Wieloletni Program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (WPWR) jest rządowym
dokumentem określającym strategię działania na rzecz krajów rozwijających się.
Program był tworzony na podstawie doświadczeń z realizacji Polskiej pomocy w latach
2012-2015, a także analiz dokumentów strategicznych oraz potrzeb i kierunków rozwoju
krajów partnerskich, które dynamicznie się zmieniają. Ewaluacja śródokresowa WPWR
pomogła rozpoznać mocne i słabe strony Programu oraz pożądane kierunki jego zmian.

Rekomendacje
Strategia polskiej współpracy rozwojowej powinna dotyczyć całości
Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA).
Dla lepszej koordynacji działań w ramach współpracy rozwojowej, zapewnienia spójności
inicjatyw oraz koncentracji środków zalecane są następujące etapy prac nad Programem:
1. Przedstawienie diagnozy i określenie przewag konkurencyjnych Polski w odniesieniu
do innych krajów prowadzących współpracę rozwojową,
2. Przeprowadzenie konsultacji m.in. z przedstawicielami potencjalnych krajów i organizacji
partnerskich oraz z organizacjami przedsiębiorców,
3. Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami ministerstw, które będą zaangażowane
w realizację współpracy rozwojowej.
Podniesie to efektywność systemu i poprawi widoczność Polskiej pomocy.
Wyzwania pojawiające się na świecie, przedstawione w Agendzie 2030, wymagają zastosowania
nowych narzędzi. Rekomenduje się szersze stosowanie instrumentów i form wsparcia sprawdzonych
przez instytucje rozwojowe i inne kraje wysoko rozwinięte nowymi mechanizmami. Warto włączyć
się w działania realizowane w ramach Planu Inwestycji Zewnętrznych (EIP, ang. External Investment
Plan) finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, stworzyć
fundusze powiernicze przy kilku wybranych bankach rozwojowych (np. przy Banku Światowym)
lub przyłączyć się do funduszy tworzonych przez innych darczyńców.
Należy zadbać o wewnętrzną spójność Programu i ułatwienie jego odbioru. W strukturze
dokumentu postuluje się wyjście od misji i wizji oraz wskazanie celów polskiej pomocy,
odpowiadających na nowe wyzwania.
Należy dążyć do jasnego określenia w nowej strategii rezultatów, jakie mają zostać osiągnięte
dzięki współpracy rozwojowej. Powinny one być oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju
(SDG) określonych przez ONZ. Wybór celów powinien korespondować z obszarami, w jakich
Polska wyróżnia się na tle innych darczyńców. Następnie należy określić, w jakich krajach
„polskie specjalizacje” można najlepiej wykorzystać i jakiego rodzaju pomoc w tym celu
zaoferować. W kontekście powiązania z SDG warto, by kolejny dokument strategiczny
obowiązywał na lata 2021-2030.
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Celem badania było sformułowanie
rekomendacji pozwalających:

poprawić efektywność i trafność polskiej
współpracy rozwojowej,
wesprzeć programowanie kolejnej perspektywy
wieloletniej po 2020 r.,
wzmocnić pozytywny wizerunek Polski jako kraju aktywnego
w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie,
a także partnera posiadającego stabilne perspektywy rozwoju,
wspierać procesy podejmowania decyzji związanych
ze współpracą rozwojową.

Kryteria ewaluacyjne:
• Trafność – rozumiana jako odniesienie do rzeczywistych potrzeb lub kluczowych
problemów biorców, zidentyfikowanych np. w głównych dokumentach
strategicznych lub programowych
• Efektywność – rozumiana jako uzasadnienie nakładów poniesionych
ze środków współpracy rozwojowej rachunkiem ekonomicznym
• Skuteczność – rozumiana jako osiągnięcie założonych celów, pokazanie
stopnia realizacji założeń
• Innowacyjność – rozumiana jako możliwość dostosowywania działań
podejmowanych w ramach WPWR do zmieniającego się otoczenia
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Metodologia badania

(wybrane elementy)
•
•
•
•
•
•
•

analiza desk research
indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
warsztat strategiczny
studia przypadków
benchmarking
analiza SWOT
panel ekspertów
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