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Roczny plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na 2016 r.

Wprowadzenie
Ewaluacja odnosi się Wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Obowiązek
przeprowadzania oceny skuteczności realizacji celów określonych w Programie nakłada
na ministra właściwego do spraw zagranicznych Ustawa z dnia 16 września 2011 r.
o współpracy rozwojowej.
Realizując działania ewaluacyjne MSZ kieruje się zasadami i standardami określonymi
w dokumentach DAC Quality Standards for Development Evaluation (2010)
oraz DAC Principles for Evaluation of Development Assistance (1991). Ewaluacja polskiej
współpracy rozwojowej uwzględnia również wytyczne EuropeAid oraz Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych przedstawione w dokumencie The Evaluation Policy for European
Union Development Co-operation. Jest wykonywana zgodnie z metodologią opracowaną
przez Evaluation Unit Komisji Europejskiej.
Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) przygotowuje roczne plany ewaluacji.
Przedstawia w nich organizację procesu oceny. Plan ma charakter indykatywny i może być
modyfikowany oraz dostosowywany do zmieniających się warunków lub potrzeb.
Ewaluacja programów i projektów realizowanych w ramach współpracy rozwojowej
udzielanej za pośrednictwem MSZ RP prowadzona jest od 2012 r. Badaniu podlegają głównie
inicjatywy roczne, wdrażane zarówno za granicą, jak i na terenie kraju. Proces oceny
ma charakter ewaluacji zewnętrznej, ex-post (po zakończeniu programu lub projektu).

Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesach decyzyjnych, przede wszystkim
przy programowaniu i zarządzaniu polską współpracą rozwojową w perspektywie
krótkookresowej (rocznej) i średniookresowej (program wieloletni).
Badanie ewaluacyjne w 2016 r. zostanie przeprowadzone w oparciu o zadania
zrealizowane w kończącym się Wieloletnim programie współpracy rozwojowej
na lata 2012-2015.

Zrealizowane działania ewaluacyjne
W 2012 r. badaniu poddany został program z komponentem szkoleniowym SENSE
oraz grupa projektów mających na celu wsparcie rozwoju instytucji społecznych w Gruzji.
W 2013 r. proces oceny dotyczył inicjatyw zrealizowanych w latach 2010-2012
w obszarze rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej
na Ukrainie oraz w obszarze edukacji globalnej o charakterze systemowym w Polsce. Odnosił
się także do działań horyzontalnych dotyczących praw człowieka w projektach obejmujących
wyżej wymienione obszary.
W 2014 r. ewaluacja koncentrowała się na zadaniach wykonanych w 2011 r., 2012 r.
i 2013 r. Analizie zostały poddane inicjatywy dofinansowywane przez MSZ w ramach
programu stypendialnego dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich
Uniwersytetu Warszawskiego, projekty wspierające rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości w Gruzji na Ukrainie, a także wybrane aspekty wykonania
przez Białoruskie Radio Racja umowy koprodukcyjnej z MSZ w 2013 r.
Ewaluacja 2015 r. obejmuje wybrane przedsięwzięcia z lat 2012-2014. Przedmiotem
analiz są działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej, prowadzone w ramach zadań
zlecanych przez Ministra SZ w Gruzji, na Ukrainie oraz w Tunezji, a także inicjatywy
zrealizowane za pośrednictwem MSZ na obszarze Mołdawii. Zostaną m.in. przygotowane
wnioski dla procesu planowania oraz zarządzania polską współpracą rozwojową.

Ewaluacja 2016
W 2016 r. MSZ podda ocenie działania polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzone
w wybranych krajach Afryki Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Celem będzie analiza
efektywności, użyteczności, trwałości i trafności pomocy udzielanej ze środków rezerwy
celowej na współpracę rozwojową.
Będzie to ostatnie badanie skoncentrowane na inicjatywach przygotowanych zgodnie
z celami oraz priorytetami Wieloletniego programu współpracy rozwojowej
na lata 2012-2015, a jednocześnie pierwsze obejmujące cały okres jego obowiązywania.
Wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane do planowania, realizacji oraz zarządzania
zadaniami w okresie 2016-2020.
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1. Harmonogram


październik 2015 r. zatwierdzenie Rocznego planu ewaluacji 2016



październik-grudzień 2015 r. opracowanie szczegółowej koncepcji ewaluacji



styczeń 2016 r. uruchomienie procedury przetargowej (we współpracy
z Wydziałem Zamówień Publicznych BDG)



kwiecień–sierpień 2016 r. proces ewaluacji



wrzesień 2016 r. podsumowanie wyników i przygotowanie do procesu wdrażania
rekomendacji

2. Działania ewaluacyjne
2.1. Ocena realizacji polskich projektów w ramach Wieloletniego programu
współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 przez administrację i organizacje
pozarządowe oraz placówki naukowe
Zakres badania
DWR przedstawi do analizy projekty na rzecz Afryki Wschodniej oraz Bliskiego
Wschodu zrealizowane w Etiopii, Kenii, Tanzanii i Palestynie.
W okresie 2012-13 wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmowało po trzy
priorytety w każdym z regionów. W Afryce Wschodniej były to: 1) Edukacja oraz aktywizacja
zawodowa i społeczna, 2) Ochrona środowiska, 3) Ochrona zdrowia; na Bliskim Wschodzie:
1) Edukacja, 2) Gospodarka wodnosanitarna, 3) MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
We wszystkich tych krajach polskie MSZ bezpośrednio angażuje się w inicjatywy
rozwojowe, również z partnerami zewnętrznymi. Wsparcie przez placówki dyplomatyczne
udzielane jest w ramach systemu małych grantów (SMG).
W ramach programu Wolontariat polska pomoc resort wspiera bezpośrednie
zaangażowanie polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się,
m.in. z Afryki Wschodniej i Palestyny oraz w upowszechnienie w polskim społeczeństwie
wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają.
Ocenie poddane zostaną inicjatywy zrealizowane w oparciu o plany roczne
obowiązujące w latach 2012, 2013, 2014 i 2015, w sumie 86 projektów na rzecz Etiopii, Kenii
i Tanzanii oraz 40 projektów na rzecz Palestyny. Projekty zostały wdrożone w większości
przez polskie organizacje pozarządowe oraz placówki dyplomatyczne, we współpracy
z partnerami lokalnymi. (zał. 1).
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Uzasadnienie realizacji
Etiopia, Kenia i Tanzania oraz Palestyna należą do grupy państw, gdzie polska pomoc
rozwojowa jest obecna od wielu lat. W zakończonym Wieloletnim programie współpracy
rozwojowej na lata 2012–2015 należały one do krajów priorytetowych. Stan ten został
utrzymany w nowym dokumencie wieloletnim obejmującym okres 2016–2020.
Celem analizy projektów przeprowadzonych na obszarze wskazanych krajów jest
zwiększenia skuteczności i efektywności polskich inicjatyw w Afryce Wschodniej i na Bliskim
Wschodzie. Planując pomoc dwustronną bardziej strategicznie, a jednocześnie wykorzystując
mechanizmy wielostronne oraz możliwości, jakie daje uczestnictwo przede wszystkim
we wspólnym programowaniu UE na rzecz Afryki, Polska może także zapewnić
sobie w przyszłości lepszą współpracę z partnerami oraz stać się bardziej widoczna
w działaniach rozwojowych, a także lepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje współpraca
rozwojowa.
3. Sposób realizacji
Ewaluacja zewnętrzna
4. Planowany koszt całkowity
400 tys. PLN
5. Działania przyczyniające się do budowy potencjału ewaluacyjnego
Oprócz realizacji badań ewaluacyjnych w 2016 r. podejmowane będą dalsze działania
przyczyniające się do budowy potencjału ewaluacyjnego w obszarze współpracy rozwojowej.
DWR będzie rozpowszechniał wiedzę i informacje na temat ewaluacji pomocy, głównie
poprzez przygotowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących działań ewaluacyjnych
(wyników, przebiegu oraz planowania badań), w tym informacji obejmujących proces
wdrażania rekomendacji. DWR będzie także rozwijał dedykowaną zakładkę na temat
ewaluacji na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl. Planowane jest również
przygotowanie całościowego podsumowania wniosków płynących z ewaluacji planów
rocznych wynikających z założeń Wieloletniego programu współpracy rozwojowej
na lata 2012-2015.
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Załącznik: Lista projektów do Ewaluacji 2016 – Etiopia, Kenia, Tanzania i Palestyna
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