
Celem projektu było stworzenie mechanizmów nadzoru nad działaniami administracji
rządowej w zakresie wykorzystania wiedzy płynącej z ewaluacji oraz promocja

wykorzystania ewaluacji przez polskie NGO's. 
Projekt miał też wpłynąć na zastosowanie przez administrację rekomendacji

dotyczących zmniejszenia obciążeń dla beneficjentów funduszy UE w latach 2014-2020.

Głównym zidentyfikowanym problemem był brak kontroli społecznej nad
wykorzystywaniem przez administrację publiczną wyników badań ewaluacyjnych
realizowanych ze środków publicznych w ramach funduszy UE i niewystarczające

oparcie podejmowanych decyzji na rekomendacjach wynikających z badań.

Wykorzystanie wiedzy przez administrację
– mechanizmy nadzoru obywatelskiego

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Przeanalizowano 176 raportów ewaluacyjnych

Zidentyfikowano 406 rekomendacji dotyczących zmniejszania
obciążeń dla beneficjentów funduszy UE

Kluczowym elementem projektu był raport z analiz
syntetyzujący wyniki przeprowadzonych badań

ewaluacyjnych

Raport stanowił bazę do prowadzenia działań
monitoringowych i rzeczniczych

Monitoringiem objęto 21 wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 Zgłoszono 13 uwag, z czego 3 zostały uwzględnione w nowych wytycznych

Raport został zaprezentowany na 2 konferencjach skierowanych
łącznie do 185 uczestników z administracji publicznej,

organizacji pozarządowych i mediów



W wytycznych dotyczących systemu wdrażania funduszy UE wprowadzono
konkretne zmiany zmniejszające obciążenia dla aplikujących organizacji

W środowisku organizacji pozarządowych zainicjowano dyskusję nad
wykorzystywaniem wiedzy zawartej w ewaluacjach do działań kontrolnych i
rzeczniczych

Z realizacji projektu skorzystali obecni i przyszli beneficjenci funduszy
unijnych, wobec których udało się zmniejszyć obciążenia związane z
aplikowaniem o środki UE, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele
administracji publicznej

Pozytywne doświadczenia z realizacji projektu posłużyły realizacji
analogicznych działań na poziomie samorządów - w ramach projektu z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Podniesiono kwalifikacje zespołu Fundacji w zakresie analizy danych
jakościowych i znajomości języka angielskiego oraz zakupiono
podstawowy sprzęt biurowy

Efektem projektu jest zwiększenie wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych 
przy tworzeniu systemu wdrażania funduszy UE na lata 2014-2020



W jego realizację włączył się Partner z Norwegii, co pozwoliło na wymianę
doświadczeń dotyczących barier wykorzystywania przez administrację
wniosków z ewaluacji oraz na sformułowanie rekomendacji w tym zakresie

Raport z realizacji projektu został przesłany do Parlamentu Europejskiego
oraz Komisji Europejskiej, na prośbę ww. instytucji

Ekspert Fundacji został zaproszony do podzielenia się wynikami projektu
podczas konferencji pn. "Improving Performance of Public Administration:
Current Experiences and Future Perspectives" organizowanej we wrześniu
2015 r. w Belgradzie przez niezależny think-tank Think for Europe Network

Projekt wzbudził zainteresowanie środowiska międzynarodowego

Projekt zrealizowany przez:

w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

http://ideaorg.eu/

