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według rozdzielnika

Dotyczy: realizacji zadań w zakresie ewaluacji w związku z wprowadzeniem stanu 
epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie realizacji zadań w zakresie ewaluacji 

po wprowadzeniu stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, 

iż priorytet w działaniach i wykorzystaniu środków przez jednostki ewaluacyjne działające 

w ramach systemu ewaluacji polityki spójności powinny mieć inicjatywy na rzecz 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz jej negatywnych 

następstw społeczno-ekonomicznych. 

Niemniej jednak, jeśli realizacja standardowych aktywności ewaluacyjnych nie wchodzi w 

kolizję z ww., może być ona kontynuowana po każdorazowym rozważeniu czy dana 

ewaluacja jest możliwa i zasadna do przeprowadzenia w obecnej sytuacji. 

Konieczna jest zatem analiza czy wykonawca będzie mógł przeprowadzić ewaluację w 

oparciu o zaproponowane metody i techniki badawcze. W uproszczeniu można przyjąć 

założenie, że możliwe do realizacji są badania bazujące na danych zastanych, 

ewentualnie przewidujące, iż do pozyskania danych pierwotnych będzie możliwe 

zastosowanie metod zdalnych. Drugim istotnym aspektem analizy powinna być 

przewidywana wiarygodność uzyskanych wyników. Aktualna  sytuacja w sposób istotny 

może wpływać na odpowiedzi udzielane przez respondentów. Mając to na uwadze 
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Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) rekomenduje, by w chwili obecnej w miarę możliwości 

nie prowadzić badań angażujących beneficjentów ostatecznych polityki spójności.

Jednocześnie KJE deklaruje, iż nie będzie egzekwować terminów realizacji  badań 

obowiązkowych określonych w wytycznych ds. ewaluacji polityki spójności, 

przewidzianych do realizacji na 2020r. 

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt na adres e-mail: 

piotr.strzeboszewski@mfipr.gov.pl

Z poważaniem

Robert Dzierzgwa
Dyrektor Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:

Dyrektorzy Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi
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