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System oceny wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich
2014-2020
System of Evaluation of Rural Development Programmes
2014-2020
Synopsis. System oceny wsparcia jest waĪnym elementem analizy oddziaáywania interwencji
publicznej na sytuacjĊ spoáeczno-gospodarczą. Dostarcza równieĪ wiedzy o koniecznych zmianach.
W związku z tym powinien byü jak najlepiej zaprojektowany i realizowany. W artykule
przedstawiono unijny system oceny PROW 2014-2020 obowiązujący paĔstwa czáonkowskie.
Zastosowano ujĊcie porównawcze i obecny system odniesiono do rozwiązaĔ zastosowanych
w poprzednim okresie programowania. Skoncentrowano siĊ na wytycznych do oceny PROW
stosowanych w obu badanych okresach programowania i ograniczono siĊ do zasad oceny
Ğródokresowej i koĔcowej. Celem artykuáu jest odpowiedĨ na pytanie „Czy system oceny PROW
2014-2020 zapewnia wiĊkszą wiedzĊ o efektach wsparcia w porównaniu z okresem programowania
2007-2013?”. Wyniki analizy wskazują na to, Īe obecne rozwiązania nie zapewniają kompletnych
i przejrzystych wyników pokazujących w peáni, jakie jest oddziaáywanie interwencji na poziomie
poszczególnych instrumentów.
Sáowa kluczowe: system oceny, program rozwoju obszarów wiejskich, oddziaáywanie wsparcia
Abstract. The evaluation system is an important part of the analysis of the impact of public
intervention on socio-economic reality. It also provides knowledge about the necessity of changes.
Therefore, it should be designed and implemented as carefully as possible. The paper presents the EU
RDP 2014-2020 evaluation system the Member States. A comparative approach was applied and the
current system was compared with the previous one. The focus was put on the EC’s guidelines for the
RDPs’ evaluation in both of the study periods and it was limited to principles of mid-term and ex-post
evaluations. The aim of the paper was to answer the question "Does the RDP 2014-2020 evaluation
system provide more knowledge on the effects of support compared to the 2007-2013 programming
period?". The results of the analysis indicate that the current solutions do not provide complete and
transparent results indicating the impact of intervention at the level of individual policy instruments.
Key words: evaluation system, rural development programme, impact of public support
JEL Classification: Q18, O20.

Wprowadzenie
Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej (UE) jest waĪnym elementem
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W związku z koniecznoĞcią pokazania europejskiej
wartoĞci dodanej2, która ma legitymizowaü unijne wydatki, próbuje siĊ dokáadniej
oszacowaü skalĊ oddziaáywania unijnego wsparcia na obszary nim objĊte.
1
dr, IERiGĩ-PIB, ul. ĝwiĊtokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: Barbara.Wieliczko@ierigz.waw.pl;
https://orcid.org/0000-0003-3770-0409
2
Europejska wartoĞü dodana to pojĊcie sáabo zdefiniowane. Wskazuje na efekty wynikające z zastosowania
polityki unijnej. PojĊcie to w odniesieniu do WPR zostaáo szeroko omówione m.in. w publikacji Gorzelak i in.,
2017.
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Ewaluacja polityki staáa siĊ samodzielną subdyscypliną w ramach nauk spoáecznych
(Esposti, Sotte, 2013). Ocena polityki staáa siĊ równieĪ integralnym elementem programów
wsparcia wspóáfinansowanych ze Ğrodków UE. Zakres i metody wykorzystywane do oceny
determinują przyszáą wiedzĊ o rezultatach interwencji publicznej oraz o ich oddziaáywaniu
na gospodarkĊ. Ocena polityki rozwoju obszarów wiejskich UE jest szczególnie záoĪonym
procesem z uwagi na róĪnorodnoĞü instrumentów stosowanych w ramach programów
rozwoju obszarów wiejskich. TrudnoĞü sprawia teĪ to, iĪ poszczególne instrumenty mają
wielorakie cele, które czĊsto nie są w peáni przedstawione przez projektujących programy
rozwoju obszarów wiejskich (Wakeford, 2010).
W artykule przedstawiono unijny system oceny programów rozwoju obszarów
wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). Zastosowano ujĊcie porównawcze i obecny
system odniesiono do rozwiązaĔ zastosowanych w poprzednim okresie programowania.
Skoncentrowano siĊ na wytycznych UE do oceny PROW zastosowanych w obu badanych
okresach programowania i ograniczono siĊ do zasad oceny Ğródokresowej
i koĔcowej. Celem artykuáu jest odpowiedĨ na pytanie „Czy system oceny PROW 20142020 zapewnia wiĊkszą wiedzĊ o efektach wsparcia w porównaniu z okresem
programowania 2007-2013?”. OdpowiedĨ na to pytanie pozwoli okreĞliü kierunki
ewentualnych dalszych zmian w systemie oceny, które mogáyby zwiĊkszyü jakoĞü
i kompleksowoĞü oceny.

Przegląd literatury
Ewaluacja3 to systematyczne badanie spoáeczno-ekonomiczne oceniające jakoĞü
i wartoĞü programów publicznych (Olejniczak, 2007). EwaluacjĊ przeprowadza siĊ
z uĪyciem zróĪnicowanych metod i obejmuje ona zbieranie danych, analizĊ, ocenĊ oraz
informowanie o wynikach. Celem ewaluacji jest oszacowanie (w odniesieniu do jasno
sformuáowanych kryteriów) jakoĞci i wartoĞci procesu oraz efektów wdraĪania interwencji
publicznych (Bienias i in., 2012). Jak wskazuje Wieliczko (2010), wyróĪnia siĊ cztery
cechy odróĪniające ewaluacjĊ od innych dziaáaĔ związanych z oceną, takich jak badania
naukowe czy audyt. Obejmują one:
1) utylitaryzm – ewaluacja przygotowywana jest dla konkretnych odbiorców i ma za
zadanie sáuĪyü poprawie jakoĞci analogicznych interwencji;
2) áączenie empirii (badania zjawisk stanowiących konsekwencje realizacji programu)
z normatywnym charakterem dziaáania (ocena struktury i logiki dziaáaĔ);
3) interakcyjnoĞü procesu badania stanowiącego jednoczeĞnie proces uczenia siĊ;
4) ograniczona siáa wpáywu – brak formalnego obowiązku wdroĪenia rekomendacji.
W przypadku ewaluacji sáuĪącej ocenie programów realizowanych ze Ğrodków UE
mamy do czynienia z trzema typami caáoĞciowej oceny tych programów. WyróĪniamy
nastĊpujące kategorie:
x ocena ex-ante – ocena realizowana przed przyjĊciem programu przez KE. Ocena ta
skoncentrowana jest na zgodnoĞci celów programu i wybranych do wdraĪania
instrumentów z potrzebami sektorów/obszarów objĊtych interwencją w ramach
programu. Ocena ex-ante jest integralną czĊĞcią programów rozwoju obszarów
wiejskich (Rozporządzenie nr 1698/2005; Rozporządzenie nr 1302/2013).
3

W niniejszym artykule pojĊcia „ocena” i „ewaluacja” stosowane są zamiennie.
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ocena Ğródokresowa – ocena w trakcie wdraĪania programu skoncentrowana na
analizie pierwszych rezultatów wdraĪania mająca na celu okreĞlenie, czy niezbĊdne są
jakieĞ zmiany w uksztaátowaniu programu i jego poszczególnych instrumentów.
x ocena ex-post – ocena realizowana po zakoĔczeniu wdraĪania programu koncentrująca
siĊ na efektach bezpoĞrednich i poĞrednich realizacji programu.
Kluczowym wyzwaniem dla procesu oceny interwencji wydaje siĊ oddzielenie
wpáywu instrumentów polityki od innych czynników. Ewaluacja powinna uwzglĊdniü
i skwantyfikowaü relacjĊ interwencji z otoczeniem (Esposti, Sotte, 2013). Obecnie
najpowszechniej wykorzystywanym i polecanym równieĪ przez KomisjĊ Europejską (KE)
(European…, 2016) sposobem oddzielenia wpáywu wsparcia w ramach polityki rozwoju
obszarów wiejskich od innych czynników wpáywających na beneficjentów jest
wykorzystanie metod kontrfaktycznych, takich jak metoda propensity score matching
(PSM), czasami nazywana w polskiej literaturze przedmiotu metodą okreĞlającą
statystyczny wpáyw netto zmiennej niezaleĪnej na zmienną zaleĪną. W tym podejĞciu
chodzi o zbadanie sytuacji beneficjentów wsparcia w porównaniu z sytuacją podmiotów
zbliĪonych, jeĞli chodzi o cechy kluczowe dla wsparcia, które jednak nie byáy
beneficjentami tego wsparcia. Problemem jest jednak czĊsto znalezienie odpowiednich
podmiotów do takiej grupy kontrolnej.
Analizy systemów oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich UE stosowanych
w poprzednich okresach wskazywaáy na istotne niedoskonaáoĞci (Wieliczko, 2010;
Midmore i in., 2008). Obecny okres programowania nie doczekaá siĊ jeszcze znaczących
analiz systemu oceny. Jednak jak wskazują Prager i in. (2015), nadal w podejĞciu do
ewaluacji niewystarczająco duĪo uwagi poĞwiĊcono samemu podejĞciu do oceny polityki
wiejskiej, a zwáaszcza jej instrumentów związanych z dąĪeniem do wiĊkszego
zaangaĪowania lokalnych spoáecznoĞci, jak oddolne podejĞcie LEADER. W kolejnych
okresach programowania widaü jednak coraz wiĊkszy nacisk na tzw. triangulacjĊ
w zakresie metod i Ĩródeá danych wykorzystywanych w ewaluacji, czyli wykorzystanie
róĪnych metod i danych w celu jak najbardziej szerokiego i kompleksowego spojrzenia na
badane problemy i zjawiska.

System oceny PROW 2007-2013
PROW 2007-2013 byá zbudowany w oparciu o podziaá instrumentów na cztery osie
programowania. W ramach kaĪdej osi zgrupowano dziaáania sáuĪące realizacji celu
wsparcia, do którego odnosiáa siĊ dana oĞ. KaĪde z dziaáaĔ miaáo dodatkowo sformuáowane
swoje cele szczegóáowe, jednak stanowiáy one tylko uzupeánienie celu podstawowego
zdefiniowanego dla danej osi. WyróĪniono nastĊpujące osie:
x OĞ 1. Poprawa konkurencyjnoĞci sektora rolnego i leĞnego.
x OĞ 2. Poprawa Ğrodowiska naturalnego i obszarów wiejskich.
x OĞ 3. JakoĞü Īycia na obszarach wiejskich i róĪnicowanie gospodarki.
x OĞ 4. Leader.
W okresie programowania 2007-2013 na etapie ewaluacji w poáowie okresu
programowania, jak i ewaluacji koĔcowej waĪną rolĊ odgrywaáy pytania ewaluacyjne.
CzĊĞü z nich dotyczyáa PROW 2007-2013 jako caáoĞci, zaĞ pozostaáe odnosiáy siĊ do
poszczególnych dziaáaĔ. Dla osi Leader sformuáowano cztery odrĊbne pytania. Dla dziaáaĔ
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osi 1-3 kluczowym pytaniem dla kaĪdego z dziaáaĔ byáo pytanie o jego wpáyw na realizacjĊ
celu osi, którego dotyczyáa dana oĞ. JednoczeĞnie jednak w przypadku tych dziaáaĔ
kaĪdorazowo naleĪaáo odpowiedzieü na pytanie: Jakie inne efekty, w tym te odnoszące siĊ do
innych celów/osi, są powiązane z wdraĪaniem danego dziaáania (bezpoĞrednie
pozytywne/negatywne efekty dotyczące beneficjentów, odnoszące siĊ do pozostaáych
podmiotów, efekty na poziomie lokalnym)? (European Evaluation…, 2014). RównoczeĞnie,
uzupeániająco sformuáowano równieĪ odrĊbne szczegóáowe pytania do kaĪdego z dziaáaĔ
PROW 2007-2013. Dla przykáadu dla dziaáania 111. „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie” wyznaczono nastĊpujące pytania:
1. W jakim stopniu dziaáania odnoszące siĊ do szkoleĔ, informowania i dyfuzji wiedzy
oraz innowacyjnych praktyk przyczyniáy siĊ do poprawy produktywnoĞci pracy i/lub
innych elementów odnoszących siĊ do konkurencyjnoĞci w sektorze rolnym,
ĪywnoĞciowym i leĞnym?
2. W jakim stopniu szkolenia przyczyniáy siĊ do poprawy zrównowaĪonego zarządzania
ziemią, w tym zrównowaĪonego zarządzania zasobami naturalnymi?
3. W jakim stopniu wsparte szkolenia byáy zgodne z potrzebami i spójne z innymi
dziaáaniami programu? (Directorate…, 2006)
Hierarchia wskaĨników

ProduktywnoĞü pracy

Hierarchia celów

Poprawa konkurencyjnoĞci

Promocja wiedzy i wzrostu
potencjaáu ludzkiego

Liczba osób, które ukoĔczyáy
szkolenia dotyczące dziaáalnoĞci
rolniczej lub leĞnej

Zapewnienie technicznych
i ekonomicznych szkoleĔ
oraz wiedzy

Liczba uczestników szkoleĔ
Liczba dni szkoleniowych

Nakáady

Szkolenia i dziaáania
informacyjne

Rys. 1. Powiązanie miĊdzy celami i wskaĨnikami dotyczącymi dziaáania 111. „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie”
Fig. 1. Links between aims and indicators in the case of Measure 111. “Vocational training and information
actions”
ħródáo: Directorate General for Agriculture and Rural Development (2006).
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Pytania ewaluacyjne powiązane byáy z kryteriami oceny oraz wskaĨnikami, co miaáo
sprzyjaü ujednoliceniu podejĞcia do udzielania odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.
BezpoĞrednie wskazanie na kryteria oceny oraz wskaĨniki miaáo równieĪ zagwarantowaü
kompleksowoĞü odpowiedzi na te pytania. Szczególną uwagĊ zwrócono na analizĊ
powiązaĔ miĊdzy hierarchią celów i hierarchią wskaĨników (rys. 1), co miaáo
uszczegóáowiü logikĊ interwencji oraz wskazaü na wzajemne powiązania i zaleĪnoĞci
miĊdzy rezultatami i oddziaáywaniem wsparcia.
NaleĪy dodaü, Īe we wczeĞniejszym okresie programowania równieĪ wykorzystywano
pytania ewaluacyjne oraz wskaĨniki, jednakĪe w okresie programowania 2007-2013 rola
wskaĨników stosowanych w ocenie wzrosáa. Ponadto wprowadzono wymóg, iĪ odpowiedzi
na pytania ewaluacyjne muszą opieraü siĊ na danych, czemu dodatkowo miaáo sprzyjaü
powiązanie pytaĔ z konkretnymi wskaĨnikami (European Evaluation…, 2014).

System oceny PROW 2014-2020
W okresie programowania 2014-2020 priorytety zastąpiáy wystĊpujące w poprzednim
okresie osie priorytetowe skupiające od kilku do kilku do kilkunastu dziaáaĔ. Wyznaczono
szeĞü priorytetów, przy czym kaĪdy program rozwoju obszarów wiejskich musiaá byü
ukierunkowany przynajmniej na cztery z nich (Rozporządzenie nr 1305/2013).
JednoczeĞnie kaĪdemu z priorytetów przyporządkowano od trzech do piĊciu celów
szczegóáowych. Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014-2020 to:
1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leĞnictwie i na obszarach
wiejskich.
2. ZwiĊkszenie rentownoĞci gospodarstw i konkurencyjnoĞci wszystkich rodzajów
rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii
w gospodarstwach i zrównowaĪonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji áaĔcucha dostaw ĪywnoĞci, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem
i leĞnictwem.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkĊ
niskoemisyjną i odporną na zmianĊ klimatu w sektorach rolnym, spoĪywczym
i leĞnym.
6. Wspieranie wáączenia spoáecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich (Rozporządzenie 1305/2013).
Punktem wyjĞcia do oceny Ğródokresowej oraz koĔcowej są wspólne pytania
ewaluacyjne, których jest trzydzieĞci. Poszczególnym pytaniom towarzyszą kryteria oceny.
Odpowiedzi na pytania powinny byü oparte na wskaĨnikach ewaluacyjnych. Pytania
dotyczą poszczególnych celów PROW oraz takich kwestii, jak skala efektu synergii,
znaczenie pomocy technicznej oraz roli PROW w realizacji celów strategii Europa 2020
i ogólnych celów WPR.
KaĪdemu z pytaĔ dotyczących celów PROW przyporządkowano kryteria oceny,
wspólne wskaĨniki oraz dodatkowe informacje (European Evaluation…, 2015).
Przykáadem pytaĔ dotyczących celów PROW jest pytanie odnoszące siĊ do celu 3A, które
brzmi nastĊpująco: W jakim stopniu interwencje w ramach PROW 2014-2020 przyczyniają
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siĊ do poprawy konkurencyjnoĞci objĊtych wsparciem producentów rolnych poprzez lepsze
ich zintegrowanie z áaĔcuchem rolno-spoĪywczym poprzez systemy jakoĞci, dodawanie
wartoĞci do produktów rolnych, promocjĊ na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw,
grupy producentów oraz organizacje miĊdzybranĪowe? Z pytaniem tym powiązano trzy
kryteria oceny:
x Wzrost konkurencyjnoĞci producentów rolnych.
x Wzrost udziaáu rolników w cenie finalnej produktów rolnych.
x Wzrost wartoĞci dodanej gospodarstw rolnych.
OkreĞlono jedynie jeden wspólny wskaĨnik oceny, którym jest odsetek gospodarstw
rolnych otrzymujących wsparcie w związku z uczestnictwem w systemach jakoĞci,
lokalnych rynkach i krótkich áaĔcuchach dostaw oraz grupach i organizacjach producentów.
WartoĞü poznawcza tego wskaĨnika wydaje siĊ co najwyĪej umiarkowana. Dla peánego
obrazu sytuacji naleĪaáoby znaü kontekst, czyli zarówno skalĊ przeznaczonego na ten cel
wsparcia, jak i odsetek rolników, który dziĊki wczeĞniej stosowanym instrumentom
wsparcia bądĨ bez jakiejkolwiek pomocy wáączyli siĊ w wyĪej wymienione systemy.
Na potrzeby tego pytania okreĞlono równieĪ dodatkowe informacje, które mogáyby
posáuĪyü udzieleniu odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne. ObjĊáy one: produkcjĊ rolniczą
wspieranych gospodarstw rolnych4, udziaá producentów rolnych w cenach finalnych
produktów rolnych5 oraz odsetek rolników, którzy wdraĪają systemy jakoĞci w ramach
wsparcia PROW. Faktycznie takie informacje pozwoliáyby na uzyskanie peániejszej
odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne i powinny byü szacowane przez ewaluatorów.
Otwartym pytaniem pozostaje jednak kwestia sposobu szacowania tych wartoĞci oraz sama
moĪliwoĞü uzyskania takich informacji w ramach istniejących systemów gromadzenia
danych dotyczących beneficjentów wsparcia.
Szczególnie trudne i skomplikowane byáoby szacowanie udziaáu rolników w cenie
finalnej produktów. NaleĪaáoby w istocie przeprowadziü kosztowne badanie na bazie
studiów przypadku, co nawet przy ograniczeniu siĊ do podstawowych produktów rolnych
wymagaáoby takĪe znacznych nakáadów czasu i nie zawsze dającej siĊ zagwarantowaü
wspóápracy ze strony beneficjentów wsparcia i jeszcze mniej pewnego wspóádziaáania
innych podmiotów (w tym wypadku przemysáu rolno-spoĪywczego i handlu). Wydaje siĊ,
iĪ koszt uzyskania niezbĊdnych danych mógáby w niektórych przypadkach przekraczaü
wysokoĞü wsparcia, co stanowi argument za rezygnacją z szacowania zmiany w udziale
rolnika w cenie produktów finalnych, bo to wáaĞnie o wpáyw wsparcia na udziaá rolnika
w tej cenie chodzi w tym problemie badawczym.
Samo szacowanie udziaáu rolników w cenach produktów finalnych jest niezmiernie
waĪnym elementem oceny sytuacji rolnictwa i powinno byü stale prowadzone, ale
w związku ze záoĪonoĞcią rynku i olbrzymią liczbą zróĪnicowanych produktów moĪe
dotyczyü jedynie wąskiej grupy najbardziej podstawowych produktów i moĪe byü
realizowane jedynie w oparciu o system statystyki publicznej operujący w zupeánie innych
strukturach organizacyjnych niĪ badania ewaluacyjne. JednoczeĞnie jednak wyniki takich
badaĔ prowadzonych w ramach statystyki publicznej nie dają siĊ wprost przeáoĪyü na
problem oddziaáywania wsparcia PROW na jego beneficjentów.
Od wielu lat eksperci zajmujący siĊ ewaluacją polityki rozwoju obszarów wiejskich
apelowali o zwiĊkszenie jakoĞci badaĔ poprzez szersze i powszechniejsze stosowanie
4
5

Nie wskazano, jak powinna byü szacowana.
Tutaj takĪe brakuje szczegóáowych wytycznych co do sposobu szacowania tego udziaáu.
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wskaĨników. Miaáo to równieĪ zwiĊkszyü porównywalnoĞü uzyskiwanych wyników.
W obecnym okresie programowania dokonaáa siĊ taka zmiana, ale jej rzeczywisty ksztaát
w istocie stanowi karykaturĊ oczekiwanych rozwiązaĔ. KE wprowadziáa bardzo
szczegóáowy system raportowania wyników wdraĪania PROW 2014-2020. System ten
funkcjonujący jako aplikacja internetowa, w ramach której instytucja zarządzająca
wypeánia odpowiednie pozycje. W niektórych wypadkach chodzi o wybranie jednej
z wyĞwietlających siĊ opcji, a w innych wymusza wpisanie okreĞlonej informacji w ĞciĞle
wyznaczonym formacie, np. liczby z dokáadnoĞcią nie wiĊkszą niĪ dwa miejsca po
przecinku.
Rozwiązanie to z zasady powinno sáuĪyü ujednoliceniu ksztaátu i charakteru
przekazywanych informacji. JednakĪe w rzeczywistoĞci, przy moĪliwoĞci wprowadzania
wáasnych kryteriów i wskaĨników wcale nie daje gwarancji porównywalnoĞci danych.
W związku z tym faktyczny cel wdroĪenia ujednoliconego formularza oceny nie speánia
w peáni pokáadanych w nim nadziei. Ponadto istnieje obawa, iĪ wprowadzone dane
w postaci wartoĞci poszczególnych wskaĨników bĊdą mechanicznie porównywane bez
wgáĊbienia siĊ w ewentualne róĪnice metodologiczne dotyczące sposobu wyliczenia
poszczególnych wskaĨników, a zwáaszcza Ĩródeá, charakteru i zakresu danych
wykorzystanych w szacunkach. Grozi to báĊdną interpretacją róĪnic pomiĊdzy paĔstwami
czáonkowskimi i ich regionami w skali oddziaáywania wsparcia.
Nie mniej istotnym problemem obecnego systemu ewaluacji jest mechaniczne áączenie
korzystających z danej formy wsparcia w ramach obecnego i poprzedniego PROW. W tym
przypadku chodzi o dziaáania w przypadku których zbliĪony instrument byá stosowany
w ramach PROW 2007-2013, a beneficjenci kontynuują otrzymywanie rocznych páatnoĞci
jeszcze z PROW 2014-2020. Takie áączenie obu grup moĪe byü nieuprawnione w związku
z ewentualnymi zmianami w kryteriach dostĊpu czy/i wyboru wniosków. Naturalnie wpáyw
wsparcia PROW 2014-2020 powinien obejmowaü podmioty, którym przyznano wsparcie
w ramach PROW 2007-2013 i nadal otrzymują wsparcie, gdyĪ to Ğrodki PROW 2014-2020
w istocie wpáywają na funkcjonowanie tych podmiotów i uzyskiwane przez nie wyniki
ekonomiczne. JednakĪe z punktu widzenia rzetelnoĞci i przejrzystoĞci badania konieczne
jest oddzielanie obu grup beneficjentów.
NajwaĪniejszym novum w systemie ewaluacji w obecnym okresie wydaje siĊ jednak
odejĞcie od dotychczasowego podejĞcia do oceny w oparciu o dziaáania PROW. Obecnie
pytania ewaluacyjne nie dotyczą poszczególnych dziaáaĔ, lecz celów, a na realizacjĊ
poszczególnych celów moĪe siĊ skáadaü kilka róĪnych typów dziaáaĔ czy poddziaáaĔ.
To, które instrumenty odnoszą siĊ do danego celu wyznacza logika interwencji przyjĊta
przez podmiot, który opracowaá dany PROW 2014-2020. W praktyce moĪe to oznaczaü to,
Īe jeden instrument moĪe sáuĪyü realizacji wiĊcej niĪ jednego celu. Jest to oczywiĞcie
naturalne zwaĪywszy na záoĪonoĞü interwencji i wielokierunkowoĞü ich oddziaáywania.
W praktyce jednak oznacza, iĪ na potrzeby wiĊcej niĪ jednego pytania ewaluacyjnego
analizowany jest ten sam instrument. Jest to znaczne utrudnienie dla zespoáu prowadzącego
ewaluacjĊ, gdyĪ w praktyce prowadzenia badania ewaluacyjnego, które jest bardzo
ograniczone jeĞli chodzi o dáugoĞü okresu prowadzenia prac, osoby przypisane do
poszczególnych pytaĔ ewaluacyjnych muszą zgáĊbiü zasady funkcjonowania kilku, czĊsto
bardzo odmiennych typów wsparcia. Dla przykáadu w ramach polskiego PROW 2014-2020
realizacji celu 3A, czyli poprawie konkurencyjnoĞci objĊtych wsparciem producentów
rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z áaĔcuchem rolno-spoĪywczym poprzez systemy
jakoĞci, dodawanie wartoĞci do produktów rolnych, promocjĊ na rynkach lokalnych
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i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje miĊdzybranĪowe, sáuĪą
nastĊpujące typy operacji6:
x Wsparcie ksztaácenia zawodowego i nabywania umiejĊtnoĞci.
x Wsparcie na demonstracje i dziaáania informacyjne.
x Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakoĞci.
x Wsparcie na przeprowadzenie dziaáaĔ informacyjnych i promocyjnych.
x Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
x Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów.
x Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leĞnym.
x Wspóápraca w ramach grup EPI.
OczywiĞcie moĪe siĊ okazaü, Īe dany typ operacji w związku ze swoją specyfiką lub
sposobem wyznaczenia kryteriów dostĊpu i kryteriów wyboru moĪe byü istotny dla
realizacji jednego celu, a bardzo nieznaczący dla uzyskania innego z celów, którym miaá
sáuĪyü. Analizowanie poszczególnych typów wsparcia w ramach róĪnych celów z
pewnoĞcią pozwala na wielostronną ich ocenĊ. JednakĪe moĪe prowadziü do sprzecznych
wniosków i rekomendacji, co do ewentualnych zmian w stosowaniu danego instrumentu,
co sugeruje zasadnoĞü dokonania na koĔcowym etapie ewaluacji analizy od strony dziaáaĔ,
a nie pytaĔ ewaluacyjnych. Nie jest to jednak przewidziane przez KE, a tym samym nie jest
teĪ wymagane przez zlecających badania ewaluacyjne.

Podsumowanie
Ocena programów rozwoju obszarów wiejskich jest szczególnie záoĪonym problemem z
uwagi na zróĪnicowanie stosowanych instrumentów i realizacjĊ ich na róĪnych poziomach
przy udziale róĪnych typów aktorów (Yang i in., 2015). System wskaĨników przyjĊty
w ramach oceny PROW 2007-2013 i rozwijany w obecnym okresie programowania jest nadal
niewystarczające do peánej oceny oddziaáywania wsparcia. Chodzi nie tylko o same luki w
danych, ale takĪe o kwestiĊ rozszerzania zakresu oceny o inne podejĞcia i elementy badania.
Próba ograniczenia siĊ do porównywania wskaĨników bĊdzie krzywdząca dla
poszczególnych PROW, gdyĪ wskaĨniki nie są w stanie pokazaü peánego táa realizacji
programów oraz ich efektów. W związku z tym naleĪy skoncentrowaü siĊ na analizie tego,
jakie efekty przynoszą poszczególne rozwiązania i wynikających z tego rekomendacjach
w postaci dobrych praktyk na poziomie projektowania i wdraĪania wsparcia.
W systemie oceny PROW 2014-2020 zaszáy znaczące zmiany w porównaniu
z poprzednim okresem programowania. W zaáoĪeniu twórców tych zmian miaáy one na
celu podniesienie jakoĞci ewaluacji poprzez koncentracjĊ na wskaĨnikach i wykorzystaniu
róĪnych Ĩródeá danych. W istocie jednak samo wáączenie wiĊkszej liczby wskaĨników nie
przyczyni siĊ do podniesienia przydatnoĞci ewaluacji do oceny wpáywu wsparcia.
Problem istotnoĞci wskaĨników dla jakoĞci wyników badaĔ ewaluacyjnych byá juĪ
wyraĨnie podkreĞlony w wytycznych dotyczących oceny PROW 2007-2013, a same
wskaĨniki byáy szczegóáowo opisane i podzielone na kategorie od produktów poprzez
6

Operacja to pojĊcie podrzĊdne wobec poddziaáania, co oznacza, iĪ na jedno poddziaáanie moĪe skáadaü siĊ wiĊcej
niĪ jeden typ operacji.
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rezultaty po oddziaáywanie. W obecnym okresie podziaá ten, jak i wiĊkszoĞü wskaĨników
nie ulegáy zasadniczym zmianom. PoáoĪono jednak nacisk na ich rzeczywiste szacowanie
i wykorzystywanie w ocenie. Nie zmienia to jednak problemu braku dostĊpnoĞci
odpowiednich danych. Kluczowym problemem jest tu okres, jaki upáywa miĊdzy
analizowanym rokiem a dostĊpem do danych dotyczących tego roku. W związku z tym
problemem wiele wskaĨników jest wyznaczanych dla danych dotyczących tylko czĊĞci
okresu objĊtego oceną, co negatywnie wpáywa na poziom oszacowanego oddziaáywania
wsparcia.
W rezultacie badania ewaluacyjne nie pokazują peánej skali wpáywu interwencji na
sytuacjĊ wspartych podmiotów i ich otoczenie spoáeczno-gospodarcze i stają siĊ swoistą
sztuką dla sztuki. Aby to zmieniü naleĪaáoby przesunąü termin wykonywania ewaluacji
w kolejnym okresie programowania. W obecnym okresie ocenĊ Ğródokresową z góry
ustalono na 2017 rok i miaáa ona obejmowaü okres 2014-2020. RzeczywiĞcie rok 2017 leĪy
dokáadnie w poáowie okresu 2014-2020, ale w takim wyliczeniu nie uwzglĊdniono dwóch
kluczowych faktów: 1. Okres realizacji PROW 2014-2020 koĔczy siĊ wraz z koĔcem
2023 r., a nie 2020 r.; 2. Z uwagi na opóĨnienia w uruchamianiu PROW i jego
poszczególnych instrumentów w wielu przypadkach pierwsi beneficjenci wsparcia nie
pojawiają siĊ w pierwszym roku okresu programowania, lecz znacznie póĨniej (nawet 3 lata
póĨniej), co prowadzi do tego, Īe ewaluatorzy w przypadku zbyt wczeĞnie wyznaczonego
terminu oceny Ğródokresowej nie mają w praktyce czego oceniaü7.
Podsumowując, moĪna stwierdziü, iĪ system oceny PROW 2014-2020 nie zapewnia
wiĊkszej wiedzy o efektach wsparcia w porównaniu z okresem programowania 2007-2013.
WrĊcz przeciwnie, moĪna uznaü, iĪ w związku z brakiem kompleksowej oceny
poszczególnych dziaáaĔ i poddziaáaĔ traci siĊ moĪliwoĞü rzetelnej oceny przydatnoĞci
kaĪdego z zastosowanych instrumentów, gdyĪ ocena na poziomie celów wydaje siĊ zbyt
ogólna, co gorsza jest niezbyt przejrzysta dla decydentów i opinii publicznej. Ewaluacja na
poziomie celów jest waĪna z punktu widzenia celów strategicznych wsparcia, lecz nie daje
siĊ bezpoĞrednio zoperacjonalizowaü i byü uĪyteczna do odpowiedzi na pytanie, które
instrumenty powinny byü wdraĪane z punktu widzenia potrzeb rozwojowych obszarów
wiejskich w danym paĔstwie czy regionie.
Wydaje siĊ, iĪ prace nad doskonaleniem systemu oceny kolejnych programów rozwoju
obszarów wiejskich powinny dotyczyü nie tylko kwestii doboru wskaĨników i metod
ewaluacji, ale takĪe moĪliwoĞci przeniesienia wyników ewaluacji na konkretne rozwiązania
dotyczące instrumentarium polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.
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