowany wykaz badań uwzględniający ww. zmiany. 

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

Rok 

badania 

Obszar Oś 

priorytetowa 

RPO 

Lp. Tytuł badania Termin 

realizacji 

(rozpoczęcie 

badania) 

2016 Nowoczesna 

gospodarka  - kapitał 

przedsiębiorczości, 

wiedzy i innowacji 

1 1.  Ocena użyteczności agend 

badawczych w projektach 

badawczo-rozwojowych w 

ramach RPO WM 2014-2020 

III kw. 2016  

2017 

 

Badania horyzontalne nd 2.  Ewaluacja ex post realizacji 

RPO WM  2007-2013 

II  kw. 2017 

Badania horyzontalne nd 3.  Ewaluacja  systemu wyboru 

projektów i kryteriów wyboru 

projektów w ramach RPO WM 

2014-2020 

III kw. 2017 

 

2018 

 

Badania horyzontalne nd 4.  Ewaluacja mid-term dot. 

postępu rzeczowego RPO WM 

2014-2020 dla potrzeb 

przeglądu śródokresowego, w 

III kw. 2018 



tym realizacji zapisów ram i 

rezerwy wykonania 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

8,9,10  5.  Ocena wpływu wsparcia 

kierowanego do osób w 

najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy w województwie 

mazowieckim na ich sytuację 

po zakończeniu udziału w 

projekcie- etap I i II 

IV kw. 2018  

Kapitał ludzki i 

społeczny 

10 6.  Ewaluacja działań 

podejmowanych na rzecz 

edukacji w ramach RPO WM 

2014-2020 

IV kw.2018 

2019 

 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

9 7.  Ocena realizacji Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Samorządu Województwa 

Mazowieckiego „Program 

badań przesiewowych słuchu 

dla uczniów klas pierwszych 

szkół podstawowych 

województwa 

mazowieckiego” 

I kw. 2019 

 

Nowoczesna 

gospodarka  - kapitał 

przedsiębiorczości, 

wiedzy i innowacji 

 

1 i 3 8.  Ocena wpływu działań 

podjętych w ramach RPO WM 

2014-2020 nakierowanych na 

ulepszenie warunków dla 

rozwoju MŚP  

III kw. 2019 

 

Nowoczesna 

gospodarka  - kapitał 

przedsiębiorczości, 

wiedzy i innowacji 

2 9.  Ocena wpływu RPO WM 

2014-2020 na rozwój i 

wykorzystanie e-usług w 

województwie mazowieckim 

IV kw. 2019 

2020 

 

Badania horyzontalne nd 10.  Ocena realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz działań 

informacyjno - szkoleniowych 

w ramach RPO WM 2014-

2020  

II kw. 2020 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

6,8 i 10 11.  Ewaluacja działań 

podejmowanych w zakresie 

opieki nad dzieckiem do lat 3 i 

usług opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym w 

ramach RPO WM 2014-2020- 

etap I 

III kw. 2020 

Badania horyzontalne nd 12.  Ewaluacja podsumowująca 

dotycząca systemu realizacji 

RPO WM 2014-2020 

III kw. 2020 



Badania horyzontalne nd 13.  
Ewaluacja ex-ante zawodności 

rynku i nieoptymalnego 

poziomu inwestycji na terenie 

województwa mazowieckiego 

w kontekście wdrażania 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021-

2027 (RPO WM 2021-2027) 

 

IV kw. 2020 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

9 14.  
Ocena realizacji Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Samorządu Województwa 

Mazowieckiego Opracowanie 

wskazówek i zaleceń do pracy 

z dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu w 

środowisku domowym 

IV kw. 2020 

2021 

 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

6 i 9 

 

15.  Wpływ RPO WM 2014-2020 

na poprawę dostępu i jakości 

usług społecznych w 

województwie mazowieckim 

IV kw. 2021 

Zrównoważony rozwój 6 16.  Wpływ działań 

rewitalizacyjnych z 

perspektywy 2014-2020 na 

jakość życia mieszkańców 

gmin województwa 

mazowieckiego 

IV kw. 2021 

Zrównoważony rozwój 

 

4 17.  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. 

IV kw. 2021 

2022 Zrównoważony rozwój 

 

5 18.  Ocena efektów ekologicznych, 

społecznych i gospodarczych 

inwestycji realizowanych w 

zakresie gospodarki przyjaznej 

środowisku 

I kw. 2022 

Zrównoważony rozwój 

 

7 19.  Ocena wpływu wsparcia w 

zakresie transportu w ramach 

RPO WM 2014-2020 na 

wzrost spójności terytorialnej 

oraz wzrost mobilności  

I kw. 2022 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

8 20.  Ocena wpływu wsparcia EFS 

na liczbę trwałych miejsc 

pracy w województwie 

mazowieckim dla osób w 

II kw. 2022 



najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy- etap I 

Nowoczesna 

gospodarka  - kapitał 

przedsiębiorczości, 

wiedzy i innowacji 

1 21.  Ocena wsparcia RPO WM 

2014-2020 udzielonego 

powiązaniom kooperacyjnym 

w zakresie działalności B+R 

II kw. 2022 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

nd 22.  Ewaluacja wpływu RPO WM 

2014-2020 na rozwój 

społeczno-gospodarczy 

województwa i realizację 

celów Strategii Europa 2020 

III kw. 2022 

Badania horyzontalne nd 23.  Ewaluacja podsumowująca 

postęp rzeczowy i rezultaty 

RPO WM 2014-2020 

IV kw.2022 

2023 

 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

8 i 9 24.  Ocena wpływu wsparcia 

kierowanego do osób w 

najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy w województwie 

mazowieckim na ich sytuację 

po zakończeniu udziału w 

projekcie- etap III I IV 

 

I kw. 2023 

Kapitał ludzki i 

społeczny 
6,8 i 10 25.  Ewaluacja działań 

podejmowanych w zakresie 

opieki nad dzieckiem do lat 3 i 

usług opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci w 

wieku przedszkolnym w 

ramach RPO WM 2014-2021- 

etap II 

I kw. 2023 

Kapitał ludzki i 

społeczny 

8 26.  Ocena wpływu wsparcia EFS 

na liczbę trwałych miejsc 

pracy w województwie 

mazowieckim dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy- etap II 

I  kw. 2023 

 

 


