Lista planowanych ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w roku 2015

Lp.

Nazwa
instytucji
inicjującej
ewaluację
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realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

Termin
realizacji

Planowany
koszt ewaluacji

MIR (IZ PO IG)

Ocena efektów realizacji 9 osi
priorytetowej PO IG 2007-2013

ZEWNĘTRZNA

II-III kwartał
2015 r.

150 000 PLN

Badanie ma na celu ocenę efektów realizacji celów 9. osi priorytetowej w całym okresie trwania Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz rzeczywistego wpływu tej osi na usprawnienie funkcjonowania
instytucji zaangażowanych we wdrażanie ww. Programu.

MIR (IZ PO IG)

Ewaluacja ex-ante systemu
wyboru projektów PO IR

ZEWNĘTRZNA

I-II kwartał
2015 r.

150 000 PLN

Badanie planowane do realizacji w 2014 r. Przeniesione na 2015 r. ze względu na przedłużające się negocjacje
PO IR z KE. Ewaluacja skoncentrowana będzie na spójności i adekwatności systemu wyboru projektów (w tym
kryteriów wyboru projektów) oraz procedury odwoławczej.

Ocena efektów realizacji
MIR (IZ PO IG) projektów turystycznych w ramach ZEWNĘTRZNA
PO IG

II-III kwartał
2015 r.

150 000 PLN

Badanie ma na celu zidentyfikowanie pierwszych efektów realizacji projektów turystycznych realizowanych w
ramach działania 6.3 i 6.4 PO IG.

Opis zakresu badania

1

2

3

MIR (IZ PO IG)

Ocena efektów PO IG w zakresie
ZEWNĘTRZNA
ochrony własności intelektualnej

I-III kwartał
2015 r.

150 000 PLN

Badanie poświęcone będzie ocenie efektów realizacji PO IG w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Analizie poddane będą zarówno instrumenty wsparcia bezpośrednio nakierowane na wsparcie uzyskiwania
ochrony własności intelektualnej (poddziałanie 1.3.2, działanie 5.4), jak i pozostałe działania 1. i 4. osi
priorytetowej, w których ochrona własności intelektualnej mogła być rezultatem projektów, bądź też - w
przypadku pilotażu w 4. osi priorytetowej - stanowiła podstawę dla rozpoczęcia realizacji projektu. W ramach
badnia dokonana zostanie analiza podejścia do ochrony własności intelektualnej w projektach realizowanych w
ramach PO IG w kontekście oceny zasadności stosowania kryteriów promujących ochronę własności
intelektualnej oraz ich wpływu na wdrożenie rezultatów projektów. Ewaluacja ma zidentyfikować pierwsze
efekty udzielonego wsparcia, aktualne potrzeby rynkowe oraz ewentualne bariery korzystania z tej formy
pomocy przez przedsiębiorców i jednostki naukowe

MIR (IZ PO IG)

Uzupełniająca analiza ex-ante dla
instrumentu finansowego
ZEWNĘTRZNA
w obszarze otwartych innowacji

I kwartał
2015 r.

60 000 PLN

Celem niniejszej ekspertyzy jest uzupełnienie oceny ex ante, o której mowa z art. 37 ust. 2 rozporządzenia PE i
Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie wynikającym ze zmian Programu w trakcie negocjacji z KE poprzez analizę
możliwości zastosowania proponowanego instrumentu finansowego w obszarze otwartych innowacji.

II-III kwartał
2015 r.

100 000 PLN

Celem głównym ewaluacji jest wykazanie barier jakie napotykali na etapie realizacji projektu Beneficjenci,
przede wszystkim w działaniu 5.3 PO IG. Badanie powinno przedstawić analizę barier zgłaszanych przez
przedsiębiorców w planowanych instrumentach dot. proinnowacyjnych usług w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój. Ponadto, oczekuje się, iż wskazana zostanie perspektywa funkcjonowania i rola, jaką
miałyby odegrać ośrodki innowacji w nowej perspektywie 2014-2020.

Ocena wybranych projektów
realizowanych przez Fundację na
II-IV kwartał
Rzecz Nauki Polskiej w ramach ZEWNĘTRZNA
2015 r.
działania 1.2 Wzmocnienie
potencjału kadrowego nauki.

150 000 PLN

W ramach badania zostanie przeprowadzona analiza użyteczności i wstępna ocena skuteczności działań
realizowanych w ramach działania 1.2 PO IG oraz ocena potencjału FNP do realizacji dalszych działań ze
wskazaniem case study.

4

5

MG

Ocena potencjału ośrodków
innowacji w świadczeniu usług
proinnowacyjnych

ZEWNĘTRZNA

6

NCBiR
7
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Opis zakresu badania
W ramach badania ocenione zostanie zastosowania instrumentu pomocy pośredniej z punktu widzenia:
ekspertów, wnioskodawców i beneficjentów oraz NCBR. Ocena zostanie dokonana pod kątem:
• użyteczności tego instrumentu wsparcia dla wspierania B+R w przyszłości,
• skomplikowania instrumentu,
• skutków stosowania tej formy pomocy na rozwój współpracy i skuteczność osiągania celów finansowanych
projektów.
Instrument zostanie porównany z innymi możliwymi instrumentami wsparcia.

NCBiR

Ocena użyteczności instrumentu
pośredniej pomocy publicznej
zastosowanej w ramach konkursu ZEWNĘTRZNA
PO IG 1.3.1 Projekty rozwojowe
(2012 r.)

NCBiR

Podsumowanie realizacji działań
na rzecz infrastruktury badawczej
w ramach PO IG: działania 2.1
Rozwój ośrodków o wysokim
potencjale badawczym; działania
I/II-IV kwartał
2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej ZEWNĘTRZNA
2015 r
infrastruktury badawczej
jednostek naukowych; działania
2.3 Inwestycje związane z
tworzeniem infrastruktury
informatycznej nauki

PARP

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI
– ewaluacja on-going Działań PO
ZEWNĘTRZNA
IG skierowanych do
przedsiębiorstw (kontynuacja)

PARP

Analiza efektów netto wybranych
Działań PO IG, z wykorzystaniem
podejścia counterfactual impact
evaluation, w ramach projektu
ZEWNĘTRZNA
ewaluacyjnego PARP pt.
„BAROMETR
INNOWACYJNOŚCI”

I-IV kwartał
2015 r

Analizy z wykorzystaniem podejścia CIE mają na celu oszacowanie jaki poziom obserwowanych zmian
w przedsiębiorstwach, które zrealizowały projekty PO IG, stanowią bezpośrednie efekty (netto) Programu.
Realizacja ewaluacji z zastosowaniem tzw. metod kontrfaktycznych jest podejściem zalecanym przez Komisję
Europejską (por. poradnik DG REGIO oraz poradnik DG EMPL „The Design and Commissioning of
Counterfactual). Kluczowym rezultatem ewaluacji powinna być jak najbliższa stanowi faktycznemu odpowiedź
na wskazane powyżej pytania o rzeczywisty efekt wydatkowania środków (tj. skuteczność i efektywność
interwencji). Jeśli efekty okażą się pozytywne (netto), będzie to przesłanka do kontynuowania takich i
analogicznych interwencji.

PARP

Ewaluacja ex post projektu
systemowego PARP pt.
„Utworzenie i dokapitalizowanie
III-IV kwartał
Funduszu Pożyczkowego
ZEWNĘTRZNA
2015 r
Wspierania Innowacji” w ramach
Pilotażu w III osi priorytetowej PO
IG

Niniejsza ewaluacja ma na celu podsumowanie doświadczeń uruchomienia nowego instrumentu wspierania
innowacji, który wykorzystuje mieszaną formę finansowania projektów innowacyjnych (połączenie instrumentu
dłużnego i udziałowego) – Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.
Ewaluacja pozwoli ocenić w jakim stopniu projekt ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, które
skorzystały z udzielanych przez PARP pożyczek. Analizie poddane zostaną osiągnięte do tego momentu
wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz dokonana zostanie pierwsza ocena jakości realizacji projektu i
stopień realizacji jego celów.

PARP

Ewaluacja ex post projektu
systemowego PARP pt.
III-IV kwartał
„Doradztwo KSI KSU dla
ZEWNĘTRZNA
2015 r
Innowacyjnych”, realizowanego w
ramach Działania 5.2 PO IG

Niniejsza ewaluacja ma na celu podsumowanie doświadczeń i rezultatów realizacji projektu systemowego
PARP „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych”, którego przedmiotem jest świadczenie proinnowacyjnych usług
dla przedsiębiorstw przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. W ramach badania ocenie poddany zostanie
stopień osiągniętych założeń i celów oraz skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Końcowa
ewaluacja projektu, realizowana po zakończeniu realizacji świadczenia usług przez ośrodki KSI KSU pozwoli
ocenić w jakim stopniu projekt ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw, które z niego skorzystały.

I-II kwartał
2015 r

80 000 PLN

8

9

150 000 PLN

Ocena realizacji instrumentów 2. osi PO IG wraz z identyfikacją dobrych praktyk stosowanych przez
beneficjentów Programu oraz ich przyszłych planów wykorzystania i utrzymania infrastruktury badawczej.
Ewaluacja obejmie analizę case study stosowanych modeli biznesowych krajowych i zagranicznych (przykłady
z krajów o porównywalnym poziomie rozwoju do Polski (np. grupa wyszehradzka)). Ponadto badanie
dostarczałaby wskazówek na temat możliwości komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej. W
ramach badania opracowany zostanie podręcznik/zbiór dobrych praktyk dla beneficjenta dotyczący
komercyjnego wykorzystanie infrastruktury badawczej zakupionej w ramach 2. osi PO IG.

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” jest wieloletnim projektem ewaluacyjnym, realizowanym przez PARP od
2011 r. Ewaluacje on-going PO IG mają na celu bieżący pomiar efektów wsparcia (tj. wskaźników rezultatu i
oddziaływania wybranych Działań PO IG) oraz ich ocenę. Badania
są prowadzone w oparciu o narzędzia i wskaźniki ewaluacyjne, opracowane w toku wcześniejszych projektów, z
zastosowaniem platformy do internetowych badań beneficjentów (CAWI). Beneficjenci zapraszani są do
wypełnienia odpowiedniej ankiety i formularza wskaźników dostępnych on-line.

I-IV kwartał
2015 r

10

11

12

219 400 PLN
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Nazwa
instytucji
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Nazwa badania

PARP

Ewaluacja ex- post projektu
systemowego PARP pt. "Polski
Most Krzemowy", realizowanego
w ramach Podziałania 6.2.1 PO
IG

Sposób
realizacji
(wewnętrzna/
zewnętrzna)

ZEWNĘTRZNA

Termin
realizacji

IV kwartał
2015 r

Planowany
koszt ewaluacji

Opis zakresu badania
Niniejsza ewaluacja ma na celu podsumowanie doświadczeń oraz osiągniętych produktów i rezultatów z
realizacji projektu systemowego PARP „Polski Most Krzemowy”.
Podstawą ewaluacji projektu będą badania m.in. z udziałem uczestników projektu, pracowników Biura Projektu i
WPHI oraz opinie mentorów wspierających poszczególne firmy. W ramach ewaluacji wykonane zostaną
również analizy (studia) przypadków, które pozwolą zidentyfikują m.in. dobre praktyki z realizacji projektu.
Ewaluacja zostanie przeprowadzona we współpracy z WPHI w Waszyngtonie.
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