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Informacja o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wpływu
interwencji WRPO 2014+ na realizację celów sformułowanych w ramach Osi
Priorytetowych”

14-02-2023 Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu badania „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na
zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja
wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy
sześć miesięcy po opuszczeniu programu – pomiar 3”

21-03-2022 Informacja Ewaluacja

Rozpoczęcie badania dot. oceny działań informacyjno-promocyjnych

14-03-2022 Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja postępu
rzeczowego i rezultatów Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 2020

23-02-2022 Informacja Ewaluacja

Rozpoczęcie realizacji badania „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form
wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania
instrumentów finansowych"

17-12-2020 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja skuteczności
projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 8.3.3 „Czas
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz Poddziałania 8.1.3

/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja/informacja-o-rozpoczeciu-badania-ewaluacyjnego-pn-ewaluacja-wplywu-interwencji-wrpo-2014-na-realizacje-celow-sformulowanych-w-ramach-osi-priorytetowych
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja/informacja-o-rozpoczeciu-badania-wplyw-interwencji-wrpo-2014-na-zatrudnienie-i-rynek-pracy-w-wojewodztwie-wielkopolskim-identyfikacja-wskaznika-liczba-osob-znajdujacych-sie-w-lepszej-sytuacji-na-rynku-pracy-szesc-miesiecy-po-opuszczeniu-programu-pomiar-3
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja/badanie-ewaluacyjne
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja/informacja-o-rozpoczeciu-badania-ewaluacyjnego-pn-ewaluacja-postepu-rzeczowego-i-rezultatow-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przeczytaj-analizy-raporty-i-podsumowania/ewaluacja-2/wiadomosci-ewaluacja/rozpoczecie-realizacji-badania-analiza-potrzeb-w-zakresie-inwestycji-i-form-wsparcia-dla-wrpo-2021-w-tym-w-zakresie-mozliwosci-wykorzystania-instrumentow-finansowych
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„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

18-05-2020 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”

13-06-2019 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ
interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie
wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

27-04-2018 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja
mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu
śródokresowego”

18-05-2017 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex
post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013”

18-05-2017 Informacja Ewaluacja

Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja bieżąca
systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach WRPO 2014+"

23-06-2016 Informacja Ewaluacja

Informacja o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Efekty
środowiskowe interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013”

30-05-2016 Informacja Ewaluacja
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Informacja o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ
interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce –
ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy”

06-05-2016 Informacja Ewaluacja
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