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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR 

 

Cel badania 

Celem badania jest ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji 

działań/poddziałań PO IR wdrażanych w formie instrumentów finansowych
1
. 

Zakres, przedmiot i uzasadnienie badania 

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, na znacznie 

większą skalę niż we wcześniejszych programach operacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw, 

zaplanowano wykorzystanie jako formy wsparcia instrumentów finansowych. Wobec niezbyt licznych 

doświadczeń dotyczących wykorzystania instrumentów finansowych, jak również regulacji w tym zakresie 

przygotowanych dla perspektywy finansowej 2014-2020, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji 

funkcjonowania systemu wsparcia w 2-3 lata po jego uruchomieniu. 

Kryteria ewaluacyjne: 

W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

 użyteczność, rozumiana jako miara sprawności systemu w zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstw, 

 skuteczność, rozumiana jako miara sprawności systemu w osiąganiu celów PO IR, 

 efektywność, rozumiana jako miara uzyskanych efektów w porównaniu do poniesionych 

nakładów (z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań systemowych). 

Pytania ewaluacyjne Zamawiającego 

Przedstawiona poniżej lista pytań ewaluacyjnych nie jest listą zamkniętą. Wykonawca powinien 

uszczegółowić poniższe pytania, a także ewentualnie zaproponować dodatkowe zagadnienia/pytania 

badawcze, użyteczne w kontekście zdefiniowanego powyżej celu badania. Dla uproszczenia niektóre  

z pytań sformułowane zostały jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie, powinna zostać 

każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk  

i trendów. 

                                                 
1
 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC, 2.2 

Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii, 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter, 3.1.2 Inwestycje grupowe 
aniołów biznesu w MŚP, 3.1.4 KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych, 3.2.3 Fundusz gwarancyjny 
wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
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1. Jak należy ocenić (stosując ww. kryteria ewaluacyjne) przyjęty dla różnych instrumentów 

finansowych model wdrażania (z funduszem funduszy, bez funduszu funduszy? 

2. Czy instrumenty finansowe zaprojektowane i wdrażane w PO IR są wobec siebie komplementarne? 

Na czym polega komplementarność / brak komplementarności poszczególnych instrumentów 

finansowych POIR? Czy występuje zjawisko pokrywania się oferty różnych instrumentów, a tym 

samym ich rywalizacji o potencjalne inwestycje/klienta (przedsiębiorcę)? 

3. W jakim stopniu instrumenty finansowe POIR względem instrumentów finansowych wdrażanych  

w ramach programów zarządzanych centralnie przez KE są komplementarne a w jakim 

konkurencyjne?  

4. Czy system wdrażania instrumentów finansowych POIR pozwala na ich sprawne uruchamianie  

i realizację? Jeśli nie – jakie usprawnienia (na poziomie regulacji i wytycznych unijnych, przepisów 

krajowych; na etapie wyboru pośredników finansowych/podmiotów wdrażających instrumenty 

finansowe, na etapie wyjść z inwestycji) można zaproponować (jakiego rodzaju -

krótko/średnio/długoterminowe)? 

5. Na ile efektywny jest proces wyboru pośredników finansowych/podmiotów wdrażających instrumenty 

finansowe w instrumentach finansowych POIR (jako benchmark np. nabory organizowane przez EFI 

lub inne publiczne fundusze funduszy, wykorzystywane w innych krajach w ramach polityki spójności 

UE 2014-2020)? 

6. Na ile zmiany wprowadzone w strategiach instrumentów finansowych POIR (wprowadzenie dopłat 

do odsetek w Funduszu gwarancyjnym POIR; modyfikacje w kolejnych naborach pośredników 

organizowanych przez PFR Ventures) mogą przyczynić się do zwiększenia wykorzystania środków 

w ramach instrumentów? Na ile wprowadzone zmiany, prowadzą do wykorzystania środków  

w sposób efektywny? 

7. W jakim stopniu analizowane instrumenty finansowe niwelują niedoskonałość rynku? Na ile 

określone w ewaluacji ex ante niedoskonałości rynku są trafnie zidentyfikowane i  nadal aktualne? 

Czy ich zastosowanie istotnie wpłynie na poprawę sytuacji w tym zakresie?  

8. Czy biorąc pod uwagę poziom wiedzy przedsiębiorstw o zewnętrznych źródłach finansowania 

konieczne jest wsparcie w zakresie dostępu do informacji o instrumentach finansowych? 

9. Czy przyjęte w poszczególnych instrumentach finansowych POIR modele uprzywilejowania kapitału 

prywatnego stanowiły realne zachęty dla inwestora prywatnego do zaangażowania się finansowego 

(wraz z inwestorem publicznym) w pośrednika finansowego? Jakie jest pochodzenie środków 

angażowanych przez prywatnych inwestorów?  

10. Czy mamy do czynienia z nadpodażą środków publicznych dostępnych w instrumentach 

finansowych (u pośredników finansowych)? Jeśli tak, jakie są tego konsekwencje dla efektywności 

systemy realizacji instrumentów finansowych POIR? W jaki sposób zachęcać do zwiększenia udziału 

kapitału prywatnego pośredników finansowych (w tym indywidualnych inwestorów) w finansowaniu 

projektów POIR w ramach instrumentów finansowych?  

11. Czy obowiązujące w Polsce otoczenie regulacyjne i podatkowe dotyczące wehikułów inwestycyjnych 

działających na rynku venture capital zachęca inwestorów prywatnych i profesjonalne podmioty 

zarządzające do długotrwałego zaangażowania się w rozwój rynku venture capital, w szczególności 
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z wykorzystaniem kapitału publicznego? Jakie rozwiązania stanowią zachętę (korzyść) dla 

inwestorów prywatnych (indywidualnych i instytucjonalnych) a jakie koszt? Czy relacja kosztów  

i korzyści dla inwestorów oferowana w instrumentach finansowych POIR jest odpowiednio 

zrównoważona, tj. pozwala efektywnie realizować cele tych instrumentów w POIR?  

12. Czy sposób wynagradzania podmiotu wdrażającego fundusz funduszy i pośredników finansowych 

pozwala na efektywne realizowanie zadań związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych?  

13. Czy w Europie, w zakresie analogicznych instrumentów finansowych (w szczególności 

realizowanych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020), identyfikuje się modele, dobre 

praktyki, które można z korzyścią zaimplementować w instrumentach POIR? 

14.  Jakie dobre praktyki funduszy/inwestorów działających w ramach IF POIR oraz wcześniejszych 

instrumentów perspektywy 2004-2006, 2007-2013 warto upowszechniać w środowisku obecnych  

i potencjalnych beneficjentów IF Programów Operacyjnych 2014-2020? 

 

Metodologia badania 

Dobór metod, za pomocą których przeprowadzana będzie ocena powinien odpowiadać zakresowi 

badania. Poniżej podany został minimalny zakres podstawowych technik badawczych, a szczegółowe 

rozstrzygnięcia dotyczące metod badawczych muszą być przedstawione przez Wykonawcę. 

Zaproponowane w ofercie techniki gromadzenia danych muszą umożliwić pozyskanie danych, 

niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w SOPZ. 

Z uwagi na procesowy charakter ewaluacji, kluczowe będzie wykorzystanie jakościowych metod 

badawczych, bazujących zarówno na źródłach danych wtórnych (analiza danych zastanych), jak  

i pierwotnych (wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, wywiady  

z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, pośredników finansowych  

i ostatecznych odbiorców). 

Minimalny zakres metod badawczych i analitycznych: 

1. Analiza danych zastanych, w szczególności: dokumentów programowych PO IR (Program 

Operacyjny Inteligentny Rozwój, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO IR); dokumentacji 

naborów pośredników finansowych; dokumentów dla ostatecznych odbiorców, raporty ewaluacyjne 

dotyczące polskich i zagranicznych instrumentów finansowych, współfinansowanych ze funduszy 

strukturalnych UE. 

2. Wywiady pogłębione (co najmniej 20 wywiadów): 

a) z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO IR (co najmniej 2 wywiady); 

b) z przedstawicielami NCBR (co najmniej 1 wywiad), 

c) z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (BGK, PFR Ventures – co 

najmniej 6 wywiadów), 

d) z przedstawicielem PARP (1 wywiad), 
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e) z przedstawicielami pośredników finansowych (co najmniej 5 wywiadów), 

f) z przedstawicielami ostatecznych odbiorców funduszu gwarancyjnego (co najmniej 5 

wywiadów). 

3. Analiza benchmarkingowa dotycząca sposobu wdrażania instrumentów finansowych w innych 

krajach członkowskich UE (co najmniej 3 państwa); 

4. Panel ekspercki z udziałem przedstawicieli, IZ, IP POIR, podmiotów wdrażających instrumenty 

finansowe, oraz co najmniej 3 ekspertów z zakresu innowacyjności gospodarki i działalności B+R  

(w tym dwóch ekspertów od instrumentów finansowych z ww. zakresu B+R+I).  

5. Panel ekspercki z udziałem przedstawicieli pośredników finansowych, oraz co najmniej 3 ekspertów 

z zakresu rynków finansowych (w tym finansowania projektów badawczo-rozwojowych  

i innowacyjnych).  

6. Warsztat z przedstawicielami instytucji zaangażowanych bezpośrednio we wdrażanie badanych 

instrumentów mający na celu wypracowaniu praktycznych, możliwych do wdrożenia przez 

poszczególne instytucje rekomendacji. 

Przedmiotem prac paneli będą całościowe wyniki badania, w tym rezultaty analizy danych 

benchmarkingowych, oraz dyskusja nad nimi, wspierająca sformułowanie wniosków z wykonanych 

badań. Panel powinien zostać przeprowadzony przed przekazaniem Zamawiającemu projektu raportu 

końcowego. Warsztat może zostać przeprowadzony już na etapie uzgodnień propozycji rekomendacji  

z ich adresatami.  

 

Odbiorcy badania: 

Rezultaty przeprowadzonej analizy zostaną wykorzystane przez instytucje zaangażowane w zarządzanie 

i wdrażanie PO IR. Głównymi odbiorcami wyników prowadzonego badania będą: 

• Instytucja Zarządzająca PO IR; 

• Instytucje Pośredniczące PO IR; 

• podmioty wdrażające instrumenty finansowe w ramach PO IR; 

• Komitet Monitorujący PO IR; 

• Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie procesem realizacji KIS; 

• Krajowa Jednostka Ewaluacji.  

 

Harmonogram realizacji badania 

Realizacja poszczególnych etapów badania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem: 
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a) Raport metodologiczny – projekt raportu metodologicznego w terminie 15 dni kalendarzowych od 

zawarcia umowy, raport metodologiczny w terminie 24 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, 

zawierający następujące elementy: 

• identyfikację obszaru badawczego i ewentualne uszczegółowienie pytań ewaluacyjnych; 

• metodologię planowanego badania; 

• sposoby zbierania danych i proponowane techniki badawcze; 

• dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem, jakie elementy ewaluacji będą  

w pierwszej kolejności rozpatrywane (harmonogram badania); 

• listę dokumentów/wykorzystywanych źródeł danych, z którymi Wykonawca w związku  

z wykonywanym badaniem ewaluacyjnym chce się zapoznać na dalszych etapach prac; 

• dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym; 

• podział zadań i odpowiedzialność określonych osób za poszczególne elementy projektu. 

Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu w terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania 

projektu raportu. 

Ponadto Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do akceptacji narzędzia badawcze  

planowane do wykorzystania na poszczególnych etapach badania, nie później jednak niż 7 dni 

kalendarzowych przed ich zastosowaniem. 

b) Projekt raportu końcowego – w ciągu 84 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 

zawierający: 

• streszczenie raportu w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 stron A4; 

• spis treści;  

• wprowadzenie; 

• opis wyników badania; 

• wnioski i rekomendacje; 

• aneksy, w tym aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, opis zastosowanej 

metodologii,  źródła informacji wykorzystywanych w badaniu (np. transkrypcje wywiadów). 

Rekomendacje muszą zostać przygotowane zgodnie z tabelą rekomendacji, stanowiącą element 

Systemu Wdrażania i Rekomendacji (SWR) zawartego w Wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.  

Rekomendacje powinny zostać sformułowane możliwie konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób 

powinny wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Każdorazowo należy określić 

precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji oraz opisać w jaki sposób należy wdrożyć 

rekomendację. Opis ten powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim 

horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.  

Zamawiający przekaże uwagi w terminie 14 dni  od dostarczenia projektu raportu końcowego. 

c) Ostateczna wersja raportu końcowego – w ciągu 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy. 
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Wszystkie raporty muszą być przygotowane w języku polskim (za wyjątkiem streszczenia raportu 

końcowego, które zostanie przygotowane również w języku angielskim). W raporcie metodologicznym  

i końcowym Wykonawca musi zamieścić flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo UE i PO IR oraz informację, 

że raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Wykonawca będzie dostarczał raporty w wersji elektronicznej (e-mail lub CD-ROM) oraz 

papierowej (w trzech egzemplarzach).  

Dodatkowo, Wykonawca na życzenie Zamawiającego dwukrotnie zaprezentuje wyniki badania  

(w terminach wskazanych przez Zamawiającego nie później  niż na 5 dni przed planowaną prezentacją). 

Raport końcowy nie powinien liczyć więcej niż 100 stron (bez załączników). 

Produkty badania muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020. 

Wymagania Zamawiającego dotyczące raportu końcowego: 

 informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych, 

 raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, 

raportu metodologicznego,  

 streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną 

metodologię oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje,  

 przedstawione w raporcie wyniki  stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych, 

 raport końcowy nie sprowadza się jedynie do cytowania, referowania (streszczenia) uzyskanych 

danych i odpowiedzi respondentów, a zawiera w każdej części / rozdziale podsumowania, 

analizę i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych, 

 raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne, 

 rekomendacje zostały sformułowane do wszystkich istotnych wniosków, i w sposób logiczny 

wynikają z tych wniosków, 

 raport końcowy zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu, 

 raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie  

z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, 

stylistycznej oraz edytorskiej, itp.) 

 raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania 

graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały  

w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty, 

 raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma 

wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło),  

 raport końcowy został przygotowany w formacie umożliwiającym edycję tekstu publikacji, 

 pliki bitmapowe (m.in. schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być 

dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików),  

np. w formacie *.xls. 
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Projekt raportu końcowego powinien spełniać wszystkie ww. wymagania odnośnie raportu końcowego. 

d) Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji i promocji wyników zamówienia  

– w przypadku procesu uzgadniania rekomendacji potrwa on nie dłużej niż 84 dni kalendarzowe od dnia 

podpisania protokołu odbioru. Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane 

konsultacjom z odbiorcami ewaluacji (w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji 

ewaluacyjnych z ich adresatami). Proces konsultacji raportu z ewaluacji zostanie zorganizowany zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Zamawiający zapewnia 

odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby procesu konsultacji tj. korespondencję  

z uczestnikami, organizację, o ile to będzie konieczne, jednego spotkania uzgodnieniowego (w tym salę, 

sprzęt multimedialny itp.). Zamawiający przewiduje nie więcej niż 2 tury konsultacji i uzgadniania 

rekomendacji z badania (jedna przed przyjęciem raportu końcowego, druga przed podjęciem ostatecznej 

decyzji dot. przyjęcia i wdrożenia rekomendacji z badania). Dodatkowo, Wykonawca wraz z raportem 

końcowym przekaże prezentację podsumowującą wyniki badania oraz, na życzenie Zamawiającego, 

dwukrotnie zaprezentuje wyniki badania - o terminie prezentacji Zamawiający poinformuje w terminie nie 

później niż na 5 dni roboczych przed planowaną prezentacją. 

 

 


