Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2013 r.

Lista planowanych ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w roku 2013
Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

MRR (IZ PO IG)

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Ewaluacja ex-ante Programu
ZEWNĘTRZNA
Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin
realizacji

I-IV kwartał
2013 r.

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

400 000 PLN

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(dalej: PO IR) logiki interwencji. Ewaluacja ex-ante powinna udzielić odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno- ekonomiczne oraz czy ich
realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania
zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych. Ewaluacja ex-ante jest ściśle powiązana z
procesem programowania. Jej głównym produktem są wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji
zmian w zapisach programu operacyjnego. Ponadto celem ewaluacji ex-ante jest osadzenie procesu
programowania w ramach teoretycznych poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy do poprawy jakości
programu operacyjnego.

I-II kwartał
2013 r.

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.
200 000 PLN (w
ograniczoną efektywnością wspierania dużych podmiotów oraz niewielką skalą efektu dodatkowości. W
części
kontekście powyższego konieczne jest zbadanie, czy rzeczywiście wspieranie dużych przedsiębiorstw w Polsce
finansowanej z
przynosi niezadowalające efekty oraz wskazanie, jakie typy interwencji skierowanej do dużych przedsiębiorstw
PO IG)
powinny zostać zachowane. W szczególności zbadany zostanie efekt dodatkowości wynikający ze wsparcia
wybranych projektów oraz skala efektu deadweight.

Ocena spójności dokumentów
wypełniających warunek ex-ante w
MRR (IZ PO IG) zakresie inteligentnej specjalizacji ZEWNĘTRZNA
na poziomie krajowym,
makroregionalnym i regionalnym

I-II kwartał
2013 r.

100 000 PLN

Ocena będzie obejmowała spójność dokumentów pod kątem: poziomu szczegółowości wyznaczenia obszarów
specjalizacji, komplementarności obszarów wskazanych na każdym z poziomów, metody identyfikacji
obszarów, metody aktualizacji wyboru obszarów specjalizacji.
Wyniki ewaluacji będą stanowiły wkład do całościowego raportu, za opracowanie którego odpowiada DKI MRR,
pokazującego sposób wypełnienia warunku ex-ante na potrzeby negocjacji Umowy Partnerstwa (a następnie
poszczególnych programów operacyjnych obejmujących interwencje z zakresu celu tematycznego I) z Komisją
Europejską.

Ewaluacja zmian w systemie
wyboru projektów w ramach
wybranych działań PO IG 20072013

III-IV kwartał
2012 r.

200 000 PLN

Ewaluacja ma na celu zbadanie wpływu zmian w systemie wyboru projektów (w szczególności zaś w kryteriach
wyboru projektów) w wybranych działaniach PO IG na jakość projektów wybieranych do dofinansowania, a
także na efektywność funkcjonowania systemu wdrażania PO IG. Wyniki ewaluacji posłużą do przygotowania
instrumentów wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE.

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.

140 000 PLN

Badaniem zostaną objęci Beneficjenci I osi PO IG.
Ewaluacja ma na celu zidentyfikowanie problemów i barier związanych z komercjalizacją wyników prac B+R
jak również zbadanie rzeczywistego potencjału komercjalizacyjnego wyników uzyskanych w efekcie realizacji
projektów badawczych. Ma to na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ww. wyniki prac B+R
(skomercjalizowane przez jednostki naukowe) zostały wykorzystane w gospodarce.
Jeden z komponentów badania dotyczyć będzie doświadczeń Beneficjentów realizujących projekty
w ramach konsorcjów naukowo -przemysłowych, w tym zakresie badanie ma na celu zidentyfikowanie barier i
problemów związanych z realizacją projektów w konsorcjach oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
obecność przedsiębiorcy jako konsorcjanta w Projekcie miało wpływ na aplikowalność uzyskanych wyników
badań oraz ich potencjał komercjalizacyjny.

MRR (KJO, IZ
PO IG)

MRR (IZ PO IG)

MG

NCBR

Ewaluacja efektywności wsparcia
dużych przedsiębiorstw w ramach ZEWNĘTRZNA
NSRO 2007-2013

ZEWNĘTRZNA

Ocena efektów realizacji
projektów systemowych i
indywidualnych realizowanych w
ZEWNĘTRZNA
ramach działania 5.2 PO IG z
punktu widzenia grupy docelowej
w tym działaniu.

Ewaluacja procesu komercjalizacji
wyników prac B+R oraz
współpracy jednostek naukowych ZEWNĘTRZNA
z przedsiębiorcami w ramach I osi
priorytetowej PO IG

I kwartał
2013 r.

I-II kwartał
2013 r.

Strona 1 z 3

Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2013 r.

Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Termin
realizacji

NCBR

Ewaluacja wykorzystania przez
jednostki naukowe infrastruktury
badawczej dofinansowanej
ze środków II osi priorytetowej ZEWNĘTRZNA
oraz wpływ posiadanej
infrastruktury na wzrost potencjału
badawczego tych jednostek

IV kwartał
2013 r.

WWPE

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

I-II kwartał
2013 r.

WWPE

PARP

PARP

Wpływ prewencyjnego systemu
kontroli zawierania umów dla
działań objętych projektem na
ograniczenie nieprawidłowości
występujących w projektach
realizowanych w ramach PO IG

ZEWNĘTRZNA

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

„Barometr innowacyjności” –
analiza efektów netto wybranych
działań PO IG skierowanych do
ZEWNĘTRZNA
przedsiębiorstw z wykorzystaniem
podejścia counterfactual impact
evaluation

I-II kwartał
2013 r.

I-IV kwartał
2013 r.

I-IV kwartał
2013 r.

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

50 000 PLN

Badaniem zostaną objęci Beneficjenci II osi PO IG.
Ewaluacja ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dofinansowana ze środków II osi priorytetowej
POIG infrastruktura badawcza, wpłynęła na wzrost potencjału jednostek naukowych w Polsce. Konieczne jest
zweryfikowanie w jaki sposób ww. infrastruktura jest wykorzystywana, w jaki sposób wykorzystywana będzie w
przyszłości oraz czy dysponowanie przez jednostki naukowe tą infrastrukturą ma wpływ na podejmowanie
współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, w tym zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz
przedsiębiorcami.

80 000 PLN

Badanie ewaluacyjne ma na celu ocenę skuteczności, efektywności, trwałości oraz wartości dodanej wsparcia
udzielonego w ramach projektów działania 8.3 POIG w kontekście celów działania 8.3 POIG oraz celów i
założeń PO Innowacyjna Gospodarka, a także identyfikację barier i możliwości zwiększenia efektywności
procesu wdrażania oraz wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ewaluacja
dotyczy zarówno płaszczyzny projektowej jak i programowej.

40 000 PLN

Celem badania jest określenie kierunku działań kontrolnych w kontekście maksymalizowania skuteczności i
efektywności wdrażania projektów realizowanych w ramach 7 osi oraz Działania 8.3 i 8.4 POIG poprzez ocenę
wpływu istniejącego systemu kontroli procedur zawierania umów na ograniczenie nieprawidłowości
występujących w przedmiotowych projektach. W wyniku realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego
osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe: ocena skuteczności i efektywności działań kontrolnych (w
szczególności prewencyjnych kontroli ex-ante) przeprowadzonych dotychczas wśród projektów realizowanych w
ramach 7 osi oraz działania 8.3 i 8.4 POIG; ocena funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli w WWPE;
określenie kierunków i priorytetów działań kontrolnych w obszarze zamówień publicznych w kontekście roli tych
działań w zapobieganiu/ograniczaniu występowania nieprawidłowości w dalszej realizacji Programu wraz z
wnioskami w kontekście przyszłej perspektywy finansowej.

60 000 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 2013 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).

60 000 PLN

W 2013 r., PARP planuje rozszerzenie projektu „Barometr innowacyjności” o analizy z wykorzystaniem
podejścia counterfactual impact evaluation. Analizy te mają na celu oszacowanie jaki poziom zmian w
przedsiębiorstwach, które zrealizowały projekty stanowią bezpośrednie efekty PO IG. Analizą zostaną objęte w
szczególności te działania PO IG, w przypadku których liczba beneficjentów którzy już rozliczyli projekty jest
wystarczająco liczna oraz istnieje możliwość dobrania odpowiedniej dla nich grupy kontrolnej (np. działanie 4.4).
W niniejszej ewaluacji zaplanowano wykorzystywane zarówno danych zgromadzonych w ramach projektu
„Barometr innowacyjności”, danych nieskutecznych wnioskodawców , zgromadzonych w LSI PARP, jak również
danych zewnętrznych pozyskanych z GUS. W projektowanie, realizację ww. analiz oraz interpretację
uzyskanych wyników, zaplanowano zaangażowanie zespołu ekspertów (w szczególności statystyków i
ekonomistów). Jeśli rezultaty analiz prowadzonych w 2013 r. okażą się wartościowe dla procesu zarządzania
wsparciem publicznym w obszarze innowacyjności gospodarki, projekt będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.
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Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację

PARP

PARP

Nazwa badania

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Ocena zapotrzebowania rynku na
instrumenty wsparcia eZEWNĘTRZNA
gospodarki adresowane do
przedsiębiorstw

Ocena zapotrzebowania
przedsiębiorstw na bezpośrednie
ZEWNĘTRZNA
wsparcie rozwoju działalności
badawczo-rozwojowej

Termin
realizacji

I-II kwartał
2013 r.

I-II kwartał
2013 r.

Planowany
koszt ewaluacji
(w tys.)

Opis zakresu badania

250 000 PLN

Niniejsza ewaluacja ma charakter eksploracyjny, związany z dostarczaniem wiedzy na potrzeby procesu
programowania wsparcia publicznego w obszarze gospodarki elektronicznej i projektowania trafnych (w
szczególności dla tego sektora) mechanizmów wdrażania interwencji w perspektywie 2014-2020. Ewaluacja,
wychodząc od wiedzy dotychczas zgromadzonej w tym obszarze w ramach ewaluacji działań 8.1 i 8.2 PO IG,
powinna koncentrować się na następujących obszarach badawczych: (a) Perspektywy rozwoju e-gospodarki na
świecie i w Polsce; (b) Wpływ rozwoju e-gospodarki na wzrost gospodarczy kraju; (c) Wsparcie e-gospodarki w
przyszłości w kontekście zasady subsydiarności; (d) Identyfikacja potrzeb przedsiębiorców oraz oczekiwań
ekspertów odnośnie wsparcia e-gospodarki po roku 2014; (e) Analiza komplementarności i substytutywności
rozpatrywanych mechanizmów wsparcia e-gospodarki; (f) Skuteczność dotychczasowych instrumentów
wsparcia e-gospodarki; (g) Analiza (nie)dopasowania dotychczasowych instrumentów wsparcia e-gospodarki
do aktualnych i przyszłych realiów oraz potrzeb rynku.

100 000 PLN

Niniejsza ewaluacja ma charakter eksploracyjny, związany z dostarczaniem wiedzy na potrzeby procesu
programowania wsparcia publicznego w obszarze działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i
projektowania trafnych mechanizmów wdrażania interwencji w perspektywie 2014-2020. Ewaluacja, wychodząc
od wiedzy dotychczas zgromadzonej w tym obszarze w ramach ewaluacji działań I-IV osi PO IG, powinna
koncentrować się na następujących obszarach badawczych: (1) Diagnoza funkcjonowania działów B+R w
przedsiębiorstwach MMŚP i dużych w kontekście potrzeby wsparcia publicznego w tym obszarze po roku
2014; (2) Analiza różnych modeli wsparcia działalności B+R w kontekście potrzeb przedsiębiorstw (i
możliwości absorpcji) w dłuższej perspektywie oraz efektywności wsparcia publicznego; (3) Ocena
skuteczności dotychczasowych mechanizmów wsparcia działalności B+R (pośredniego i bezpośredniego) z
perspektywy przedsiębiorstw (beneficjentów PO IG); (4) Ocena efektywności dotychczasowych instrumentów
wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw. Wskazanie dalszych kierunków rozwoju tych instrumentów po roku
2014.

PARP

Test projektów nowych interwencji
ZEWNĘTRZNA
dla sektora e-gospodarki

II kwartał
2013 r.

100 000 PLN

Niniejsza ewaluacja ma charakter badania testowego (test produktu). Jej zadaniem będzie dostarczenie wiedzy
na potrzeby procesu programowania wsparcia publicznego w obszarze gospodarki elektronicznej i
projektowania trafnych (w szczególności dla tego sektora) mechanizmów wdrażania interwencji w perspektywie
2014-2020.
Badania testowe obejmą projekty interwencji dla sektora e-gospodarki przygotowane przez PARP i MAiC
(także w oparciu o wnioski z ewaluacji opisanej powyżej. Badanie uwzględni następujące obszary: (a)
Testowanie projektów interwencji dla sektora e-gospodarki w kontekście celowości i efektywności ich wdrożenia
w dużej skali w perspektywie 2014-2020; (b) Oczekiwane wskaźniki rezultatu i ich skumulowane wartości
(realne) jako wynik wdrożenia proponowanych interwencji.

PARP

Ewaluacja portalu WEB - ocena
oddziaływania projektu
ZEWNĘTRZNA
systemowego PARP
realizowanego w ramach działania
8.1 PO IG

IV kwartał
2012 r. I kwartał
2013 r.

80 000 PLN (ze
środków
projektu
systemowego)

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
swoje zadanie (m.in. czy jest rozpoznawalny wśród przedsiębiorców, czy zamieszczone materiały oceniane są
jako przydatne, czy przedsiębiorcy uważają jego istnienie za pożyteczne, czy przyczynia się do podwyższenia
poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz czy spełnia rolę narzędzia promocji ich działalności).
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