Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2012 r.

Lista planowanych ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w roku 2012
Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Termin
realizacji

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

200 000 PLN

Ograniczenie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych jest jedną z istotnych
zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską na lata 2014-2020. Propozycja argumentowana jest m.in.
ograniczoną efektywnością wspierania dużych podmiotów oraz niewielką skalą efektu dodatkowości. W
kontekście powyższego konieczne jest zbadanie, czy rzeczywiście wspieranie dużych przedsiębiorstw w Polsce
przynosi niezadowalające efekty oraz wskazanie, jakie typy interwencji skierowanej do dużych przedsiębiorstw
powinny zostać zachowane. W szczególności zbadany zostanie efekt dodatkowości wynikający ze wsparcia
wybranych projektów oraz skala efektu deadweight.

Ocena efektów wsparcia
udzielanego dużym
MRR (IZ PO IG)
ZEWNĘTRZNA
przedsiębiorstwom w ramach SPOWKP i PO IG

I-II kwartał
2012 r.

MRR (IZ PO IG,
IK RPO) we
współpracy z
MG i PARP

Ocena realizacji instrumentów
inżynierii finansowej dla MSP w
ramach NSRO

ZEWNĘTRZNA

Celem badania jest przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji działań realizowanych przy pomocy instrumentów
inżynierii finansowej (bądź do nich zbliżonych) w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków
UE na lata 2007-2013 oraz 2004-2006. Elementem badania będzie analiza korzyści i ograniczeń w zakresie
500 000 PLN
wsparcia przedsiębiorstw w oparciu o instrumenty zwrotne i bezzwrotne oraz analiza dotychczasowych
(badanie
I-III kwartał
rezultatów i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.
współfinansowan
2012 r.
Ponadto, ewaluacja obejmie pogłębione badanie postaw przedsiębiorców wobec zewnętrznych źródeł
e także w
finansowania (w tym wiedzy przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskania kapitału inwestycyjnego).
ramach PO PT)
Perspektywy popytowe („gotowość funduszowa” klientów) sygnalizowane przez przedsiębiorców, zostaną
zestawione z podażą – dostępną ofertą instytucji finansowych (m.in. banków, firm leasingowych, funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych).

MRR (IZ PO IG,
IZ PO KL) we
współpracy z
PARP

Ewaluacja komplementarności i
efektywności wsparcia instytucji
otoczenia biznesu świadczących
usługi dla przedsiębiorstw

ZEWNĘTRZNA

300 000 PLN

Komisja Europejska, zgłaszając uwagi do sprawozdań rocznych z PO IG oraz PO KL za 2010 r. zwróciła uwagę
na kwestię komplementarności wsparcia udzielanego sieci KSI/KSU w ramach obu programów operacyjnych.
Temat wymaga pogłębionej analizy, jednocześnie jednak należy poszerzyć go, dokonując analizy efektywności
(i skuteczności) dotychczasowego modelu wspierania otoczenia biznesu (wspieranie podaży usług) i rozważenie
ewentualnych korzyści przyjęcia modelu wspierania popytu – usług zamawianych przez przedsiębiorców,
„szytych na miarę” – dostosowanych do potrzeb pojedynczych klientów.

60 000 PLN

Badanie stanowić będzie przegląd wyników dotychczasowych badań ewaluacyjnych/ekspertyz/analiz
dotyczących PO IG. Analiza wniosków i rekomendacji z takich badań będzie miała na celu ich zaktualizowanie,
skonsolidowanie i wypracowanie rekomendacji kluczowych na przyszły okres programowania, bezpośrednio do
zastosowania przy programowaniu działań i systemu wdrażania.

120 000 PLN

Instrumenty wsparcia ochrony własności przemysłowej (w szczególności poddziałanie 1.3.2 oraz działanie 5.4)
należą do najmniej popularnych działań realizowanych w ramach PO IG. Jednocześnie, wskaźniki ochrony
własności przemysłowej w Polsce nadal należą do najniższych w Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem
przeprowadzenie badania, kompleksowo oceniającego wstępne efekty dotychczasowych działań wspierających
ochronę własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji przyczyn ich niskiej trafności
oraz barier w ich realizacji. Celem badania będzie opracowanie rekomendacji dla wspierania ochrony własności
przemysłowej w przyszłej perspektywie finansowej.

I-III kwartał
2012 r.

Metaewaluacja wyników
dotychczasowych badań
III-IV kwartał
MRR (IZ PO IG)
ZEWNĘTRZNA
ewaluacyjnych (wniosków i
2012 r.
rekomendacji) dotyczących PO IG
Ewaluacja wsparcia ochrony
własności intelektualnej w ramach
III-IV kwartał
PO IG (badanie rezerwowe - do
MRR (IZ PO IG)
ZEWNĘTRZNA
realizacji w przypadku wolnych
2012 r.
środków po zakontraktowaniu
czterech ww. badań)
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Termin
realizacji

MG

Ocena efektywności systemu
wyboru projektów i kryteriów w
IV kwartał
zakresie innowacyjności w ramach
2011 r. - I
działania 4.4 i 4.5 PO IG w
ZEWNĘTRZNA
kwartał 2012
porównaniu do projektów
r.
zrealizowanych w poddziałaniu
2.2.1 SPO-WKP

MG

Ocena efektów realizacji projektów
systemowych i indywidualnych
III-IV kwartał
realizowanych w ramach działania ZEWNĘTRZNA
2012 r.
5.2 PO IG z punktu widzenia
grupy docelowej w tym działaniu.

MG

Ocena wpływu wsparcia
udzielonego w ramach IV Osi
Priorytetowej PO IG na ochronę
środowiska i zachowanie
efektywności energetycznej dobre praktyki w kontekście
realizacji Pakietu Klimatycznego.

ZEWNĘTRZNA

I-II kwartał
2012 r.

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

120 000 PLN

Celem głównym ewaluacji jest ocena efektywności systemu wyboru projektów i kryteriów w zakresie
innowacyjności w ramach działań 4.4 i 4.5 PO IG, w porównaniu do działania 2.2.1 SPO-WKP z punktu
widzenia zapewnienia wysokiego poziomu ich innowacyjności. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie
tworzenia działań 4.4 i 4.5 PO IG, kryteria wyboru projektów powinny gwarantować, iż wsparcie udzielane jest
projektom o znacznie wyższym poziomie innowacyjności, niż miało to miejsce w przypadku poddziałania 2.2.1
SPO-WKP.
W związku z powyższym powstaje pytanie czy przygotowane w obecnej perspektywie finansowej kryteria
dotyczące innowacyjności projektów, wpłynęły na wybór projektów o wiele bardziej innowacyjnych niż miało to
miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej.
W procesie w/w analizy Wykonawca powinien odnieść się do systemu wyboru projektów i ustalonych kryteriów
dotyczących innowacyjności w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP (zarówno w części wdrażanej przez MG
jaki i PARP) oraz działaniach 4.4 i 4.5 PO IG. Wykonawca powinien przedstawić również efekty jakie przyniosła
zmiana kryteriów odnośnie innowacyjności pomiędzy II i III rundą naboru w ramach działania 4.4 PO IG.
W efekcie przeprowadzonego badania, Wykonawca ewaluacji powinien przedstawić rekomendacje w
zakresie optymalnej konstrukcji kryteriów wyboru projektów innowacyjnych oraz systemu ich wyboru,
które stanowić mogą podstawę do przygotowania zasad naboru projektów pilotażowych w ramach PO IG,
jak również do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem odpowiednich kryteriów wyboru projektów
w zakresie innowacyjności w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

60 000 PLN

Badanie ma celu ukazanie efektów wdrażania projektów systemowych i indywidualnych w ramach działania 5.2
z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie funkcjonujący system sprawozdawczości
ogranicza się wyłącznie do poziomu beneficjenta projektu (tj. instytucji publicznych). W związku z powyższym
dostępna informacja na temat użyteczności udzielanych przez beneficjentów projektów usług dla sektora MSP
jest niepełna. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie pogłębionej analizy odnośnie rzeczywistych korzyści
powstałych dla sektora MSP w wyniku realizacji projektów systemowych i indywidualnych w działaniu 5.2.

120 000 PLN

Pakiet Klimatyczny nakłada na państwa członkowskie UE zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisji tzw.
gazów cieplarnianych do atmosfery. Aby wprowadzenie Pakietu Klimatycznego nie wpłynęło negatywnie na
polską gospodarkę, powinny zostać wykorzystane wszystkie możliwości dla zwiększenia efektywności
energetycznej przedsiębiorstw (rozwiązania służące mniejszemu zużyciu energii, niższej emisji CO2, itp.).
Mając to na uwadze należałoby wykorzystać także fundusze strukturalne do wspierania realizacji projektów,
które wpłyną na wypełnienie postanowień Pakietu Klimatycznego. W tym celu proponuje się przeanalizowanie
wybranych projektów zrealizowanych w IV osi PO IG pod kątem ich dodatkowych, korzystnych efektów dla
środowiska, np. wynikających z wdrożenia eko - innowacji. Na tej podstawie powinny zostać sformułowane
dodatkowe kryteria, które mogłyby służyć do dodatkowego premiowania w kolejnej perspektywie finansowej
projektów o pozytywnym wpływie na środowisko. Dodatkową zaletą takiej ewaluacji byłaby wiedza nt. korzyści
dla środowiska naturalnego wynikających z realizacji projektów PO IG. Obecnie kwestia efektywności energetycznej, zrównowa
oceniana w kontekście zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE. Często jednak są to kryteria
formalne, do których nie przywiązuje się zbyt dużej uwagi w trakcie oceny. W kolejnej perspektywie
finansowej należałoby to zmienić.
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

NCBiR

Ewaluacja współpracy jednostek
naukowych z przedsiębiorcami
ZEWNĘTRZNA
przy realizacji projektów
badawczych w ramach I i II osi PO
IG

NCBiR

Ewaluacja procesu komercjalizacji
badań przez beneficjentów I osi ZEWNĘTRZNA
priorytetowej PO IG

WWPE

Wsparcie przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu w ramach
ZEWNĘTRZNA
PO IG: pierwsze efekty, problemy,
wyzwania

PARP

PARP

Barometr innowacyjności ewaluacja on-going działań PO IG
ZEWNĘTRZNA
skierowanych do przedsiębiorstw
(kontynuacja projektu)

Identyfikacja barier realizacji
wsparcia proeksportowego dla
przedsiębiorstw i rozwoju eksportu ZEWNĘTRZNA
w Polsce - ewaluacja tematyczna
działania 6.1 PO IG

Termin
realizacji

I-II kwartał
2012 r.

II-III kwartał
2012 r.

I-II kwartał
2012 r.

I-IV kwartał
2012 r.

I-II kwartał
2012 r.

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

140 000 PLN

Badaniem zostaną objęte jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. Ewaluacja ma na celu zidentyfikowanie
problemów i barier związanych z realizacją projektów we współpracy. Wyniki badania zostaną wykorzystane
przy przygotowywaniu konkursów na projekty badawcze oraz przy programowaniu instrumentów w kolejnej
perspektywie.

200 000 PLN

Badaniem zostaną objęci beneficjenci I osi PO IG. Ewaluacja ma na celu zidentyfikowanie problemów i barier
związanych z komercjalizacją wyników prac B+R. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy projektowaniu
kolejnych konkursów oraz do przygotowania wsparcia dla beneficjentów PO IG w procesie komercjalizacji.
Rezultaty badania mogą zostać wykorzystane przy programowaniu instrumentów wsparcia dla kolejnej
perspektywy.

80 000 PLN

Celem badania jest wstępna ocena efektów realizacji w ramach PO IG instrumentów wsparcia nakierowanych
na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Badanie skoncentrowane będzie na ocenie efektywności projektów
realizowanych w ramach działania 8.3 i 8.4 z punktu widzenia odbiorców ostatecznych, oraz z punktu widzenia
beneficjentów, a także ocenie krótko- i długoterminowego ryzyka ponoszonego przez jednostki samorządu
terytorialnego w związku z realizacją projektów w ramach działania 8.3.

200 000 PLN

W 2011 r. PARP rozpoczęła realizację projektu, polegającego na prowadzeniu systematycznych (cyklicznych)
badań ewaluacyjnych, obejmujących beneficjentów wybranych działań PO IG wdrażanych przez Agencję.
Ewaluacje on-going zakładają bieżący pomiar efektów wsparcia oraz ich ocenę. Badania są prowadzone w
oparciu o narzędzia i wskaźniki ewaluacyjne, opracowane w toku wcześniejszych projektów. Fazę operacyjną
projektu w 2011 r. poprzedziło uruchomienie platformy do internetowych badań beneficjentów. W ramach 4letniej umowy z Wykonawcą będą realizowane badania beneficjentów działań 1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1,
8.1 i 8.2 PO IG. Prace ewaluacyjne przewidziane na rok 2012 zakładają: realizację 16 półrocznych rund badania
ewaluacyjnego (zgodnie z zaprojektowanym mechanizmem doboru respondentów/beneficjentów); bieżącą
analizę (w cyklach półrocznych); raportowanie roczne (w formie rozbudowanych prezentacji dla danego
działania PO IG z osobna, oraz prezentacji zbiorczej, zawierającej przekrojowe analizy, agregacje danych i
porównania pomiędzy działaniami PO IG, objętymi ewaluacją).

150 000 PLN

Działanie 6.1 jest realizowanym w ramach PO IG instrumentem wsparcia rozwoju eksportu. Wsparcie jest
realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap doradczy, zakłada opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
przedsiębiorstwa. Plan ten może być wdrażany przez firmę w drugim etapie – poprzez udział przedsiębiorcy w
imprezach targowo-wystawienniczych lub innych inicjatywach z udziałem partnerów zagranicznych, mających na
celu zwiększenie wolumenu sprzedaży eksportowej beneficjenta. Postępy wdrażania „Paszportu do eksportu”
sygnalizują jednak niepokojące tendencje. Dotychczas zaledwie ok. 15% podmiotów, które opracowały Plany
Rozwoju Eksportu, przystąpiły do realizacji II etapu projektu. Dodatkowo stosunkowo liczne są rozwiązania
umów o dofinansowanie, następujące z inicjatywy beneficjentów. Planowana ewaluacja ma na celu identyfikację
ewentualnych barier realizacji wsparcia proeksportowego w ramach działania oraz szerzej – diagnozę barier
rozwoju eksportu w Polsce, mając na uwadze aktualnie dostępne dla eksporterów instrumenty wsparcia i
sytuację makroekonomiczną.
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

PARP

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Termin
realizacji

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

Ocena oddziaływania Platformy „Wspieramy e-Biznes – www.web.gov.pl” na przedsiębiorców działających w
obszarze elektronicznej gospodarki ma zweryfikować czy portal stworzony na potrzeby promocji działań 8.1 i 8.2
PO IG oraz wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami, oraz między przedsiębiorcami a PARP spełnia
Ewaluacja portalu WEB - ocena
swoje zadanie (m.in. czy jest rozpoznawalny wśród przedsiębiorców, czy zamieszczone materiały oceniane są
80 000 PLN (ze
oddziaływania projektu
jako przydatne, czy przedsiębiorcy uważają jego istnienie za pożyteczne, czy przyczynia się do podwyższenia
III-IV kwartał
środków
systemowego PARP
ZEWNĘTRZNA
poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz czy spełnia rolę narzędzia promocji ich działalności). Ewaluację projektu
2012 r.
projektu
systemowego PARP zaplanowano do realizacji w roku 2011, jednak ze względy na wstrzymanie finansowania
realizowanego w ramach działania
systemowego)
8.1 PO IG
projektu przez Instytucję Pośredniczącą (co uniemożliwiło PARP prowadzenie działań merytorycznych zgodnie z
założonym w projekcie zakresie), realizacja badań ewaluacyjnych w tym roku nie miała uzasadnienia.
Zakładając planowy postęp prac w ramach projektu systemowego PARP, ewaluacja Portalu WEB będzie mogła
zostać przeprowadzona w roku 2012.
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