W 2015 r. firma badawcza Ecorys Polska przeprowadziła dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych
badanie ewaluacyjne projektów realizowanych w ramach polskiej pomocy rozwojowej
w Mołdawii. Ewaluacja dotyczyła okresu 2012-14. Celem głównym badania było zidentyfikowanie
czynników, które mają największy wpływ na efektywność polskiej współpracy rozwojowej,
a także przedstawienie rekomendacji dotyczących działań planowanych na najbliższe lata. Analizą
objęte zostały projekty realizowane za pośrednictwem polskich instytucji administracji rządowej,
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także przez Fundację Solidarności
Międzynarodowej oraz w ramach Systemu Małych Grantów przez Ambasadę RP w Kiszyniowie.
Projekty ocenione zostały pod względem trafności, użyteczności, trwałości, efektywności
i skuteczności.
Badanie pokazało, że realizowane działania były zgodne z polityką wprowadzania przez Mołdawię
reform mających na celu zbliżenie z Unią Europejską. Efekty najwyraźniej widać w projektach
związanych z rozwojem rolnictwa oraz rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dotyczy
to zarówno inicjatyw podejmowanych przez administrację, jak i polskie samorządy oraz organizacje
pozarządowe. Realizowane projekty były w większości dobrze dopasowane do potrzeb odbiorców,
co wynikało z dobrej znajomości realiów panujących w Mołdawii oraz doświadczenia poszczególnych
koordynatorów. Osiągnięte rezultaty zachowują trwałość, co wiąże się przede wszystkim z dużym
zaangażowaniem partnerów mołdawskich. Istotne dla prowadzonych działań było również
postrzeganie Polski jako bardziej wiarygodnego dawcy pomocy niż inne kraje, z uwagi na niedawne
doświadczenia z transformacji.
Szczegółowej analizie zostały poddane efekty projektu dotyczącego stworzenia i prowadzenia
Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Ialoveni. Ewaluatorzy wysoko ocenili działalność tej
placówki.
Inicjatywy realizowane w Systemie Małych Grantów były trafne, użyteczne, efektywne i trwałe,
jednak w przyszłości należy zwiększyć ich powiązanie z celami polskiej polityki rozwojowej.
W najbliższych latach rekomenduje się m.in.:
- w projektach realizowanych przez administrację położenie nacisku na wsparcie przy tworzeniu
aktów prawnych lub wdrażaniu już istniejącego prawa, przy jednoczesnym odchodzeniu
od projektów skupiających się na podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji;
- kontynuowanie projektów wsparcia przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz wdrażania
ekologicznych technologii;
- realizację projektów wspierających walkę z korupcją;
- wprowadzenie
rozwiązań
systemowych
usprawniających
realizację
projektów,
w tym wprowadzenie wieloletniego finansowania i wzmocnienie współpracy z projektodawcami;
- zwiększanie potencjału organizacji polskich działających w Mołdawii, m.in. poprzez wspieranie
w aplikowaniu o środki zewnętrzne;
- zwiększenie zaangażowania Ambasady RP w Kiszyniowie w realizację polskiej pomocy;
- dalsze wspieranie działalności Centrum Informacyjnego dla władz lokalnych w Ialoveni;
- podjęcie działań mających na celu zaangażowanie polskiego biznesu w projekty rozwojowe;
- poprawę działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zarówno polskiej polityki rozwojowej,
jak i poszczególnych projektów;
- rozważenie zakończenia realizacji projektów z zakresu wsparcia demokracji w Mołdawii;
- poprawę współpracy między MSZ a projektodawcami.

