
Uchwała Nr 1170 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 pa ździernika 2011r. 

 

w sprawie zmiany Okresowego planu ewaluacji Wielkop olskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2011 roku . 

 
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712  z późn. zm.), art. 41 ust. 1  
i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 
z 2001r., Nr 142. poz 1590 z późn zm.), zapisów Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia na lata 2007-2013 nr MRR/H/6(1)05/2007 - Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji 
programów operacyjnych na lata 2007-2013, przyjętych przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego w dn. 30 maja 2007r., uchwały nr 698/2007 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm., uchwały nr 
954/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie 
przyjęcia Planu Ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, uchwały nr 46/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 
2010r.w sprawie przyjęcia Okresowego planu ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w 2011 roku, Zarząd Województwa uchwala  
co następuje: 

§1 

Zmienia się Okresowy plan ewaluacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2011 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały  
Nr 46/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2010r. 

 

§2 

Zmieniony Okresowy plan ewaluacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2011 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1170 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 pa ździernika 2011r. 

 

w sprawie: zmiany Okresowego planu ewaluacji Wielko polskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2011 roku . 

 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w treści Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przede wszystkim z powodu wprowadzenia 

do Programu dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania 

i dostosowania technicznego, zaistniała konieczność przeprowadzenia Strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Oceny tej dokonano na początku 2011 roku w trakcie 

przygotowań do procedury renegocjacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 z Komisją Europejską. W ramach postępowania 

sporządzono „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmian WRPO na lata 2007-

2013”, której zakres został wcześniej uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

W związku z istotnym poziomem zaawansowania realizacji Programu, w trakcie prac 

nad przygotowaniem Prognozy, analizie poddano informacje o wybranych do realizacji 

projektach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć, których realizacja została już 

zakończona oraz dokonano oceny ich wpływu na środowisko przyrodnicze, a wyniki tej 

analizy zostały przedstawione w treści Prognozy. Zakres przeprowadzonej analizy 

i uzyskane wnioski odpowiadają spodziewanemu zakresowi przewidywanego w WRPO 

w połowie okresu programowania raportu środowiskowego. Raport ten zamierzano 

zrealizować jako badanie ewaluacyjne pn. „Ocena oddziaływania priorytetów i działań 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na środowisko 

przyrodnicze Wielkopolski” przewidziane do realizacji w Okresowym planie ewaluacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w 2011 roku. 

W związku z tym rezygnuje się z wykonywania badania ewaluacyjnego, ze względu 

na to, że ww. Prognoza, obok swojego właściwego celu, pełni jednocześnie funkcje raportu 

środowiskowego, oceniającego skutki środowiskowe realizacji WRPO po upływie połowy 

okresu programowania. Jednocześnie w Prognozie ujęto zalecenie, aby problematykę 



kompleksowej analizy skutków środowiskowych realizacji wszystkich priorytetów Programu 

uwzględnić w sposób szczegółowy w raporcie przewidywanym na zakończenie realizacji 

Programu, co zostanie ujęte w odpowiednim Okresowym planie ewaluacji WRPO. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę 

w sprawie przyjęcia zmienionego Okresowego planu ewaluacji Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2011 roku.  

  
Leszek Wojtasiak 

         Wicemarszałek 
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Lista planowanych badań ewaluacyjnych w roku 2011 

 

Nazwa instytucji 
inicjującej ewaluację 

Nazwa badania 

Sposób realizacji 
(ewaluacja 

wewnętrzna / 
zewnętrzna 

Termin realizacji* 

Opis zakresu badań 
Rozpoczęcia Zakończenia 

Instytucja 
Zarządzająca 

Wielkopolskim 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 
na lata 2007 - 

2013 

 
Ocena dostępności usług 

medycznych poprzez realizację 
projektów priorytetu V 

Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 w aspekcie 
perspektywy finansowej UE 

2013+ 
 

Ewaluacja 
zewnętrzna 

I kwartał 
2011 

II kwartał 
2011 

Celem badania jest uzyskanie informacji na ile 
środki unijne przyczyniły się bądź przyczynią 
do zmian jakościowych i ilościowych 
w obszarze usług medycznych (dostępność 
usług, czas oczekiwania). Ponadto w zakresie 
badania dokona się identyfikacji potrzeb i 
oczekiwań potencjalnych beneficjentów 
projektów ochrony zdrowia w przyszłym 
okresie programowania. 

Instytucja 
Zarządzająca 

Wielkopolskim 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 
na lata 2007 - 

2013 

 
Ocena wzrostu atrakcyjności i 

konkurencyjności gospodarczej 
Wielkopolski poprzez realizację 

projektów pro-lizbońskich 
wspartych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 
 

Ewaluacja 
zewnętrzna 

II kwartał 
2011 

III kwartał 
2011 

Badanie poczyni szacunki stopnia wzrostu 
atrakcyjności i konkurencyjności Wielkopolski 
poprzez realizację projektów prolizbońskich 
(spełniających cele Strategii Lizbońskiej) 
dofinansowanych w ramach WRPO. 

* 
• Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą, 
• Za termin zakończenia ewaluacji uważa się datę podpisania protokołu odbioru z Wykonawcą przez Zamawiającego 
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Budowa potencjału ewaluacyjnego Instytucji Zarz ądzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym (WRPO) na lata 20 07-2013 

 
L.p.  

 
Nazwa działania 

Termin 
realizacji 
w 2011 r 

  
Budowa systemu i koordynacja procesu ewaluacji WRPO  

 

1. Opracowanie Rocznego raportu z realizacji procesu ewaluacji 
WRPO za rok 2010 

marzec  

2. Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO na lata 
2007-2013 

na bieżąco 

3. Organizacja spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO na bieżąco 

4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wnioskami i 
Rekomendacjami 

na bieżąco 

 Współpraca z podmiotami zewn ętrznymi uczestnicz ącymi 
w procesie ewaluacji  

 

5. Udział w posiedzeniach Grupy Sterującej Ewaluacją NSRO na bieżąco 

6. Udział w posiedzeniach Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL 
województwa wielkopolskiego. 

na bieżąco 

7. Współpraca z ekspertami krajowymi w zakresie ewaluacji. na bieżąco 

8. Współpraca z Komisją Europejską  na bieżąco 

 Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat ewal uacji   

9. Szkolenia/warsztaty dla pracowników Jednostki Ewaluacyjnej 
organizowane samodzielnie lub przez instytucje zewnętrzne 

wg 
harmonogramu 
szkoleń 

10. Rozwój podstrony internetowej poświęconej ewaluacji na bieżąco 

11. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych 
na spotkaniach/konferencjach 

na bieżąco 

12. Udział w ogólnopolskich konferencjach dotyczących ewaluacji. na bieżąco 

13. Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych (wersja 
elektroniczna na stronie www, broszury informacyjne) 

na bieżąco 

14. Udział w konferencjach regionalnych dotyczących RPO na bieżąco 
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