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Wykaz skrótów 

 

IS    Inteligentne specjalizacje 

KIS    Krajowa Inteligentna Specjalizacja (dokument) 

KJE `   Krajowa Jednostka Ewaluacji / Krajowa Jednostka Ewaluacyjna 

GSE    Grupa Sterująca Ewaluacją 

MR    Ministerstwo Rozwoju 

MIR    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

PARP    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

NCBR    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

PO     Program Operacyjny / Programy Operacyjne 

PO IG    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 

PO IR    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020 

RPO    Regionalne Programy Operacyjne 

RIS    Regionalne Inteligentne Specjalizacje 
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Wstęp 

Proces ewaluacji KIS wpisuje się w szerszy kontekst planowania, prowadzenia  

i wykorzystania ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2014–2020 (m.in. wynikający 

z rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, wytycznych MIR z 22 

września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności UE na lata 2014–2020 w Polsce – zwanych dalej 

Wytycznymi, Umowy Partnerstwa, Planu ewaluacji PO IR) oraz prowadzenia ewaluacji polityki rozwoju 

kraju (m.in. zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).  

Plan Ewaluacji KIS został przygotowany przez PARP i ma uwzględniać priorytetowe tematy ewaluacji w 

obszarze wdrażania KIS i realizacji projektu pozakonkursowego PO IR „Monitoring KIS” (zwanego dalej 

projektem KIS lub projektem). W ramach procesu ewaluacji KIS przewidziane są 2 systemy:  

 ewaluacje realizacji KIS (zadanie celowe w projekcie pozakonkursowym), czyli bieżące (on–

going) oceny prowadzone w obszarze inteligentnych specjalizacji w Polsce (rocznie  

1–2 ewaluacje), tematycznie skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach rozwoju 

gospodarki w obszarach IS, 

 ewaluacje realizacji projektu KIS, czyli wartościowanie założeń, postępu i wyników projektu 

w kluczowych punktach przełomowych jego realizacji. 

Plan Ewaluacji KIS przygotowany został na początkowym etapie projektu KIS, obejmuje cały okres jego 

realizacji (do 2023 r.) i poddawany będzie cyklicznym aktualizacjom. Plan opisuje strategię procesu 

ewaluacji KIS, ze szczególnym uwzględnieniem celu i zakresu tematycznego procesu ewaluacji, 

podejścia metodologicznego, systemu instytucjonalnego i zasobów niezbędnych do sprawnej realizacji 

procesu ewaluacji KIS. Integralną część planu stanowi lista (indykatywna) badań ewaluacyjnych 

przewidzianych do realizacji w całym okresie realizacji projektu.  

Należy podkreślić, że część opisowa niniejszego Planu, wzorowana była na Planie ewaluacji POIR, 

przygotowanym w latach 2015-2016 przez Ministerstwo Rozwoju, Instytucję Zarządzającą POIR.  
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1. Cel i zakres tematyczny procesu ewaluacji KIS 

Artykuł 54. rozporządzenia ogólnego wskazuje, że ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości 

projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności 

i wpływu.  

Komisja Europejska postawiła przed ewaluacją programów operacyjnych w latach 2014-2020 bardzo 

ambitne cele. Przede wszystkim ewaluacja ma – w stopniu większym niż dotychczas – koncentrować 

się na ocenie logiki programów operacyjnych i bardziej precyzyjnie identyfikować konkretne rezultaty, 

w tym efekty netto, podejmowanych interwencji publicznych, dostarczając rzetelnych dowodów na ich 

skuteczność. Istotną kwestią jest również silniejsza integracja ewaluacji z procesem decyzyjnym 

związanym z zarządzaniem programami. Ewaluacja ma także przyczynić się do zwiększenia 

transparentności polityki spójności poprzez dostarczanie zarówno adresatom programów, jak 

i ogółowi społeczeństwa wiarygodnych informacji o rzeczywistych efektach podejmowanych działań 

rozwojowych. Realizacji zadań stojących przed ewaluacją ma służyć jeszcze większe wykorzystanie 

zasady evidence based policy, której koniecznym warunkiem jest rygorystyczna dbałość o jakość 

i wiarygodność danych, na których oparte jest późniejsze wnioskowanie i formułowanie ocen oraz 

zasady ukierunkowania polityki spójności na rezultaty. 

Celem procesu ewaluacyjnego KIS jest dostarczenie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie 

projektu i KIS wniosków i rekomendacji, pozwalających na: 

 podsumowanie efektów realizowanych działań oraz ustalenie związków przyczynowo–

skutkowych między działaniami i efektami projektu/realizacji KIS (funkcja konkluzywna 

ewaluacji); 

 poprawę jakości działań oraz podniesienie skuteczności, efektywności i użyteczności projektu 

/realizacji KIS (funkcja formatywna ewaluacji). 

Plan Ewaluacji KIS jest narzędziem, które służy zapewnieniu kompletności i spójności procesu ewaluacji 

KIS. Plan pozwala określić i umiejscowić w czasie potrzeby badawcze wynikające ze specyfiki i cyklu 

wdrażanych działań oraz ustalić zakres i sposób gromadzenia danych niezbędnych do realizacji badań. 

Precyzyjne zaplanowanie kompleksowego cyklu badań pozwala także zapewnić odpowiednie zasoby 

kadrowe i finansowe niezbędne do ich realizacji. Plan stanowi również cenne źródło informacji dla 

ewaluatorów zewnętrznych na temat zakresów i harmonogramów poszczególnych badań 

planowanych do realizacji. Mogą one zostać wykorzystane do formułowania ich własnych planów 

pracy oraz lepszego przygotowania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

Plan ewaluacji KIS będzie podlegał przeglądom (nie rzadziej niż raz w roku) i – jeśli okaże się to zasadne 

w toku wdrażania projektu/ KIS i realizacji działań ewaluacyjnych – będzie odpowiednio modyfikowany 

i uszczegóławiany. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią elastyczność procesu ewaluacji, dopuszcza się 

realizację w ograniczonym zakresie koniecznych, nie zidentyfikowanych wcześniej w tym Planie badań 

ewaluacyjnych w formule ad hoc. 

W badaniach ewaluacyjnych realizowanych w ramach Planu ewaluacji KIS przewiduje się korzystanie z 

danych gromadzonych oraz wniosków formułowanych w szczególności w badaniach prowadzonych w 

ramach Planu ewaluacji Umowy Partnerstwa, Planu ewaluacji PO IR, ale również innych Planów 

ewaluacji (np. RPO, PO WER, działań krajowych zorientowanych na wsparcie B+R+I). 
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Ewaluacja KIS ma szczególne znaczenie dla PO IR. Wyniki projektu rozumiane jako m.in. propozycja 

modyfikacji istniejących KIS oraz narzędzi realizacji KIS (w tym Programów Operacyjnych, w 

szczególności PO IR), wpływać mogą na zakres tematyczny projektów, które mogą być realizowane w 

CT1 (I, II i IV oś PO IR).  

Projekt przewiduje ponadto powiązanie z 16 RPO, poprzez działania na rzecz weryfikacji potencjału KIS 

w poszczególnych regionach oraz gromadzenie danych, które mogą być wykorzystane w procesie 

monitorowania RIS.  

Zakłada się, że wyniki przeprowadzonych ewaluacji zwiększą skuteczność i efektywność wdrażania KIS 

(poza tym przyczynią się do udoskonalenia realizacji samego projektu i wdrażania 16 regionalnych IS). 

Zadaniem ewaluacji KIS będzie wskazywanie ewentualnych barier, utrudniających osiągnięcie 

założonych celów oraz  – na podstawie uzyskanych wyników – formułowanie rekomendacji 

(programowych, horyzontalnych, pozasystemowych), mających na celu wprowadzenie usprawnień, 

zwiększających skuteczność i efektywność podejmowanych działań. 

2. System ewaluacji KIS (podmioty i zadania) 

W proces ewaluacji projektu oraz realizacji KIS są zaangażowane następujące podmioty: 

1. PARP (Partner Beneficjenta Projektu) – w szczególności, wyodrębniona w strukturze instytucji 

Jednostka Ewaluacyjna ds. KIS, odpowiedzialna za realizację procesu ewaluacji projektu oraz 

KIS. 

2. Ministerstwo Rozwoju, Departament Innowacji (Beneficjent Projektu) – odpowiedzialny za 

realizacje celów projektu, monitorowanie KIS i wykorzystanie wyników ewaluacji KIS. 

3. Grupa Konsultacyjna ds. KIS – ciało o charakterze opiniodawczo–doradczym, złożone z 

przedstawicieli administracji państwowej (w tym samorządowej), zaangażowanych we 

wdrażanie inteligentnych specjalizacji, odpowiedzialne za wydawanie rekomendacji w zakresie 

wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz rekomendowanie zmian co do 

kształtu krajowych inteligentnych specjalizacji.  

Grupa Konsultacyjna ds. KIS w procesie ewaluacji pełni również funkcję Grupy Sterującej 

Ewaluacją KIS (tj. funkcje podobne do tych, które - zgodnie z Wytycznymi - pełnią GSE PO i tzw. 

Grupy sterujące ewaluacją wybranych zagadnień tematycznych i horyzontalnych). 

Jednocześnie Grupa Konsultacyjna ds. KIS jest ciałem pomocniczym dla Jednostki Ewaluacyjnej 

ds. KIS, opiniując (w trybie obiegowym lub stacjonarnym) plany, zakresy i wyniki ewaluacji KIS.  

Szczególną rolę w ramach Grupy Konsultacyjnej ds. KIS pełnią przedstawiciele Urzędów 

Marszałkowskich (w tym jednostek organizacyjnych w Urzędach odpowiedzialnych za 

monitorowanie RIS, Jednostek Ewaluacyjnych RPO oraz Regionalnych Obserwatoriów 

Terytorialnych), którzy współpracują z Beneficjentem i Partnerem w realizacji projektu i będą 

mogli korzystać z wyników prowadzonych w ramach projektu badań ewaluacyjnych. Należy 

podkreślić, że Plan ewaluacji KIS powstał w dużej mierze w oparciu o tematy, które 

zaproponowali ww. partnerzy regionalni a realizacja Planu będzie jednym z narzędzi wymiany  
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informacji dotyczących inteligentnych specjalizacji, pomiędzy szczeblem centralnym i 

regionalnym. W związku z powyższym, tam gdzie będzie to możliwe i zasadne, analizy w 

ramach zaplanowanych ewaluacji KIS, uwzględnią przekroje regionalne. 

4. Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (Instytucja 

Zarządzająca PO IR) – odpowiedzialne za nadzór nad Beneficjentem Projektu w zakresie 

realizacji celów Projektu (w tym pośrednio sprawujące nadzór nad Partnerem Beneficjenta w 

zakresie realizacji zadań celowych Projektu, związanych z procesem ewaluacji). 

5. Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju (Krajowa Jednostka Ewaluacji/Krajowa 

Jednostka Ewaluacyjna) 

Zgodnie z Wytycznymi, do zadań KJE należy w szczególności: a) Koordynacja ewaluacji polityki 

spójności 2014–2020, b) Realizacja procesu ewaluacji horyzontalnych na poziomie Umowy 

Partnerstwa, c) Koordynacja i realizacja działań mających na celu rozwój potencjału i kultury 

ewaluacyjnej. Ponadto, w przypadku innych niż programy operacyjne, strategii rozwoju lub 

instrumentów istotnych dla polityki rozwoju (w tym KIS), podlegają one ewaluacji zgodnie z 

Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Koordynację i realizację procesu ewaluacji 

polityki rozwoju (w szczególności prowadzenie ewaluacji strategii rozwoju i instrumentów 

istotnych dla realizacji polityki rozwoju, oraz opracowanie standardów dla ewaluacji) wykonuje 

KJE, zlokalizowana w urzędzie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego1. Przy czym, 

zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Monitoring KIS”, w 

szczególności zadania w zakresie ewaluacji projektu oraz KIS zostały powierzone (Decyzją o 

dofinansowanie z dnia 10 VI 2016 r.) Beneficjentowi Projektu, a następnie (Umową o 

Partnerstwie z dnia 29 VII 2016 r.) – Partnerowi Projektu, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Partnerzy Projektu (w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą PO IR  i KJE) postanawiają, że 

ewaluacje KIS objęte niniejszym Planem, co do zasady są realizowane w oparciu o standardy 

procesu ewaluacji, ustanowione w Wytycznych2. Realizacja Planu ewaluacji KIS podlega 

koordynacji Instytucji Zarządzającej PO IR, która jednocześnie nadzoruje realizację projektu KIS 

przez Partnerów.  

                                                           
1 Zgodnie z art. 6b.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 tekst jednolity) Krajowa 

Jednostka Ewaluacyjna wykonuje następujące zadania: „Koordynacja i realizacja procesu ewaluacji polityki rozwoju (...)”, polegająca „w 

szczególności na: 1) prowadzeniu ewaluacji strategii rozwoju opracowywanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  oraz  

instrumentów  istotnych  dla  realizacji  polityki  rozwoju,  i na  tej  podstawie  formułowaniu  wniosków i rekomendacji w zakresie programowania i 

realizacji polityki rozwoju; 2)  opracowywaniu standardów i zaleceń dla ewaluacji strategii rozwoju oraz innych dokumentów.” 

2 Wyłączając pkt. Wytycznych stricte adresowane do ewaluacji PO i Umowy Partnerstwa 2014-2020 (w tym m.in. dotyczące procedowania Planów 

ewaluacji, wykorzystania Bazy Badań Ewaluacyjnych i Systemu Wdrażania Rekomendacji).    
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3. Podejście do realizacji badań w ramach KIS 

W ramach Planu ewaluacji KIS będą prowadzone różnego rodzaju badania ewaluacyjne, których 

charakter będzie zależny od momentu przeprowadzenia badania, jego tematyki, podejścia 

metodologicznego oraz umiejscowienia podmiotu realizującego badanie.  

Ze względu na moment przeprowadzenia badania, wyróżnione zostały trzy typy ewaluacji: 

 ewaluacja ex ante, wykonywana przed rozpoczęciem lub w początkowej fazie realizacji 

projektu KIS, mająca na celu poprawę jakości opracowywanego projektu, głównie pod kątem 

logiki, trafności, spójności i spodziewanej skuteczności zaplanowanych działań. 

 ewaluacja on-going (w tym ewaluacje tematyczne KIS i mid-term projektu), wykonywana w 

trakcie realizacji projektu/ KIS, mająca służyć wypracowaniu rekomendacji pozwalających 

usprawnić wdrażanie projektu/ KIS, oraz zaprogramowaniu dalszej interwencji/kierunków 

działań strategicznych; 

 ewaluacja ex post, wykonywana po zakończeniu realizacji projektu KIS, mająca na celu ocenę 

efektów jego realizacji oraz wypracowanie rekomendacji do wykorzystania przy 

projektowaniu/modyfikowaniu przyszłych tego typu projektów/ działań publicznych w 

podobnym obszarze; 

W ramach Planu Ewaluacji KIS przewiduje się realizację wszystkich trzech powyższych typów ewaluacji.  

Ze względu na tematykę badania, wyróżnione zostały dwa typy ewaluacji: 

 ewaluacja procesowa, koncentrująca się na działaniach, które mają miejsce w trakcie 

wdrażania projektu oraz realizacji KIS, skupiająca się na sposobach wdrażania i mechanizmach 

funkcjonowania działań publicznych w tym obszarze; 

 ewaluacja wpływu, oceniająca zmiany społeczno-ekonomiczne (zarówno zamierzone jak  

i niezamierzone) będące wynikiem realizacji działań publicznych w tym obszarze. 

W ramach Planu Ewaluacji KIS realizowane będą oba powyższe typy ewaluacji. W końcowych latach 

realizacji Planu Ewaluacji KIS zdecydowanie przeważać będą ewaluacje wpływu. 

Biorąc pod uwagę podejście metodologiczne, wyróżnić można z kolei dwa podstawowe typy ewaluacji: 

 ewaluacja kontrfaktyczna, czyli badanie polegające na ocenie efektów netto działań 

publicznych w danym obszarze poprzez ich porównanie z sytuacją, która zaistniałaby w 

przypadku braku tego typu działań lub w przypadku realizacji innych działań (sytuacja 

kontrfaktyczna); 

 ewaluacja oparta na teorii, czyli ocena oparta koncepcyjnie na teorii interwencji/ logice działań 

publicznych. Jej celem jest nie tylko informowanie o realizacji i efektach działań publicznych, 

ale także o tym, w jaki sposób i dlaczego osiągają one określone rezultaty. 

W ramach Planu Ewaluacji KIS oba powyższe podejścia metodologiczne do ewaluacji będą się 

nawzajem uzupełniały i przenikały. Należy zaznaczyć, że w ramach Planu Ewaluacji KIS będą mogły być 
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realizowane również ewaluacje innego typu niż wskazane powyżej, oparte na najlepszych standardach 

metodologii badań społecznych. 

Biorąc pod uwagę umiejscowienie podmiotu realizującego badanie, wyróżnia się trzy typy ewaluacji: 

 ewaluacja zewnętrzna, przeprowadzana przez ewaluatorów spoza instytucji odpowiedzialnej 

za realizację określonych działań publicznych, wyłonionych w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

 ewaluacja wewnętrzna, przeprowadzana przez ewaluatora funkcjonującego w ramach 

instytucji, prowadzącej określone działania publiczne, podlegające ewaluacji; 

 ewaluacja hybrydowa, łącząca w sobie elementy ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji 

wewnętrznej. 

Dla zapewnienia niezależności, obiektywności i transparentności procesu ewaluacji KIS, niemal 

wszystkie badania ewaluacyjne w ramach Planu ewaluacji KIS realizowane będą przez ewaluatorów 

zewnętrznych. Jednocześnie, w przypadku nielicznych badań przywidziano możliwość realizacji 

ewaluacji wewnętrznej lub hybrydowej – takie działanie ma na celu przede wszystkim wzmacnianie 

potencjału Jednostki Ewaluacyjnej ds. KIS umiejscowionej w PARP oraz redukowanie zbędnych kosztów 

w przypadku analiz, które mogą w sposób rzetelny zostać zrealizowane przy wykorzystaniu zasobów 

wewnętrznych. 

Dodatkowo, w przypadku części badań przewiduje się zastosowanie modelu partycypacyjnego 

ewaluacji: jest to podejście, w którym badanie ewaluacyjne realizuje ewaluator zewnętrzny, jednak 

przy bardzo dużym udziale instytucji zamawiającej i innych interesariuszy. W tak pojmowanym 

procesie ewaluacji ewaluator jest swego rodzaju doradcą towarzyszącym instytucji w wypracowywaniu 

rozwiązań, które następnie są wprowadzane w życie. Ewaluator formułuje rekomendacje 

w odniesieniu do kolejnych przedstawianych mu dokumentów, zaś rekomendacje wdrażane są 

na bieżąco. Końcowym produktem takiej ewaluacji jest raport zawierający podsumowanie procesu 

ewaluacji oraz wykaz uwzględnionych i nieuwzględnionych rekomendacji.  

PARP odpowiedzialna za realizację Planu ewaluacji KIS dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką 

jakość realizowanych badań ewaluacyjnych. W tym celu przewiduje się wykorzystanie następujących 

instrumentów: 

 określanie rygorystycznych wymagań metodologicznych w opisach przedmiotu zamówienia, 

dotyczących realizowanych badań ewaluacyjnych; 

 stosowanie jakościowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

 ocena jakości zrealizowanego badania ewaluacyjnego za pomocą Karty oceny procesu i wyników 

zewnętrznego badania ewaluacyjnego (zgodnie z Wytycznymi).  

Zakres oraz rozkład czasowy badań ewaluacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Planu 

Ewaluacji KIS powstał w oparciu o doświadczenia PARP w tym zakresie. W szczególności, istotne 

znaczenie dla efektywności realizacji procesu ewaluacji miało takie rozplanowanie badań 

ewaluacyjnych w czasie, aby z jednej strony możliwe było poddanie ocenie wystarczająco adekwatnego 
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materiału badawczego, z drugiej zaś strony, aby wnioski z przeprowadzonej ewaluacji mogły jeszcze 

zostać wykorzystane do wprowadzenia modyfikacji w realizowanych działaniach publicznych (w tym w 

szczególności projektu oraz KIS). 

4. Zasoby do realizacji ewaluacji KIS (finansowe i ludzkie) 

Proces ewaluacji KIS finansowany będzie ze środków projektu KIS. Szacowany koszt realizacji badań 

ewaluacyjnych do końca 2023 r., wyszczególnionych w Planie ewaluacji KIS wynosi ok. 3 300 000 zł.  

W realizację procesu ewaluacji KIS bezpośrednio zaangażowane są 4 osoby, jednakże ich łączne 

zaangażowanie etatowe wynosić będzie – średniorocznie w całym okresie realizacji projektu –  1 do 

1,5 etatu. 

Informacja o potencjale PARP w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych w obszarze wdrażania i 

monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (na podstawie Wniosku o dofinansowanie 

projektu): 

„PARP jest jedna z najbardziej doświadczonych instytucji w prowadzeniu badań ewaluacyjnych 

w Polsce. Agencja prowadzi ewaluacje wdrażanych działań nieprzerwanie od 2000 r. (…)współtworząc 

wraz z KJO/KJE system ewaluacji funduszy europejskich w Polsce. W ciągu ostatnich 15 lat PARP 

prowadziła ewaluacje krajowych i europejskich programów rozwoju, w szczególności programów 

wsparcia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, podnoszenia kwalifikacji kadr sektora 

prywatnego i rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej (m.in. programów transformacyjnych 

PHARE i przedakcesyjnych Phare SSG 2000-2003, działań SPO WKP i SPO RZL 2004-2006, PO IG, PO KL, 

PO RPW 2007-2013). W nowej perspektywie 2014-2020 PARP jako Instytucja Pośrednicząca będzie 

prowadziła ewaluacje w ramach PO WER, PO PW i PO IR (w tym ewaluacje „Programu pomocowego 

PARP w ramach PO IR” zgodnie z nowymi regulacjami dot. pomocy publicznej GBER).  

Należy także wskazać na systematyczny rozwój metodyki badań ewaluacyjnych prowadzonych przez 

PARP (od 2004 r. dynamiczny rozwój zastosowania badań internetowych w ewaluacji, dotąd 

praktycznie nie wykorzystywanych w polskiej administracji; 2005 i 2006 r. pierwsze w Polsce 

kontrfaktyczne ewaluacje wpływu, z wykorzystaniem danych pierwotnych, w ramach schematów 

quasi-eksperymentalnych i przy zastosowaniu techniki Propensity Score Matching, kolejne tego typu 

badania również z wykorzystaniem danych ze statystyki i rejestrów publicznych GUS, UOKIK), 

zaprojektowanie i wdrożenie złożonych systemów ewaluacji on-going dla działań PARP w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013 (m.in. „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”, uznany za dobrą praktykę 

ewaluacji w Polsce – por. CASE STUDY No4., link do strony internetowej:  

http://www.ewaluacja.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Impact_of_Evaluation_Good_Practices.pdf), 

wykorzystywanie niestandardowych metodologii w projektach ewaluacyjnych (m.in. mystery 

shopping, techniki projekcyjne, audyt semiotyczny, badania trackingowe i panelowe przedsiębiorstw, 

conjoint, SNA i inne).  

W 2010 r. w „Badaniu potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek 

ewaluacyjnych funkcjonujących w Instytucjach Zarządzających oraz Instytucjach Pośredniczących I i 
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II st. w ramach NPR 2004–2006 i NSRO 2007–2013" (badanie na zlecenie KJO), PARP zajęła 2. Miejsce 

w rankingu ponad 60 jednostek ewaluacyjnych w Polsce (1. miejsce KJO).  

Od 2005 r. PARP jest współorganizatorem dorocznej Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej w 

Polsce (www.konferencja-ewaluacja.pl), systematycznie publikuje m.in. w zakresie metodyki i 

wyników ewaluacji (m.in. seria wydawnicza „Ewaluacja programów pomocowych”: 

http://badania.parp.gov.pl/ewaluacje/ewaluacja-programow-pomocowych), prowadzi szkolenia z 

ewaluacji dla administracji oraz organizuje spotkania tematyczne i seminaria ewaluacyjne, animując 

krajowe środowisko ewaluacyjne oraz rozwijając kulturę i potencjał ewaluacyjny w Polsce. 

Pracownicy PARP są wysokiej klasy specjalistami w zakresie badań i ewaluacji, przede wszystkim 

projektując, nadzorując i realizując złożone projekty badawcze i ewaluacyjne, stale rozwijając swój 

warsztat i dzieląc się doświadczeniami z innymi jednostkami ewaluacyjnymi systemu wdrażania 

funduszy UE.” 

5. Dostęp do danych 

Prowadzenie ewaluacji wymaga dostępu do różnorodnych danych, zarówno ilościowych, jak  

i jakościowych. Szczególnym wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie wysokiej jakości danych do 

realizacji ewaluacji kontrfaktycznych, w tym danych podmiotów stanowiących grupę kontrolną dla 

podmiotów objętych interwencją w ramach KIS. 

Dla zapewnienia wysokiej jakości danych kluczowe znaczenie ma ścisłe powiązanie procesu ewaluacji 

z systemem monitorowania. W latach 2014-2020 monitorowanie postępu wdrażania funduszy Unii 

Europejskiej będzie odbywało się z wykorzystaniem centralnego systemu teleinformatycznego SL 

2014, w którym są gromadzone kompleksowe dane monitoringowe dotyczące wszystkich programów 

polityki spójności. Niemniej, należy zwrócić uwagę, że tematyka KIS wykracza poza politykę spójności, 

zatem wszystkich niezbędnych danych dla procesu ewaluacji KIS, system SL2014 (ani również lokalne 

systemy informatyczne, administrowane przez poszczególne instytucje systemu wdrażania PO na lata 

2014-2020, służące m.in. do obsługi wniosków o dofinansowanie projektów) nie będzie w stanie 

zapewnić. Istotnym uzupełnieniem ww. danych monitoringowych , szczególnie użytecznym w 

przypadku realizacji ewaluacji kontrfaktycznych są dane statystyki publicznej, gromadzone przez 

Główny Urząd Statystyczny. Szczególną uwagę należy poświęcić internetowej bazie danych STRATEG, 

zawierającej szeroki wachlarz danych umożliwiających programowanie i monitorowanie polityki 

rozwoju. Zgromadzono w niej wskaźniki wykorzystywane do monitorowania realizacji programów 

operacyjnych oraz strategii rozwoju obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, 

ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020).  

Dla realizacji badań kontrfaktycznych kluczowe znaczenie ma dostęp do danych o podmiotach nie 

poddanych interwencji publicznej, które mogą stanowić grupę kontrolną dla badanych podmiotów. 

W szczególności istotne jest gromadzenie danych o podmiotach, które ubiegały się o wsparcie, 

jednakże go nie otrzymały. Instytucje systemu wdrażania w ramach lokalnych systemów zobowiązane 

są do gromadzenia list rankingowych projektów, informacji na temat punktacji uzyskiwanych w 

konkursach (w tym pkt. za wpisywanie się w KIS) itp. Powiązanie wszystkich gromadzonych danych, jak 

http://www.konferencja-ewaluacja.pl/
http://badania.parp.gov.pl/ewaluacje/ewaluacja-programow-pomocowych
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również wykorzystanie zasobów Głównego Urzędu Statystycznego (w tym w ramach współpracy PARP, 

za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju, z GUS w ramach projektu pomocy technicznej realizującego 

postanowienia Listu Intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy MRR–GUS m.in. w zakresie analiz 

kontrfaktycznych), umożliwi zastosowanie w ewaluacji różnorodnych technik analiz kontrfaktycznych 

(m.in. propensity score matching, difference-in-difference, regression discontinuity design). 

W badaniach ewaluacyjnych w ramach KIS wykorzystywane będą ponadto inne źródła informacji: 

 dane innych instytucji publicznych, będących dysponentami danych o podmiotach 

gospodarczych i jednostkach naukowych; 

 dane historyczne, zgromadzone w ramach procesu monitorowania i ewaluacji perspektywy 

finansowej 2004–2006 i 2007–2013; 

 dane pochodzące z innych badań ewaluacyjnych, realizowanych w obszarach interwencji PO  

 dane pierwotne (ilościowe i jakościowe) pozyskiwane w trakcie procesu badawczego. 

6. Upowszechnianie i wykorzystanie wyników ewaluacji KIS 

Zgodnie z Wytycznymi, wnioski i rekomendacje uzyskane dzięki ewaluacji powinny być 

wykorzystywane w szczególności do podsumowania i oceny efektów realizacji polityki spójności, 

poprawy jakości działań bieżących i planowanych interwencji, podniesienia poziomu uspołecznienia 

interwencji m.in. poprzez ustalenie i zaprezentowanie jej mechanizmów i efektów.  

Aby również realizacja procesu ewaluacji KIS służyła powyższym celom, konieczne jest opracowanie 

strategii upowszechniania i wykorzystania wyników ewaluacji. Opierać się będzie ona na dwóch 

filarach: przekazywaniu informacji na temat wyników ewaluacji możliwie szerokiemu gronu odbiorców 

oraz uzgadnianiu z kluczowymi interesariuszami, a następnie monitorowaniu wdrażania rekomendacji 

z prowadzonych badań. 

W celu upowszechnienia wyników badań ewaluacyjnych, w ramach KIS podejmowane będą 

następujące działania: 

 przekazywanie raportów ze wszystkich zrealizowanych badań ewaluacyjnych Beneficjentowi 

Projektu i IZ POIR;  

 przekazywanie raportów ewaluacyjnych do odpowiednich odbiorców wyników i/lub 

adresatów rekomendacji (w tym do Urzędów Marszałkowskich), 

 opracowanie streszczenia każdego raportu ewaluacyjnego (w języku polskim i angielskim)  

w formie zwięzłego opisu metodologii i wykorzystanych danych oraz podsumowania głównych 

wniosków i rekomendacji, których realizacja jest kluczowa dla zapewnienia skutecznej 

i efektywnej realizacji działań publicznych;  

 publikowanie streszczeń raportów ze wszystkich zrealizowanych badań ewaluacyjnych na 

stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl) i/lub na stronie internetowej Beneficjenta 

http://www.parp.gov.pl/
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Projektu (www.smart.gov.pl);publikowanie wybranych raportów ewaluacyjnych na stronie 

internetowej PARP (www.parp.gov.pl) i/lub na stronie internetowej Beneficjenta Projektu 

(www.smart.gov.pl), IZ POIR (www.poir.gov.pl – opcjonalnie, wg wyboru IZ POIR), Krajowej 

Jednostki Ewaluacji (w Bazie Badań Ewaluacyjnych – opcjonalnie, wg wyboru KJE); 

 wydawanie wybranych raportów ewaluacyjnych w formie publikacji książkowych; 

 organizowanie spotkań/ konferencji dedykowanych wybranym raportom ewaluacyjnym; 

 upowszechnianie wyników badań w ramach organizowanych seminariów, warsztatów itp., 

także z zaangażowaniem ekspertów i środowiska naukowego; 

 upowszechnianie wyników badań w mediach, w tym mediach społecznościowych; 

 dbałość o przejrzystość, przystępność i poprawność językową treści prezentowanych 

raportów.  

 

W celu jak najpełniejszego wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych w ramach KIS 

podejmowane będą następujące działania: 

 konsultowanie z interesariuszami (w szczególności adresatami poszczególnych rekomendacji, 

w tym Beneficjentem Projektu i IZ POIR) wniosków i rekomendacji formułowanych w trakcie 

każdego badania ewaluacyjnego; 

 przekazanie Tabeli rekomendacji z każdego badania ewaluacyjnego do wiadomości członków 

Grupy Konsultacyjnej ds. KIS, zaś w uzasadnionych przypadkach poddanie rekomendacji pod 

dyskusję Grupy; 

 przekazywanie finalnej Tabeli rekomendacji z każdego badania ewaluacyjnego Beneficjentowi 

Projektu i IZ POIR.  

7. Monitorowanie realizacji procesu ewaluacji KIS 

Monitorowanie realizacji procesu ewaluacji KIS będzie prowadzone na trzech płaszczyznach: 

 bieżący monitoring postępu realizacji Planu ewaluacji KIS, prowadzony w ramach  cyklicznych 

sprawozdań dotyczących projektu KIS; 

 cykliczna analiza aktualności potrzeb ewaluacyjnych zidentyfikowanych w Planie ewaluacji  

KIS: w III-IV kwartale każdego roku PARP przewiduje przeprowadzenie analizy potrzeb 

ewaluacyjnych dotyczących kolejnych dwóch lat realizacji procesu ewaluacji KIS (np. w ramach 

cyklicznych spotkań Grupy Konsultacyjnej ds. KIS). Analiza taka będzie podstawą aktualizacji 

Planu ewaluacji KIS; 

http://www.parp.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
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 cykliczne monitorowanie stanu wdrożenia rekomendacji, inicjowane przez Beneficjenta 

Projektu; monitorowanie poszczególnych rekomendacji będzie prowadzone do czasu ich 

wdrożenia bądź uzasadnionej decyzji o rezygnacji z wdrożenia. 

Wymienione powyżej działania, w powiązaniu ze szczegółowym opisaniem zdiagnozowanych potrzeb 

ewaluacyjnych w niniejszym Planie ewaluacji KIS zagwarantują efektywną realizację procesu ewaluacji 

KIS oraz lepsze dopasowanie procesu ewaluacji (tematyczne i czasowe) do potrzeb, a w konsekwencji 

większe wykorzystanie wniosków i rekomendacji z badań ewaluacyjnych w praktyce. 

8. Rozwój potencjału ewaluacyjnego 

Pomimo, że pracownicy zaangażowani w realizację Planu ewaluacji KIS w większości dysponują dużym 

doświadczeniem w obszarze ewaluacji, konieczne są dalsze działania na rzecz rozwoju ich potencjału 

ewaluacyjnego. Działania te obejmą w szczególności: 

 udział w konferencjach i seminariach poświęconych ewaluacji; 

 bieżącą współpracę z innymi jednostkami ewaluacyjnymi (regionalnymi i krajowymi), 

wykonawcami badań ewaluacyjnych oraz ekspertami zewnętrznymi (krajowymi  

i zagranicznymi), służącą m.in. wymianie doświadczeń w zakresie realizacji badań.  



14 

 

9. Badania ewaluacyjne planowane do realizacji 

W poniższej tabeli zaprezentowany został harmonogram badań ewaluacyjnych, zaplanowanych do 

realizacji przez PARP w ramach Planu ewaluacji KIS (w układzie chronologicznym).  

Lista pierwotnie planowanych badań ewaluacyjnych została zaprezentowana i skonsultowana z 

przedstawicielami Rady Konsultacyjnej ds. KIS (Jachranka, 1 grudnia 2016 r.).  

Na kolejnych stronach znajdują się skrócone opisy planowanych badań ewaluacyjnych, opracowane w 

formie fiszek, zawierających m.in. informacje na temat celu badania, głównych obszarów 

problemowych (pytań ewaluacyjnych), zarys podejścia metodologicznego oraz zakres niezbędnych 

danych. 
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1. Ewaluacja ex ante projektu 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Typ badania (wpływu, procesowe) procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) ex ante  

Cel badania 

1) Ocena stanu wdrażania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz identyfikacja i ocena wpływu czynników 
zewnętrznych, które będą mogły mieć istotny wpływ na rezultaty projektu w latach 2017-2023,  

2) Ocena oddziaływania i synergii KIS z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS), 

3) Ocena logiki projektu oraz trafności przyjętych założeń w odniesieniu do celów, działań i efektów (w tym 
konfrontacja przyjętej logiki i narzędzi z preferencjami i procesami związanymi z aktywnością innowacyjną 
przedsiębiorców oraz ich relacjami z systemem wdrażania PO IR).  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Projekt pozakonkursowy (poddziałanie 2.4.2 PO IR) jest mechanizmem systemowej zmiany postaw 
proinnowacyjnych przedsiębiorców i pozostałych uczestników ekosystemu innowacji w Polsce. W projekcie 
będą rozwijane wybrane narzędzia monitorowania KIS i procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO), 
tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami, grupy robocze zorientowane na wypracowanie 
wspólnych projektów (smart laby) oraz mapy innowacji, jako element diagnozy na potrzeby PPO. Założony 
w projekcie PPO jest adresowany do przedsiębiorców (przede wszystkim MŚP). Proces zakłada 
zaprojektowanie i wdrożenie w bezpośredniej współpracy z firmami zestawu narzędzi (m.in. smart panel, 
smart lab’s) wspomagających kreowanie i realizację projektów biznesowych o wysokim potencjale badawczo-
rozwojowym i innowacyjnym. W tym celu PPO podzielono na komplementarne fazy: diagnostyczną  
i animacyjną-integracyjną.  

Ewaluacja powinna uwzględnić logikę interwencji PO IR oraz komplementarny charakter procesu 
monitorowania inteligentnej specjalizacji, spójny z celami projektu i KIS. Ewaluacja powinna uwzględnić 
również kompleksowy charakter narzędzi wspierających proces przedsiębiorczego odkrywania i cykliczny 
harmonogram ich wdrażania w projekcie. W planowanym zamówieniu niezbędna jest koncentracja na 
planowanych celach, etapach i rezultatach PPO, które będą miały miejsce w trakcie realizacji projektu 
tj. sposobach diagnozowania, identyfikowania, aktywizacji i integracji firm z potencjałem innowacyjnym wokół 
celów KIS. Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły 
być wykorzystane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie dokumentu Krajowa Inteligentna 
Specjalizacja, regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji (RIS) oraz działań PO IR, PO PW oraz RPO 
adresowanych do przedsiębiorstw.  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

1) Czy logika projektu odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne 
przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną?   

2) Czy i w jakim stopniu logika projektu jest zgodna z celami i działaniami zawartymi w kluczowymi 
dokumentami strategicznymi dla Polski w obszarze B+R+I?  

3) Czy i w jaki sposób cele i zadania projektu tworzą spójną wewnętrznie logikę (celów, działań i efektów 
projektu)? 

4) Czy założenia projektu umożliwiają efektywną realizację PPO w Polsce? 
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5) Jakie alternatywne narzędzia aktywizacji przedsiębiorców w obszarach priorytetowych KIS zapewnią 
wyższą efektywność, skuteczność i użyteczność realizacji PPO w Polsce? 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

I. Analiza danych zastanych (desk research), która obejmuje:   

1) Szczegółową analizę logiki projektu (cele, zadania, narzędzia, grupy docelowe, finansowanie zadań, 
kryteria doboru przedsiębiorstw i pozostałych uczestników do udziału w projekcie, organizacja 
projektu z perspektywy przedsiębiorcy, itp.) w kontekście KIS;  

2) Metaanalizę danych statystycznych (w szczególności danych statystyki publicznej, baz danych i analiz 
wypracowanych na potrzeby przygotowania KIS w latach 2011–2015 oraz wyników aktualnych 
badań, analiz i ekspertyz oraz opracowań w innej formie dotyczących inteligentnej specjalizacji 
polskiej gospodarki); 

3) Analizę wybranych danych z Lokalnych Systemów Informatycznych PARP i/lub NCBR – 
dotychczasowych wyników naborów projektów (np. WoD, które uzyskały, co najmniej pozytywną 
ocenę formalną) w działaniach wdrażanych w osi I-IV PO IR adresowanych do przedsiębiorców,  

4) Analizę źródeł literaturowych (w szczególności zagranicznych) dotyczących problematyki 
realizowania, monitorowania i ewaluacji strategii inteligentnych specjalizacji w państwach 
członkowskich UE. 

II. Badania terenowe, które będą obejmowały:   

1) Wywiady pogłębione (IDI lub diady) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za spełnienie 
warunku ex ante dotyczącego inteligentnej specjalizacji (m.in. IZ POIR, IZ POPW), instytucji 
odpowiedzialnych za wdrażanie KIS w Polsce (m.in. MR, PARP), pozostałych interesariuszy projektu 
2.4.2 POIR na szczeblu krajowym (m.in. NCBiR, BGK) oraz wybranych samorządów regionalnych 
odpowiedzialnych za wdrażanie RIS i liderów branżowych interesariuszy projektu; 

2) Minigrupy fokusowe (FGI) z przedstawicielami: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
zaangażowanych w realizację KIS, ekspertów środowiska branżowego i naukowego ds. projektowania 
i wdrażania innowacji w przemyśle i usługach oraz doradców biznesowych.  

III. Panele (warsztaty kreatywne) z ekspertami/ konsultantami biznesowymi z zakresu opracowywania 
studiów wykonalności komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz 
z realizatorami i bezpośrednimi interesariuszami projektu.  

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane z systemów informatycznych LSI/SL, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, 
umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań I-IV osi PO IR.  

2) Dokumentacja projektu, dokumentacja programowa POIR, materiały robocze realizatorów (beneficjenta i 
partnera) . 

3) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji ex ante. 

4) Dane statystyczne GUS/Eurostat dotyczące specjalizacji gospodarczych sektora przedsiębiorstw w Polsce.   

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Styczeń–czerwiec 2017 r. – realizacja badań ewaluacyjnych, tj. opracowanie raportu metodologicznego, 
opracowanie poradnika dot. BTR i organizacji grup projektowych, opracowanie raportu końcowego, oraz 
czerwiec – listopad 2017 r. – promocji wyników ewaluacji oraz konsultacja rekomendacji i projektu poradnika 
dot. BTR z odbiorcami, zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie aktualizacji raportu końcowego.  

Szacowany koszt badania 

270 600 PLN 
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Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

2. Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej 

Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) nd. 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on–going, ex post) on–going 

Cel badania 

Głównym celem badania jest opracowanie ram strategii komunikacji na potrzeby projektu „Monitoring 

Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”.  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Dla usprawnienia działań zaplanowanych do realizacji w projekcie konieczna jest identyfikacja i zrozumienie 

kontekstu kulturowego zjawisk, będących jego przedmiotem i związanych z nimi - stosunkowo nowymi i 

obcymi kulturowo - pojęciami (smart specialisation, smart growth, entrepreneurial discovery process, etc.),  

oraz na tej podstawie opracowanie wskazówek dla komunikacji (tzn. kanałów komunikacji, znaków, metafor 

itp.) przyczyniających się do skuteczniejszej realizacji projektu.  

 

Efektem realizacji zamówienia będą rekomendacje dotyczące zarządzania pojęciami „inteligentnych 

specjalizacji” i „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (wraz ze skrótami KIS/RIS) i opracowane ramy 

strategii komunikacji dotyczącej KIS i PPO do wykorzystania na potrzeby projektu Monitoring KIS  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, użyteczność, skuteczność  

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Badanie zostało podzielone na trzy komponenty, w ramach których zdefiniowano cele szczegółowe: 

Komponent 1. Analiza semiotyczna  

Cel szczegółowy 1. Identyfikacja kontekstu kulturowego inteligentnych specjalizacji: 

Cel szczegółowy 2. Zrozumienie kodów komunikacyjnych pojęcia „inteligentny/smart”, ich zmian i siły 
oddziaływania na pojęcie „inteligentnych specjalizacji/smart specialisation” (oraz pokrewnych kontekstowo 
zbitek wyrazowych wykorzystujących pojęcie inteligentny/smart) 

Cel szczegółowy 3. Identyfikacja zmian i siły oddziaływania kodów związanych z pojęciem „przedsiębiorczości”  

Komponent 2. Badanie interesariuszy komunikacji KIS 

Cel szczegółowy 4. Identyfikacja skojarzeń / znaczeń jakie wywołują komunikaty dotyczące inteligentnych 
specjalizacji (oraz skrótów KIS i RIS)   

Komponent 3. Opracowanie ram strategii komunikacji na potrzeby projektu KIS  

Cel szczegółowy 5. Opracowanie wytycznych dla formułowania komunikatów dotyczących inteligentnych 
specjalizacji i procesu przedsiębiorczego odkrywania 

Ogólny zarys metodologii badania 
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Zastosowane podejście metodologiczne 

Dla komponentu 1:  

Badanie semiotyczne polega na analizie tekstów kultury (literatury, filmów i seriali TV, prasy, źródeł 

internetowych, reklam), mającej na celu identyfikację środków ekspresji, pojęć, metafor, symboli, znaków, 

które służą komunikowaniu różnych znaczeń.  

Dla komponentu 2: 

Analiza desk research  

Badanie CAWI przedsiębiorców 

FGI z interesariuszami projektu Monitoring KIS 

Dla komponentu 3: 

IDI z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w projekt Monitoring KIS 

Warsztat końcowy 

Na podstawie wykonanych analiz sformułowane zostaną wnioski, które posłużą do opracowania wskazówek 

dla skutecznej komunikacji związanej z analizowanymi zjawiskami. 

Zakres niezbędnych danych 

Ogólnie dostępne teksty kultury 
Dane pochodzące z monitoringu mediów PARP 
Materiały w zakresie komunikacji dotyczącej KIS/RIS 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

grudzień 2017 –wrzesień 2018 r. 

Szacowany koszt badania 

177 289,00 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

3. Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) procesowa, wpływu 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on–going, ex 

post) 

On–going 

Cel badania 

Charakterystyka i ocena różnic oraz podobieństw w zakresie potencjału umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw działających w obszarach specjalizacji KIS. Identyfikacja i charakterystyka obszarów 

gospodarki nieobjętych KIS, posiadających znaczący potencjał umiędzynarodowienia. Wskazanie działań, 

które powinny być realizowane przez sektor publiczny, aby wzmocnić  potencjał umiędzynarodowienia 

polskich przedsiębiorstw – w ramach obszarów specjalizacji KIS i pozostałych. 
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Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Ewaluacja podejmie problematykę szeroko rozumianego umiędzynarodowienia, a więc zagadnienia dotyczące 

zarówno prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych (eksport wyrobów i usług), jak i współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi (np. w celu tworzenia nowych produktów, 

udoskonalania istniejących, itd.). 

Kryteria ewaluacyjne 

Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Identyfikacja  KIS charakteryzujących się najwyższym i najniższym potencjałem umiędzynarodowienia 

 Określenie zasięgu umiędzynarodowienia oraz typu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw 
działających w obszarach specjalizacji KIS 

 Określenie obecnego i planowanego poziomu zaawansowania procesów umiędzynarodowienia w polskich 
przedsiębiorstw działających w obszarach specjalizacji KIS 

 Ocena trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności dotychczasowych działań inicjowanych przez 
sektor publiczny na rzecz wzmacniania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw (w tym w 
szczególności działań realizowanych w ramach PO IG oraz PO IR). 

 Identyfikacja i charakterystyka obszarów gospodarki nieobjętych KIS posiadających znaczący potencjał 
umiędzynarodowienia  

 Określenie determinant umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ewentualnych 
różnic pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w obrębie KIS oraz pozostałymi firmami.  

 Identyfikacja barier umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ewentualnych 
różnic pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w obrębie KIS oraz pozostałymi firmami. 

 Identyfikacja działań, które sektor publiczny powinien kierować do przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich 
potencjału do działania na rynkach zagranicznych. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych,  

jak i ilościowych, w tym m.in. w oparciu o: 

1) Analizę danych zastanych, w szczególności: dokumentacja programowa (PO IG, PO IR), wyniki dotychczas 
zrealizowanych badań ewaluacyjnych i innych badań poświęconych problematyce umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw. Zalecane wykorzystanie szerokiego zakresu krajowych oraz zagranicznych baz danych 
dotyczących umiędzynarodowienia, w tym GUS, COMTRADE, TiVA, dane Ministerstwa Finansów 

2) Badania pogłębione z udziałem: przedstawicieli instytucji publicznych zaangażowanych w realizację KIS/RIS 

oraz osobami zaangażowanymi w realizację polityk, których celem jest podniesienie poziomu 

umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.  

3) Badania kwestionariuszowe z udziałem przedsiębiorstw działającymi w obrębie KIS oraz przedstawicielami 

pozostałych przedsiębiorstw. 

4) Badania pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych. 

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskami, umowami 
i płatnościami w ramach działań (dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorstw) PO IG oraz PO IR. Dane 
GUS, COMTRADE, TiVA i Ministerstwa Finansów. Dokumentacja programowa (zwłaszcza programów i 
wyodrębnionych działań nakierowanych na wzmacnianie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw). 
Inne dane pozyskane przez Wykonawcę (publikacje krajowe i zagraniczne dotyczące umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw). 

2) Dane z badania prowadzonego w ramach Poddziałania 2.4.2 PO IR Monitoring Krajowej Inteligentnej 
Specjalizacji; SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego 
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Odkrywania; BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - prowadzenie w latach 2018-2021 ewaluacji on-going wsparcia 
przedsiębiorstw (działań, poddziałań, pilotaży realizowanych przez PARP) Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

3) Dane z badania PARP pn. Badanie na temat potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce (Warszawa 
2014). 

4) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

grudzień 2017 – październik 2019 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

4. Ocena skuteczności i adekwatności systemów selekcji i kryteriów wyboru projektów 

PO w odniesieniu do realizacji celów inteligentnej specjalizacji w Polsce (KIS i RIS) – I 

i II faza 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
 Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) Procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) on-going 

Cel badania 

Celem badania jest ocena skuteczności, adekwatności, spójności, trafności oraz efektywności systemów 
selekcji i kryteriów wyboru projektów PO IR w odniesieniu do realizacji celów inteligentnej specjalizacji                                
w Polsce.    

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Realizacja celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój determinowana jest przez wybór projektów, 
które (w największym stopniu) wpisują się w te cele (w tym także projektów związanych z KIS). Z kolei wybór 
takich projektów wymaga zastosowania odpowiednich systemów selekcji, kryteriów oraz systemu oceny 
projektów. Analogiczna sytuacja dotyczy celów Regionalnych Programów Operacyjnych i PO PW 2014–2020. 
Obiektywne, trafne i łatwo weryfikowalne kryteria wyboru projektów, wpisujące się w realizację celów 
Programu, mają służyć właściwej ocenie wniosków i jednocześnie być pomocą dla potencjalnych 
beneficjentów tj. jasno odzwierciedlać warunki, jakie musi spełniać projekt, aby uzyskać wsparcie (w celu 
zapewnienia efektywności i skuteczności realizacji Programu i jego celów, niezwykle istotne jest, aby kryteria 
wyboru projektów związanych z KIS i RIS były precyzyjne i ściśle powiązane z celem głównym i celami 
szczegółowymi Programu). 

Kryteria ewaluacyjne 

Skuteczność, adekwatność, spójność, trafność i efektywność.  

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Analiza i ocena kryteriów i systemu wyboru projektów związanych z KIS i RIS – tj. trafność doboru 
kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych 
instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów związanych z KIS i RIS.  
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 Uzupełniająco wybrane elementy ogólnej Analizy i ocena trafności oraz adekwatności zaplanowanego 
systemu wyboru i oceny projektów tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. harmonogramu 
konkursów PO IR (wewnętrzna spójność), ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i 
poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), 
sprawność                                  i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, 
adekwatność kwoty alokacji środków), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny 
i ekspercki, czas                      i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i 
efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe), analiza ew. przyczyn małego 
zainteresowania wnioskodawców (z punktu widzenia funkcjonowania systemu oceny i wyboru 
projektów, w tym kryteriów oceny projektów), jednoznaczność/precyzyjność kryteriów wyboru 
projektów, w przypadku kolejnych naborów w ramach poddziałania/działania – ocena ew. zmian 
kryteriów wyboru projektów. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

W ramach podejścia metodologicznego przewidziano wykorzystanie m.in.: analizy desk research (w tym 

metaewaluacja wyników ewaluacji systemów wyboru projektów, realizowanych przez poszczególne IZ 

PO/RPO), wywiadów indywidualnych (m.in. z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania, ekspertami 

oceniającymi wnioski związane z KIS i RIS), opcjonalnie wywiadów telefonicznych z beneficjentami PO IR oraz 

nieskutecznymi wnioskodawcami, grupowych wywiadów pogłębionych (grup fokusowych) z ekspertami 

oceniającymi wnioski związane z KIS  i RIS, beneficjentami oraz nieskutecznymi wnioskodawcami w ramach 

projektów związanych z KIS/RIS. 

Zakres niezbędnych danych 

Dane administracyjne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących PO IR (dokumentacja programowa, 
dokumentacja konkursowa), wnioski o dofinansowanie projektów, dane kontaktowe do beneficjentów, 
nieskutecznych wnioskodawców, ekspertów oceniających wnioski i panelistów. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

czerwiec 2018 – grudzień 2019 (metodologia i I faza) 

2021 - 2022 – kontynuacja (II faza dla naborów z lat 2019–2020) 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN (I faza) 

200 tys. – 300 tys. PLN  (II faza) 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

5. Ocena wpływu sektora nauki na realizację celów KIS 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, mid–term, on–going, 

ex post) 

on–going 
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Cel badania 

Celem badania ewaluacyjnego jest uzyskanie danych dotyczących potencjału badawczo–rozwojowego sektora 

nauki oraz jego wpływu na realizację celów KIS i RIS 

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Badanie ewaluacyjne zweryfikuje poziom i stopień wykorzystania potencjału badawczo–rozwojowego sektora 
nauki w zakresie prowadzonych badań w obszarze inteligentnych specjalizacji. Badanie przedstawi także 
wpływ potencjału badawczego sektora nauki na zakładane cele KIS/RIS. Przedmiotowa analiza zidentyfikuje 
również mocne i słabe strony jednostek naukowych, ze wskazaniem tych obszarów, które mają decydujący 
wpływ na realizację celów KIS i RIS.  

Kryteria ewaluacyjne 

Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Główne obszary problemowe: 
1. Jednostka naukowa – identyfikacja jednostek naukowych (j.n.) wpisujących się w inteligentną 

specjalizację; profil podjętych prac B+R w ramach KIS/RIS; powiązania kooperacyjne z innymi j.n. w 
zakresie j.w.; ew. przebranżowienie j.n. bądź rozszerzenie profilu działalności naukowo–badawczej w 
związku z zaangażowaniem w KIS/RIS; współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie 
realizowanych projektów z obszaru inteligentnych specjalizacji, 

2. Kadra –  ocena kadry naukowo-technicznej i inżynieryjno-technicznej zaangażowanej w prace B+R 
w obszarze inteligentnych specjalizacji, podział kadry wg posiadanych stopni i nadanych tytułów 
naukowych; stopień kompetencji w zakresie realizowanych projektów B+R, jakość i poziom 
merytoryczny wykonywanych zadań; zespoły interdyscyplinarne, zakres ich działalności i efektywność; 
współpraca z zagranicznymi naukowcami/ekspertami, zakres współpracy, uzyskane efekty i korzyści;  

3. Infrastruktura techniczna – weryfikacja i ocena infrastruktury technicznej, wykorzystywanej 
w pracach B+R w obszarach inteligentnych specjalizacji, obejmująca laboratoria i ich wyposażenie 
w aparaturę naukowo-badawczą, specjalistyczne programy i systemy komputerowe, wewnętrzne 
systemy informacji (dotyczy głównie uczelni), inne oprzyrządowanie i miejsca do przeprowadzania 
badań i doświadczeń w ramach prowadzonych prac B+R, stopień zaawansowania technologicznego 
i wykorzystania aparatury naukowo-badawczej oraz jej dostępność, doposażenie laboratoriów; 

4. Efekty – efekty wynikające z prowadzonych prac badawczych w obszarze inteligentnych specjalizacji 
np. raporty z przeprowadzanych badań, ekspertyzy, opracowania tematyczne, publikacja artykułów 
nt. prowadzonych badań w zagranicznych czasopismach specjalistycznych ew. cytowanie 
publikowanych artykułów, zgłoszenia, krajowe i zagraniczne, na uzyskanie praw wyłącznych, 
przewody naukowe na bazie prowadzonych prac B+R, konferencje i sympozja traktujące o efektach 
prowadzonych prac B+R. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

1. Analiza danych zastanych – przegląd danych statystycznych opisujących różne charakterystyki jednostek 

naukowych. 

2. Badanie ilościowe na próbie przedstawicieli jednostek naukowych  

3. Badanie jakościowe – IDI z przedstawicielami jednostek naukowych oraz podmiotów współpracujących z 

tymi jednostkami w ramach KIS 

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane (raporty, dane statystyczne, wyniki innych analiz i ewaluacji, dane pozyskane z Ministerstw, 
którym podlegają j.n., GUS, Rada Główna Instytutów Badawczych, uczelnie, źródła ogólnodostępne), 

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji, 

 

Organizacja badania 
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Ramy czasowe realizacji badania 

2018-2019 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

6. Ewaluacja mid term projektu  

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Typ badania (wpływu, procesowe) Procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) mid term   

Cel badania 

Celem ewaluacji jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów projektu 2.4.2 POIR w połowie 

okresu jego realizacji, w świetle wyników wcześniej przeprowadzonej ewaluacji ex ante, zwłaszcza pod 

względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w 

stosunku do założeń projektu 2.4.2 POIR i KIS.  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Projekt pozakonkursowy (poddziałanie 2.4.2 PO IR) jest mechanizmem systemowej zmiany postaw 

proinnowacyjnych przedsiębiorców i pozostałych uczestników ekosystemu innowacji w Polsce. W projekcie 

będą rozwijane wybrane narzędzia monitorowania KIS i procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO), 

tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami, grupy robocze zorientowane na 

wypracowanie wspólnych projektów (smart laby) oraz mapy innowacji, jako element diagnozy na potrzeby 

PPO. Założony w projekcie PPO jest adresowany do przedsiębiorców (przede wszystkim MŚP). Proces 

zakłada zaprojektowanie i wdrożenie w bezpośredniej współpracy z firmami zestawu narzędzi (m.in. smart 

panel, smart lab’s) wspomagających kreowanie i realizację projektów biznesowych o wysokim potencjale 

badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. W tym celu PPO podzielono na komplementarne fazy: 

diagnostyczną i animacyjno-integracyjną.  

Wyniki ewaluacji służą ewentualnym modyfikacjom wniosku o dofinansowanie projektu, szczegółowej 

koncepcji jego realizacji w obszarze monitorowania KIS lub narzędzi realizacji procesu PPO. Dostarczone za 

jej sprawą informacje powinny być również wykorzystane przy aktualizacji KIS, przeglądzie okresowym POIR 

oraz przygotowaniu programu wspierającego działalność B+R+I w następnym okresie programowania 

polityki spójności UE (2020+). 

Ewaluacja powinna uwzględnić logikę interwencji POIR oraz komplementarny charakter procesu 

monitorowania inteligentnej specjalizacji, spójny z celami projektu i KIS. Ewaluacja powinna uwzględnić 

również kompleksowy charakter narzędzi wspierających proces przedsiębiorczego odkrywania i cykliczny 

harmonogram ich wdrażania w projekcie. W planowanym zamówieniu niezbędna jest koncentracja na 

weryfikacji założeń projektu (planowanych celów i rezultatów procesu PPO wypracowanych w latach 2016–

2018) tj. ocenę użyteczności i adekwatności wdrożonych narzędzi diagnozowania, identyfikowania, 
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aktywizacji i integracji firm z potencjałem innowacyjnym wokół celów KIS. Wyniki badania ewaluacyjnego, 

w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być wykorzystane przez instytucje 

zaangażowane w aktualizację Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, ocenę międzyokresową regionalnych 

inteligentnych specjalizacji (RIS) oraz działań PO IR, PO PW oraz RPO adresowanych do przedsiębiorstw.  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność,  

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Czy zaplanowana w 2016 roku logika projektu odpowiada na zaktualizowane wyzwania i potrzeby 

społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw, prowadzących działalność badawczo–rozwojową i 

innowacyjną?   

 Czy i w jakim stopniu wdrożona logika projektu jest zgodna z celami i działaniami zawartymi 

w kluczowymi dokumentami strategicznymi dla Polski w obszarze B+R+I?  

 Czy i w jaki sposób zadania projektu zrealizowane w latach 2016-2018 tworzą spójną wewnętrznie 

logikę określoną w WoD? 

 Czy postęp w realizacji projektu umożliwia efektywną realizację PPO w Polsce? 

 Jakie są zagrożenia dla skutecznej i efektywnej realizacji projektu zgodnie z przyjętym budżetem i 

harmonogramem realizacji? 

 W jaki sposób przeciwdziałano ewentualnym ryzykom oraz jaki to ma wpływ na kolejne zadania, 

planowane w latach 2019–2023? 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

I. Analiza danych zastanych (desk research), która obejmuje:   

1) Weryfikację logiki projektu (cele, zadania, narzędzia, grupy docelowe, finansowanie zadań, 

kryteria doboru przedsiębiorstw i pozostałych uczestników do udziału w projekcie, organizacja 

projektu z perspektywy przedsiębiorcy, itp.) w kontekście wypracowanych rezultatów projektu 

oraz ewentualnych zmian w KIS,  

2) Metaanalizę danych statystycznych (w szczególności danych statystyki publicznej, baz danych i 

analiz wypracowanych na potrzeby przygotowania KIS w latach 2017-2019 oraz wyników 

aktualnych badań, analiz i ekspertyz oraz opracowań w innej formie dotyczących inteligentnej 

specjalizacji polskiej gospodarki), 

3) Analizę wybranych danych z Lokalnych Systemów Informatycznych PARP lub  NCBR – 

dotychczasowych wyników naborów projektów (WoD, które uzyskały, co najmniej pozytywną 

ocenę formalną) w działaniach wdrażanych w I i III osi priorytetowej PO IR adresowanych do 

przedsiębiorców,  

4) Aktualizacją stanu badań i źródeł literaturowych (w szczególności zagranicznych) dotyczących 

problematyki realizowania, monitorowania i ewaluacji strategii inteligentnych specjalizacji 

w państwach członkowskich UE. 

II. Badania terenowe, które będą obejmowały:   

1) Wywiady pogłębione (IDI lub grupy fokusowe) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych 

za spełnienie warunku ex ante dotyczącego inteligentnej specjalizacji (m.in. IZ POIR, IZ POPW), 

instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie KIS w Polsce (m.in. MR, PARP), pozostałych 
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interesariuszy projektu 2.4.2 POIR na szczeblu krajowym (m.in. NCBiR, BGK) oraz wybranych 

samorządów regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie RIS i liderów branżowych 

interesariuszy projektu, 

2) Analizy zmian w strukturze relacji uczestników procesu PPO (analizy typu SNA).  

Zakres niezbędnych danych 

 Dane zastane z systemów informatycznych LSI/SL z lat 2015-2018, wykorzystywanych do 
administrowania wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych działań I, II i III osi PO 
IR,  

 Dokumentacja projektu, dokumentacja programowa POIR, materiały robocze realizatorów, 
wypracowane rezultaty i raporty, 

 Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji ex ante i mid term, 

 Dane statystyczne GUS / Eurostat dotyczące specjalizacji gospodarczych sektora przedsiębiorstw 
w Polsce.   

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Grudzień 2018—wrzesień 2019 r. – realizacja badań ewaluacyjnych, tj. opracowanie raportu 

metodologicznego, , opracowanie raportu końcowego, oraz  

Wrzesień – grudzień 2019 r. – promocji wyników ewaluacji oraz konsultacja rekomendacji z odbiorcami, 

zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie aktualizacji raportu końcowego. 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

7. Ewaluacja 16 regionalnych systemów innowacji (RIS) 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) Procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) on going   

Cel badania 

1) Ocena stanu wdrażania 16 RIS oraz identyfikacja i ocena wpływu czynników zewnętrznych, które będą 
mogły mieć istotny wpływ na rezultaty KIS i RIS do 2023 r.,  

2) Identyfikacja synergii między regionalnymi, krajowymi i ponadnarodowymi IS oraz ocena ich 
komplementarności w realizacji celów KIS, 

3) Analiza i ocena innowacyjności regionów, przez pryzmat kluczowych wskaźników innowacyjności ujętych 
w dokumentach strategicznych.  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Ewaluacja RIS powinna uwzględnić logikę interwencji programów operacyjnych na lata 2014–2020 w obszarze 
B+R+I oraz komplementarny charakter procesu monitorowania inteligentnej specjalizacji, spójny z celami 
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projektu i KIS. Ewaluacja powinna uwzględnić również kompleksowy charakter narzędzi wspierających procesy 
przedsiębiorczego odkrywania wdrażane w regionach oraz ich wpływ na realizację inicjatyw instytucji 
krajowych w tym obszarze. W planowanym zamówieniu niezbędna jest koncentracja na celach, narzędziach i 
efektach 16 RIS i odpowiadających im procesach i narzędziach PPO, które są wdrażane przez samorządy 
województw i pozostałe instytucje regionalne od 2012 roku. Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności 
płynące z nich wnioski i rekomendacje, powinny być kontynuacją badań nad RIS prowadzonych w PARP w 
latach 2011-2012, uwzględniać pierwsze prace samorządów regionalnych nad koncepcją inteligentnej 
specjalizacji, (co najmniej od 2013 roku) oraz zapisy aktualnych strategii rozwoju regionalnego i strategii 
innowacyjności. Wyniki ewaluacji RIS3 będą mogły być wykorzystane przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) oraz działań PO 
IR, PO PW oraz RPO adresowanych do przedsiębiorstw.  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 W jakim stopniu cele strategiczne oraz inne zapisy dokumentów strategicznych obejmujących wyzwania 
RIS są ukierunkowane na tworzenie i wzmacnianie regionalnych systemów innowacji? 

 Dokonanie oceny, w jakim stopniu prowadzone przez samorządy województw działania przyczyniają się 
do tworzenia i wzmacniania regionalnych systemów innowacji?  

 Czy cele i inne zapisy dokumentów strategicznych na poziomie województwa są spójne i kompletne 
w kontekście ich oddziaływania na wzrost innowacji w regionie (m.in. analiza demarkacji pomiędzy KIS-RIS 
i ewentualnej synergii obu tych systemów)? 

 W jakim stopniu cele strategiczne oraz inne zapisy dokumentów strategicznych są kompatybilne i 
odpowiadają zapisom Strategii Europa 2020, a w szczególności obszarowi priorytetowemu „rozwój 
inteligentny”, inicjatywie „Unia innowacji” i warunkom ex ante perspektywy finansowej 2014-2020 (S3 
Guidebook)?  

 Jakie są rzeczywiste efekty polityki innowacyjnej w regionach mierzone w odniesieniu do przyjętych 
wskaźników oraz wybranych obszarów analizy na poziomie województw?  

 Czy istnieją związki (a jeśli tak to jakie) pomiędzy wnioskami płynącymi z analizy rzeczywistych efektów 
polityki innowacyjnej i efektami realizacji regionalnych procesów PPO w regionach (mierzonej 
wskaźnikami i ich dynamiką) a wnioskami wynikającymi z analizy danych statystycznych, wyników projektu 
2.4.2 POIR a także dokumentów strategicznych, zrealizowanych programów oraz postaw decydentów?  

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Zakłada się, że realizacja celu i przedmiotu badania oraz znalezienie odpowiedzi na pytania badawcze wymaga 
zastosowania triangulacji metodologicznej: 

I. Analiza danych zastanych (desk research), która obejmuje:  

o szczegółową analizę dokumentów strategicznych RIS w ujęciu regionalnym (cele, działania, narzędzia, 
grupy docelowe, finansowanie zadań, kryteria selekcji projektów, zasady doboru przedsiębiorstw 
i pozostałych uczestników do udziału w regionalnych procesach PPO), 

o analizę efektów polityki innowacyjnej w regionach mierzonych wskaźnikami innowacji na poziomie 
regionów, ocenę spójności i kompletności celów przyjętych w regionalnych dokumentach 
strategicznych,  

o ocenę stopnia korespondencji obecnych zapisów regionalnych dokumentów strategicznych 
i programów z zapisami krajowych i europejskich dokumentów strategicznych, 

o przegląd i analizę realizowanych i zrealizowanych w regionie programów związanych z polityką 
innowacyjności wraz ich krótką charakterystyką, na potrzeby oceny wpływu programów na tworzenie 
i wzmacnianie RIS.  
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II. Analizę efektów z wykorzystaniem danych statystycznych (w szczególności danych statystyki publicznej, 
baz danych i analiz wypracowanych na potrzeby przygotowania 16 RIS w latach 2013–2018 oraz wyników 
aktualnych badań, analiz i ekspertyz oraz opracowań w innej formie dotyczących inteligentnej specjalizacji 
polskiej gospodarki), 

III. Badania terenowe, które będą obejmowały co najmniej wywiady pogłębione (IDI lub fokusy) 
z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za spełnienie warunku ex ante dotyczącego regionalnej 
inteligentnej specjalizacji, instytucji regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii województw 
i RIS oraz liderów i uczestników regionalnych procesów PPO.  

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane z regionalnych systemów informatycznych LSI/SL, wykorzystywanych do administrowania 
działaniami, kluczowymi projektami, wnioskami, umowami i płatnościami w ramach przedmiotowych 
działań RPO, sprawozdaniami z realizacji warunku ex ante dot. inteligentnej specjalizacji.  

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji. 

3) Dane statystyczne GUS / Eurostat dotyczące specjalizacji gospodarczych sektora przedsiębiorstw w Polsce.   

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Wrzesień 2019 – czerwiec 2020 r. – realizacja badań ewaluacyjnych, tj. opracowanie raportu 
metodologicznego, opracowanie narzędzi, realizacja badań terenowych, opracowanie raportu końcowego 
i rekomendacji, oraz  

Czerwiec 2020 – grudzień 2020 r. – zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie aktualizacji raportu 
końcowego, promocji wyników ewaluacji oraz konsultacji rekomendacji z odbiorcami badania ewaluacyjnego.  

Szacowany koszt badania 

300 tys. – 400 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

8. Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na realizację celów KIS 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) wpływu   

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) on going   

Cel badania 

1. Ocena wpływu instytucji otoczenia biznesu na tworzenie i wzmacnianie krajowego (KIS) i regionalnych 

systemów innowacji w Polsce, 

2. Analiza potencjału społeczno-gospodarczego (innowacyjnego, finansowego, kadrowego, organizacyjnego 

i technologicznego) IOB w Polsce.   

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 
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Ewaluacja potencjału IOB powinna uwzględnić podejście partycypacyjne w procesie badawczym. Cele i zakres 

ewaluacji powinny również uwzględniać logikę interwencji programów operacyjnych na lata 2014–2020, 

ewentualne wstępne założenia programów publicznych w obszarze B+R+I po 2020 roku.  

Ewaluacja powinna uwzględnić wielowymiarowy i wielostronny charakter działań realizowanych w projekcie 

2.4.2 POIR, specyfikę i efekty procesów przedsiębiorczego odkrywania wdrażanych w regionach oraz 

dostarczyć rekomendacji w zakresie włączania zidentyfikowanych IOB w realizację inteligentnej specjalizacji.  

W planowanym badaniu niezbędna jest koncentracja na celach, narzędziach i efektach realizacji PO IR, KIS, 16 

RIS i odpowiadających im działań skierowanych do IOB, które są wdrażane przez samorządy województw 

i pozostałe instytucje regionalne od 2015 roku. Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności płynące z nich 

wnioski i rekomendacje, powinny być uzupełnieniem wyników badań nad ekosystemem RIS i KIS 

prowadzonych w PARP, MR i NCBR w latach 2016–2019, zgodnie z Planem ewaluacji POIR.  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Jaki jest potencjał społeczno-gospodarczy (innowacyjny, finansowy, kadrowy, organizacyjny i 
technologiczny) IOB w Polsce?   

 W jakim stopniu aktywność instytucji otoczenia biznesu jest ukierunkowana na tworzenie i wzmacnianie 
regionalnych systemów innowacji (RIS)? 

 Jakie są finansowe i niefinansowe efekty gospodarcze funkcjonowania IOB korzystających i 
niekorzystających ze wsparcia publicznego?  

 Jaki jest rozkład regionalny, branżowy i technologiczny IOB w relacji do przyjętych obszarów specjalizacji 
gospodarczej i technologicznej KIS i RIS?    

 W jakim stopniu programy wsparcia finansowane przez instytucje krajowe i samorządy województw 
przyczyniają się do wzmacniania otoczenia dla IOB?  

 Czy istnieje i w jakim stopniu występuję wpływ działalności IOB na stymulowanie koncentracji 
technologicznej i specjalizacji polskiej gospodarki?    

 Jakie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia funkcjonowania IOB w przyszłości w kontekście celów 
przyszłej polityki spójności po 2020 roku w Polsce?  

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

1) Analiza danych zastanych (desk research), która obejmuje:  

o szczegółową analizę aktów prawnych i dokumentów strategicznych rządu / samorządu odnoszących 

się do IOB o najwyższym oddziaływaniu na ich funkcjonowanie, 

o ocenę spójności i kompletności celów strategicznych IOB z zapisami regionalnych i krajowych 

dokumentów strategicznych i programów operacyjnych,  

o analizę efektów aktywności gospodarczej IOB, w odniesienie do wskaźników innowacyjności kraju i 

regionów, w których funkcjonują,  

o mapowanie i charakterystykę dominujących obszarów aktywności IOB w Polsce,   

2) Analizę danych finansowych IOB i danych statystycznych (w szczególności danych statystyki publicznej, 

baz danych i analiz wypracowanych na potrzeby przygotowania 16 RIS oraz wyników aktualnych badań, 

analiz i sprawozdań,  

3) Badania terenowe, które będą obejmowały co najmniej badania ilościowe (CAWI) i jakościowe (IDI , 

fokusy, opcjonalnie studia przypadków) z przedstawicielami IOB, przedsiębiorców i naukowców 
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współpracujących z IOB, instytucji regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie strategii województw 

i strategii RIS oraz liderów i uczestników regionalnych procesów PPO.  

4) Warsztaty kreatywne / panel z uczestnikami i odbiorcami ewaluacji na temat rekomendacji z badań.   

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane z regionalnych systemów informatycznych LSI/SL, wykorzystywanych 
do administrowania działaniami skierowanymi do IOB, projektami pozakonkursowymi, 
sprawozdaniami z merytorycznymi i finansowymi organizacji prowadzących IOB.  

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji badan terenowych,  

3) Dane statystyczne GUS / Eurostat, wyniki badań tematycznych dot. IOB.   

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Styczeń 2020 – październik 2020 r. – realizacja badań ewaluacyjnych, tj. opracowanie raportu 

metodologicznego, opracowanie narzędzi, realizacja badań terenowych, opracowanie raportu końcowego 

i rekomendacji oraz listopad 2020 – marzec 2021 r. – zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie 

aktualizacji raportu końcowego, promocji wyników ewaluacji oraz konsultacji rekomendacji z odbiorcami 

badania ewaluacyjnego.  

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

9. Porównanie międzynarodowe systemów monitorowania specjalizacji gospodarczej i 

technologicznej – peer review w UE i OECD (badanie rezerwowe)  

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) on going   

Cel badania 

1) Przegląd stanu wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji w wybranych państwach UE i OECD 

w odniesieniu do wymagań KE i ich potencjału gospodarczego; 

2) Przegląd i ocena stanu badań nad inteligentną specjalizacją (wyników i narzędzi), które będą mogły mieć 

istotny wpływ na zadania projektu 2.4.2 POIR i szerzej na system monitorowania KIS / RIS do 2023 roku; 

3) Przegląd doświadczeń kluczowych instytucji publicznych odpowiedzialnych w wybranych państwach 

UE/OECD za monitoring i ewaluację działań publicznych w obszarze  B+R+I adresowanych do sektora MŚP; 

4) Identyfikacja i analiza systemów monitorowania i ewaluacji specjalizacji gospodarczej i technologicznej 

w państwach UE i OECD;  
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5) Analiza efektów wybranych programów monitoringowych i ewaluacyjnych oraz identyfikacja 

i rekomendacja wybranych modeli analitycznych dla polskich modeli monitorowania inteligentnej 

specjalizacji (KIS i RIS); 

6) Analiza porównawcza założeń i efektów projektu 2.4.2 z wynikami przeglądu międzynarodowych 

doświadczeń z wdrażania systemów monitorowania specjalizacji gospodarczej i technologicznej.    

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

We współpracy z partnerami PARP projektuje, wdraża i ocenia narzędzia wspierania wzrostu gospodarczego 
środkami publicznymi oraz wspiera inicjatywy, które będą zacieśniać sieci powiązań między różnymi 
podmiotami oraz zwiększać potencjał poszczególnych uczestników ekosystemu innowacji w Polsce. W tym 
celu PARP korzystając z doświadczeń liderów innowacyjności w UE i OECD zamierza doskonalić systemy 
monitorowania specjalizacji gospodarczej i technologicznej. Planowane badanie powinno dostarczyć ogólną 
charakterystykę i szczegółową analizę porównawczą zagranicznych systemów monitorowania specjalizacji 
gospodarczej i technologicznej, z rekomendacjami dla instytucji publicznych w Polsce zaangażowanych 
we wdrażanie koncepcji inteligentnej specjalizacji.   

Badanie powinno uwzględnić:  

– stan badań naukowych i analiz branżowych nad specjalizacją gospodarczą i technologiczną oraz koncepcją 
inteligentnej specjalizacji w UE,  

– logikę strategii i programów polityki europejskiej i wiodących państw członkowskich OECD w obszarze B+R+I,  

– dotychczasowe efekty zidentyfikowanych w badaniu projektów monitorowania i ewaluacji programów 
polityki spójności UE w obszarze B+R+I,  

– wielowymiarowy i ponadsektorowy charakter narzędzi wspierających procesy przedsiębiorczego 
odkrywania wdrażane w regionach i w skali kraju.  

W planowanym zamówieniu niezbędna jest koncentracja na metodach, narzędziach i efektach procesów 
specjalizacji gospodarczej i technologicznej stosowanych w wybranych państwach i regionach UE i OECD, które 
warto zastosować w polskich warunkach. Dobór państw / regionów do analizy porównawczej powinien 
uwzględniać ich potencjał społeczno–gospodarczy i innowacyjny, stopień zorientowania priorytetów 
gospodarczych na specjalizację branżową i technologiczną oraz aktywność i zaawansowanie w realizacji 
podejścia inteligentnej specjalizacji lub równorzędnych programach.  

Wyniki badania ewaluacyjnego, w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą mogły być 
wykorzystane przez instytucje zaangażowane we wdrażanie i okresowe przeglądy Krajowej Inteligentnej 
Specjalizacji oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

Kryteria ewaluacyjne 

trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

1) Jaki jest stan wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji w wybranych państwach UE i OECD w 

odniesieniu do wymagań KE i potencjału gospodarczego poszczególnych państw? 

2) Jakie są wyniki badań, analiz branżowych i wiodący aktorzy (instytucje publiczne i ośrodki naukowe) 

zaangażowani w rozwijanie koncepcji inteligentnej specjalizacji? 

3) Które zagraniczne przykłady narzędzi i metod monitorowania i ewaluacji działalności B+R+I 

przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP, mogą wnieść wartość dodaną do projektu 2.4.2 POIR i dla 

instytucji regionalnych zaangażowanych w RIS?  

4) Identyfikacja i analiza systemów monitorowania i ewaluacji specjalizacji gospodarczej i technologicznej w 

państwach UE i OECD;  
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5) Analiza efektów wybranych programów monitoringowych i ewaluacyjnych oraz identyfikacja i 

rekomendacja wybranych modeli analitycznych dla polskich modeli monitorowania inteligentnej 

specjalizacji (KIS i RIS); 

6) Analiza porównawcza założeń i efektów projektu 2.4.2 z wynikami przeglądu międzynarodowych 

doświadczeń z wdrażania systemów monitorowania specjalizacji gospodarczej i technologicznej. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

I. Analiza danych zastanych (desk research), która obejmuje:  

o szczegółową analizę dokumentów strategicznych dot. inteligentnej specjalizacji (IS) w UE,  

o przegląd i analizę realizowanych i zrealizowanych w regionie programów związanych z IS,  

o dobór, opis i analiza programów i narzędzi monitorowania i ewaluacji dot. inteligentnej specjalizacji 

w UE (założenia, techniki i metody badawcze, grupy docelowe, finansowanie, zasady organizacji PPO),  

o analizę porównawczą oraz ocenę stopnia przydatności wyników analizy do potrzeb polskiego systemu 

wspierania IS.  

II. Badania terenowe, które będą obejmowały co najmniej wywiady pogłębione (IDI, wizyty studyjne) 

z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za spełnienie warunku ex ante dotyczącego inteligentnej 

specjalizacji w UE oraz specjalizacji gospodarczej w OECD (KETs) oraz liderów i uczestników zagranicznych 

procesów PPO.  

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane z baz projektów KE i platformy S3, sprawozdaniami z realizacji warunku ex ante dot. 
inteligentnej specjalizacji.  

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji (wizyt studyjnych, wywiadów). 

3) Dane statystyczne OECD / Eurostat dotyczące specjalizacji gospodarczych sektora przedsiębiorstw 
w UE/OECD.   

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Styczeń 2020 – grudzień 2020 r. – przygotowanie zamówienia, realizacja tj. opracowanie raportu 

metodologicznego, opracowanie narzędzi, realizacja badań terenowych, opracowanie raportu końcowego 

i rekomendacji, oraz grudzień 2020 – maj 2021 r. – zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie 

aktualizacji raportu końcowego, promocji wyników oraz konsultacji rekomendacji z odbiorcami badania 

ewaluacyjnego.  

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

10. Analiza przepływów międzygałęziowych (metodologia) 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

II. oś priorytetowa PO IR, działanie 2.4, poddziałanie 2.4.2 

Typ badania (wpływu, procesowe) Wpływu 
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Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) Ex-post 

Cel badania 

Identyfikacja i analiza łańcuchów wartości w ramach poszczególnych KIS i RIS 

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Realizacja ewaluacji wynika z oczekiwań KE w zakresie dostarczania przez system ewaluacji możliwie jak 

najbardziej precyzyjnych i rzetelnych wyników dotyczących efektów działań realizowanych z wykorzystaniem 

środków publicznych.  

Badanie ma pozwolić na identyfikację powiązań (w tym również opis wielkości powiązań, kierunków 

przepływów finansowych, miejsc generowania największej wartości dodanej, itd.) między przedsiębiorstwami 

z różnych branż oraz regionów Polski, przy czym szczególnym obszarem zainteresowania będą 

przedsiębiorstwa (i branże) działające w obrębie poszczególnych KIS i RIS.  

W zależności od jakości i zakresu danych, które będzie można wykorzystać w modelowaniu 

makroekonomicznym wyniki ewaluacji mogą posłużyć do oszacowania wpływu interwencji publicznej na 

ewentualne zmiany w łańcuchach powiązań, w tym zarówno w wyniku PO zakończonych w ramach 

perspektywy 2007–2013, jak i bieżącej perspektywy finansowej.  

Badanie zostało podzielone na dwie fazy. Faza I zakłada opracowanie metodologii badania. Natomiast w 

ramach fazy II badania zostanie przeprowadzone badanie właściwe.  

Kryteria ewaluacyjne 

Skuteczność, efektywność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Przygotowanie hipotez badawczych/założeń teoretycznych. 

 Przegląd modeli makroekonomicznych. 

 Wybór modelu lub modeli makroekonomicznych. 

 Wybór metod uzupełniających model lub modele makroekonomiczne. 

 Kwerenda danych – analiza zasobów w celu wskazania danych, które powinny zostać wykorzystane w 
modelu/modelach; krytyczna analiza danych (weryfikacja ograniczeń będących konsekwencją jakości 
danych, barier dostępności danych, itp.). 

 Opracowanie ostatecznych założeń metodologicznych do fazy II projektu – realizacji badania. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Zastosowana podejście metodologiczne będzie koncentrowało się na analizie danych zastanych dotyczących 

modelowania makroekonomicznego, jak również na analizie baz danych, które powinny zostać 

implementowane do modelu lub modeli. 

Ponadto analiza danych zastanych powinna objąć również przegląd raportów, ekspertyz i innych dokumentów 

dotyczących wpływu polityki spójności na polską gospodarkę (zarówno na poziomie ogólnym, jak i z 

perspektywy poszczególnych programów).  

 

Zakres niezbędnych danych 

1) Pozyskane przez Wykonawcę publikacje, opracowania dotyczące modelowania makroekonomicznego 
(zarówno traktujące modelowanie z perspektywy czysto teoretycznej, jak i publikacje/opracowania opisujące 
wykorzystanie modeli makroekonomicznych). 
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2) Wyniki badania Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za 
pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, wyniki badania Barometr Innowacyjności (w ramach PO IG) 
oraz Barometr Innowacyjności (w ramach PO IR) 

3) Dokumentacja programów unijnych (perspektywa 2007-2013 oraz 2014-2020). 

4)  Przegląd danych wnioskodawców (dane PARP, choć wskazane jest poszerzenie tych danych o dane 
wnioskodawców projektów realizowanych poza PARP, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że badanie ma 
uwzględniać przepływy między regionami). 

5) Przegląd innych danych, które powinny zostać wykorzystane w badaniu (np. dane GUS, ZUS, Ministerstwa 
Finansów). 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

2021 – I faza (metodologia) 

Szacowany koszt badania 

75 tys.–150 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

11. Analizy efektów netto interwencji publicznej w obszarach KIS 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) wpływu 

Moment przeprowadzenia (ex ante, mid-term, on-going, 

ex post) 

Ex-post  

Cel badania 

Celem badania jest ocena efektywności wsparcia projektów dotyczących inteligentnych specjalizacji. 

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Zgodnie z założeniami KE dotyczącymi ewaluacji programów operacyjnych w latach 2014-2020 ewaluacja w 
większym niż dotychczas stopniu ma skupiać się na m.in. identyfikowaniu rezultatów wsparcia, w tym efektów 
netto.  
Badanie efektów netto interwencji w obszarze KIS pozwoli na ocenę efektów wsparcia projektów, które z 
założenia powinny charakteryzować się największym potencjałem innowacyjnym i komercyjnym. 

Kryteria ewaluacyjne 

Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Badanie dostarczy informacji na temat efektów wsparcia, tj. dzięki jego wynikom możliwe będzie 
oszacowanie wielkości zmiany/zmian, jaka miała miejsce w wyniku inwestycji, częściowo finansowanej ze 
środków publicznych.  Podstawowe pytania badawcze to: 
1. Jakie zmiany dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków publicznych zaszły w 
przedsiębiorstwach? 
2. W jakim stopniu zmiany te różniły się w zależności od KIS oraz działań/poddziałań wdrażanych w ramach 
programów operacyjnych (powiązanych z KIS)? 
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3. W jakim stopniu zaobserwowane zmiany różniły się w zależności od typu przedsiębiorstw 
(charakterystyk przedsiębiorstw, rynków na których działają, itp.)? 
4. Czy zmiany w przedsiębiorstwach objętych wsparciem różnią się typem oraz zakresem od zmian 
notowanych w przedsiębiorstwach, które nie uzyskały wsparcia z programów operacyjnych wspierających 
projekty w ramach KIS? Na ile różnice te są efektem uzyskania wsparcia/braku uzyskania wsparcia, a na ile 
oddziaływania innych czynników? 
5. Jaki był kierunek efektu netto (dodatni/ujemny) oraz jak kształtowała się efektywność kosztowa 
poszczególnych efektów (efekty – zmiana jednostkowa, w stosunku do nakładów poniesionych: a) wartość 
całego projektu, b) wartości dofinansowania. 
6. Czy uzyskane efekty są trwałe, od czego zależy trwałość efektów? 

 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Triangulacja metodologiczna, w tym: 

a) analiza danych zastanych  

b) badanie ilościowe na próbach: 

– przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na realizację projektów w ramach KIS 

– nieskutecznych wnioskodawców (przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o projekty w ramach KIS, ale nie uzyskali 

wsparcia) 

– przedsiębiorstw, którzy uzyskali wsparcie w ramach RPO (opcjonalnie) 

d) badanie jakościowe: 

– IDI z przedstawicielami: a) instytucji systemu wdrażania, b) przedsiębiorstw – beneficjentów, c) 

przedsiębiorstw – nieskutecznych wnioskodawców 

 – panel ekspertów lub warsztat z ekspertami  

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane (raporty, dane statystyczne, wyniki innych analiz i ewaluacji) 

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

2021-2022 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

12. Analiza globalnych i regionalnych przepływów międzygałęziowych (kontynuacja) 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) Wpływu 
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Moment przeprowadzenia (ex ante, on–going, ex post) Ex–post 

Cel badania 

Identyfikacja i analiza łańcuchów wartości w ramach poszczególnych KIS i RIS 

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Badanie ma pozwolić na identyfikację powiązań między przedsiębiorstwami z różnych branż oraz regionów 

Polski, w tym powiązań międzynarodowych, przy czym szczególnym obszarem zainteresowania będą 

przedsiębiorstwa (i branże) działające w obrębie poszczególnych KIS i RIS.  

Na podstawie wyników badania będzie można stworzyć matrycę pokazującą przepływy wartości (łańcuch 

wartości) na poziomie regionalnym oraz wyodrębnić elementy tej matrycy, które są powiązane na wyższym 

stopniu przepływu wartości (powiązania globalne). Tym samym możliwe również będzie stwierdzenie, czy 

dzięki interwencji w ramach RIS i KIS doszło do zmian zarówno na szczeblu krajowym (np. zmiana pozycji w 

łańcuchu wartości regionów) oraz, czy doszło do takich zmian na poziomie globalnym (np. działania w ramach 

poszczególnych KIS spowodowały, że firmy tam skupione awansowały w globalnym łańcuchu przepływów 

wartości). 

Kryteria ewaluacyjne 

Skuteczność, efektywność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 Pytania badawcze będą efektem realizacji pierwszej części projektu (został opisany we wcześniejszej części 
Planu Ewaluacji). 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Podstawowa: modelowanie makroekonomiczne. Uzupełnione o: a) analiza desk research oraz b) ewentualnie 

badania jakościowe na próbie ekspertów oraz przedsiębiorców, pozwalające trafnie zrekonstruować teorię 

interwencji/zmiany.  

 

Zakres niezbędnych danych 

1) Wyniki I fazy projektu (opisana we wcześniejszej części Planu Ewaluacji) 

2) Pozyskane przez Wykonawcę publikacje, opracowania dotyczące modelowania makroekonomicznego 
(zarówno traktujące modelowanie z perspektywy czysto teoretycznej, jak i publikacje/opracowania opisujące 
wykorzystanie modeli makroekonomicznych). 

3) Wyniki badania Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za 
pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, wyniki badania Barometr Innowacyjności (w ramach PO IG) 
oraz Barometr Innowacyjności (w ramach PO IR) 

4) Dokumentacja programów unijnych realizowanych w Polsce (perspektywa 2007–2013 oraz 2014–2020). 

5)  Przegląd danych wnioskodawców (dane PARP, choć wskazane jest poszerzenie tych danych o dane 
wnioskodawców projektów realizowanych poza PARP, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że badanie ma 
uwzględniać przepływy między regionami). 

6) Przegląd innych danych, które powinny zostać wykorzystane w badaniu (np. dane GUS, ZUS, Ministerstwo 
Finansów). 

7) Dane Eurostat oraz innych instytucji zagranicznych – adekwatnie do założeń modelu makroekonomicznego. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

2022-2023 

Szacowany koszt badania 
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200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

 

13. Analizy relacji sieciowych w ekosystemie inteligentnej specjalizacji, kluczowych 

aktorów wpisujących się w krajowe i regionalne IS (badanie rezerwowe) 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) procesowe 

Moment przeprowadzenia (ex ante, mid–term, on–going, 

ex post) 

ex–post 

Cel badania 

Celem badania ewaluacyjnego jest identyfikacja sieci powiązań w ekosystemie inteligentnej specjalizacji, 

zbadanie relacji wewnętrznych (w ramach pojedynczych węzłów) i zewnętrznych (węzeł vs. węzeł oraz 

zewnętrzne relacje obiektów/aktorów tworzących poszczególne węzły)  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Identyfikacja węzłów (wraz z tworzącymi je obiektami/aktorami) ekosystemu inteligentnej specjalizacji da 
możliwość na zapoznanie się z szansami i ograniczeniami ekosystemu inteligentnej specjalizacji. Prawidłowo 
przeprowadzona identyfikacja oraz eksploracja wykrytych węzłów (ich obiektów/aktorów), zrozumienie 
wzajemnych relacji pozwoli na dokonanie: a) oceny funkcjonowania ekosystemu, b) wprowadzenie 
niezbędnych modyfikacji zwiększających skuteczność i efektywność ekosystemu inteligentnej specjalizacji.  

Kryteria ewaluacyjne 

Trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Badanie powinno skupiać się na dwóch, podstawowych obszarach problemowych. Pierwszym obszarem 
jest samo zjawisko istnienia sieci ekosystemu IS: 

1. Czy wokół IS powstała sieć instytucjonalna? 
2. Ile węzłów można wyróżnić w ramach tej sieci? 
3. Ile obiektów skupiają poszczególne węzły zidentyfikowanej sieci? 
4. Jakie funkcje pełnią poszczególne węzły? 
5. Jakie funkcje pełnią poszczególne obiekty tworzące pojedyncze węzły? 
6. Czy w ramach poszczególnych węzłów współpraca ma charakter stricte sieciowy, czy też ma 

charakter bardziej hierarchiczny? 
7. Jaką liczbę powiązań można wyróżnić w obrębie poszczególnych węzłów (powiązania 

wewnętrzne oraz zewnętrzne), jakie jest ukierunkowanie tych powiązań, ich siła , gęstość 
powiązań? 

 
Drugim obszarem problemowym jest funkcjonalność zidentyfikowanych węzłów. O ile w pierwszym obszarze 
badawczym skupiamy się głównie na kwestiach łatwo kwantyfikowalnych (liczba węzłów, obiektów, powiązań, 
gęstość, itp.), to drugi obszar badawczy ma nam pozwolić na zrozumienie mechanizmów determinujących 
określony typ funkcjonowania sieci i tworzących ją obiektów. 

1. W jakim stopniu powiązania w ramach sieci mają charakter formalny, a w jakim stopniu ma charakter 
nieformalny i od czego to zależy? Jeżeli istnieją nieformalne powiązania, to jaka była przyczyna ich 
powstania? Czy współpraca w ramach nieformalnych powiązań jest tak samo skuteczna, jak w 
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ramach powiązań formalnych? Kto inicjował współpracę nieformalną? Czy występują luki w sieci, 
jakich obszarów dotyczą? 

2. W jakim stopniu na funkcjonowanie sieci wpływają regulacje prawne (identyfikacja ewentualnych 
formalnych barier współpracy)? 

3. Jak wygląda potencjał wiedzy, środków finansowych, zasobów ludzkich poszczególnych węzłów sieci. 
Czy węzły w pełni wykorzystują potencjał obiektów je tworzących, a jeżeli nie to jaka jest przyczyna 
niepełnego wykorzystania potencjału? 

4. Czy istnieje, a jeśli tak jak wygląda mechanizm gromadzenia i rozpowszechniania 
informacji/wiedzy w sieci? 

5. Czy współpraca pomiędzy węzłami oraz poszczególnymi obiektami daje efekt synergii?  
6. Czy funkcjonowanie sieci (jej skuteczność, efektywność) jest optymalne pod względem osiągania 

założonych celów (osiągania celów IS), czy też należałoby w jakiś sposób funkcjonowanie sieci 
wzmocnić, a jeżeli tak, to w jaki sposób? 

 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Triangulacja metodologiczna, w tym: 

a) analiza danych zastanych  

b) badanie ilościowe na próbie jednostek tworzących ekosystem (sugerowane badanie wyczerpujące – dot. 

instytucji wchodzących w skład ekosystemu) 

c) badanie ilościowe – przedsiębiorstwa (klienci sieci IS) 

d) badanie jakościowe: 

– IDI z przedstawicielami jednostek/obiektów tworzących sieć (sugerowana alokacja 3 respondentów dla 

pojedynczej jednostki/obiektu wchodzącego w sieć ekosystemu IS, co pozwoli na dobre zapoznanie się nie 

tylko z morfologią sieci, ale również pozwoli na dobre zrozumienie kultur organizacji tworzących sieć oraz na 

dogłębne zrozumienie i analizę skuteczności i efektywności poszczególnych powiązań w ramach sieci) 

– IDI z przedstawicielami partnerów społecznych (np. stowarzyszenia branżowe przedsiębiorców, osoby 

uczestniczące w spotkaniach Grup Roboczych, np. naukowcy, itd.) 

– panel ekspertów lub warsztat z ekspertami (eksperci – osoby posiadające duże doświadczenie w analizach 

sieciowych, w tym zwłaszcza w analizach dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej). 

 

Zakres niezbędnych danych 

1) Dane zastane (raporty, dane statystyczne, wyniki innych analiz i ewaluacji, ew. zagraniczne badania 
poświęcone problematyce funkcjonowania sieci, w tym zwłaszcza sieci tworzonych przez różnego typu 
instytucje/organizacje). 

2) Dane pierwotne pozyskiwane w trakcie realizacji ewaluacji. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

2022-2023 r. 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
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14. Ewaluacja ex post projektu  

Ogólny opis badania 

Zakres badania (priorytet inwestycyjny/osie priorytetowe/działania) 

Projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, II oś priorytetowa Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Typ badania (wpływu, procesowe) wpływu 

Moment przeprowadzenia (ex ante, on-going, ex post) ex post 

Cel badania 

Celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności oraz efektywności w odniesieniu do realizacji celów 
projektu pozakonkursowego 2.4.2 PO IR. Głównym celem projektu było pełne uruchomienie i rozbudowa 
systemu, służącego monitorowaniu postępów w realizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, (stanowiącej 
integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw), a także weryfikacja i aktualizacja inteligentnych 
specjalizacji oraz ich ewaluacja.  

Ogólny zakres i uzasadnienie badania 

Istotą monitoringu KIS było gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji przydatnych                                     
w zarządzaniu KIS. Proces monitorowania polegał na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 
w ramach poszczególnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym oraz celów wytyczonych w KIS. 
Poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania projekt miał umożliwić także weryfikację i aktualizację listy 
obszarów B+R+I (krajowych  inteligentnych specjalizacji). Uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania 
badawcze pozwoli uzyskać rekomendacje dotyczące dalszego planowania/modyfikacji zaplanowanej 
interwencji publicznej w zakresie krajowych  inteligentnych specjalizacji . 

Kryteria ewaluacyjne 

Skuteczność, użyteczność, efektywność. 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

1. Czy mechanizm agregujący dane ilościowe i jakościowe, ukazujący wpływ wdrażanych specjalizacji 
wpłynął na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz rozwój gospodarczy kraju?  

2. W jakim stopniu cyklicznie przedstawiane raporty i dane nt. stanu realizacji celów, określonych w KIS 
oraz celów PO IR, w szczególności w II osi PO IR, odnosiły się do zwiększenia potencjału 
przedsiębiorstw oraz do prowadzenia działalności B+R+I? 

3. Czy stworzona została platforma komunikacji interesariuszy KIS, tj. przedsiębiorców, jednostek 
naukowych, administracji publicznej? 

4. Czy stworzony został mechanizm koordynacji (lub efektywnej kooperacji w zakresie) inteligentnych 
specjalizacji na poziomie kraj–regiony? 

5. W jakim stopniu zapewniona została ciągłość PPO na poziomie krajowym przy wzmocnionej 
współpracy regionów? 

6. Czy wypracowany został mechanizm sprawnego i efektywnego reagowania na zmiany zachodzące     
w gospodarce pod kątem innowacyjności i konkurencyjności? 

7. Czy poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania projekt umożliwił weryfikację i aktualizację listy 
obszarów B+R+I (krajowych  inteligentnych specjalizacji)? 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

1) Dane zastane z systemów informatycznych, wykorzystywanych do administrowania wnioskiem, umową i 

płatnościami w ramach przedmiotowego działania PO IR.  



40 

 

2) Badanie zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu podejścia opartego na teorii. Do oceny efektów wsparcia 

wykorzystana zostanie analiza kosztów i korzyści. Analizie poddane będą zarówno dane pierwotne, jak i dane 

wtórne, ilościowe i jakościowe. 

Zakres niezbędnych danych 

Dane administracyjne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących PO IR (dokumentacja programowa, 
dokumentacja z procesu oceny wniosku), wniosek o dofinansowanie projektu, dane kontaktowe do 
beneficjenta i ekspertów oceniających wniosek. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji badania 

Grudzień 2022 - wrzesień 2023 

Szacowany koszt badania 

200 tys. – 300 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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10. Dane kontaktowe Jednostki Ewaluacyjnej w ramach PARP 

Instytucja Osoba do kontaktu 

Instytucja Pośrednicząca PO IR,  Partner 

Projektu „Monitoring KIS” (poddziałanie 

2.4.2 PO IR) –  Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Jacek Pokorski  

Kierownik Sekcji Monitoringu i Ewaluacji Projektów 

Innowacyjnych 

Departament Analiz i Strategii 

e-mail: jacek_pokorski@parp.gov.pl 

tel.: 22 432 85 64 
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