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Założenia do dialogu technicznego
na realizacje badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1.
Dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy badania
ewaluacyjnego Programu Pomocowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zamówienie dotyczy realizacji założeń planu ewaluacji Pomocy Pomocowego NCBR oraz działań
towarzyszących realizacji badań kontrfaktycznych przez NCBR.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, Program Pomocowy NCBR podlega
obowiązkowi notyfikacji przez Komisję Europejską ze względu na fakt, że średni roczny budżet tego
instrumentu przekracza 150 mln EUR. Elementem notyfikacji jest akceptacja przez Komisję Europejską planu
ewaluacji Programu Pomocowego NCBR.
Plan ten przedstawia założenia metodologiczne do oceny Programu Pomocowego, która za pomocą metod
kontrfaktycznych (zakłada porównanie sytuacji „przed” i „po” beneficjentów) oraz ewaluacji opartej o teorię
dostarczy informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy.
Zamówienie zostało podzielone na 3 moduły. Jego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1. Poniżej
opisano zadania Wykonawcy w ramach modułów.
MODUŁ I
„Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR
w zakresie projektów badawczo- rozwojowych”
Badaniem objęte będą podmioty mające status przedsiębiorstwa (wnioskodawcy indywidualni,
liderzy konsorcjów, konsorcjanci), które złożą wniosek o dofinansowanie, w ramach którego
wystąpiłaby pomoc publiczna udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w okresie jego obowiązywania, tj. do 2020
roku. Oznacza to, że badanie obejmie wszystkie przedsiębiorstwa składające wnioski o
dofinansowanie do I osi (1.1.1, 1.1.2, 1.2) i IV osi PO IR (4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.4) oraz programów NCBR
finansowanych z budżetu krajowego do 2020 r.
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NCBR, mając na uwadze realizację planu ewaluacji pomocy publicznej, systematycznie zbiera dane,
które umożliwią analizy zaplanowane w planie ewaluacji. Zostanie zastosowane podejścia badawcze
DID (Difference in Differences) z tzw. dopasowaniem. Dane na temat wnioskodawców (z etapu
wniosku o dofinansowanie) oraz beneficjentów są przechowywane w hurtowni danych, do których
dostęp zostanie przekazany Wykonawcy.
Dane o nieskutecznych wnioskodawcach będą przetwarzane przez GUS w zakresie informacji
zawartych w PNT- 01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” oraz innych
formularzach sprawozdawczych wraz z analizą z zastosowaniem metody DID. Jednakże aby
przeciwdziałać ryzyku niepozyskania odpowiednich danych lub opóźnieniom w pozyskaniu danych
od GUS, Wykonawca powinien zaproponować działania, które pozwolą pozyskać odpowiednie
dane
i
zrealizować
metody
kontrfaktyczne
zgodnie
z
zakresem
założonym
w Planie ewaluacji oraz ofercie.
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące podejścia badawcze:
a) Analizę z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych- ma za zadanie określić efekt netto
interwencji.
Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie:


Zaprojektowanie badania z zastosowaniem podejścia kontrfaktycznego (m.in. symulacja
zastosowania modelu DID w celu określenia danochłonności podejścia), w tym przygotowanie
jego niezbędnych elementów.



Wykorzystując dane NCBR Wykonawca dobierze odpowiednie próby (eksperymentalną beneficjentów
i
kontrolną
nieskutecznych
wnioskodawców),
w tym wskazanie konkretnych podmiotów z baz danych.



Do oszacowania efektów Wykonawca wykorzysta dane pochodzące z Głównego Urzędu
Statystycznego pozyskane przez NCBR w ramach umowy o współpracę z GUS. W
odpowiedniej fazie realizacji Zamówienia, Wykonawca otrzyma odpowiednie wyniki analiz
z GUS dot. wartości efektów netto obliczonych za pomocą metody DID. Wykonawca na
potrzeby pozyskania danych z GUS przez NCBR w trakcie realizacji zamówienia przygotuje
ostateczną listę identyfikatorów dobranych firm (NIP, REGON, itp.), listę wskaźników i lata
kalendarzowe, których wskaźniki powinny dotyczyć, aby na ich podstawie możliwe było
oszacowanie efektów Programu. Po otrzymaniu odpowiednich danych z GUS Wykonawca
porówna wyniki wartość efektu (netto) w poszczególnych wskaźnikach, sformułuje
interpretacje ekonomiczne uzyskanych wyników i przedstawi je wraz z wynikami w raporcie.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretację wyników dotyczących efektów netto
oraz własnych obliczeń, także w odniesieniu do działań NCBR oraz statystyk
makroekonomicznych.



Zebranie informacji niezbędnych do odpowiedzi na pytania badawcze, które nie są objęte
sprawozdawczością GUS i włączenie ich do analiz.
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Stworzenie bazy danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców,
zbierająca wszystkie wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (w tym
wprowadzenie danych z PNT zbieranych od beneficjentów oraz wnioskodawców do bazy
danych).

b) Ewaluację opartą o teorię- analiza uzupełniona podejściem opartym na teorii umożliwi
identyfikację i zrozumienie zaobserwowanych efektów i związków przyczynowo- skutkowych.
c) Analizę statystyczną i ekonometryczną statystyk publicznych.

MODUŁ II
„Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach
działania 1.3 POIR”
Badanie będzie obejmowało dwa rodzaje podmiotów biorących udział w działaniu 1.3POIR:
 Fundusze VC (szacowana liczba beneficjentów Funduszy Alfa to 18 (wybierani będą na drodze
konkursu grantowego); ostateczna liczba Funduszy VC zaangażowanych w działalnie 1.3.2 jest
zależna od działań Menadżera Funduszu Funduszy, który będzie samodzielnie dopierał fundusze
do współpracy)- w przypadku działania 1.3.1 badane będą wszystkie fundusze ubiegające się o
pomoc publiczną w ramach konkursu (na etapie wnioskowania o pomoc, realizacji projektu oraz
po jego zakończeniu dla beneficjentów oraz równolegle dla nieskutecznych wnioskodawców). W
przypadku działania 1.3.2 badaniem objęte będą fundusze VC, które otrzymają wsparcie.
 beneficjenci ostateczni - podmioty wsparte w ramach wehikułów inwestycyjnych (szacowana
liczba to ok. 445 podmiotów: 160 podmiotów w działaniu 1.3.1 POIR Bridge Alfa, 285 podmiotów
w działaniu 1.3.2 POIR Bridge VC).
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze:
 Desk research
 Ankieta CAWI/CATI/CAPI z przedstawicielami beneficjentów ostatecznych oraz przedstawicielami
funduszy inwestycyjnych (skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców) (logika dobru i
proponowanej wielkości próby respondentów będzie podlegała ocenie w trakcie wyboru ofert).
W kontekście ewaluacji wpływu instrumentu finansowania ryzyka dane będą pozyskiwane za
pomocą ankiet zrealizowanych oddzielnie:
 w grupie funduszy VC, inwestorów prywatnych: ankieta dot. działalności inwestorów prywatnych
i funduszy VC obejmująca analizę sytuacje tych podmiotów na 3 lata przed interwencją i do ok. 4
lat od rozstrzygnięcia konkursu- wymagany co najmniej trzykrotny pomiar: przy wejściu do
programu pomocowego, w trakcie jego trwania, a także na potrzeby raportu końcowego. Ankieta
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będzie standardowa dla wszystkich podmiotów na poziomie inwestora prywatnego oraz funduszu
VC- dla skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców. Jej treść będzie wyznaczona przez wskaźniki
oraz brzmienie pytań badawczych zawartych w planie ewaluacji. Ankieta na poziomie inwestora
prywatnego będzie pogłębiała kwestie związane ze strategia inwestycyjną i zmianą, jaką wywołała
realizacja działań z instrumentu pomocowego. Ankieta dla funduszy VC będzie pogłębiła kwestie
związane ze strategią inwestycyjną, analizą portfela (częstotliwością, typem oraz średnimi
wartościami inwestycji, w tym kwalifikujące się do udziału w instrumencie przedsiębiorstwach),
zmianą wywołaną przez udział w instrumencie pomocowym.
 w grupie beneficjentów ostatecznych, którzy biorą udział w instrumencie: ankieta obejmuje analizę
sytuację wnioskodawcy/beneficjenta ostatecznego na ok. 3 lata przed interwencją i do ok. 4 lat
od rozstrzygnięcia konkursu- wymagany co najmniej trzykrotny pomiar: przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego trwania, a także na potrzeby raportu końcowego z oceny programu
pomocowego. Ankieta będzie standardowa dla wszystkich podmiotów biorących udział we
wsparciu na poziomie beneficjenta. Jej treść będzie wyznaczona przez wskaźniki oraz brzmienie
pytań badawczych i będzie się koncertowała na wpływie ekonomicznym na działalność
beneficjentów ostatecznych.

 Case study wybranych funduszy VC oraz inwestorów prywatnych, w szczególności w kontekście
analizy portfela pod kątem udziału podmiotów kwalifikującym się do wsparcia w instrumencie
pomocowym
 IDI z kadrą odpowiedzialną za zarządzanie działaniami w ramach Programu Pomocowego
 FGI z przedstawicielami beneficjentami Programu Pomocowego

 panel ekspertów- posłuży zebraniu opinii ekspertów nt. realizowanego Programu Pomocowego,
odtworzenia powiązań przyczynowo- skutkowych oraz wypracowaniu możliwości przyszłych
działań w obszarze wsparcia projektów badawczo- rozwojowych realizowanych przez
przedsiębiorców.
MODUŁ III
„Panelowe badanie ankietowe wnioskodawców Działania 1.1. i Poddziałania 4.1.4 POIR”
Zamówienie, którego dotyczy dialog techniczny obejmuje też dodatkową ankietyzację wybranych
beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców na potrzeby innych badań opartych o metody
kontrfaktyczne. Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie badania ilościowego, które będzie
źródłem dodatkowych informacji dla wyników pochodzących z realizacji założeń zawartych w planie
ewaluacji pomocy publicznej.
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2.
Celem dialogu jest uzyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia, zapisów umowy, oraz kryteriów ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego
Programu Pomocowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zachowaniem uczciwej konkurencji.
Zakres oczekiwanych informacji obejmuje:
 Metodologie pozyskiwania danych oraz logistykę organizacji badania,
 Dobór prób do obliczania efektów netto,
 Podejście do wyceny poszczególnych elementów badania w stosunku do faktycznie zrealizowanego
zakresu,
 Harmonogram płatności.
3.
Do udziału w Dialogu Zamawiający zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców, posiadających największe
doświadczenie w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych dot. programów publicznych wsparcia
przedsiębiorców opartych na metodach kontrfaktycznych. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia
Wykonawcy zobowiązani będą do dołączenia do wniosku o dopuszczenie do Dialogu tabeli (wzór poniżej)
zawierającej wykaz zrealizowanych badań ewaluacyjnych programów publicznych wsparcia przedsiębiorców
opartych o metody kontrfaktyczne. W przypadku złożenia wniosku o udział w dialogu przez Wykonawców o
takim samym doświadczeniu pod względem liczby badań o udziale w badaniu będzie decydowała łączna
wartość badań oraz tematyka badania związana ze wsparciem działalności B+R lub innowacyjnej wśród
przedsiębiorców.

WYKAZ BADAŃ EWALUACYJNYCH
Wykonana usługa
Nazwa, krótki opis
badania
(proszę o
wskazanie
wykorzystanych
metod
badawczych, opis
grupy badanejwielkość prób,
źródeł danych
oraz zakresu
tematycznego
badania)
Wartość badania
ewaluacyjnego
(brutto)
* proszę
zaznaczyć
właściwy

…………..………………………………………………………..……….………………………………………………
………………………………….
…………..………………………………………………………..……….………………………………………………
………………………………….
…………..………………………………………………………..……….………………………………………………
………………………………….
…………..………………………………………………………..……….………………………………………………
………………………………….



do 300 000,00 zł brutto



od 301 000,00 do 800 000,00 zł brutto



od 801 000,00 do 1 500 000,00 zł brutto



powyżej 1 500 000,00 zł brutto
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Wykonana usługa
przedział
kwotowy
Data
przeprowadzenia
badania
ewaluacyjnego

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

(należy podać
datę rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Zamawiający,
program/ projekt,
który dotyczył
(kto był głównym
odbiorcą badania)

…………….………………………….……………………………………...
…………….………………………….……………………………………...
…………….………………………….……………………………………...
…………….………………………….……………………………………...

Zakładany przez Zamawiającego okres prowadzenia Dialogu Technicznego to 18 dni liczonych od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej NCBR niniejszego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu
Technicznego, w tym 7 dni na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym.
Okres prowadzenia Dialogu Technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów
określonych w przedmiocie Dialogu.
Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, oddzielnie z każdym z zaproszonych podmiotów, w
terminach określonych przez Zamawiającego. Dialog prowadzony będzie w języku polskim w formie pisemnej
i ustnej. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia
tłumaczenia na język polski.
Za udział w Dialogu Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w
Dialogu. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o zamówienie publiczne.
Poprzez udział w Dialogu Technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na
wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej. W
przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich,
uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu
w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie
naruszało praw osób trzecich.
4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO
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Dialog prowadzony będzie na podstawie art. 31a uPzp. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do
złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu
przepisów uPzp, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego na każdym jego etapie bez podania
przyczyn. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego należy składać na adres Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Kancelaria pokój 204

Zamawiający dopuszcza składanie wniosków za pośrednictwem faksu (fax: +48 22 20 13 408) lub na adres
poczty elektronicznej (e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl) w postaci zeskanowanego oryginału podpisanego
wniosku.
Termin składania wniosków upływa w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 16.00.
W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty
będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w
języku polskim. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w
sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być
opisana wg poniższego wzoru: „Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego na realizacje badania
ewaluacyjnego Programu Pomocowego NCBR”. Warunkiem zaproszenia przez Zamawiającego do udziału w
Dialogu Technicznym jest złożenie wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, sporządzonego zgodnie
z poniższym wzorem:
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W DIALOGU TECHNICZNYM

…………………………………………………………………………………………………...
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

…………………………………………………………………………………………………...
ADRES Z KODEM POCZTOWYM

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

…………………………………………………………………………………………………...
NR TEL./FAX

E-MAIL

…………………………………………………………………………………………………...
Imiona i nazwiska osób
w imieniu Wykonawcy

upoważnionych

do

reprezentowania

i

składania

oświadczeń

woli

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) NINIEJSZYM:
1) składam(y) wniosek o dopuszczenie mnie (nas) do udziału w Dialogu Technicznym w sprawie wyboru
Wykonawcy badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
2) udzielam(y) bezwarunkowej zgody na wykorzystanie wszelkich przekazywanych informacji oraz
utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego
NCBR, zezwalam(y) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również
zapewniam(y), że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób
trzecich.

……………………………………………..…
(podpis*, miejscowość, data)

*Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) lub,
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład wniosku.

Załącznik nr 1
OPIS ZAMÓWIENIA
WSTĘP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, której głównym zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych
w opracowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym
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samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność NCBR w dużej mierze koncentruje się na
wzmacnianiu współpracy między biznesem a naukowcami w celu tworzenia i wykorzystania wyników badań
naukowych w gospodarce.
W związku z realizacją swoich zadań, NCBR udziela pomocy publicznej, która podlega regulacjom unijnym, w
tym konieczności przeprowadzenia ewaluacji jej wpływu w zakresie przewidzianym przez Program Pomocowy
NCBR1, który został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015
r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz.299).
Pomoc publiczna udzielana na podstawie Rozporządzenia umożliwia wspieranie następujących obszarów
działalności B+R+I:
1. badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności, o których
mowa w art. 25 rozporządzenia GBER2;
2. wspieranie innowacyjności, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia GBER;
3. badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art.
30 rozporządzenia GBER;
4. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie
ryzyka, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia GBER;
5. wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową, o którym mowa w
art. 22 rozporządzenia GBER;
6. pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na wspieranie
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, o
którym mowa w art. 24 rozporządzenia GBER;
7. usługi doradcze, o których mowa w art. 18 rozporządzenia GBER;
8. pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum na wsparcie komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.
Pomoc publiczna w ramach Programu Pomocowego wydatkowana będzie głównie za pomocą instrumentów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

1
2

Przez Program Pomocowy należy dalej rozumieć wszelkie wsparcie udzielone przez NCBR będące pomocą publiczną

Rozporządzenie KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: GBER); Dz. U. UE, 26.6.2014, L 187
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Program Pomocowy składa się z dwóch podstawowych komponentów:
a. realizacji I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)
współfinansowanego z funduszy strukturalnych oraz
b. realizacji programów wsparcia B+R dla przedsiębiorców finansowanych z budżetu
krajowego.
Łączna wartość Programu Pomocowego wynosi 22,65 mld zł, gdzie 14,65 mld zł przeznaczono na realizację I i
IV osi POIR, a 8 mld zł na realizację programów wsparcia B+R dla przedsiębiorców finansowanych z budżetu
krajowego. Poniższa tabela przedstawia strukturę budżetu Programu Pomocowego NCBR.
Tabela: Struktura budżetu Programu Pomocowego NCBR
w mln zł
Planowane wydatki z budżetu krajowego dla przedsiębiorców

8 019

Planowane wydatki dla przedsiębiorców w ramach I Osi- fundusze strukturalne

13 667

Planowane

wydatki

dla przedsiębiorców

w

fundusze strukturalne
Suma planowanych wydatków dla przedsiębiorców

ramach IV

Osi PO IR-

963

22 649
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Poniższa tabela przedstawia podział środków Programu Pomocowego zaprogramowanych w POIR
ze względu na stosowane narzędzie interwencji określone w Programie Pomocowym:

Tabela. Podział środków Programu Pomocowego zaprogramowanych w POIR

Narzędzie interwencji

wielkość
planowanej
pomocy
publicznej
(w mln €)

1.1, 1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.4 POIR: pomoc publiczna na badania
podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe oraz studia € 3 683
wykonalności (o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014);

% przyznanej
pomocy

89,37%

pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności mikro-, małych i średnich 0
przedsiębiorców (określona w art. 28 rozporządzenia nr 651/2014)
pomoc publiczna na badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze
rybołówstwa i akwakultury, (określona w art. 30 rozporządzenia nr 0
651/2014)
1.3.2 POIR Bridge VC: pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie
ryzyka (określona w art. 21 rozporządzenia nr 651/2014)
€ 438

10,63%

1.3.1 POIR Bridge Alpha: pomoc publiczna na wspieranie
przedsiębiorców rozpoczynających działalność badawczo-rozwojową,
(określona w art. 22 rozporządzenia nr 651/2014)
pomoc publiczna na koszty rozpoznania w zakresie innowacji i usług
0
wsparcia innowacji (określona w art. 24 rozporządzenia nr 651/2014)
pomoc publiczna na usługi doradcze w zakresie innowacji (określone w
0
art. 18 rozporządzenia nr 651/2014)
pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki 0
(udzielana zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013)
suma:

€ 4 121

100%

*założono 55% udział przedsiębiorców w działaniach IV Osi POIR, w których występuje pomoc publiczna

Programy wsparcia B+R dla przedsiębiorców finansowane z budżetu krajowego będą dotyczyły wsparcia
realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz studiów wykonalności.

Opis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) współfinansowanego ze środków unijnych:
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Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede
wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.
Podejmowane w ramach Programu działania, skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między
biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego
wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu innowacyjności firm.
Najważniejszym założeniem POIR jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez
przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych
projektów na rynek.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada za realizację dwóch z czterech osi, tj. I i IV oś priorytetową
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W ramach osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące
przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy firma nie posiada
wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac,
może część projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym).
Ponadto w I osi POIR przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy
z funduszami venture capital. Instrument stymulować będzie tworzenie firm w oparciu o wyniki prac B+R,
pochodzące głównie ze środowiska jednostek naukowych. Dzięki wsparciu firmy te będą mogły dalej rozwijać
i komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.
Alokacja ogółem: 6 267 267 314,95 euro (cała alokacja I osi zostanie skierowana do przedsiębiorców)
W tym fundusze strukturalne: 3 849 931 178 euro
IV oś Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania naukowe i prace
rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. W IV osi programu
zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania
potencjału kadrowego sektora B+R.
Alokacja ogółem: 1 545 771 759,10 euro
W tym fundusze strukturalne: 1 222 973 615 euro

Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, Program Pomocowy NCBR podlega
obowiązkowi notyfikacji przez Komisję Europejską ze względu na fakt, że średni roczny budżet tego
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instrumentu przekracza 150 mln EUR. Elementem notyfikacji jest akceptacja przez Komisję Europejską planu
ewaluacji pomocy publicznej, który został opracowany na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
zgodnie z metodologią ewaluacji pomocy publicznej zalecaną przez Komisję Europejską w dokumencie
Common methodology for State aid evaluation z dnia 28 maja 2014 r.3
Plan ten przedstawia założenia metodologiczne do oceny Programu Pomocowego, która za pomocą metod
kontrfaktycznych (moduł II zakłada porównanie sytuacji „przed” i „po” beneficjentów) oraz ewaluacji
opartej o teorię dostarczy informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy.
Ze względu na koncentrację środków w dwóch zakresach tematycznych: pomoc publiczna na badania
podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe i studia wykonalności (tzw. obszar projektów
badawczo-rozwojowych) oraz pomoc publiczna przekazywana w ramach działania 1.3 POIR zdecydowano
o podziale merytorycznym niniejszego badania, który odpowiada poniższym modułom SOPZ. W ramach
programu pomocy planowane jest udzielanie wsparcia w postaci instrumentów bezzwrotnych (dotacji) oraz
instrumentów finansowych. Ponadto zamówienie obejmuje MODUŁ 3, w ramach którego będzie
prowadzone zbieranie danych na potrzeby innych ewaluacji wpływu realizowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Plan ewaluacji pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz Program Pomocowy został notyfikowany przez Komisję Europejską 24.08.2015 r. Znajduje się
on w załączniku nr… do SWIZ.
Zamówienie ma charakter wariantowy, w ramach którego dopuszczalne jest złożenie oferty na:


MODUŁ 1 + MODUŁ 2 + MODUŁ 3



MODUŁ 1 + 3.



MODUŁ 2.

Opisy poszczególnych modułów znajdują się poniżej.

CEL ZAMÓWIENIA
Celem ogólnym badania ewaluacyjnego Programu Pomocowego NCBR jest dostarczenie informacji na
temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej.

3

SWD(2014) 179 final
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Cele szczegółowe badania są następujące:


Weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po rozpoczęciu interwencji.



Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do
osiągnięcia celów, dla których została przekazana.



Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.



Ocena proporcjonalności pomocy.



Ocena adekwatności pomocy.

Badanie ma za zadanie ocenić następujące obszary analityczne definiowane przez pytania badawcze:
•

Bezpośredni wpływ pomocy na beneficjentów;

•

Pośredni pozytywny wpływ pomocy;

•

Pośredni negatywny wpływ pomocy;

•

Proporcjonalność pomocy;

•

Adekwatność pomocy.

ODBIORCY BADANIA
Rezultaty przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane przez NCBR, instytucje zaangażowane
w zarządzanie i wdrażanie PO IR, przedstawicieli Komisji Europejskiej. Raport końcowy zostanie przekazany
Komisji Europejskiej 6 miesięcy przed zakończeniem obowiązywania Programu Pomocowego. Jego
dostarczenie będzie niezbędnym elementem przedłużenia funkcjonowania Programu Pomocowego.

KRYTERIA BADANIA
W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:
1. trafność pomocy – adekwatność instrumentów pomocy, sposobu ich wdrażania, doboru
beneficjentów w kontekście problemów zidentyfikowanych na etapie diagnozy;
2. skuteczność

pomocy

–

stopnień,

w

jakim

pomoc

publiczna

przewidziana

w Rozporządzeniu przyczyni się do osiągnięcia celów wynikających z logiki interwencji;
3. użyteczność pomocy – ocena całościowych, planowanych i nieprzewidzianych efektów udzielenia
pomocy w kontekście użyteczności dla gospodarki (badane dla zakończonych i znacznie
zawansowanych projektów ).
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4. trwałość pomocy (dla ewaluacji podsumowującej)- osiągnięcie pozytywnych efektów netto, efektu
dźwigni oraz zachęty wśród beneficjentów pomocy publicznej .

MODUŁ I
„Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR
w zakresie projektów badawczo- rozwojowych”
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia będzie obejmował operacjonalizację oraz wykonanie założeń zawartych w planie
ewaluacji pomocy publicznej:


opracowanie

raportu

metodologicznego

ewaluacji

pomocy

publicznej

udzielanej

w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (SA.41471(2015/N) w zakresie projektów badawczo-rozwojowych; raport powinien
dotyczyć wszystkich etapów zamówienia


wykonanie badań ewaluacyjnych on- going oraz mid- term, których celem jest dostarczenie informacji
na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy w zakresie projektów badawczorozwojowych oraz przygotowania danych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu w tym zakresie
na postawie analiz własnych oraz danych z GUS;



wykonanie badania podsumowującego (wraz z opracowaniem raportu końcowego z ewaluacji),
którego celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej
pomocy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych na postawie analiz własnych oraz GUS.

Planowane produkty badania:
1.

W ramach opracowania raportu metodologicznego ewaluacji pomocy publicznej udzielanej
na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (SA.41471(2015/N) zostaną przygotowanie następujące produkty:


szczegółowy

harmonogram

prowadzenia

badania

i

pozyskiwania

danych

(W

raporcie

metodologicznym Wykonawca uwzględni projekt harmonogramu prac, w odniesieniu do wszystkich
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zaplanowanych prac analitycznych oraz raportu końcowego. Projekt harmonogramu zostanie
przygotowany w formie wykresu GANTTA. Na wykresie Wykonawca rozplanuje czas na wykonanie
zamówienia, odnosząc się do szczegółowych komponentów zamówienia, oraz wyróżni kamienie
milowe. W poszczególnych etapach realizacji zamówienia, Wykonawca wyróżni szczegółowe
czynności (np. dostosowanie zbiorów danych otrzymanych od Zamawiającego do potrzeb
zaplanowanych analiz, dobór prób, pozyskanie danych zewnętrznych, przeprowadzenie analiz
efektów, przygotowanie raportu, konsultacje wyników z niezależnymi ekspertami, etc.);


opis realizacji technik analitycznych, które Wykonawca zastosuje w badaniu (wraz uzasadnieniem);



koncepcja modelu ekonometrycznego, który będzie ważył istotność pomocy publicznej z innych
źródeł niż NCBR w ustalaniu wielkości efektu netto (za pomocą danych z bazy SHRIMP)



lista dodatkowych źródeł danych, względem tych wskazanych przez Zamawiającego (wraz
uzasadnieniem ich wyboru);



lista wskaźników uwzględniona w poszczególnych pracach analitycznych (wraz z uzasadnieniem ich
wyboru);



założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych- weryfikacja (na podstawie dotychczas
złożonych wniosków i danych) na ile możliwe jest zrealizowanie metody DID4;



ocena użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod
kontrfaktycznych;



plan systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej
(w tym wzory odpowiednich dokumentów i formularzy);



scenariuszy wywiadów oraz kwestionariusze ankiet.

2. W ramach pierwszej ewaluacji on- going zrealizowanej 2016 r. zostaną osiągnięte następujące cele:


Diagnoza sytuacji początkowej w momencie uruchomienia Programu Pomocowego w odniesieniu do
logiki instrumentów Programu Pomocowego.



Analiza adekwatności w zakresie odnoszącym się do odpowiednich pytań badawczych zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów/działań POIR)koncepcja jej przeprowadzenia będzie elementem oceny.



Analiza charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu
Pomocowego- w wymiarze przyrostowym oraz w danym roku (w tym porównanie grupy podmiotów,

4

Opis podejścia znajduje się w części OPZ pn. METODOLOGIA
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którzy otrzymują dofinansowanie oraz grupy nieskutecznych wnioskodawców, uwzględniające także
statystyki ogólnopolskich podmiotów innowacyjnych).


Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (w tym wprowadzenie danych z PNT
do baz danych).



Raport odnoszący się do ww. celów.

3. W ramach kolejnych ewaluacji on-going w 2017 r. i 2019 r. zostaną osiągnięte następujące cele:


Analiza charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu
Pomocowego- w wymiarze przyrostowym oraz w danym roku (w tym porównanie grupy podmiotów,
którzy otrzymują dofinansowanie oraz grupy nieskutecznych wnioskodawców, uwzględniające także
statystyki ogólnopolskich podmiotów innowacyjnych);



Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (w tym wprowadzenie danych z PNT
do baz danych), w tym weryfikacja zmiany statusu beneficjenta i nieskutecznego wnioskodawcy.



Raport odnoszący się do ww. celów.

4. W ramach ewaluacji mid- term w 2018 r. zostaną zrealizowane następujące cele:


Diagnoza otoczenia makroekonomicznego Programu Pomocowego w odniesieniu do logiki
instrumentów Programu Pomocowego (porównanie zmian w stosunku do lat poprzednich).



Analiza charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu
Pomocowego- w wymiarze przyrostowym oraz w danym roku (w tym porównanie grupy podmiotów,
którzy otrzymują dofinansowanie oraz grupy nieskutecznych wnioskodawców, uwzględniające także
statystyki ogólnopolskich podmiotów innowacyjnych);



Analiza adekwatności w zakresie odnoszącym się do odpowiednich pytań badawczych zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów/działań POIR)
w kontekście obecnej sytuacji otoczenia społeczno-ekonomicznego- koncepcja jej przeprowadzenia
będzie elementem oceny.



Ocena dotychczasowych efektów Programu Pomocowego, w tym analiza bezpośredniego wpływu na
beneficjentów oraz pośredniego (pozytywnego i negatywnego) wpływu pomocy.
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Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (w tym wprowadzenie danych z PNT
do baz danych), w tym weryfikacja zmiany statusu beneficjenta i nieskutecznego wnioskodawcy.



Analiza

wykonalności

metod

kontrfaktycznych

z

wykorzystaniem

podejścia

DID

z dopasowaniem oraz ustalenie wartości netto efektów, o ile okaże się to możliwe na tym etapie. 5


Model statystyczny DID, który zostanie przekazany GUS.



Wypracowanie rekomendacji zmian w celu zwiększenia skuteczności, efektywności, trafności
i potencjalnej trwałości Programu Pomocowego.



Raport odnoszący się do ww. celów.

5. W ramach przygotowania raportu finalnego w 2019 r. zostaną osiągnięte następujące cele:


Model statystyczny DID, który zostanie przekazany GUS.



Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (w tym wprowadzenie danych z PNT
do baz danych), w tym weryfikacja zmiany statusu beneficjenta i nieskutecznego wnioskodawcy.



Analiza adekwatności w zakresie odnoszącym się do odpowiednich pytań badawczych zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów/ działań POIR)
w kontekście obecnej sytuacji otoczenia społeczno-ekonomicznego- koncepcja jej przeprowadzenia
będzie elementem oceny.



Ocena dotychczasowych efektów Programu Pomocowego, w tym analiza bezpośredniego wpływu na
beneficjentów (na postawie ustalonych wartości efektów netto) oraz pośredniego (pozytywnego i
negatywnego) wpływu pomocy.



Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do
osiągnięcia celów, dla których została przekazana.



5

Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.

W zależności od wyników analiz wykonalności (dostępności danych NCBR i GUS, możliwości wnioskowania w bieżącym
momencie na ich podstawie, itp.), ocena efektów obejmie wszystkie lub wybrane działania POIR. Ostateczne
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane analizy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu z Oferty i zakresu
wykonanych prac.
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Ocena proporcjonalności pomocy dokonana za pomocą analizy efektów względnych pomiędzy
wybranymi działaniami POIR lub innymi programami wsparcia działalności badawczo- rozwojowej
przedsiębiorstw- koncepcja jej przeprowadzenia będzie elementem oceny.



Wypracowanie rekomendacji zmian w celu zwiększenia skuteczności, efektywności, trafności
i potencjalnej trwałości kolejnych programów pomocowych nastawionych na wsparcie projektów
badawczo- rozwojowych.



Raport odnoszący się do ww. celów.

PODMIOTY OBJĘTE BADANIEM
Badaniem objęte będą podmioty mające status przedsiębiorstwa (wnioskodawcy indywidualni, liderzy
konsorcjów, konsorcjanci), które złożą wniosek o dofinansowanie, w ramach którego wystąpiłaby pomoc
publiczna udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w okresie jego obowiązywania, tj. do 2020 roku. Oznacza to, że badanie obejmie wszystkie
przedsiębiorstwa

składające

wnioski

o dofinansowanie do I osi (1.1.1, 1.1.2, 1.2) i IV osi PO IR (4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.4) oraz programów NCBR
finansowanych z budżetu krajowego.
Poniższe

zestawienie

przedstawia

liczbę

wnioskodawców

ubiegających

o

pomoc

publiczną

w ramach Programu Pomocowego NCBR według stanu na koniec listopada 2015 r. (bez uwzględnienia
deduplikacji podmiotów). Kategoria „wnioskodawcy” odnosi się do wszystkich typów podmiotów:
wnioskodawców indywidualnych, wnioskodawców - liderów konsorcjów oraz wnioskodawców - partnerów
konsorcjów.

Działanie
POIR 1.1.1
"Szybka
Ścieżka dla
MŚP"
POIR 1.1.1
"Szybka
Ścieżka dla
dużych
przedsiębi
orstw"
POIR 1.1.2

mikroprzed
siębiorstwa

małe
przedsiębior
stwa

średnie
przedsiębior
stwa

duże
przedsięb
iorstwa

1329

618

445

266

0

rekomendowani do
dofinansowania

127

43

32

52

0

wnioskodawcy

110

0

0

0

110

status
wnioskodawcy

ogółem

rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania

brak rozstrzygnięcia konkursu

122

39

29

15

39

22

1

2

2

17
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POIR 1.2
INNOLOT
POIR 1.2
INNOMED

POIR 4.1.4

BIOSTRATE
G II
STRATEGM
ED III
GO
GLOBAL.PL
RAZEM

wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania
wnioskodawcy
rekomendowani do
dofinansowania

47

15

16

6

10

25

4

11

3

7

19

7

2

6

4

34

64

brak rozstrzygnięcia konkursu
195

57

40

brak rozstrzygnięcia konkursu
207

46

64

34

63

35

4

8

6

17

142

59

49

15

19

15

0

brak rozstrzygnięcia konkursu
173

125

33

41

28

10

3

0

2344

966

678

391

309

250

80

63

66

41

Średni wskaźnik sukcesu w prezentowanym zestawieniu wynosi 10%. Szacowana liczba przedsiębiorców
będąca beneficjentami Programu Pomocowego NCBR do końca 2020 r. wynosi ok. 3 350 podmiotów.6 Zatem
szacowana liczba wniosków nieskutecznie złożonych może wynieść do końca 2020 r. ok. 30 tyś., choć
prawdopodobnie liczba nieskutecznych wnioskodawców prawdopodobnie będzie niższa od wartości
szacowanej w poniższym dokumencie, z powodu możliwości otrzymywania przez nieskutecznych
wnioskodawców z poprzednich konkursów dotacji w kolejnych konkursach.

PYTANIA EWALUACYJNE
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej
pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych z zakresu ewaluacji
opartej o teorię, zgodnych z celami i zakresem przedmiotowego badania. Wykonawca może uszczegółowić
przedstawione pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania.
Warunkiem włączenia do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez
Zamawiającego.

6

Na podstawie celów rocznych dla wskaźników określonych w Ramach Wykonania dla Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój oraz wskaźników SZOP POIR
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Pytania badawcze wraz ze wskaźnikami wskazującymi na dane, które umożliwią odpowiedź
na

pytanie

oraz

metodologią

służącą

ewaluacji

pomocy

publicznej

zostały

przedstawione

w poniższym zestawieniu.
Lp.

1.

Pytania badawcze
Czy udzielona pomoc
miała istotny wpływ na
zakres działalności
podejmowanej przez
beneficjentów pomocy
(efekt zachęty)?
Czy i w jaki sposób
pomoc przyczyniła się
do zwiększenia przez
beneficjentów liczby
realizacji projektów
B+R?

Wskaźnik (obszar)

Liczba realizowanych prac B+R
w ramach Programu
Pomocowego
Liczba wszystkich
prowadzonych projektów B+R
u beneficjenta (w tym ze
środków prywatnych)

Całkowita wartość sprzedaży
wszystkich produktów i usług
Udział nowych produktów i
usług w sprzedaży
wnioskodawcy (%)

2.

Czy udzielona pomoc
miała wpływ na sytuację
ekonomiczną
beneficjentów?

Prowadzenie eksportu
własnych produktów lub usług
[tak/nie]
Liczba wszystkich
zatrudnionych w przeliczeniu
na pełne etaty na koniec roku
Liczba wprowadzonych w
firmie nowych produktów i
usług powstałych w wyniku
prac B+R
Liczba wprowadzonych w
firmie nowych metod
produkcji powstałych w
wyniku prac B+R

3.

4.

Jak pomoc wpłynęła na
wysokość nakładów na
B+R beneficjentów?

Czy pomoc przyczyniła
się do wzrostu
zatrudnienia
pracowników B+R w
przedsiębiorstwach?

Zmiana wartości całkowitych
nakładów na B+R
(wewnętrznych i
zewnętrznych) przed i po
udzielaniu wsparcia
Liczba zatrudnionych
pracowników związanych z
działalnością B+R (w
przeliczeniu na liczbę etatów)
na koniec roku
Wzrost liczby miejsc pracy
będących stanowiskami
badawczymi we wspieranych
przedsiębiorstwach
Występowanie działu B+R
[tak/nie]

Opis grupy kontrolnej

Grupę kontrolną będą
stanowiły podmioty
nieskutecznie ubiegające
się o wsparcie w
Programie Pomocowym.
Podmioty zostaną
zakwalifikowane do grupy
kontrolnej na podstawie
punktów uzyskanych w
trakcie oceny wniosków
oraz innych cech
charakterystycznych, będą
to m.in. charakterystyki
pozwalające na
przyporządkowanie
przedsiębiorstw o
podobnej wydajności
przed udzieleniem
wsparcia. Charakterystyka
grupy kontrolnej oraz
grupy badanej będzie
zbliżona w okresie przed
udzieleniem wsparcia, aby
zagwarantować
równoległość trendu i
zapewnienie, że obie
grupy będą poddane tym
samym szokom
zewnętrznym w okresie
objętym ewaluacją.
Analiza z wykorzystaniem
metod kontrfaktycznych
zostanie zróżnicowana na
podgrupy ze względu na
wielkość przedsiębiorstw,
lokalizację lub sektor
prowadzonej działalności
(o ile pozwoli na takie
zróżnicowanie liczba
podmiotów należących do
danej kategorii). W ramach
analizy zostanie wzięty
pod uwagę także wpływ
innych schematów
pomocowych, w których
mógł uczestniczyć
podmiot.

Metodologia

Główną metodą
wykorzystywaną podczas
badania będzie DID z
dopasowaniem. Analiza
zostanie zastosowana do
oceny na poziomie całego
programu pomocowego.
Do grupy badanej zostanie
przyporządkowana grupa
kontrolna wg odpowiednich
charakterystyk, (takich jak
wielkość podmiotu, lokalizacja,
sektor, wydajność podmiotu
(np. sprzedaż do wielkości
zatrudnienie) itp.). Sposób
doboru grupy kontrolnej
zostanie dopasowany do trybu
naboru wniosków: dla działań
gdzie nabór wniosków będzie
prowadzony w trybie ciągłym,
grupa kontrolna będzie
dobierana na podstawie
weryfikacji prowadzonej raz do
roku, w przypadku trybu
konkursowego możliwe będzie
wyłonienie grupy kontrolnej po
zakończeniu konkursu.
Okres brany pod uwagę w
analizie DID wyznaczono na 3
lata przed interwencją i do ok.
4 lat od rozpoczęcia projektu.
Wszystkie wskaźniki objęte
wskazanymi pytaniami
zakładają pomiar zmiany
rezultatów wpływu programu
w odniesieniu do sytuacji
beneficjenta przed
udzieleniem mu wsparcia przez
NCBR.
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Liczba wdrożonych wyników
prac B+R
Przychód z wdrożonych
wyników prac B+R

5.

Czy nastąpił wzrost
komercjalizacji/
wdrożeń wyników prac
B+R przez
beneficjentów?

Liczba powstałych spółek spin
off/out
Liczba udzielonych licencji na
wyniki prac B+R
Przychody z udzielonych
licencji na wyniki prac B+R
Liczba sprzedanych wyników
prac B+R
Liczba wyników prac B+R
wniesionych do spółek

6.

7.

Czy pomoc przyczyniła
się do zwiększenia liczby
zgłoszeń patentowych
przez beneficjentów?

Czy udzielona pomoc
przyczyniła się do
zwiększenia wartości
zaangażowania środków
prywatnych w B+R?

Liczba dokonanych zgłoszeń
patentowych
Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw
[zmiana przed i po udzieleniu
wsparcia]
Zmiana wartości całkowitych
nakładów na B+R
(wewnętrznych i
zewnętrznych) przed i po
udzielaniu wsparcia
Liczba wszystkich
prowadzonych projektów B+R
ogólnie u beneficjenta (w tym
ze środków prywatnych)
Liczba realizowanych prac B+R
w ramach Programu
Pomocowego

8.

9.

Czy realizacja Programu
Pomocowego wywołała
efekt wypychania
inwestycji prywatnych,
które nie były
przedmiotem wsparcia?

Czy program pomocowy
oddziaływał na inne
podmioty niż
beneficjenci?

Liczba wszystkich
prowadzonych projektów B+R
ogólnie u beneficjenta (w tym
ze środków prywatnych)
(Założono, że w sytuacji
wypychania inwestycji
prywatnych, u danego
podmiotu zmniejszy się liczba
projektów B+R finansowanych
ze środków prywatnych na
rzecz projektów wspartych
pomocą publiczną)
Liczba przedsiębiorstw, które
uzyskały prawa do technologii
lub licencji powstałej w wyniku
dofinansowanego projektu
Liczba dostawców, którzy
unowocześnili swoje procesy

Analiza statystyczna nie
wymaga obecności grupy
kontrolnej.

Analiza statystyczna i
ekspercka realizacji Programu
Pomocowego: Aby uzyskać
pogłębioną, kompleksową
ocenę efektów Programu,
zostanie wykorzystane
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w związku z wdrożeniem prac
B+R będących wynikiem
wspartego projektu (np.
poprzez bezpośrednie
wdrożenie rozwiązania
będącego wynikiem wspartego
projektu lub aby dostosować
swoje procesy jako dostawcy,
podwykonawcy itp.)

podejście określane jako
ewaluacja oparta na teorii.
Jej celem jest dokonanie
kompleksowej oceny
obejmującej nie tylko efekty
Programu, ale również
określenie, w jaki sposób i
dlaczego Program przyniósł
takie, a nie inne rezultaty.

Liczba jednostek naukowych,
z którymi współpracowano w
czasie realizacji projektu

Zastosowane tu zostanie
podejście oparte na koncepcji
łańcucha wartości i zostanie
dokonana analiza efektu
dyfuzji (inaczej określanego
jako efekt mnożnikowy)
uzyskiwanego dzięki pomocy
Programu w kontekście
zarówno sektora, jak i
gospodarki kraju.

Liczba przedsiębiorstw, które
uzyskały prawa do technologii
lub licencji powstałej w wyniku
dofinansowanego projektu
Liczba publikacji powstałych w
wyniku realizacji projektu
10.

Czy pomoc wywołała
dyfuzję wiedzy w
gospodarce?

Liczba wystąpień
konferencyjnych w wyniku
realizacji projektu

Elementem badania, który
pomoże pogłębić analizę
efektów związanych z
łańcuchem wartości będą
studia przypadków, w których
badaniu zostanie poddany
beneficjent wraz z jego
kontrahentami i innymi
powiązaniami branżowymi lub
międzybranżowymi. Studia
przypadku pozwolą na lepsze
zrozumienie pochodzenia
zaobserwowanych efektów.

Liczba otwartych przewodów
doktorskich w wyniku realizacji
projektu
Liczba wspartych start-upów
Liczba powstałych spółek spin
off/out

11.

12.

Czy pomoc przyczyniła
się do wzrostu
współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami a
jednostkami
naukowymi?

Czy w realizacji
Programu Pomocowego
można zaobserwować
negatywne zjawiska dot.
doboru beneficjentów
mające wpływ na
konkurencję, tj.
tendencyjność
sektorową (w programie
wielosektorowym
przeważającą pomoc
przyznano jednej

Współpraca z jednostką
naukową przed
przystąpieniem do projektu
[tak/nie]

Ponadto analizie zostanie
poddany wpływ nawiązywanie
relacji pomiędzy sektorem
nauki i biznesu w generowaniu
wartości dodanej, m.in.
poprzez analizę, ilu
przedsiębiorców
współpracowało przed
przystąpieniem do Programu
pomocowego z jednostką
naukową oraz jak zmieniła się
struktura przychodów tych
jednostek w wyniku
współpracy z biznesem.

Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z ośrodkami
badawczymi w ramach
projektu
Wartość przychodów
uzyskiwanych przez jednostki
naukowe pochodzących od
przedsiębiorców

Udziały poszczególnych grup
przedsiębiorstw wyróżnionych
na podstawie długości
działalności w ogóle
przedsiębiorstw korzystających
z pomocy
Udziały poszczególnych grup
wielkości przedsiębiorstw
(mikro, MŚP, duże) w ogóle
przedsiębiorstw korzystających
z pomocy

Analiza statystyczna nie
wymaga obecności grupy
kontrolnej.

Analiza statystyczna realizacji
Programu Pomocowego:
zostanie przeanalizowana
proporcja wspartych
przedsiębiorstw pod kątem ich
wielkości, sektora oraz długości
działalności w stosunku do
wszystkich podmiotów, które
złożyły wniosek. Celem analizy
jest określenie, na ile
negatywne zjawiska, które
wystąpiły w doborze
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branży) i tendencyjność
wobec jednostek
zasiedziałych (stosunek
starych przedsiębiorstw
do nowych
przedsiębiorstw)?

13.

Jak realizacja Programu
Pomocowego oraz
preferencji dot. wyboru
projektów
odpowiadającym
Krajowym Inteligentnym
Specjalizacjom wpłynęły
na wolumen prac B+R
oraz komercjalizacji
pozostałych obszarów
badawczych?

beneficjentów mogą mieć
później wpływ na konkurencję
na rynku, tj. nadmierne
wzmocnienie środkami
pomocy publicznej danego
sektora czy grupy
przedsiębiorstw dojrzałych, tj.
dużych i długo funkcjonujących
na rynku. Struktura
beneficjentów zostanie także
porównana ze strukturą
podmiotów występujących na
całym rynku.

Udziały poszczególnych
sektorów w całkowitej
wielkości udzielonej pomocy

Podejściem, które zostanie
wykorzystane będzie
metodologia związana z
ewaluacją opartą na teorii,
które będzie polegać na
analizie logiki interwencji oraz
jej efektów w celu
zdefiniowania związków
przyczynowo- skutkowych
miedzy zaobserwowanymi
efektami oraz zakładanymi
celami. Podejście zostanie
uzupełnione analizą
statystyczną. Wpływ
preferencji dot. wyboru
projektów odpowiadającym
Krajowym Inteligentnym
Specjalizacjom zostanie
przeanalizowany w dwojaki
sposób:

Nakłady przemysłu na B+R wg
PKD wpisujących się w KIS
Nakłady przemysłu na B+R wg
PKD w branżach innych niż KIS
Patenty i prawa ochronne na
wzory użytkowe udzielone
przez UPRP podmiotom
krajowym wg działów techniki

Analiza nie wymaga
obecności grupy
kontrolnej.

-po pierwsze poprzez analizę
nakładów na B+R,
sprawdzającą czy nie nastąpiła
koncentracja środków
finansowych na B+R w
wybranych branżach. (W tym
przypadku zostanie
przeanalizowana struktura
oraz wielkości nakładów na
B+R (BERD) wg branż
odpowiadającym
odpowiednim Krajowym
Inteligentnym Specjalizacjom
oraz w pozostałych branżach
nieobjętych KIS. Dzięki temu
możliwe będzie
zidentyfikowanie czy w wyniku
realizacji Programu
Pomocowego nastąpiły zmiany
i jak one wpłynęły na
funkcjonowanie podmiotów w
danej branż oraz na
funkcjonowanie wybranej
branży na tle innych sektorów i
całego rynku.);
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-po drugie poprzez analizę
rezultatów prac B+R, jakimi są
patenty i prawa ochronne
(które również zostaną
analizowane wg działów
techniki), aby zweryfikować czy
można obserwować
koncentrację (lub jej zmianę w
stosunku do okresu sprzed
realizacji Programu
Pomocowego) w wybranych
działach techniki.
a)

b)

14.

c)

15.

16.

7

Czy inne
instrumenty
pomocy lub
rodzaje interwencji
byłyby bardziej
odpowiednie do
osiągnięcia danego
celu?
Czy założenia
stanowiące
podstawę
zatwierdzenia
programu pomocy
są nadal aktualne?
Czy należy
rozważyć
dokonanie korekt
lub wprowadzenia
alternatywnych
form pomocy
celem zwiększenia
jej skuteczności i
efektywności?

Czy możliwe było
osiągnięcie tych samych
efektów przy mniejszej
ilości pomocy publicznej
lub innej formy pomocy
publicznej (pożyczki
zamiast dotacji)?

Który z dostępnych
instrumentów
pomocowych był
najbardziej skuteczny?

Jakościowa ekspercka ocena
aktualności programu oraz
jego założeń.

Różnica efektów netto7
wywołania wzrostu nakładów
na B+R u beneficjentów w
porównaniu zastosowania
instrumentów zwrotnych oraz
dotacyjnych
Różnica efektów netto
wywołania wzrostu
zatrudnienia pracowników B+R
u beneficjentów w
porównaniu zastosowania
instrumentów zwrotnych oraz
dotacyjnych

Różnica efektów netto
wywołania wzrostu nakładów
na B+R u beneficjentów przez
poszczególne instrumenty

Analiza nie wymaga
obecności grupy
kontrolnej. Wykorzystana
zostanie wiedza ekspercka.

Analiza będzie opierała się
na pomiarze wpływu
pomocy zagregowanym na
poziomie poszczególnych
instrumentów.
Grupę kontrolną będą
stanowiły podmioty
nieskutecznie ubiegające
się o wsparcie w
Programie Pomocowym.
Podmioty zostaną
zakwalifikowane do grupy
kontrolnej na podstawie
punktów uzyskanych w
trakcie oceny wniosków
oraz innych cech
charakterystycznych, będą
to m.in. charakterystyki
pozwalające na

Podejściem, które zostanie
wykorzystane przy ocenie
instrumentu będzie ekspercka
ocena jakościowej
adekwatności środka w
porównaniu z innymi
instrumentami polityki
mającymi na celu promowanie
inwestycji w zakresie wsparcia
projektów B&R&I na rzecz
kwalifikujących się
przedsiębiorstw. Zaproszeni do
oceny eksperci ocenią
adekwatność oraz aktualność
programu, wykorzystując
swoją wiedzę i doświadczenie
oraz dane z GUS.

Główną metodą
wykorzystywaną podczas
badania będzie DID z
dopasowaniem. Analiza
zostanie zastosowana do
oceny na poziomie całego
programu pomocowego.
Do grupy badanej zostanie
przyporządkowana grupa
kontrolna wg odpowiednich
charakterystyk, (takich jak
wielkość podmiotu, lokalizacja,
sektor , wydajność podmiotu
(np. sprzedaż do wielkości
zatrudnienie) itp.). Sposób
doboru grupy kontrolnej
zostanie dopasowany do trybu
naboru wniosków: dla działań
gdzie nabór wniosków będzie

Różnica efektów netto odnosi się do porównania efektów netto wywołanych przez zastosowanie różnych
instrumentów pomocy, np. instrumenty dotacyjne wywołały zmianę na poziomie 10% dot. wzrostu nakładów na B+R,
natomiast instrumenty zwrotne 30%- zatem różnica efektów netto pomiędzy nimi wynosi 20%.
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pomocy (porównanie granty
vs. instrumenty zwrotne)
Różnica efektów netto
wywołania wzrostu
zatrudnienia pracowników B+R
u beneficjentów przez
poszczególne instrumenty
pomocy (porównanie granty
vs. instrumenty zwrotne
Różnica efektów netto
wdrożenia/komercjalizacji
dokonanej w ramach
poszczególnych instrumentów
pomocy mierzonych wielkością
zadeklarowanych przychodów
(porównanie granty vs.
instrumenty zwrotne
Różnica pomiędzy całkowitymi
nakładami na realizację
projektów, a przychodami z
wdrożonych wyników prac B+R
(Założono, że pomoc będzie
proporcjonalna, jeśli przychody
z wdrożonych wyników prac
osiągniętych do 5 latach od
zakończenia projektu –z
pomiarem śródokresowym ok.
do 2 latach- będą wyższe niż
nakłady na realizację projektu.
Analiza będzie prowadzona z
podziałem na poszczególne
grupy techniki, aby uzyskać
porównywalność.)

17.

Czy pomoc była
proporcjonalna do
realizacji celu, którego
dotyczyła?

Ze względu na specyfikę
każdego projektu badawczorozwojowego oraz wysoki
stopnień ryzyka, jaki niesie ze
sobą każdy taki projekt,
uznano, że jedynym
wskaźnikiem odpowiednim do
pomiaru proporcjonalności
pomocy byłby stosunek
uzyskanych przychodów do
poniesionych nakładów.
Niemożliwy jest benchmark
pomiędzy projektami,
ponieważ każdy z nich ma inny
harmonogram rzeczowofinansowy, zakres oraz cele
produktowe, zatem niezbędne
było sprowadzenie
proporcjonalności pomocy do
syntetycznej miary mówiącej o
równowadze pomiędzy
kosztami inwestycyjnymi, a
uzyskanymi przychodami.
Takie podejście wynika z
przyjęcia, iż projekt badawczo-

przyporządkowanie
przedsiębiorstw o
podobnej wydajności
przed udzieleniem
wsparcia. Charakterystyka
grupy kontrolnej oraz
grupy badanej będzie
zbliżona w okresie przed
udzieleniem wsparcia, aby
zagwarantować
równoległość trendu i
zapewnienie, że obie
grupy będą poddane tym
samym szokom
zewnętrznym w okresie
objętym ewaluacją.
Analiza z wykorzystaniem
metod kontrfaktycznych
zostanie zróżnicowana na
podgrupy ze względu na
wielkość przedsiębiorstw,
lokalizację lub sektor
prowadzonej działalności
(o ile pozwoli na takie
zróżnicowanie liczba
podmiotów należących do
danej kategorii). W ramach
analizy zostanie wzięty
pod uwagę także wpływ
innych schematów
pomocowych, w których
mógł uczestniczyć
podmiot.

prowadzony w trybie ciągłym,
grupa kontrolna będzie
dobierana na podstawie
weryfikacji prowadzonej raz do
roku, w przypadku trybu
konkursowego możliwe będzie
wyłonienie grupy kontrolnej po
zakończeniu konkursu.
Okres brany pod uwagę w
analizie DID wyznaczono na 3
lata przed interwencją i do ok.
4 lat od rozpoczęcia projektu.
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rozwojowy jest projektem
inwestycyjnym, zatem bilans
zysków i kosztów powinien być
dodatni. Ze względu na
możliwe ryzyko
niepowodzenia realizacji
niektórych projektów
zaproponowany wskaźnik
odnosi się do całej „populacji”
projektów i poniesionych na
ich realizację nakładów.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH
NCBR, mając na uwadze realizację planu ewaluacji pomocy publicznej, systematycznie zbiera dane, które
umożliwią analizy zaplanowane w planie ewaluacji. Zaproponowaną logikę zbierania danych dla grupy
beneficjentów przedstawia poniższy graf i wynika z zastosowania podejścia kontrfaktycznego.

Monitoring
zmian w trakcie
realizacji
projektów za
pomocą
raportów
rocznych

Sytuacja na
wejściu do
programu
określona
we wniosku o
dofinansowanie

Monitoring
zmian po
zakończeniu
realizacji
projektów za
pomocą
raportów
końcowych/
wdrożeniowych
/ ex post

Określenie
wpływu
Programu
Pomocowego

Dane mikroekonomiczne jednostkowe dla przedsiębiorstw będą zbierane z następujących źródeł na różnych
etapach realizacji projektów:
1. Na etapie aplikowania o przyznanie pomocy zbierane są formularze GUS PNT 01 Sprawozdanie o
działalności badawczej i rozwojowej (B+R) od podmiotów, które objęte są sprawozdawczością.
Oprócz tego za pomocą wniosku o dofinansowanie zbierane są następujące dane z 3 lat poprzedzających
złożenie wniosku:


Prowadzenie eksportu (tak/nie)



Posiadanie działu B+R (tak/nie)



Współpraca z jednostką naukową (tak/nie)



Liczba zatrudnionych na koniec roku (EPC)



Liczba zatrudnionych pracowników związanych z działalnością B+R na koniec roku (EPC)



Wartość nakładów (wewnętrznych i zewnętrznych łącznie) na działalność badawczorozwojową (PLN)
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Całkowita wartość sprzedaży wszystkich produktów i usług (PLN)



Liczba wprowadzonych w firmie nowych produktów i usług powstałych w wyniku prac
B+R (szt.)



Udział nowych produktów i usług w sprzedaży wnioskodawcy (%)



Liczba wprowadzonych w firmie nowych metod produkcji powstałych w wyniku prac B+R
(szt.)



Liczba prowadzonych projektów B+R (szt.), w tym liczba projektów B+R finansowanych
wyłącznie ze środków prywatnych (szt.)



Wynalazki: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)



Wynalazki: liczba uzyskanych patentów (szt.)



Wzory użytkowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)



Wzory użytkowe: liczba uzyskanych wzorów użytkowych (szt.)



Wzory przemysłowe: liczba dokonanych zgłoszeń (szt.)



Wzory przemysłowe: liczba uzyskanych wzorów przemysłowych (szt.);

2. Na etapie realizacji projektu i w okresie trwałości dla beneficjentów są zbierane:
a) formularze GUS PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),
które będą uzyskiwane od beneficjentów co najmniej raz w roku;
b) raporty okresowe, dla beneficjentów z podpisanymi umowami o dofinansowanie co
najmniej raz w roku w trakcie realizacji projektu lub po osiągnięciu kamienia milowego
w projekcie, a także końcowe, wdrożeniowe oraz ex- post do 5 lat po jego zakończeniu
(zakres danych powinien być analogiczny jak we wniosku o dofinansowanie oraz zostać
rozszerzony o niezbędne kwestie związane z rezultatami projektów).
Obowiązkowym załącznikiem dla przedsiębiorców do wniosku o dofinansowanie do NCBR oraz raportów z
realizacji projektu (tj. okresowych, końcowych, wdrożeniowych i ex post) jest Formularz PNT-01
„Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”. Sprawozdanie jest załączane w przypadku, gdy
przedsiębiorca jest objęty obowiązkiem jego składania do Głównego Urzędu Statystycznego. Załącznik jest
składany w wersji elektronicznej (wymaganym formatem jest xml) i dotyczy roku poprzedzającego rok złożenia
danego wniosku. Jeśli przedsiębiorca do czasu składania wniosków nie wypełniał PNT 01 i nie jest to tego
zobligowany, to powinien złożyć stosowne oświadczenie. Natomiast w wyniku złożenia wniosku o
dofinansowanie do Programu Pomocowego dany podmiot zostanie włączony do sprawozdawczości GUS,
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dzięki nawiązanej współpracy NCBR i GUS, gdzie NCBR wskazuje podmioty, które ubiegają się o środki na
działalność B+R i powinny zostać objęte sprawozdawczością z tego zakresu.
Wszyscy wnioskodawcy, bez względu na wynik procesu selekcyjnego, wyrażają też zgodę na udzielanie
informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub
inny uprawniony podmiot, co w przyszłości pozwoli zachęcić nieskutecznych wnioskodawców do udziału w
ankietyzacji na potrzeby ewaluacji.

Dane na temat wnioskodawców (z etapu wniosku o dofinansowanie) oraz beneficjentów są
przechowywane w hurtowni danych, do których dostęp zostanie przekazany Wykonawcy.

Dane o nieskutecznych wnioskodawcach będą przetwarzane przez GUS w zakresie informacji zawartych w
PNT- 01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” oraz innych formularzach
sprawozdawczych wraz z analizą z zastosowaniem metody DID. Jednakże aby przeciwdziałać ryzyku
niepozyskania odpowiednich danych lub opóźnieniom w pozyskaniu danych od GUS, Wykonawca powinien
zaproponować działania, które pozwolą pozyskać odpowiednie dane i zrealizować metody kontrfaktyczne
zgodnie z zakresem założonym w Planie ewaluacji oraz ofercie.

METODOLOGIA
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania bazując
na zapisach planu ewaluacji. Powinien określić także dodatkowe metody i techniki gromadzenia oraz analiz
danych gwarantujących triangulacje. Wykonawca może zatem zaproponować dodatkowe (inne niż te
wskazane przez Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.
Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w
analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Badanie powinno być oparte na dwóch głównych podejściach badawczych, wzajemnie się uzupełniających:
ewaluacji opartej o teorię oraz ewaluacji z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych.
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące podejścia badawcze:
1. Analiza z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych- ma za zadanie określić efekt netto interwencjizostanie zrealizowana na etapie przygotowania raportu finalnego, natomiast na etapie raportu midterm zostanie poczyniona wstępna analiza porównawcza sytuacji beneficjentów i nieskutecznych
wnioskodawców. Wpływ netto interwencji oznacza ukazanie różnicy między hipotetycznym stanem,
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w którym znaleźliby się beneficjenci w przypadku nieprzyznania pomocy w stosunku do
obserwowalnego stanu w wyniku jej przyznania. Zostanie zastosowane podejścia badawcze DID
(Difference in Differences) z tzw. dopasowaniem. Metodologia DID polega na pomiarze wpływu netto
interwencji na beneficjentów poprzez przyrównanie różnicy w wartościach poszczególnych
zmiennych dla beneficjentów i grupy kontrolnej, z uwzględnieniem różnic w tych zmiennych przed
przyznaniem pomocy.
Ograniczeniem wykorzystania metodyki jest założenie, że różnice między podmiotami z grupy
eksperymentalnej i kontrolnej są stabilne w czasie. W celu ograniczenia negatywnego wpływu
niedotrzymania tego warunku na wyniki badania do grupy badanej zostanie przyporządkowana grupa
kontrolna według odpowiednich charakterystyk, jak wielkość podmiotu, lokalizacja, sektor itp., co
umożliwi przyjęcie założenia, że obie grupy są jednakowo dotknięte przez „wstrząsy” w okresie oceny.
Podmioty zostaną także zakwalifikowane do obu grup na podstawie uzyskanej punktacji w trakcie
oceny wniosków i jej bliskości względem punktu odcięcia, aby zminimalizować stronniczość wyboru.8
Ustalenie wielkości grupy badanej i kontrolnej będzie możliwe dopiero na etapie realizacji Programu,
po dokonaniu obserwacji i analizy złożonych wniosków, rozkładu punktów na liście rankingowej etc.
Szczegółowa strategia identyfikacji ekonometrycznej, która zostanie zastosowana w celu
rozgraniczenia wpływu pomocy udzielanej w ramach Programu od innych czynników, będzie ustalona
na etapie raportu metodologicznego. Mając ten aspekt na względzie, Wykonawca powinien pozyskać
dane na temat wysokości i rodzaju wsparcia udzielonego danemu podmiotowi w ramach innych
Programach Pomocowych, które są gromadzone w bazie SHRIMP9 zarządzanej przez UOKiK oraz
zbudować odpowiedni model ekonometryczny, który będzie uwzględniał wpływ pomocy publicznej z
innych źródeł na efekt netto.
Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie:


Zaprojektowanie badania z zastosowaniem podejścia kontrfaktycznego (m.in. symulacja
zastosowania modelu DID w celu określenia danochłonności podejścia), w tym przygotowanie
jego niezbędnych elementów.



Wykorzystując dane NCBR Wykonawca dobierze odpowiednie próby (eksperymentalną beneficjentów

i

kontrolną

-

nieskutecznych

w tym wskazanie konkretnych podmiotów z baz danych.

8
9

Por., Plan Ewaluacji Pomocy Publicznej NCBR, str. 72, pkt. 3.2

Są to dane dostępne na postawie dostępu do informacji publicznej, por.
https://uokik.gov.pl/udostepnienie_informacji_publicznej.php

wnioskodawców),
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Do oszacowania efektów Wykonawca wykorzysta dane pochodzące z Głównego Urzędu
Statystycznego pozyskane przez NCBR w ramach umowy o współpracę z GUS. W
odpowiedniej fazie realizacji Zamówienia, Wykonawca otrzyma odpowiednie wyniki analiz
z GUS dot. wartości efektów netto obliczonych za pomocą metody DID. Wykonawca na
potrzeby pozyskania danych z GUS przez NCBR w trakcie realizacji zamówienia przygotuje
ostateczną listę identyfikatorów dobranych firm (NIP, REGON, itp.), listę wskaźników i lata
kalendarzowe, których wskaźniki powinny dotyczyć, aby na ich podstawie możliwe było
oszacowanie efektów Programu. Po otrzymaniu odpowiednich danych z GUS Wykonawca
porówna wyniki wartość efektu (netto) w poszczególnych wskaźnikach, sformułuje
interpretacje ekonomiczne uzyskanych wyników i przedstawi je wraz z wynikami w raporcie.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretację wyników dotyczących efektów netto
oraz własnych obliczeń, także w odniesieniu do działań NCBR oraz statystyk
makroekonomicznych.



Zebranie informacji niezbędnych do odpowiedzi na pytania badawcze, które nie są objęte
sprawozdawczością GUS i włączenie ich do analiz.

W ramach podejścia wykorzystującego metody kontrfaktyczne będą wykorzystane minimum
następujące techniki badawcze:


ankieta CAWI/CATI/CAPI z przedstawicielami nieskutecznych wnioskodawców oraz
beneficjentami Programu Pomocowego, w tym zebranie danych, które pozwolą na
oszacowanie efektu netto, nawet w przypadku braku danych pozyskanych od GUS (decyzja o
rozszerzeniu badania będzie podjęta w trakcie realizacji ewaluacji na podstawie przedstawionego
w ofercie kosztorysu i zakresu wykonanych prac- scenariusz ankiety zostanie wtedy
zaktualizowany). Logika dobru i proponowanej wielkości próby respondentów będzie
podlegała ocenie w trakcie wyboru ofert.



analiza danych statystycznych dostarczonych przez GUS.

2. Ewaluacja oparta o teorię- Analiza uzupełniona podejściem opartym na teorii umożliwi identyfikację
i zrozumienie zaobserwowanych efektów i związków przyczynowo- skutkowych. Podejście będzie
wykorzystywać minimum następujące techniki badawcze:


Desk research obejmujący m.in. dane statystyczne i raporty zewnętrznych organizacji (np.
GUS, OECD, Komisja Europejska), raporty z ewaluacji i analiz, dokumentację programową,
dokumenty

aplikacyjne

wybranej

próby

beneficjentów,

sprawozdania

z realizacji programów pomocowych, raporty z kontroli. Efektem desk research ma być
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weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po rozpoczęciu interwencji, a
także dostarczenie innych niezbędnych informacji na temat efektów Programu Pomocowego
na poziomie projektów.


IDI z kadrą odpowiedzialną za zarządzanie działaniami w ramach Programu Pomocowego
(min. 3-5)



ankieta CAWI/CATI/CAPI z przedstawicielami nieskutecznych wnioskodawców oraz
beneficjentami Programu Pomocowego (logika dobru i proponowanej wielkości próby
respondentów będzie podlegała ocenie w trakcie wyboru ofert).



FGI z przedstawicielami nieskutecznych wnioskodawców oraz beneficjentami Programu
Pomocowego

(logika

dobru

respondentów

będzie

podlegała

ocenie

w trakcie wyboru ofert- za zrealizowany FGI uznaje się ten, na którym była ocena określona
liczba osób). (min. 10 na etapie ewaluacji mid-term i podsumowującej)



panel ekspertów – min. 6 paneli ekspertów na etapie ewaluacji mid-term i podsumowującej
(1 dla I osi POIR i 1 dla IV osi POIR, w ramach których działań jest udzielana pomoc publiczna
plus 1 panel horyzontalny), w skład których wejdzie min. 1 ekspert zajmujący się tematyką
inteligentnego wzrostu gospodarczego (posiadających wiedzę popartą min. 3 publikacjami
dot. rozwoju ekonomicznego Polski w perspektywie innowacyjności) oraz 2 ekspertów
zajmujących się tematyką efektywnej komercjalizacji wyników prac B+R (posiadających
wiedzę i doświadczenie poparte realizacją min. 3 projektów doradztwa strategicznego w
zakresie komercjalizacji, rozwoju spółek opartych na nowych technologiach, opracowanie
planu procesów wdrożeniowych oraz rozwoju nowych produktów w oparciu o prace B+R etc.),
a także 1 ekspert zajmujący się tematyką publicznego wsparcia działalności badawczorozwojowej (posiadający doświadczenie i wiedzę poparte min. 1 publikacją dot. systemów
wsparcia działalności B+R oraz min. 1 projektem doradczym lub badawczym z zakresu
projektowania wsparcia działalności badawczo- rozwojowej o wartości min. 30 tyś zł brutto).
Pożądani są eksperci zagraniczni. Projekty, na podstawie których weryfikowane będzie
doświadczenie ekspertów, powinny być zakończone w ostatnich trzech latach przed
terminem przeprowadzenia panelu. Wykonawca powinien przewidzieć wynagrodzenie dla
ekspertów. Panel posłuży zebraniu opinii ekspertów nt. realizowanego Programu
Pomocowego, odtworzenia powiązań przyczynowo-skutkowych oraz wypracowaniu
możliwości przyszłych działań w obszarze wsparcia projektów badawczo-rozwojowych
realizowanych przez przedsiębiorców.
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3. Analiza

statystyczna

i

ekonometryczna

statystyk

publicznych

zostanie

oparta

o ogólnodostępne statystyki publiczne dotyczące w szczególności wartości wydatków na B+R w
gospodarce oraz wartości PKB (BERD, GERD). Oprócz ujęcia statycznego, tj. wskazania wartości
bezwzględnej i względnej konkretnych danych w zakładanym czasie przeprowadzenia badania,
dokonana zostanie analiza dynamiczna ukazująca zmienność tych wartości w czasie. Analiza
dynamiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o model ekonometryczny, uwzględniający czynniki
cykliczne wpływające na wysokość nakładów na B+R w gospodarcze. Analiza ma ta posłużyć
zobrazowaniu efektów Programu Pomocowego na tle ww. statystyk makroekonomicznych.
HARMONOGRAM
Badanie zostało podzielone na 5 etapów, których harmonogram przedstawiono w tabeli poniżej.
Etap badania

2016
Kwartały

I

II

III

2017
IV

I

II

III

2018
IV

I

II

III

2019
IV

I

II

III

2020
IV

I

II

III

IV

1. Raport
metodologiczny
2. Raportu z ewaluacji
on-going
3. Raport z ewaluacja
mid-term
4. Przygotowanie wersji
końcowego raportu
ewaluacyjnego
5. Finalny raport
końcowy z całego
badania
ewaluacyjnego

Realizacja etapu 1. i 2. będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu
projekt scenariuszy wywiadów niezbędnych do oceny użyteczności istniejącego systemu
monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych (w celu pozyskania niezbędnej
wiedzy od menadżerów NCBR na potrzeby przygotowania kolejnych elementów raportu
metodologicznego) na podstawie przeglądu baz danych NCBR, wzorów wniosków, sprawozdań,
niniejszego SOPZ i założeń Planu Ewaluacji ;
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3. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego, zawierającego min. szczegółowy harmonogram prowadzenia
badania i pozyskiwania danych; założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych; ocenę
użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych;
scenariusz wywiadów oraz kwestionariusze ankiet. Raport zostanie przekazany w formie
elektronicznej oraz zaprezentowany na spotkaniu;
4. w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
raport metodologiczny, zawierającego min. szczegółowy harmonogram prowadzenia badania i
pozyskiwania danych; założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych; ocenę
użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych;
scenariusz wywiadów oraz kwestionariusze ankiet,

a także plan systemu gromadzenia i

przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej (w tym opracowane przez
Wykonawcę wzory odpowiednich dokumentów i formularzy stanowiące część monitoringu
projektów oraz ankiety dla nieskutecznych wnioskodawców).
5. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki desk
research w zakresie diagnozy sytuacji początkowej startu Programu Pomocowego wraz z
powiązaniem logiki instrumentów Programu Pomocowego oraz analizy adekwatności zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów/ działań
POIR).
6. w terminie do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę
charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu Pomocowego- w
wymiarze przyrostowym oraz w danym roku (w tym porównanie grupy podmiotów, którzy otrzymują
dofinansowanie oraz grupy nieskutecznych wnioskodawców, uwzględniające także statystyki
ogólnopolskich podmiotów innowacyjnych);
7. w terminie do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania w formie prezentacji;
8. w terminie do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. w formie elektronicznej;
9. w terminie do 14 dni od otrzymania projektu raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. Zamawiający
przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie
Zamawiającego;
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10. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu z ewaluacji on-going w 2016 r.,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport uwzględniający te uwagi, raport zostanie przekazany w
wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej.
Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania
raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. po akceptacji zamawiającego.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi raport z ewaluacji on-going w 2016 r. w formie prezentacji
multimedialnej,

na

spotkaniu

w

siedzibie

Zamawiającego

Warszawie

w

terminie

ustalonym

z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia sporządzi projekt raportu metodologicznego, raport
metodologiczny, projekt raportów oraz raporty końcowe z ewaluacji on-going w latach 2016 r., 2017 r., 2019r.
oraz raport mid term i raport końcowy podsumowujący wsparcie (poprzedzone projektami raportów).
Raporty z badań będą zawierały streszczenia, tabele rekomendacji oraz prezentacje.
Raport metodologiczny
Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania oraz
przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).
Raport metodologiczny dotyczący całości zamówienia (do opracowania raportu finalnego) zostanie
przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:
1. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych analiz, szczegółowy dobór
respondentów oraz metod dotarcia do nich),
2. opis potencjalnych ryzyk wraz z metodami ich przezwyciężania,
3. opis realizacji podejścia badawczego
4. finalne wersje narzędzi analitycznych i badawczych (scenariusze wywiadów, panelów,
kwestionariusze ankiet)
5. projekt modelu ekonometrycznego
6. ocena użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod
kontrfaktycznych
7. plan systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej
(w tym wzory odpowiednich dokumentów i formularzy)
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8. szczegółowy harmonogram (także dla kolejnych etapów ewaluacji- miesięczny dla badań w latach
2017-2020)
9. zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do proponowanego planu
pracy oraz ich doświadczenia.
Prezentacja wstępnych wyników badania (dotyczy badań w latach 2016- 2020)
Wstępne wyniki badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę na spotkaniu z Zamawiającym najpóźniej
na dwa tygodnie przed opracowaniem projektu z badań. Wyniki zostaną przedstawione w formie prezentacji,
zawierającej podsumowanie przeprowadzonych prac badawczych oraz główne wnioski z nich płynące.
Raport końcowy z ewaluacji (dotyczy badań w latach 2016- 2020)
Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Raport końcowy
zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i pdf, jak i w wersji
papierowej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna
być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.
Raporty końcowe z ewaluacji on- going powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 100 stron (bez
aneksów i załączników); raport z ewaluacji mid-term max. 80 stron; raport z ewaluacji podsumowującej max.
120 stron oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:
1. streszczenie w formie executive summary (zawierające najważniejsze wyniki

analizy,

wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w
języku polskim i angielskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy);
4. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski
cząstkowe);
5. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
6. aneksy w oddzielnych plikach, w tym:
a. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych
metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny);
b. przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia
danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi,
wykorzystane źródła);
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Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według
poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji. Tabela rekomendacji powinna być dodatkowo dostarczona
w formacie Excel.
Tabela. Wzór tabeli rekomendacji.
treść
wniosku

Nr

treść
rekomen
dacji

adresat
rekomen
dacji

sposób
wdrożen
ia

termin
wdrożen
ia
(kwartał)

klasa
rekomen
dacji,

program
operacyj
ny

obszar
tematycz
ny

instytucja
zlecająca
badanie

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji:


treść wniosku – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania
danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek;



treść rekomendacji – sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna
wskazywać

co

należy

zmienić,

aby

osiągnąć

pożądany

efekt.

Należy

zrezygnować

z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena
ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa;


adresaci – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy
pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki
spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną
identyfikację;



sposób wdrożenia – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo
wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne
koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu;



termin wdrożenia rekomendacji – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu
danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku;



klasa rekomendacji – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas:
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o

rekomendacja horyzontalna – dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden
program operacyjny,.

o

rekomendacja programowa – dotycząca tylko jednego PO,

o

rekomendacja

pozasystemowa

(zewnętrzna)

–dotycząca

instytucji

lub

obszarów

zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie
powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na
realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania.
Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.
W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:
o

rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień
w tym zakresie,

o

rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu
lub całej polityki spójności.



obszar tematyczny –przyporządkowany według kategoryzacji:
o

metodologia badań ewaluacyjnych,

o

polityki horyzontalne,

o

system realizacji polityki spójności,

o

informacja i promocja,

o

rozwój regionalny i lokalny,

o

innowacyjność oraz badania i rozwój,

o

społeczeństwo informacyjne,

o

technologie informacyjno-komunikacyjne,

o

przedsiębiorczość,

o

energetyka,

o

środowisko,

o

transport,

o

edukacja,

o

kultura,

o

turystyka i rekreacja,
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o

zdrowie,

o

rynek pracy,

o

włączenie społeczne,

o

sprawność administracji.

program operacyjny, którego dotyczy- Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać
kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji
pozasystemowych;

Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac
badawczych (drogą mailową) w trakcie prowadzenia kolejnych etapów badania – wzór sprawozdania zostanie
przekazany przez Zamawiającego oraz na odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej
informacji o stanie realizacji badania.
Prezentacja wyników
Wykonawca przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań oraz raport końcowy
w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą. Wykonawca przygotuje infografiki z danymi z raportów, którymi będzie mógł posługiwać się
Zamawiający (wraz z możliwością edycji).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;



utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem projektu raportu metodologicznego,
przed opracowaniem projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu projektu raportu
końcowego), telefonicznego, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja;



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



informowaniu o zmianach w składzie zespołu realizującym badanie;



uwzględniania dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów, aktów
prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz wyników badań własnych Wykonawcy,



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów).
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wykonania badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich ekspertów
oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego, których odpowiednie fragmenty zostaną
przypisane pod względem autorstwa,



dochował poufności otrzymanych informacji oraz zapewnienia anonimowości respondentom.

Zamawiający zastrzega, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostanie
poddany ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Badania Ewaluacyjnego10.

ŹRÓDŁA WIEDZY
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2014.1788 2015.05.25
zm. Dz.U.2015.249)
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz.299)
4. Sprawozdania roczne realizacji POIR oraz analizy dotyczące POIR (udostępnione wybranemu Wykonawcy)
5. Dokumenty programowe PO IR dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju pod adresem: http://www.poir.gov.pl - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
6. Common methodology for State aid evaluation (Bruksela, 28.05.2014):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf
7. Raporty z badań ewaluacyjnych o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#zakladka=2&strona=1 oraz
w bazie badań ewaluacyjnych: https://www.ewaluacja.gov.pl/WYNIKI/Strony/Wyniki_badan.aspx

MODUŁ II
„Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR
w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR”
ZAKRES ZAMÓWIENIA
10

Pochodzące z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020;
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/13209/wytyczne_090915_final.pdf
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Zakres zamówienia będzie obejmował operacjonalizację oraz wykonanie założeń zawartych w planie
ewaluacji pomocy publicznej:


opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji pomocy udzielanej w ramach Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i
pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (SA.41471(2015/N) w
zakresie pomocy publicznej udzielonej w ramach działania 1.3 POIR; raport powinien dotyczyć
wszystkich etapów zamówienia



wykonanie badań ewaluacyjnych on- going oraz mid- term, których celem jest dostarczenie informacji
na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej udzielonej w ramach
działania 1.3 POIR, a także przygotowanie danych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu w tym
zakresie;



wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego (wraz z opracowaniem raportu końcowego z
ewaluacji), którego celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów
udzielanej pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR .

1. W ramach opracowania raportu metodologicznego ewaluacji pomocy publicznej udzielanej
na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (SA.41471(2015/N) w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR zostaną
przygotowanie następujące produkty:


szczegółowy harmonogram prowadzenia badania i pozyskiwania danych;



założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych;



ocena użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby przeprowadzenia ww.
ewaluacji;



plan systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej
(w tym wzory odpowiednich dokumentów i formularzy powiązanych z systemem monitoringu
realizacji projektów beneficjentów oraz wzorów ankiet dla nieskutecznych wnioskodawców);



scenariusze wywiadów oraz kwestionariusze ankiet.

2. W ramach pierwszej ewaluacji on- going zrealizowanej 2016 r. zostaną osiągnięte następujące cele:


Diagnoza sytuacji początkowej startu Programu Pomocowego wraz z powiązaniem logiki
instrumentów Programu Pomocowego.
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Analiza adekwatności w zakresie odnoszącym się do odpowiednich pytań badawczych zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów).



Przygotowania danych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego
(ustalenie wartości bazowych) oraz ich podsumowanie także w kontekście logiki instrumentów
wsparcia.



Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego.



Raport odnoszący się do ww. celów.

3. W ramach kolejnych ewaluacji on-going w 2017 r. oraz mid-term w 2018 r. zostaną osiągnięte następujące
cele:


Ocena dotychczasowych efektów Programu Pomocowego, w tym analiza bezpośredniego wpływu na
beneficjentów oraz pośredniego (pozytywnego i negatywnego) wpływu pomocy.



Przygotowania danych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego (ustalenie
wartości bazowych oraz monitoring ich zmian w odstępach 1-2 letnich) oraz ich podsumowanie, także
w kontekście logiki instrumentów wsparcia.



Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego, w tym weryfikacja zmiany statusu
beneficjenta i nieskutecznego wnioskodawcy.



Wypracowanie rekomendacji zmian w celu zwiększenia skuteczności, efektywności, trafności i
potencjalnej trwałości Programu Pomocowego.



Raport odnoszący się do ww. celów.

4. W ramach przygotowania raportu finalnego w 2019 r. zostaną osiągnięte następujące cele:


Analiza adekwatności zastosowanych instrumentów Programu Pomocowego w zakresie odnoszącym
się do odpowiednich pytań badawczych (także na poziomie poszczególnych programów/ działań
POIR) w kontekście obecnej sytuacji otoczenia społeczno-ekonomicznego.



Ocena dotychczasowych efektów Programu Pomocowego, w tym analiza bezpośredniego wpływu na
beneficjentów (na postawie ustalonych wartości efektów netto) oraz pośredniego (pozytywnego i
negatywnego) wpływu pomocy.



Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do
osiągnięcia celów, dla których została przekazana.
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Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.



Ocena proporcjonalności pomocy.



Baza danych obejmująca beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców, zbierająca wszystkie
wskaźniki do realizacji ewaluacji wpływu Programu Pomocowego, w tym weryfikacja zmiany statusu
beneficjenta i nieskutecznego wnioskodawcy.



Wypracowanie rekomendacji zmian w celu zwiększenia skuteczności, efektywności, trafności
i potencjalnej trwałości kolejnych programów pomocowych nastawionych na wsparcie komercjalizacji
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka.



Raport odnoszący się do ww. celów.

Zadaniem Wykonawcy będzie doprecyzowanie ww. zakresów na etapie składania oferty.

PODMIOTY OBJĘTE BADANIEM
Badanie będzie obejmowało dwa rodzaje podmiotów biorących udział w działaniu 1.3POIR:


Fundusze VC (szacowana liczba beneficjentów Funduszy Alfa to 18 (wybierani będą na drodze
konkursu grantowego); ostateczna liczba Funduszy VC zaangażowanych w działalnie 1.3.2 jest zależna
od działań Menadżera Funduszu Funduszy, który będzie samodzielnie dopierał fundusze do
współpracy)- w przypadku działania 1.3.1 badane będą wszystkie fundusze ubiegające się o pomoc
publiczną w ramach konkursu (na etapie wnioskowania o pomoc, realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu dla beneficjentów oraz równolegle dla nieskutecznych wnioskodawców). W przypadku
działania 1.3.2 badaniem objęte będą fundusze VC, które otrzymają wsparcie.



beneficjenci ostateczni - podmioty wsparte w ramach wehikułów inwestycyjnych (szacowana liczba
to ok. 445 podmiotów: 160 podmiotów w działaniu 1.3.1 POIR Bridge Alfa, 285 podmiotów w działaniu
1.3.2 POIR Bridge VC).

PYTANIA EWALUACYJNE
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej
pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych z zakresu ewaluacji
opartej o teorię, zgodnych z celami i zakresem przedmiotowego badania. Wykonawca może uszczegółowić
przedstawione pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania.
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Warunkiem włączenia do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez
Zamawiającego.
Pytania badawcze wraz z metodologią i wskaźnikami wskazującymi na dane, które umożliwią odpowiedź na
pytania, zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Wpływ pomocy udzielonej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez
finansowanie ryzyka
Lp.

Pytania
badawcze

Wskaźnik (obszar)

Źródło danych, częstotliwość
i poziom poboru danych

Metodologia

Bezpośredni wpływ na beneficjentów: poziom prywatnych inwestorów oraz funduszy VC
Liczba wspartych funduszy
kapitału podwyższonego ryzyka
Liczba przedsiębiorstw wspartych
przez fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka
Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie prowadzenia prac B+R

1.

Czy udzielona
pomoc miała
wpływ na
zakres
działalności
podejmowan
ej przez
beneficjentó
w pomocy –
prywatnych
inwestorów
oraz funduszy
VC?

Udział przedsiębiorstw
kwalifikujących się do udziału w
instrumencie, m.in. realizujących
prace B+R w portfelach
inwestorów prywatnych oraz
funduszy VC uczestniczących w
instrumencie (przed i po
uzyskaniu wsparcia)
Liczba funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka, którzy
inwestują w przedsiębiorstwa
kwalifikujące się do udziału w
instrumencie, m.in. prowadzące
prace B+R
Liczba funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka, którzy
inwestują w podmioty typu spinoff
Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie publiczne
dla przedsiębiorstw (inne niż
dotacje)
Udział inwestycji poczynionych
przez inwestorów prywatnych na
rzecz podmiotów, które
kwalifikują się do udziału w
instrumencie w sytuacji
obecności pomocy oraz jej braku
Liczba inwestorów prywatnych
inwestujących w podmioty, które

Ankieta zrealizowana wśród
funduszy VC (wszystkich
ubiegających się o pomoc
publiczną) oraz inwestorów
prywatnych obejmująca
analizę portfela wspartego
inwestora prywatnego na 3
lata przed interwencją i do
ok. 4 lat od udzielania
wsparcia- wymagany co
najmniej trzykrotny pomiar:
przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego
trwania, a także na potrzeby
raportu końcowego z oceny
programu pomocowego.
Ankieta będzie standardowa
dla wszystkich podmiotów
biorących udział we wsparciu
na poziomie inwestora
prywatnego- będzie ona
pogłębiała kwestie związane
ze strategia inwestycyjną i
zmianą, jaką wywołała
realizacja działań z
instrumentu pomocowego.
Ankieta dla funduszy VC
będzie pogłębiła kwestie
związane ze strategią
inwestycyjną, analizą portfela
(frekwencją oraz średnimi
wartościami inwestycji, w
tym kwalifikujące się do
udziału w instrumencie
przedsiębiorstwach), zmianą
wywołaną przez udział w
instrumencie pomocowym.
Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu
dla działań i poddziałań POIRco roku; wypełnia menager
funduszu funduszy- stanowi

Główną metodą
wykorzystywaną podczas
badania będzie podejście
ankietowe analizujące
efektywność wsparcia,
uwzgledniające m.in.
analizę stanu przed i po
udzieleniu wsparcia.
Będzie poruszała kwestie
wyznaczone przez treść
zaproponowanych
wskaźników w niniejszej
tabeli. Będą zrealizowane
ankiety na dwóch
poziomach: inwestorów
prywatnych oraz funduszy
VC.
W sytuacji, kiedy będzie
możliwe zastosowanie
metod kontrfaktycznych
zostanie wybrane
odpowiednie podejście
kontrfaktyczne i użyte w
ocenie programu
pomocowego.
Analiza zostanie
uzupełniona podejściem
opartym na teorii, które
umożliwi identyfikację i
zrozumienie
zaobserwowanych efektów
i związków przyczynowoskutkowych.
Okres brany pod uwagę w
analizie wyznaczono na 3
lata przed interwencją i do
ok. 4 lat od udzielania
wsparcia.
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kwalifikują się do udziału w
instrumencie w sytuacji
obecności pomocy oraz jej braku

źródło danych na temat liczby
wspartych funduszy kapitału
podwyższonego ryzyka,
przedsiębiorstw wspartych
przez fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka oraz
przedsiębiorstw wspartych w
zakresie prowadzenia prac
B+R- beneficjenci działania
1.3.1 mają za zadanie
przeprowadzić fazę proof of
concept, gdzie możliwe są
prace B+R, beneficjenci
ostateczni działania 1.3.2
wszyscy realizują prace B+R

Bezpośredni wpływ na beneficjentów: poziom beneficjentów ostatecznych

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie jako
beneficjenci ostateczni przez
prywatnych inwestorów i
fundusze VC
Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach
[EPC]
Liczba utworzonych miejsc pracy
u ostatecznych odbiorców IF

2.

Czy udzielona
pomoc miała
wpływ na
działalność
beneficjentó
w
ostatecznych?

Zmiana obrotów finansowych u
ostatecznych odbiorców IF
Zmiana aktywów u ostatecznych
odbiorców IF
Zysk u ostatecznych odbiorców IF
Zmiana nakładów na B+R u
ostatecznych odbiorców IF
Liczba przedsiębiorstw, którzy
funkcjonują na rynku rok po
otrzymaniu wsparcia
Udział utworzonych start-up’ów
w ogóle ostatecznych odbiorców
IF
Udział firm, które zakończyły
działalność w ogóle ostatecznych
odbiorców IF

Ankieta realizowana z
beneficjentami ostatecznymi
obejmująca analizę sytuację
beneficjenta ostatecznego na
ok. 3 lata przed interwencją i
do ok. 4 lat od udzielania
wsparcia- wymagany co
najmniej trzykrotny pomiar:
przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego
trwania, a także na potrzeby
raportu końcowego z oceny
programu pomocowego.
Ankieta będzie standardowa
dla wszystkich podmiotów
biorących udział we wsparciu
na poziomie beneficjenta
ostatecznego.
Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu
dla działań i poddziałań POIRco roku; każdy beneficjent
Raport z realizacji projektówczęstotliwość pomiaru w
zależności od kamieni
milowych projektu, dane
będą zbierane na poziomie
analizy roku; każdy
beneficjent

Liczba powstałych spółek spin
off/out w wyniku dofinansowania
projektów

Główną metodą
wykorzystywaną podczas
badania będzie podejście
ankietowe analizujące
efektywność wsparcia,
uwzgledniające m.in.
analizę stanu przed i po
udzieleniu wsparcia.
Będzie poruszała kwestie
wyznaczone przez treść
zaproponowanych
wskaźników w niniejszej
tabeli. W sytuacji, kiedy
będzie możliwe
zastosowanie metod
kontrfaktycznych (np.
zostanie zastosowany
odpowiedni wybór
beneficjentów
ostatecznych) zostanie
wybrane odpowiednie
podejście kontrfaktyczne i
użyte w ocenie programu
pomocowego.
Analiza zostanie
uzupełniona podejściem
opartym na teorii, które
umożliwi identyfikację i
zrozumienie
zaobserwowanych efektów
i związków przyczynowoskutkowych.
Okres brany pod uwagę w
analizie wyznaczono na 3
lata przed interwencją i do
ok. 4 lat od udzielania
wsparcia.

Pośredni wpływ: pozytywny
3.

Czy pomoc
wpłynęła na
zmniejszenie

Zmiana luki kapitałowej na rynku.

Dane zastane Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY
&
VENTURE CAPITAL

Podejściem, które zostanie
wykorzystane będzie
związane z wykorzystaniem
eksperckiej analizy, która
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luki
kapitałowej?

ASSOCIATION
http://www.evca.eu/
Dane ogólnodostępne
Analiza ekspercka dotycząca
porównania luki finansowej
zidentyfikowanej przed
rozpoczęciem realizacji
Programu Pomocowego oraz
w momencie zakończenia
wsparcia.

pozwoli na porównanie
wielkości luki kapitałowej
istniejącej w roku
zakończenia Programu
pomocowego oraz
zidentyfikowanej przed
rozpoczęciem programu
(taka analiza ex ante była
przygotowana na zlecenie
NCBR). Analizie poddana
zostanie popytowa i
podażowa strona rynku,
dokonana zostanie też
analiza niedoskonałości
rynku, co pozwoli na ocenę
wpływu Programu na
zakładane zmniejszenie luki
kapitałowej.
Analiza zostanie
uzupełniona badaniem
ankietowym oceniającym
efektywność wsparcia.

4.

Jak pomoc
wpłynęła na
rozwój
wybranych
sektorów
wspartych w
ramach
Programu
Pomocowego
?

Dane zastane Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY
&
VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION
http://www.evca.eu/
Zmiana liczby firm w danym
sektorze
Rozkład regionalny firm
funkcjonujących w danym
sektorze
Stopień koncentracji sektora

Dane ogólnodostępne
Raport z realizacji projektówczęstotliwość pomiaru w
zależności od kamieni
milowych projektu, dane
będą zbierane na poziomie
analizy roku; każdy
beneficjent
Dane będą zbierane zarówno
na poziomie beneficjenta
ostatecznego pomocy, jak i
na poziome całego sektora.

W celu odpowiedzi na
pytanie zostaną wybrane
trzy sektory, które
otrzymały największe
wsparcie na finansowanie
ryzyka. W ramach tych
sektorów zostanie
porównana sytuacja przed i
po, która pozwoli na
identyfikację efektu
wsparcia w tych sektorach.
Dodatkowo analiza zostanie
uzupełniona badaniem
ankietowym beneficjentów
oraz analizą danych
zastanych przeprowadzoną
zgodnie z podejściem
ewaluacji opartej na teorii,
co pozwoli na zrozumienie
mechanizmów
wsparcia oraz
zdefiniowanie związków
przyczynowo- skutkowych
miedzy zaobserwowanymi
efektami oraz zakładanymi
celami.
Zaproszeni do oceny
eksperci ocenią wpływ
programu na wybrane
sektory, wykorzystując
swoją wiedzę i
doświadczenie oraz dane z
GUS

5.

Czy pomoc
miała wpływ
na
wypełnienie

Liczba projektów o charakterze
technologicznym oraz life science
wspartych przez wybrane do
realizacji instrumentu fundusze

Ankieta zrealizowana na
poziomie inwestora
prywatnego oraz funduszu VC
obejmująca analizę portfela

Wybrane wskaźniki
zakładają analizę udziału
wspartych wehikułów
inwestycyjnych w rynku
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luki
podażowej
projektów o
charakterze
technologiczn
ym oraz life
science na
rynku
inwestycji
kapitałowych
early stage?

kapitałowe przed i po otrzymaniu
wsparcia

Liczba wspartych funduszy
kapitału podwyższonego ryzyka
spośród wszystkich funduszy VC
funkcjonujących w PL
Liczba przedsiębiorstw wspartych
przez fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka
Liczba VC funkcjonujących w PL
(przed i po uruchomieniu
programu pomocowego- na
podstawie Yearbook EVCA)
Wartość kapitału zarządzana
przez VC w PL (przed i po
uruchomieniu programu
pomocowego- na podstawie
Yearbook EVCA)

6.

Czy pomoc
miała wpływ
na rozwój
rynku VC w
Polsce?

Liczba nowych funduszy VC
powstałych w wyniku realizacji
instrumentu spośród wszystkich
funkcjonujących funduszy VC w
PL
Zmiana wartości inwestycji w
lokalne podmioty dokonanych
przez zagranicznych prywatnych
inwestorów (na podstawie
Yearbook EVCA)
Częstotliwość inwestycji funduszy
VC na rzecz podmiotów, które
kwalifikują się do udziału w
instrumencie (na podstawie case
study wybranych funduszy VC)
Udział kapitału funduszy VC
wspartych w ramach instrumentu
w stosunku do całości kapitału
funduszy VC działających w PL
Wartość inwestycji kapitałowych
ogółem
w przedsiębiorstwa wsparte
przez fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka
Wartość inwestycji kapitałowych
dokonanych w ramach pomocy
publicznej
w przedsiębiorstwa wsparte

wspartemu inwestora
prywatnego. Ankieta będzie
standardowa dla wszystkich
podmiotów biorących udział
we wsparciu na poziomie
inwestora prywatnego. Jej
treść będzie wyznaczona
przez wskaźniki oraz
brzmienie pytań badawczych
w niniejszej tabeli.
Case study- pogłębiona
analiza wybranych funduszy
FV dostępnych na rynku w PL,
w szczególności w kontekście
analizy portfela pod kątem
udziału podmiotów
kwalifikującym się do
wsparcia w instrumencie
pomocowym.
Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu
dla działań i poddziałań POIRco roku; manager funduszu
funduszy
Raport z realizacji projektówczęstotliwość pomiaru w
zależności od kamieni
milowych projektu, dane
będą zbierane na poziomie
analizy roku; manager
funduszu funduszy
Dane zastane Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY
&
VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION
http://www.evca.eu/

prywatnych inwestorów
venture capital w Polsce
oraz pogłębioną analizę
case study z elementami
ewaluacji opartej na teorii.
Analiza będzie obejmowała
dane zebrane bezpośrednio
od inwestorów prywatnych
zaangażowanych w
instrument pomocowy oraz
dane opisujące sytuacje na
całym rynku VC pochodzące
z Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE
EQUITY &
VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION. Obecnie
dane EVCA dla rynku
polskiego są dostępne od
2007 roku.
Analiza zostanie
uzupełniona badaniem
ankietowym oceniającym
efektywność wsparcia oraz
case study wybranych
funduszy VC, w tym analizą
danych zastanych
przeprowadzoną zgodnie z
podejściem ewaluacji
opartej na teorii, co
pozwoli na zrozumienie
mechanizmów
wsparcia oraz
zdefiniowanie związków
przyczynowo- skutkowych
miedzy zaobserwowanymi
efektami oraz zakładanymi
celami.
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przez fundusze kapitału
podwyższonego ryzyka
Pośredni wpływ: negatywny

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie w Polsce
ze środków prywatnych danego
funduszu kapitałowego
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie w Polsce
ze środków funduszu wspartego
pomocą publiczną

7.

Czy realizacja
Programu
Pomocowego
wywołała
efekt
wypychania
inwestycji
prywatnych,
które nie były
przedmiotem
wsparcia?

(Założono, że w sytuacji
wypychania inwestycji
prywatnych zmniejszy się liczba
przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie finansowe w Polsce ze
środków prywatnych danego
funduszu kapitałowego na rzecz
projektów wspartych pomocą
publiczną w portfela funduszy VC,
które przystąpią do instrumentu)
Liczba wspartych funduszy
kapitału podwyższonego ryzyka
spośród wszystkich funduszy VC
funkcjonujących w PL
Liczba funduszy VC
funkcjonujących w PL, które nie
przystąpiły do instrumentu(przed
i po uruchomieniu programu
pomocowego- na podstawie
Yearbook EVCA)
(Założono, że w sytuacji
wypychania inwestycji
prywatnych inwestycji
prywatnych zmniejszy się liczba
funduszy VC funkcjonujących w
PL, które nie przystąpiły do
instrumentu.)

Ankieta obejmująca analizę
portfela wspartemu
inwestora prywatnego na 3
lata przed interwencją i do
ok. 4 lat od udzielania
wsparcia- wymagany co
najmniej trzykrotny pomiar:
przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego
trwania, a także na potrzeby
raportu końcowego z oceny
programu pomocowego.
Ankieta będzie standardowa
dla wszystkich podmiotów
biorących udział we wsparciu
na poziomie inwestora
prywatnego.
Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu
dla działań i poddziałań POIRco roku; wypełnia manager
funduszu funduszy - dane na
temat liczby wspartych
podmiotów
Dane zastane Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY
&
VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION
http://www.evca.eu/- dane
na temat rynku VC w Polsce

Zaproponowane wskaźniki
odnoszą się po pierwsze do
struktury portfela
inwestorów prywatnych.
Analiza wypychania
inwestycji prywatnych
zakłada zmniejszenie
udziału w portfelu
zaangażowanych funduszy
VC przedsiębiorstw
finansowanych wyłącznie
ze środków prywatnych na
rzecz przedsiębiorstw
wspartych z funduszu
instrumentu pomocowego.
Obserwacja będzie także
prowadzona na poziomie
rynku VC w Polsce.
Założono, że w sytuacji
wypychania inwestycji
prywatnych inwestycji
prywatnych zmniejszy się
liczba funduszy VC
funkcjonujących w PL, które
nie przystąpiły do
instrumentu.
Główną metodą
wykorzystywaną podczas
badania będzie podejście
ankietowe analizujące
efektywność wsparcia,
uwzgledniające m.in.
analizę stanu przed i po
udzieleniu wsparcia.
W sytuacji, kiedy będzie
możliwe zastosowanie
metod kontrfaktycznych
zostanie wybrane
odpowiednie podejście
kontrfaktyczne i użyte w
ocenie programu
pomocowego.
Analiza zostanie
uzupełniona podejściem
opartym na teorii, które
umożliwi identyfikację i
zrozumienie
zaobserwowanych efektów
i związków przyczynowoskutkowych.
Okres brany pod uwagę w
analizie wyznaczono na 3
lata przed interwencją i do

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

ok. 4 lat od udzielania
wsparcia.

8.

Czy w
realizacji
Programu
Pomocowego
można
zaobserwowa
ć negatywne
zjawiska dot.
doboru
beneficjentó
w mające
wpływ na
konkurencję,
tj.
tendencyjnoś
ć sektorową
(w programie
wielosektoro
wym
przeważającą
pomoc
przyznano
jednej
branży)?

Udziały poszczególnych sektorów
w całkowitej wielkości udzielonej
pomocy z instrumentu
Zmiana liczby firm w danym
sektorze

Podpisane umowy o
udzielenie wsparcia

Analiza statystyczna
realizacji Programu
Pomocowego: zostanie
przeanalizowana proporcja
wspartych przedsiębiorstw
pod kątem przynależności
do danego sektora. Celem
analizy jest określenie, na
ile negatywne zjawiska,
które wystąpiły w doborze
beneficjentów mogą mieć
później wpływ na
konkurencję na rynku, tj.
nadmierne wzmocnienie
środkami pomocy
publicznej danego sektora.
W celu odpowiedzi na
pytanie zostaną wybrane
trzy sektory, które
otrzymały największe
wsparcie na finansowanie
ryzyka. W ramach tych
sektorów zostanie
porównana sytuacja przed i
po, która pozwoli na
identyfikację efektu
wsparcia w tych sektorach.
Struktura beneficjentów
zostanie także porównana
ze strukturą podmiotów
występujących na całym
rynku.

Rozkład regionalny firm
funkcjonujących w danym
sektorze
Stopień koncentracji sektora

Adekwatność środka pomocy

9.

a) Czy inne
instrument
y pomocy
lub rodzaje
interwencji
byłyby
bardziej
odpowiedni
e do
osiągnięcia
danego
celu?
b) Czy
założenia
stanowiące
podstawę
zatwierdze
nia
programu
pomocy są
nadal
aktualne?
c) Czy należy
rozważyć

dane GUS dot. działalności
innowacyjnej i B+R w Polsce

Jakościowa ekspercka ocena
aktualności programu oraz jego
założeń.

ekspertyzy wykonane przez
ekspertów zewnętrznych.
Dane zastane Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY
&
VENTURE CAPITAL
ASSOCIATION
http://www.evca.eu/

Podejściem, które zostanie
wykorzystane będzie
ekspercka ocena
jakościowej adekwatności
środka w porównaniu z
innymi instrumentami
polityki mającymi na celu
promowanie inwestycji w
zakresie finansowania
ryzyka na rzecz
kwalifikujących się
przedsiębiorstw.
Zaproszeni do oceny
eksperci ocenią
adekwatność oraz
aktualność programu,
wykorzystując swoją
wiedzę i doświadczenie
oraz dane z GUS.
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dokonanie
korekt lub
wprowadze
nia
alternatyw
nych form
pomocy
celem
zwiększenia
jej
skutecznośc
ii
efektywnoś
ci?
Proporcjonalność pomocy

10.

11.

Czy wkład
NCBR był
proporcjonaln
y do
możliwości
inwestorów
prywatnych i
funduszy VC?

Czy stopa
zwrotu z
instrumentu
finansowego
była
odpowiednia?

Stosunek wkładu NCBR do sumy
wkładów prywatnych
inwestorów na poziomie
Funduszu Funduszy oraz na
poziomie Funduszy VC

Stopa zwrotu z instrumentu
finansowego.

Raport z realizacji projektówczęstotliwość pomiaru w
zależności od kamieni
milowych projektu, dane
będą zbierane na poziomie
analizy roku- każdy manager
funduszu funduszy
(informacja na temat wkładu
poszczególnych podmiotów)

Raport z realizacji projektówczęstotliwość pomiaru w
zależności od kamieni
milowych projektu, dane
będą zbierane na poziomie
analizy roku- każdy manager
funduszu funduszy
(przekazanie informacji na
temat stopy zwrotu z
realizowanych inwestycji)

Analiza stosunku wkładu
NCBR do sumy wkładów
prywatnych inwestorów na
poziomie Funduszu
Funduszy oraz na poziomie
Funduszy VC. Zakłada się,
że pomoc będzie
proporcjonalna, jeśli
stosunek ten wyniesie 1:1.
Ze względu na specyfikę
każdego projektu
badawczo- rozwojowego
oraz wysoki stopnień
ryzyka, jaki niesie ze sobą
każdy taki projekt, uznano,
że jedynym wskaźnikiem
odpowiednim do pomiaru
proporcjonalności pomocy
byłby stosunek uzyskanych
przychodów do
poniesionych nakładów.
Niemożliwy jest benchmark
pomiędzy projektami B+R
beneficjentów
ostatecznych, ponieważ
każdy z nich ma inny
harmonogram rzeczowofinansowy, zakres oraz cele
produktowe, zatem
niezbędne było
sprowadzenie
proporcjonalności pomocy
do syntetycznej miary
mówiącej o równowadze
pomiędzy kosztami
inwestycyjnymi, a
uzyskanymi przychodami.
Takie podejście wynika z
przyjęcia, iż projekt
badawczo- rozwojowy jest
projektem inwestycyjnym,
zatem bilans zysków i
kosztów powinien być
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dodatni. Ze względu na
możliwe ryzyko
niepowodzenia realizacji
niektórych projektów
zaproponowany wskaźnik
odnosi się do całej
„populacji” projektów i
poniesionych na ich
realizację nakładów.

METODOLOGIA
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania bazując
na zapisach planu ewaluacji. Powinien określić także dodatkowe metody i techniki gromadzenia oraz analiz
danych gwarantujących triangulacje. Wykonawca zatem może zaproponować dodatkowe (inne niż te
wskazane przez Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.
Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w
analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Zamawiający oczekuje przedstawienia w ofercie także wariantu zakładającego przeprowadzenie ewaluacji
opartej o metody kontrfaktyczne, której koncepcja będzie podlegała ocenie w trakcie wyboru ofert, a jej
realizacja będzie rozliczana na podstawie kosztorysu oraz zakresu wykonanych prac.
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze:
 Desk research obejmujący m.in. dane statystyczne i raporty zewnętrznych organizacji, raporty z ewaluacji
i analiz, dokumentację programową, dokumenty aplikacyjne wybranej próby beneficjentów, sprawozdania
z realizacji programów pomocowych, raporty z kontroli, raporty z realizacji projektów wraz z analizą
wskaźników projektowych wypełnianych przez podmiot wdrażający Fundusz Funduszy, a także dane
zastane opisujące sytuację inwestorów prywatnych i funduszy VC w Polsce pozyskanych z Yearbook EVCA
EUROPEAN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL ASSOCIATION. Efektem desk research ma być
weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po rozpoczęciu interwencji, a także
dostarczenie innych niezbędnych informacji na temat efektów Programu Pomocowego na poziomie
projektów.
 Ankieta CAWI/CATI/CAPI z przedstawicielami beneficjentów ostatecznych oraz przedstawicielami
funduszy inwestycyjnych (skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców) (logika dobru i proponowanej
wielkości

próby

respondentów

będzie

podlegała

ocenie

w

trakcie

wyboru

ofert).

W kontekście ewaluacji wpływu instrumentu finansowania ryzyka dane będą pozyskiwane za pomocą
ankiet zrealizowanych oddzielnie:
 w grupie funduszy VC, inwestorów prywatnych: ankieta dot. działalności inwestorów prywatnych i
funduszy VC obejmująca analizę sytuacje tych podmiotów na 3 lata przed interwencją i do ok. 4 lat
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od rozstrzygnięcia konkursu- wymagany co najmniej trzykrotny pomiar: przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego trwania, a także na potrzeby raportu końcowego. Ankieta będzie
standardowa dla wszystkich podmiotów na poziomie inwestora prywatnego oraz funduszu VC- dla
skutecznych i nieskutecznych wnioskodawców. Jej treść będzie wyznaczona przez wskaźniki oraz
brzmienie pytań badawczych zawartych w planie ewaluacji. Ankieta na poziomie inwestora
prywatnego będzie pogłębiała kwestie związane ze strategia inwestycyjną i zmianą, jaką wywołała
realizacja działań z instrumentu pomocowego. Ankieta dla funduszy VC będzie pogłębiła kwestie
związane ze strategią inwestycyjną, analizą portfela (częstotliwością, typem oraz średnimi
wartościami inwestycji, w tym kwalifikujące się do udziału w instrumencie przedsiębiorstwach),
zmianą wywołaną przez udział w instrumencie pomocowym.
 w grupie beneficjentów ostatecznych, którzy biorą udział w instrumencie: ankieta obejmuje analizę
sytuację wnioskodawcy/beneficjenta ostatecznego na ok. 3 lata przed interwencją i do ok. 4 lat od
rozstrzygnięcia konkursu- wymagany co najmniej trzykrotny pomiar: przy wejściu do programu
pomocowego, w trakcie jego trwania, a także na potrzeby raportu końcowego z oceny programu
pomocowego. Ankieta będzie standardowa dla wszystkich podmiotów biorących udział we wsparciu
na poziomie beneficjenta. Jej treść będzie wyznaczona przez wskaźniki oraz brzmienie pytań
badawczych i będzie się koncertowała na wpływie ekonomicznym na działalność beneficjentów
ostatecznych.

 Case study wybranych funduszy VC oraz inwestorów prywatnych, w szczególności w kontekście analizy
portfela pod kątem udziału podmiotów kwalifikującym się do wsparcia w instrumencie pomocowym (min.
4 podczas ewaluacji mid term oraz 4 na etapie ewaluacji podsumowującej- łącznie 8; dopuszczalne jest
badanie tych samych podmiotów na ww. etapach)- opis koncepcji będzie stanowił kryterium oceny ofert.
 IDI z kadrą odpowiedzialną za zarządzanie działaniami w ramach Programu Pomocowego (min. 1 z osoba
odpowiedzialną za zarządzanie Sekcją Wspierania Komercjalizacji Wyników B+R poprzez Instrumenty
Finansowe (SF), 1 z osobą za zarządzanie działaniem 1.3.1 ze strony NCBR, 1 z osobą odpowiedzialną za
zarządzanie działaniem 1.3.2 ze strony NCBR, 1 z przedstawicielem Menadżera Funduszu Funduszy; w
sumie 12 IDI: 4 w trakcie ewaluacji on going w 2016, 4 w trakcie ewaluacji mid term, 4 w trakcie ewaluacji
podsumowującej)
 FGI z przedstawicielami beneficjentami Programu Pomocowego (logika dobru respondentów będzie
podlegała ocenie w trakcie wyboru ofert- za zrealizowany FGI uznaje się ten, na którym była ocena
określona liczba osób). (min. 2 podczas ewaluacji mid-term oraz ewaluacji podsumowującej- łącznie 4 FGI)
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 panel ekspertów – (min. 2 panele podczas ewaluacji mid-term oraz ewaluacji podsumowującej- łącznie 4
panele), w skład których wejdzie min. 1 ekspert zajmujący się tematyką inteligentnego wzrostu
gospodarczego (posiadających wiedzę popartą min. 3 publikacjami dot. rozwoju ekonomicznego Polski w
perspektywie innowacyjności) oraz 1 ekspertów zajmujących się tematyką efektywnej komercjalizacji
wyników prac B+R (posiadających wiedzę i doświadczenie poparte realizacją min. 3 projektów doradztwa
strategicznego w zakresie komercjalizacji, rozwoju spółek opartych na nowych technologiach,
opracowanie pełnych scenariuszy procesów wdrożeniowych oraz rozwoju nowych produktów w oparciu o
prace B+R etc.), a także 1 ekspert zajmujący się tematyką venture capital (posiadający praktyczne
doświadczenie poparte dokonaną inwestycją w start upy z zakresu wysokich technologii, co najmniej 2
wejścia kapitałowe). Wykonawca powinien przewidzieć wynagrodzenie dla ekspertów i zwrot kosztów
podróży. Pożadani są eksperci zagraniczni. Projekty, na podstawie których weryfikowane będzie
doświadczenie ekspertów, powinny być zakończone w ostatnich trzech latach przed upływem terminu
prowadzenia panelu. Panel posłuży zebraniu opinii ekspertów nt. realizowanego Programu Pomocowego,
odtworzenia powiązań przyczynowo- skutkowych oraz wypracowaniu możliwości przyszłych działań w
obszarze wsparcia projektów badawczo- rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców.

HARMONOGRAM
Badanie zostało podzielone na 5 etapów, których harmonogram przedstawiono w tabeli poniżej.
Harmonogram może ulec zmianie, oprócz finalnego etapu przygotowania finalnego raport końcowy z
całego badania ewaluacyjnego.
Etap badania

2016

Kwartały

I

1. Raport
metodologiczny
2. Raportu z
ewaluacji ongoing
3. Raport z
ewaluacja midterm
4. Przygotowanie
wersji
końcowego
raportu
ewaluacyjnego

II

2017
III IV I

II

2018
III IV I

II

2019
III IV I

II

2020
III IV I

II

III IV
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5. Finalny raport
końcowy z
całego badania
ewaluacyjnego

Realizacja etapu 1. i 2. będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu
projekt scenariuszy wywiadów niezbędnych do oceny użyteczności istniejącego systemu
monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych (w celu pozyskania niezbędnej
wiedzy od menadżerów NCBR na potrzeby przygotowania kolejnych elementów raportu
metodologicznego) na podstawie przeglądu baz danych NCBR, wzorów wniosków, sprawozdań,
niniejszego SOPZ i założeń Planu Ewaluacji ;
3. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego, zawierającego min. szczegółowy harmonogram prowadzenia
badania i pozyskiwania danych; założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych; ocenę
użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych;
scenariusz wywiadów oraz kwestionariusze ankiet. Raport zostanie przekazany w formie
elektronicznej oraz zaprezentowany na spotkaniu;
4. w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
raport metodologiczny, zawierającego min. szczegółowy harmonogram prowadzenia badania i
pozyskiwania danych; założenia doboru prób do badań ilościowych i jakościowych; ocenę
użyteczności istniejącego systemu monitorowania na potrzeby stosowania metod kontrfaktycznych;
scenariusz wywiadów oraz kwestionariusze ankiet, a także plan systemu gromadzenia i przetwarzania
danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej (w tym opracowane przez Wykonawcę
wzory odpowiednich dokumentów i formularzy stanowiące część monitoringu projektów oraz ankiety
dla nieskutecznych wnioskodawców).
5. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki desk
research w zakresie diagnozy sytuacji początkowej startu Programu Pomocowego wraz z
powiązaniem logiki instrumentów Programu Pomocowego oraz analizy adekwatności zastosowanych
instrumentów Programu Pomocowego (także na poziomie poszczególnych programów/ działań
POIR).
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6. w terminie do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę
charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu Pomocowego (w
tym porównanie grupy podmiotów, którzy otrzymują dofinansowanie oraz grupy nieskutecznych
wnioskodawców);
7. w terminie do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania w formie prezentacji;
8. w terminie do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. w formie elektronicznej;
9. w terminie do 14 dni od otrzymania projektu raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. Zamawiający
przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie
Zamawiającego;
10. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu z ewaluacji on-going w 2016 r.,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport uwzględniający te uwagi, raport zostanie przekazany w
wersji papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej.
Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania
raportu z ewaluacji on-going w 2016 r. po akceptacji zamawiającego.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi raport z ewaluacji on-going w 2016 r. w formie prezentacji
multimedialnej,

na

spotkaniu

w

siedzibie

Zamawiającego

Warszawie

w

terminie

ustalonym

z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia sporządzi projekt raportu metodologicznego, raport
metodologiczny, projekt raportu oraz raporty końcowe z ewaluacji on-going w latach 2016 r., 2017 r. oraz
raport mid term i raport końcowy podsumowujący wsparcie (poprzedzone projektami raportów). Raporty
będą zawierały streszczenia, tabele rekomendacji oraz prezentacje.
Raport metodologiczny
Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania oraz
przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).
Raport metodologiczny dotyczący całości zamówienia (do opracowania raportu finalnego) zostanie
przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:
1. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych analiz, szczegółowy dobór
respondentów oraz metod dotarcia do nich),
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2. opis potencjalnych ryzyk wraz z metodami ich przezwyciężania,
3. sposób prezentacji wyników
4. szczegółowy harmonogram (także dla kolejnych etapów ewaluacji- miesięczny dla badań w latach
2017-2020)
5. zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do proponowanego planu
pracy oraz ich doświadczenia.
6. finalne wersje narzędzi analitycznych i badawczych (scenariusze wywiadów, panelów,
kwestionariusze ankiet)
7. plan systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby ewaluacji wpływu pomocy publicznej
(w tym wzory odpowiednich dokumentów i formularzy)
Prezentacja wstępnych wyników badania (dotyczy badań w latach 2017- 2020)
Wstępne wyniki badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę na spotkaniu z Zamawiającym najpóźniej
na dwa tygodnie przed opracowaniem projektu RK. Wyniki zostaną przedstawione w formie prezentacji,
zawierającej podsumowanie przeprowadzonych prac badawczych oraz główne wnioski z nich płynące.
Raport końcowy z ewaluacji on going w 2016 r. (dotyczy też badań w latach 2017- 2020)
Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Raport końcowy
zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie .doc i pdf, jak i w wersji
papierowej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna
być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.
Raporty końcowe z ewaluacji on- going powinny być opracowane w języku polskim, liczyć max. 60 stron (bez
aneksów i załączników); raport z ewaluacji mid-term max. 80 stron; raport ewaluacji podsumowującej
powinien liczyć max. 120 stron,z zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:
1. streszczenie w formie executive summary (zawierające najważniejsze wyniki

analizy,

wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w
języku polskim i angielskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy);
4. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski
cząstkowe);
5. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
6. aneksy, w tym:
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c. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych
metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny);
d. przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia
danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi,
wykorzystane źródła);
Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według
poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji. Tabela rekomendacji powinna być dodatkowo dostarczona
w formacie Excel.
Tabela 1. Wzór tabeli rekomendacji.
treść
wniosku

Nr

treść
rekomen
dacji

adresat
rekomen
dacji

sposób
wdrożen
ia

termin
wdrożen
ia
(kwartał)

klasa
rekomen
dacji,

program
operacyj
ny

obszar
tematycz
ny

instytucja
zlecająca
badanie

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji:


treść wniosku – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania
danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek;



treść rekomendacji – sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna
wskazywać

co

należy

zmienić,

aby

osiągnąć

pożądany

efekt.

Należy

zrezygnować

z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena
ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa;


adresaci – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy
pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki
spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną
identyfikację;
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sposób wdrożenia – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo
wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne
koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu;



termin wdrożenia rekomendacji – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu
danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku;



klasa rekomendacji – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas:
o

rekomendacja horyzontalna – dotycząca realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden
program operacyjny,.

o

rekomendacja programowa – dotycząca tylko jednego PO,

o

rekomendacja

pozasystemowa

(zewnętrzna)

–dotycząca

instytucji

lub

obszarów

zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu rekomendacje nie
powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na
realizację polityki spójności mogą być formułowane i przyjmowane do wdrażania.
Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.
W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:
o

rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień
w tym zakresie,

o

rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu
lub całej polityki spójności.



obszar tematyczny –przyporządkowany według kategoryzacji:
o

metodologia badań ewaluacyjnych,

o

polityki horyzontalne,

o

system realizacji polityki spójności,

o

informacja i promocja,

o

rozwój regionalny i lokalny,

o

innowacyjność oraz badania i rozwój,

o

społeczeństwo informacyjne,

o

technologie informacyjno-komunikacyjne,

o

przedsiębiorczość,

o

energetyka,
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o

środowisko,

o

transport,

o

edukacja,

o

kultura,

o

turystyka i rekreacja,

o

zdrowie,

o

rynek pracy,

o

włączenie społeczne,

o

sprawność administracji.

program operacyjny, którego dotyczy- Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać
kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji
pozasystemowych;

Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac
badawczych (drogą mailową) w trakcie realizacji kolejnych etapów badania – wzór sprawozdania zostanie
przekazany przez Zamawiającego oraz na odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej
informacji o stanie realizacji badania.
Prezentacja wyników
Wykonawca przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań oraz raport końcowy
w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą. Wykonawca przygotuje infografikę z danymi z raportów, którymi będzie mógł posługiwać się
Zamawiający (wraz z możliwością edycji).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;



utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem projektu raportu metodologicznego,
przed opracowaniem projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu projektu raportu
końcowego), telefoniczne, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja);
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informowaniu o zmianach w składzie zespołu realizującym badanie;



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



uwzględniania dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów, aktów
prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz wyników badań własnych Wykonawcy,



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów).



wykonania badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich ekspertów
oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego, których odpowiednie fragmenty zostaną
przypisane pod względem autorstwa,



dochował poufności otrzymanych informacji oraz zapewnienia anonimowości respondentom.

Zamawiający zastrzega, że raport końcowy z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą, zostanie
poddany ocenie z wykorzystaniem Karty Oceny Badania Ewaluacyjnego.11

ŹRÓDŁA WIEDZY
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2014.1788 2015.05.25
zm. Dz.U.2015.249)
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz.299)
4. Sprawozdania roczne realizacji POIR oraz analizy dotyczące POIR (udostępnione wybranemu Wykonawcy)
5. Dokumenty programowe PO IR dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju pod adresem: http://www.poir.gov.pl - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
6. Common methodology for State aid evaluation (Bruksela, 28.05.2014):
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf
7. Raporty z badań ewaluacyjnych o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pod adresem:
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#zakladka=2&strona=1 oraz
w bazie badań ewaluacyjnych: https://www.ewaluacja.gov.pl/WYNIKI/Strony/Wyniki_badan.aspx

11

Pochodzące z Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020;
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/13209/wytyczne_090915_final.pdf
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MODUŁ III
„Panelowe badanie ankietowe wnioskodawców Działania 1.1. i
Poddziałania 4.1.4 POIR”
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie badania ilościowego, które będzie źródłem dodatkowych
informacji dla wyników pochodzących z realizacji założeń zawartych w planie ewaluacji pomocy publicznej.
Zamówienie będzie obejmowało:
1. Szkolenie dla ankieterów prowadzących badania CAPI i CATI oraz dla osoby obsługującej helpdesk dla
respondentów.
2. Przeprowadzenie dwóch pilotaży ankiety (min. 20 ankiet dla Działania 1.1. i min. 10 ankiet dla
Poddziałania 4.1.4 POIR) w formie CAPI (pilotaż oddzielnie dla Działania 1.1 i 1.4.1 POIR) wraz ze
sporządzeniem raportu z pilotażu, który będzie zawierał opis pojawiających się trudności
respondentów podczas odpowiadania na pytania z kwestionariusza.
3. Stworzenie ostatecznej wersji ankiety elektronicznej w porozumieniu z Zamawiającym
4. Zaprogramowanie ankiety CAWI (wzór ankiety dla Działania 1.1 POIR w załączniku12, wzór ankiety dla
Poddziałania 4.1.4 zostanie przekazany po podpisaniu umowy)
5. Stworzenie systemu obsługi respondentów wraz z rozesłaniem drogą mailową treści ankiety do
potencjalnych respondentów (w przypadku realizacji CAPI lub CATI) oraz stworzenie helpdesku dla
respondentów (działającego min. 5 dni w tygodniu i min. 10 godz. na dobę), wraz z podaniem numeru
telefonu, pod który mogą dzwonić beneficjenci.
6. Realizacja badań zgodnie z harmonogramem, w tym dotarcie do odpowiednich respondentów oraz
zastosowanie odpowiednich metod:


CAPI dla badań pilotażowych



CAWI/CATI/CAPI dla badania właściwego (I, II, III pomiar)



CAPI/CATI dla badań uzupełniających (jeśli będzie taka potrzeba)

7. Bieżąca weryfikacja i aktualizacja bazy kontaktów wnioskodawców nieskutecznych i beneficjentów,
która zapewni, że dany podmiot (respondent) podczas danej tury pomiaru jest będzie objęty nie
jednokrotnie (bez względu na liczbę złożonych lub realizowanych projektów)

12

Ankieta jest sporządzona w jęz. angielskim, ale jej tłumaczenie zostanie dokonane przez Zamawiającego.
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8. Zachęcenie respondentów do udziału w badaniu oraz utrzymywanie ich zaangażowania do udziału w
kolejnych etapach badania min. poprzez działania informacyjno-promocyjne oraz stworzenie
strony/portalu badania.
9. Zapewnienie anonimowości respondentów oraz ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości porównania wyników dla danego podmiotu w czasie różnego etapu badania
(konieczność łączenia wniosków za pomocą NIP i/lub IDI wniosku)
10. Przygotowanie raportów wynikowych po każdej turze badania (z uwzględnieniem częstości
raportowania dla Poddziałania 1.1.1 MSP) i podsumowujących oraz przekazanie baz danych w
odpowiednim formacie
11. Prezentacja rocznych wyników ankietyzacji (na życzenie Zamawiającego)

Planowane produkty badania:


Finalne kwestionariusze ankiet (po pilotażu)



System/portal gromadzenia danych ankietowych/strona www badania



Raporty wynikowe z badania (po każdej turze badania)



Bazy danych z wynikami ankietyzacji (format xls, STATISTICA i SPSS) (po każdej turze badania)



Prezentacje wyników (na życzenie Zamawiającego), w tym infografika prezentująca najważniejsze
dane (wraz z danymi zaproponowanymi przez Zamawiającego)
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PODMIOTY OBJĘTE BADANIEM
Badaniem objęte będą wszystkie podmioty aplikujące do:


Działania 1.1 – przedsiębiorstwa (beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców)



Poddziałania 4.1.4 POIR – przedsiębiorstwa i jednostki naukowe (beneficjentów i nieskutecznych
wnioskodawców)

Poniżej przedstawiono dane za rok 2015 r. Dane w tabeli nie uwzględniają jednostek naukowych, które były
partnerami konsorcjów w ramach Poddziałania 4.1.4, należy założyć, że w każdym z wniosków z Poddziałania
4.1.4 był przynajmniej jeden przedstawiciel jednostki naukowej.
Tabela 1. Liczba wniosków złożonych w Działaniu 1.1 i Poddziałaniu 4.1.4 POIR.
Działanie

POIR 1.1.1 "Szybka Ścieżka
dla MŚP"
POIR 1.1.1 "Szybka Ścieżka
dla dużych przedsiębiorstw"
POIR 1.1.2
POIR 4.1.4
RAZEM

Liczba
złożonych
wniosków

mikroprzed
siębiorstwa

małe
przedsiębior
stwa

średnie
przedsiębior
stwa

duże
przedsięb
iorstwa

inne

1966

929

643

347

0

47

114

0

0

0

110

4

122
140
2342

36
57
1022

32
40
715

15
34
396

39
64
213

51

Poniżej przedstawiono zakładaną liczbę unikalnych przedsiębiorstw/jednostek, które będą beneficjentami
POIR.
Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw i jednostek naukowych w działaniach POIR (wsk. produktu SZOP POIR)
Poddziałanie

liczba przedsiębiorstw

liczba JN

1.1.1

2225

0

1.1.2

389

0

4.1.4

102

29

2716

29

Razem

Na podstawie wyżej zamieszczonych danych należy przyjąć, że liczba złożonych wniosków w latach 2015-2020
będzie wynosiła ok 30 tys. przy czym liczba ta zakłada, że podmiot może wielokrotnie aplikować o wsparcie,
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zatem wielkość populacji objętej badaniem (unikalni respondenci – firmy lub jednostki naukowe) będzie
niższa od wartości szacowanej.

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH
Dane kontaktowe (imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy) wszystkich wnioskodawców, w tym
beneficjentów, są przechowywane w hurtowni danych, do której dostęp zostanie przekazany Wykonawcy.
Informacje szczegółowe dot. aktualizacji danych w poszczególnych etapach zostały przedstawione poniżej:
1. I etap badania: dane kontaktowe do wnioskodawców będą pochodziły z wniosków o dofinansowanie
– osoba do kontaktu lub kierownik projektu. Z powodu złożoności ankiety zadaniem Wykonawcy
będzie identyfikacja osób, posiadających najlepszą wiedzę nt. zagadnień poruszanych w ankiecie.
2. W czasie II i III etapu badania dane kontaktowe dla beneficjentów powinny zostać zaktualizowane na
podstawie danych od koordynatorów projektów beneficjentów, które zostały dofinansowane.
Weryfikacja danych kontaktowych dla nieskutecznych wnioskodawców, z którymi ma zostać
zrealizowana ankieta w II etapie, leży po stronie Wykonawcy i powinna zostać wykonana przed
rozpoczęciem II etapu badania. Zadaniem Wykonawcy będzie identyfikacja osób, posiadających
najlepszą wiedzę nt. zagadnień poruszanych w ankiecie.

PYTANIA EWALUACYJNE
Badanie powinno dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie pytania wskazane w
kwestionariuszach ankiety. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ankietowego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych mechanizmów zapewniających pozyskanie
wysokiej jakości danych i wysokiego response rate. Minimalny response rate dla poszczególnych etapów
pomiaru oraz grup respondentów przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zakładany zwrot ankiet w badaniu.
Response rate
I pomiar

beneficjenci

nie-beneficjenci
min. 70%

W przypadku naborów z 2015 (80% dla beneficjentów, 50% dla nie-beneficjentów)

II pomiar

min. 80%

min. 60%

III pomiar

min. 60%

min. 40%

Zamawiający zakłada, że w czasie II i III pomiaru szczególnie ważną grupą respondentów będą podmioty,
których wnioski uzyskały podobną liczbę punktów w czasie oceny wniosków o dofinansowanie i to zebraniu
odpowiedzi wśród tych podmiotów Zamawiającemu będzie zależało najbardziej.
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Pilotaż
Dobór podmiotów do pilotażu powinien odbywać się z zachowaniem struktury próby przedstawionej w tabeli.
W czasie pilotażu Wykonawca powinien uwzględnić ankiety z beneficjentami oraz nieskutecznymi
wnioskodawcami. Dokładna liczba ankiet przeprowadzona w poszczególnych grupach zostanie ustalona z
Zamawiającym przed realizacją pilotażu. Łączna liczba ankiet w pilotażu nie przekroczy 30 wywiadów.
Tabela 4. Proponowana struktura respondentów do badania pilotażowego.
Działanie

4

małe
przedsiębiorst
wa
3

średnie
przedsiębiorst
wa
3

duże
przedsiębi
orstwa
-

5

-

-

-

5

-

5

2

1

1

1

-

POIR 4.1.4

10

2

1

1

1

5

RAZEM

30

8

5

5

7

5

Ogółem

mikroprzeds
iębiorstwa

POIR 1.1.1 " MŚP"

10

POIR 1.1.1 "duże przedsiębiorstwa"
POIR 1.1.2

jednostki
naukowe
-

METODOLOGIA
Ankieta, która będzie wykorzystana w czasie każdego etapu badania/pomiaru stanowi załącznik do SIWZ.
Zamawiający zakłada, że zakres ankiety może ulec niewielkim modyfikacjom w wyniku pilotażu, oraz w celu
przystosowania zakresu ankiety z I etapu, do pomiaru w czasie II i III etapu.
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów zamówienia i zakresu ankiety metodę
ankietowania, która pozwoli osiągnąć wszystkie cele zamówienia. Dopuszczalne metody wykonania badania
właściwego (I, II,III pomiaru) to: CAWI, CATI, CAPI.
Pilotaż oraz badanie uzupełniające (w przypadku nieosiągnięcia założonego response rate) powinny być
wykonane metodą CAPI (lub CATI w przypadku badań uzupełniających).
Przykładowa treść ankiety (ankieta zostanie przetłumaczona i będzie realizowana w języku polskim):

Note: Information already collected in the application form includes






Legal status, year established, sector of activity
Sales in last three years (by year)
R&D expenditure in last three years (by year)
Employment and R&D employment, but only last year
Whether new products or services introduced in the last three years (by year)




% sales accounted for by new products in last 3 year (by year)
Whether new production process introduced in the last three years (by year)
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Patents applications and approved in last three years (by year)
Design applications approved in last three years (by year)
Text description of completed R&D project
Financial data sheet: assets, liabilities, equity, cash flow, profits etc.

Long Questionnaire for Fast track Baseline Survey

A. General Questions about the enterprise
A1. What % of this firm is owned by?
Private domestic individuals, companies or
organizations
Private foreign individuals, companies or
organizations
Government or state
Other (specify)

A2. Does this firm have an internationally-recognized quality certification (such as ISO 9000, HACP)
Yes ___
No __
A3. In (insert last fiscal year), what percentage of your sales were exported?
__________
A4. In (insert last year), what percentage of the inputs or supplies purchased by the firm were of
foreign origin?
________

B. Manager characteristics
B1. What is the highest completed level of education of the top manager?

1 = secondary school or below
2 = post-secondary school vocational training
or technical college
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3= university
4 = post graduate degree

C. Innovation
Borrowed Community Innovation Survey 2012 questionnaire.
Note that all the innovation questions have a reference period of last three years. For example, “did you
introduce a new product or service in (insert last three years)” .
You may have to modify some of the questions to fit the Polish context, such as the question on government
context.

Product (good or service) innovation
A product innovation is the market introduction of a new or significantly improved good or service with respect
to its capabilities, user friendliness, components or sub-systems.
•

Product innovations (new or improved) must be new to your enterprise, but they do not need to be
new to your market.

•

Product innovations could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises
or institutions.

•

Product innovations do not include the simple resale of new goods and changes of a solely aesthetic
nature

A good is usually a tangible object such as a smartphone, furniture, or packaged software, but downloadable
software, music and film are also goods. A service is usually intangible, such as retailing, insurance, educational
courses, air travel, consulting, etc.

C1. During the three years (insert last 3 years), did your enterprise introduce new or significantly improved
goods or services?
(Yes/No)

If no to both, skip to C5

C2. Were any of your product innovations (goods or services) during the three years (insert last 3 years) new
to Poland?
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C3. What percentage of your total turnover13 in 2012 was from new or significantly improved products
introduced during the three years 2010 to 2012 that were new to
Poland?
0% to less than 1%

□

1

1% to less than 5%

□

2

5% to less than 10%

□

3

10% to less than
25%

□

4

25% or more

□

5

Don't know

□

6

C4. Were any of your product innovations (goods or services) during the three years (insert last 3 years) new
to the world?

Process innovation
A process innovation is the implementation of a new or significantly improved production process, distribution
method, or supporting activity.
•

Process innovations must be new to your enterprise, but they do not need to be new to your market.

• The innovation could have been originally developed by your enterprise or by other enterprises or
institutions.

C5. During the three years (insert last 3 years), did your enterprise introduce?
Yes
a. New or significantly improved methods of manufacturing or producing goods or
services
b. New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your
inputs, goods or services
c. New or significantly improved supporting activities for your processes, such as
maintenance systems or operations for purchasing, accounting, or computing
If no to all, skip to C8

13

For Credit institutions: Interests receivable and similar income, for insurance services: Gross premiums written

No
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C6. Were any of your process innovations introduced during the three years (insert last 3 years) new to
Poland?
C7. Were any of your process innovation introduced during the three years (insert last 3 years) new to the
world?
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C8. Has your firms done any of the following in (insert last 3 years)?

Yes

No

Yes

No

Implemented new design or packaging to give a product a new or significantly
changed look, or significantly changed the way you display merchandise

Introduced a new channel for selling your goods and services, such as licensing
to others, selling in a new type of place, etc.

Introduced a new method of pricing your goods or services, such as a new type
of special offer, or a new way of varying the price according to demand.

Introduced a new way of promoting or advertising your products or services.

Changed the way work is organized in your firm, by changing the number of
levels in your hierarchy, or the way workers work together, or giving more
control over certain processes to other workers in your firm.

C9. Has your firms done any of the following in (insert last 3 years)?

Opened a new shop or production location

Outsourced a production activity that was previously conducted by the firm
Brought in-house a production activity that was previously outsourced

Licensed a new technology from another firm

Licensed a new technology to another firm

Introduced a new in-house training program

Obtained a new quality accreditation (ISO 9000)
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C10. During the three years 2010 to 2012, did your enterprise receive any public financial support for
innovation activities from the following levels of government?
(Include financial support via tax credits or deductions, grants, subsidized loans, and loan guarantees. Exclude
research and other innovation activities conducted entirely for the public sector* under contract.)
Yes

No

1

0

Local or regional authorities

□

□

Central government (including central government agencies or

□

□

ministries) The European Union (EU)

□

□

□

□
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C11. Does your firm maintain a website?
Yes ____
No ___
C12. Has your firm used consulting service in the last year?
Yes ____
No ___

D. Financials
D1. Did this firms take a new loan or line of credit in (insert last fiscal year)?
Yes ____
No ___
(If no, skip Question D2-3)
D2. What was the value of the most recent loan or line of credit at the time of approval? (Give range)
D3. What was the main purpose of the most recent loan or line of credit?
1 = Working capital
2 = fixed equipment
3= buildings or land
4= product development or R&D
5 = other (specify)
D4. Did the firm receive any new investments from partners, shareholders or other equity holders in
(insert last year)?
Yes ____
No ___
(If no, skip Question D5-6)
D5. What was the value of this new investment? (Give range)
_________
D6. What was the main use of this investment?
1 = Working capital
2 = fixed equipment
3= buildings or land
4= product development or R&D
5 = other (specify)

E. Employment
72
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E1. Please list the total number of employees of this firm in
Year n-3

Year n-2

Year n-1 (last fiscal year)

E2. Please list the total number of R&D employees of this firm in
Year n-3

Year n-2

Year n-1 (last fiscal year)

F. Performance
F5. Referring to the main product or service sold by this firm,
What is this main product or service?
How much do you sell each unit of this product
or service for?
How much does it cost you to produce each
unit of this product or service?
How many units of this product or service did
you sell last year?

(Describe)

WYMAGANIE DOT. SYSTEMU DO REALIZACJI ANKIET I BAZ DANYCH
1. Możliwość uzupełniania ankiety przez kilka osób w firmie/instytucji wnioskodawcy
2. Uzupełnianie danych etapami (zapis danych w niedokończonej ankiecie)
3. Zapewnienie bezpieczeństwa danych
4. Zapewnienie kontaktu telefonicznego i mailowego dla respondentów w czasie wypełniania
ankiety (helpdesk)
5. Możliwość generowania bieżących raportów i baz zawierających odpowiedzi respondentów
6. Możliwość łączenie odpowiedzi respondentów z I, II i III etapu badania wraz z zadbaniem o
zachowaniem ich anonimowości
7. Możliwość kontroli czasu trwania wypełniania ankiety.
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HARMONOGRAM
Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram badania:
I etap badania (I pomiar) będzie wykonywany w latach 2016-2019, będzie on przebiegał w następujący
sposób:
a) Dla wniosków złożonych w roku 2015 – ankieta zostanie zakończona w III kwartale 2016 r. (dla
wszystkich poddziałań tj. 1.1.1, 1.1.2, 4.1.4)
b) Dla wniosków złożonych w latach 2016-2019 – ankieta zostanie uruchomiona za każdym razem
po zamknięciu naboru wniosków, a przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu – w przypadku
Poddziałania 1.1.1 oznacza to comiesięczne ankietowanie14, w Podziałaniu 1.1.2 oraz 4.1.4
oznacza to realizację badania dopasowaną do harmonogramu konkursów. W przypadku
zmiany sposobu naboru wniosków w poszczególnych poddziałaniach, harmonogram badania
ankietowego będzie dostosowany przez Wykonawcę.15
II etap badania (II pomiar) będzie wykonywany w latach 2017-2020, będzie on przebiegał w
następujący sposób:
a) Dla wniosków złożonych w latach 2015 -2018 – będzie wysłana ankieta (zakres ankiety
wykorzystanej w I pomiarze uzupełniony o pytania dot. efektów) dla każdego wniosku, od
złożenia którego minęło 2 lata lub okres jego realizacji przekroczył 80% czasu przeznaczonego
na jego realizację.
b) Ankieta będzie skierowana do każdego podmiotu zaangażowanego w złożony wniosek lub
dofinansowany projekt, tak aby uwzględnić w badaniu także członków konsorcjum (w
Poddziałaniu 4.1.4).
c) II pomiar będzie realizowany dwa razy w roku na zakończenie II i IV kwartału danego roku, w
którym II pomiar ma być realizowany.
d) Min. na 2 tygodnie przed rozpoczęciem II pomiaru Wykonawca zaktualizuje dane kontaktowe
do respondentów (zarówno do wnioskodawców nieskutecznych, jak i beneficjentów) oraz
zidentyfikuje podmioty (respondentów), które uzyskały podobną liczbę punktów w czasie

14

Chyba, ze harmonogram konkursów zostanie zmieniony.

15

Harmonogram konkursów aktualny na dzień 01.03.2016 znajduje się pod adresem:
http://www.poir.gov.pl/media/15980/harmonogram_konkursow_na_2016_POIR_wersja3_29022016.pdf

74

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oceny wniosku, ale różnią się w zakresie przyznania wsparcia (są będące beneficjentami i niebenficjentami), w celu zapewnienia wysokiego response rate w tej grupie.
e) Jeśli w wyniku ankietyzacji nie zostanie uzyskany założony response rate, Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji badania uzupełniającego, które nie może trwać dłużej niż 3 tygodnie.
III etap badania (III pomiar) będzie wykonywany w latach 2018-2020, będzie on przebiegał
w następujący sposób:
a) Dla wniosków złożonych w latach 2015 -2018 – będzie wysłana ankieta (zakres ankiety
wykorzystanej w I pomiarze zostanie uzupełniony o pytania dot. efektów) dla każdego
wniosku, od złożenia którego minęło 3 lata (lub w przypadku naborów z lat 2017-2018 okres
jego realizacji przekroczył 80% czasu przeznaczonego na jego realizację).
b) Ankieta będzie skierowana do każdego podmiotu zaangażowanego w złożony wniosek lub
dofinansowany projekt, tak aby uwzględnić w badaniu także członków konsorcjum (dot.
Poddziałania 4.1.4).
c) III pomiar będzie realizowany dwa razy w roku na zakończenie II i IV kwartału danego roku, w
którym III pomiar ma być realizowany.
d) Min. na 2 tygodnie przed rozpoczęciem III pomiaru Wykonawca zaktualizuje dane kontaktowe
do respondentów (zarówno do wnioskodawców nieskutecznych jak i beneficjentów) oraz
zidentyfikuje podmioty (respondentów), które uzyskały podobną liczbę punktów w czasie
oceny wniosku, ale różnią się w zakresie przyznania wsparcia (są będące beneficjentami i niebenficjentami), w celu zapewnienia wysokiego response rate w tej grupie.
e) Jeśli w wyniku ankietyzacji nie zostanie uzyskany założony response rate, Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji badania uzupełniającego, które nie może trwać dłużej niż 3 tygodnie.

Poniżej na wykresie przedstawiono ramowy harmonogram badania uwzgledniający ankietowanie
poszczególnych roczników wnioskodawców.
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Tabela 5. Ramowy harmonogram badania
2015
realizacja badania

2016
2015,2016

*rok odnosi się do naboru,
którego dotyczy badanie

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2015

2020

2018

2015,2016 2016,2017

I pomiar (po złożeniu wniosku)
II pomiar (po dwóch latach od złożenia wniosku)
III pomiar (po 3-4 latach od złożenia wniosku dla projektów
zakończonych lub o znacznym okresie realizacji pow.80%)

Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla
ankieterów prowadzących pilotaż oraz rozpocznie realizację badania pilotażowego
z wnioskodawcami
3. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do
konsultacji Zamawiającego system, w którym zbierane i zapisywane będą odpowiedzi
respondentów oraz system helpdesk
4. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
raport z pilotażu oraz rekomendacje dot. wprowadzenia zmian w kwestionariuszy ankiety i w
systemie, w którym mają być zbierane ankiety.
5. w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym opracuje ostateczną wersję ankiety i systemu oraz rozpocznie badanie
wnioskodawców z 2015 r. oraz wnioskodawców z 2016 r.
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6.

w terminie najpóźniej do końca III kwartału 2016 r. Wykonawca zakończy badanie
z wnioskodawcami z 2015 r. oraz przedstawi raport wynikowy z badania. Forma raportu
zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

7. Realizacja I etapu pomiaru dla naborów wniosków realizowanych w latach 2016-2019, będzie
realizowana przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych naborów, rozpocznie się nie
później niż 14 dni od daty zakończenia danego naboru, a zakończy w terminie do 6 tygodni od
daty jego zamknięcia (termin nie obejmuje badania uzupełniającego)
8. Realizacja II i III etapu pomiaru będzie realizowana przez Wykonawcę dwa razy w roku na
zakończenie II i IV kwartału danego roku, w którym II lub III pomiar ma być realizowany. Daty
realizacji II i III etapu pomiaru będą ustalone z Zamawiającym, czas ankietowania będzie
wynosił nie więcej niż 6 tygodni (termin nie obejmuje badania uzupełniającego).
9. Realizacja każdej tury II i III etapu pomiaru będzie poprzedzona aktualizacją danych
kontaktowych do respondentów, którzy mają być objęci badaniem. Aktualizacja danych
kontaktowych rozpocznie się nie później niż 2 tygodnie od planowanego rozpoczęcia realizacji
II/III etapu pomiaru.
10. Realizacja każdej tury II i III etapu pomiaru będzie poprzedzona identyfikacją respondentów,
którzy mają być objęci badaniem i którzy uzyskali podobną liczbę punktów w czasie oceny
wniosku, ale różnią się w zakresie przyznania wsparcia (są będące beneficjentami i niebenficjentami), w celu zapewnienia wysokiego response rate w tej grupie.
11. Jeśli w wyniku realizacji badania dot. I, II,III pomiaru nie zostanie osiągnięty zakładany response
rate, Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu ankietyzacji rozpocznie badanie uzupełniające,
które będzie trwało nie dłużej niż 3 tygodnie.
12. Po każdej turze realizacji I pomiaru, a dla Poddziałania 1.1.1 POIR dotyczącego MSP raz na
kwartał, w terminie do 2 tygodni od zakończenia ankietyzacji, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu raport wynikowy oraz bazę danych w odpowiednich formatach. Dodatkowo
każdego roku, w którym zaplanowany jest I pomiar, Wykonawca przygotuje raport wynikowy
podsumowujący roczną ankietyzację dot. II pomiaru. Raport roczny będzie dostarczony w
terminie do 2 tygodni od zakończenia ankietyzacji dotyczącej ostatniego naboru z roku
ubiegłego.
13. Po każdej turze realizacji II pomiaru, w terminie do 2 tygodni od zakończenia ankietyzacji,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport wynikowy oraz bazę danych w odpowiednich
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formatach. Każdego roku, w którym zaplanowany jest II pomiar, Wykonawca przygotuje raport
wynikowy podsumowujący roczną ankietyzację dot. II pomiaru.
14. Po każdej turze realizacji III pomiaru, w terminie do 2 tygodni od zakończenia ankietyzacji,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport wynikowy oraz bazę danych w odpowiednich
formatach. Każdego roku, w którym zaplanowany jest III pomiar, Wykonawca przygotuje
raport wynikowy podsumowujący roczną ankietyzację dot. III pomiaru.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
Wykonawca w ramach realizowanego zamówienia sporządzi projekt raporty wynikowe, które będą
prezentować dane w ujęciu tabelarycznym oraz graficznym. W wyniku ankietyzacji powstaną
następujące raporty:
a) raport z pilotażu
b) raporty z I pomiaru (raporty dotyczące poszczególnych konkursów (dla konkursów
z Poddziałania 1.1.1 dotyczących MSP zakładany jest raport raz na kwartał) oraz
podsumowujące raporty roczne)
c) raporty z II pomiaru – półroczne i roczne (podsumowujące)
d) raporty z III pomiaru - półroczne i roczne (podsumowujące)
Wg szacunków Zamawiającego łącznie powstanie ok. 49 raportów (tabela poniżej).
Tabela 6. Szacowna liczba i typ raportów wynikowych z badania.
I pomiar

raporty po naborach

30*

raporty roczne

5

II pomiar

(dwa raporty: koniec II i IV kwartału)

8

III pomiar

(dwa raporty: koniec II i IV kwartału)

6

SUMA:

49

*wartość szacowana na podstawie liczby naborów z 2015 i 2016 r.
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Szczegółowe wzory poszczególnych raportów zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji
badania. Minimalny zakres poszczególnych raportów rocznych i raportu z pilotażu przedstawiono
poniżej:
a) raport z pilotażu
1. wykaz trudności z wypełnianiem kwestionariusza uwzględniających typ respondenta, który
zgłaszał wątpliwości (wielkość firmy, typ respondenta – przedsiębiorstwo, jednostka naukowa,
poddziałanie)
2. średni czas wypełnienia kwestionariusza
3. listę pojawiających się pytań respondentów
4. rekomendacje dot. zmian w ankiecie oraz w systemie
5. wykaz podmiotów objętych badaniem
b) raporty z I pomiaru:
1. Raporty roczne (podsumowujące): Wynikowy raport roczny z I etapu ankietyzacji będzie
zawierał rozdziały poświęcone poszczególnym poddziałaniom. Oprócz tabelarycznych
zestawień rozkładów częstości będzie prezentował wyniki w postaci wykresów oraz infografik.
2. Raport wynikowy po zakończeniu danego naboru będzie zawierał tabelaryczne zestawienia
rozkładów częstości oraz prezentował wyniki w postaci wykresów oraz infografik. Raport
będzie przesyłany po zakończeniu ankietyzacji dla każdorazowo zakończonego konkursu, za
wyjątkiem Poddziałania 1.1.1 dotyczącego MSP, gdzie raport będzie przekazywany raz na
kwartał.
c) raporty roczne (podsumowujące) z II pomiaru
Raport wynikowy podsumowujący roczną ankietyzację dot. II pomiaru będzie zawierał: wyniki z
ankietyzacji dot. II pomiaru przeprowadzonej w IV kwartale, podsumowanie rocznej ankietyzacji z II
pomiaru, rozdziały poświęcone poszczególnym poddziałaniom oraz porównywanie wyników z
wynikami I pomiaru, infografiki, jego ostateczny wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
a) raporty roczne (podsumowujące) z III pomiaru
Raport wynikowy podsumowujący roczną ankietyzację dot. II pomiaru będzie zawierał: wyniki z
ankietyzacji dot. II pomiaru przeprowadzonej w IV kwartale , podsumowanie rocznej ankietyzacji z II
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pomiaru, rozdziały poświęcone poszczególnym poddziałaniom oraz porównywanie wyników z
wynikami I pomiaru, infografiki, jego ostateczny wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Prezentacja wyników (dotyczy badań w latach 2016- 2020)
Zamawiający zastrzega, że może być potrzeba aby roczne wyniki ankietyzacji Wykonawca przedstawił
także w formie prezentacji, zawierającej podsumowanie przeprowadzonych prac badawczych oraz
główne wnioski z nich płynące. Zamawiający zakłada, że przeprowadzonych będzie nie więcej niż 4
prezentacje. Termin i zakres prezentacji zostaną ustalone z Wykonawcą.

Bieżące raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania sprawozdań z realizacji prac badawczych (drogą
mailową) w trakcie prowadzenia kolejnych etapów badania oraz odpowiedzi na pytania
Zamawiającego dotyczące pełnej informacji o stanie realizacji badania. Sprawozdania dotyczyć będą
głównie osiąganych response rate oraz pojawiających się trudności.
Wzór sprawozdania oraz częstość raportowania zostaną ustalone w konsultacji z Zamawiającym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z realizacją badania



przeprowadzenie szkolenia dla ankieterów oraz osoby odpowiedzialnej za wsparcie
respondentów w helpdesk



utrzymywania stałego kontaktu: telefonicznego, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja,
spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego



wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



informowanie o pojawiających się problemach.



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych
pierwotnych (zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów).
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wykonania badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich
ekspertów oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego, których odpowiednie
fragmenty zostaną przypisane pod względem autorstwa,



dochował poufności otrzymanych informacji



zapewnienia anonimowości respondentom.

ŹRÓDŁA WIEDZY
1. strona internetowa NCBR dot. POIR: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/aktualnosci-po-ir/
2. strona internetowa NCBR dot. harmonogramu konkursów

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
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