Załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.

„Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez
osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.
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1. Wstęp i uzasadnienie badania
Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) jest podstawowym
dokumentem, w którym zoperacjonalizowano strategiczne cele rozwoju przyjęte w Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Przy konstruowaniu założeń RPO WK-P
wykonano odpowiednią diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i na jej podstawie założono cele,
jakie program powinien osiągnąć. Miarą celów, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów i
efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony
środowiska) został odpowiednio dostosowany do programu system wskaźników. Służy on do
szacowania postępu realizacji programu oraz ocenie efektywności jego wdrażania w ujęciu
rzeczowym i finansowym.
RPO WK-P w celu monitorowania postępów realizacji programu uwzględnia szereg wskaźników, które
dają się zmierzyć i wyrazić w sposób wymierny. Stanowią one elementy danego działania oraz efekty
jego

realizacji. Ponadto

wskaźniki

stanowią

fundamentalne

narzędzie

realizacji

działań

monitoringowych i ewaluacyjnych, ale przede wszystkim samego procesu kierunkowania interwencji
programu.
Do monitorowania programu przyjęto:
•

71 wskaźników programowych, w tym 40 wskaźników kluczowych pochodzących z systemu KSI,

•

253 wskaźniki monitorowania poszczególnych osi i działań programu, w tym 88 wskaźników
kluczowych pochodzących z systemu KSI,

•

290 wskaźników dodatkowych,

•

72 wskaźniki środowiskowe.

Pula środków z EFRR w wysokości 951 mln euro, przeznaczonych na realizację RPO WK-P została
rozdysponowana na osiem osi priorytetowych. Do 28.06.2010 r. zostało podpisanych łącznie 795 (w
tym 70 dla projektów kluczowych) umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów. W trybie
konkursowym ogłoszono 44 nabory wniosków w ramach 20 działań.
Obecnie

na

realizację

projektów

kluczowych

oraz

konkursowych

przeznaczono

dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 396,5 mln euro.
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Ze względu na długi termin realizacji badania wartości te mogą ulec zmianie, dlatego przy
realizacji

badania

Wykonawca

wykorzysta

najbardziej

aktualne

dane

przekazane

przez

Zamawiającego przed autentyczną analizą badawczą uwzględnioną w harmonogramie badania. Na
dzień ogłoszenia badania przyjmuje się, iż będą to dane wg stanu na dzień 30września 2010.
Realizacja badania wynika z założeń Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2010 dla RPO WK-P,
przyjętego Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 237/2009 z dnia 23.12.2009 r.
Wyniki badania posłużą IZ do uzupełnienia oraz wprowadzenia ewentualnych zmian systemu
wskaźników dla RPO WK-P oraz będą podstawą do renegocjacji programu z Komisją Europejską w
zakresie wskaźników. Pośrednio wyniki te będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
odnośnie zmian w podziale środków finansowych na poszczególne obszary wsparcia przyjęte w
programie.

2. Cel badania
Badanie będzie polegało głównie na porównaniu założonych celów i wskaźników realizacji RPO WK-P
z wartościami faktycznie osiągniętymi (zbadanie osiągniętego efektu).
Przeprowadzone szacunki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy osiągnięcie celów i wskaźników
realizacji RPO WK-P jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i
harmonijną realizację. Ponadto badanie wykaże racjonalność podziału środków na poszczególne
działania programu.

3. Cele szczegółowe
Cel główny badania zrealizowany zostanie poprzez:
1. Ocenę przyjętych wartości docelowych, osiąganych wartości wskaźników RPO WK-P, a także
analizy poziomu szacowania wskaźników.
2. Ocenę racjonalności wydatkowania środków poprzez pryzmat osiąganych wartości
wskaźników poszczególnych działań.
3. Ocenę stopnia zrealizowanych celów RPO WK-P.
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4. Ocena systemu monitorowania i gromadzenia informacji o wskaźnikach oraz mechanizmu
agregacji danych pomiędzy poszczególnymi poziomami monitorowania.

4. Obszar badawczy
W ramach badania wyznaczone zostały następujące obszary badawcze:
1.

Ocena przyjętych wartości docelowych, osiąganych wartości wskaźników RPO WK-P, a także
analizy poziomu szacowania wskaźników (niedoszacowania/przeszacowania/nie oszacowania
wartości wskaźników). Wykonawca zidentyfikuje, czy wskaźniki docelowe zostały trafnie
oszacowane, a także poda w tym zakresie możliwości realizacji danego wskaźnika na
podstawie dostępnych danych ilościowych, tzn. oszacuje wartość wskaźnika na realnym do
osiągnięcia poziomie. W przypadku wskaźników programowych i wskaźników monitorowania
poszczególnych osi i działań programu, których wartości nie zostały do tej pory oszacowane,
Wykonawca będzie zobowiązany na podstawie dostępnych danych na temat wskaźnika,
oszacować i podać jego wartość. Wg stanu na dzień 28.06.2010 r. liczba nieoszacowanych
wskaźników monitorowania poszczególnych osi i działań programu wynosi: 87, w tym
9 nieoszacowanych wskaźników programowych.
Ponadto Wykonawca zidentyfikuje czynniki które mogą zagrażać osiągnięciu wartości
docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P i które mogą zakłócać ten proces oraz
zaproponuje działania, jakie należy podjąć, aby zwiększyć możliwości osiągnięcia wartości
docelowych lub przedstawi ewentualne propozycje modyfikacji wartości docelowych
wskaźników. Uzyskane dane Wykonawca przedstawi w formie tabeli zbudowanej na
podstawie przekazanej przez Zamawiającego bazy wskaźników zawierającej informacje o
wskaźnikach RPO WK-P, dołączając do niej dodatkowe dane:
a. na temat wartości docelowych wskaźników w roku 2010 i 2013:
•

obecną wartość wskaźnika oszacowaną w RPO WK-P,

•

ocenę tej wartości ( tzn. możliwości osiągnięcia wartości wraz z identyfikacją
czynników mogących zagrażać osiągnięciu wartości oraz wskazaniem działań jakie
należy podjąć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia wartości
docelowych),

•

proponowaną wartość oraz opis metody jej obliczenia.
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2.

Ocena racjonalności wydatkowania środków poprzez pryzmat wskaźników poszczególnych
działań.

Na podstawie projektów składanych w ramach RPO WK-P, wywiadów z beneficjentami oraz
potencjalnymi beneficjentami oraz oszacowanych już w katalogu wskaźników wartości
Wykonawca przeanalizuje wartości wskaźników osiąganych w ramach poszczególnych osi
priorytetowych i działań. W tym celu Wykonawca przeanalizuje harmonogram konkursów
realizowanych w ramach RPO WK-P, strukturę naboru projektów składanych w ramach RPO WKP, poziom środków przeznaczonych na poszczególne konkursy oraz poziom wykorzystanych
środków. Ponadto zbada poziom zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów kolejnymi
konkursami przewidzianymi w latach 2010-2012. Wykonawca przeanalizuje także wybrane
projekty, by sprawdzić kierunek realizacji poszczególnych wskaźników, oceni sposób ich doboru
do założeń projektu i przeanalizuje poziom realizacji. Pozwoli to ocenić czy zaplanowane do
wydatkowania środki finansowe w danym obszarze zostały trafnie wydane i czy przyniosły
wymierne efekty oraz czy przewidziana na pozostałe konkursy alokacja finansowa jest adekwatna
do rzeczywistych potrzeb.

3.

Ocena stopnia zrealizowanych celów RPO WK-P.

Wykonawca określi wpływ poszczególnych wskaźników przyjętych w RPO WK-P oraz
szczegółowych opisach osi priorytetowych na realizację celów Programu. Przeanalizuje
najczęściej wybierane wskaźniki realizacji projektów i wskaże wskaźniki, które najtrafniej
określają cele programu. Ponadto wskaże czy osiągnięcie celów i wskaźników realizacji RPO WK-P
jest zagrożone oraz w jaki sposób można zapewnić ich systematyczną i harmonijną realizację.
Informacje na ten temat Wykonawca dołączy do tabeli zbudowanej na podstawie przekazanej
przez Zamawiającego bazy wskaźników zawierającej informacje o wskaźnikach RPO WK-P.

4. Ocena systemu monitorowania i gromadzenia informacji o wskaźnikach oraz mechanizmu
agregacji danych pomiędzy poszczególnymi poziomami monitorowania.
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Wykonawca przeanalizuje proces agregacji oraz przesyłania danych do Krajowego Systemu
Informatycznego (SIMIK 07-13), oceni powiązania pomiędzy wskaźnikami z systemu wskaźników
RPO WK-P, a wskaźnikami ujętymi w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13), a także
wskaże możliwe do zastosowania narzędzia usprawniające pozyskiwanie danych na temat
wskaźników na wszystkich poziomach monitorowania.

Wykonawca w oparciu o swoje doświadczenie, mając na uwadze cel badania, może zaproponować
dodatkowe zagadnienia, pytania badawcze, analizy i zestawienia istotne w kontekście postawionego
celu, które powinny być przedmiotem badania.

5. Zakres ewaluacji
Zakres terytorialny
Badanie powinno objąć swym zakresem projekty realizowane na terenie całego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakres czasowy
Badanie powinno objąć swym zakresem okres programowania 2007-2013 (do końca 2010 r.),
uwzględniając przyjętą dla programów operacyjnych zasadę n+3 i n+2.
Zakres podmiotowy
Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób:
-

Pracownicy IZ RPO WK-P zajmujący się monitorowaniem, analizą i sprawozdawczością
wskaźników programowych;

-

Pracownicy IZ RPO WK-P zajmujący się wdrażaniem RPO WK-P;

-

Beneficjenci1, którzy realizują projekty dofinansowane ze środków RPO WK-P;

-

Potencjalni beneficjenci2 programu (w tym: organizacje biznesowe i środowiska
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, oraz jednostki wspierające rozwój gospodarczy i
społeczny, JST, instytucje kultury, nauki, zdrowia, inne);

1

Beneficjent RPO WK-P - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z RPO WK-P.
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oraz dokumentów:
-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

-

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO);

-

Załącznik III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

- Zestawienie

wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
-

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WK-P – wskaźniki dodatkowe;

-

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WK-P – Wskaźniki obowiązkowe monitorowania RPO wynikające z Prognozy oddziaływania
na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego;

-

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i
przekazywania danych w formie elektronicznej;

-

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości;

Powyższe

dokumenty

dostępne

są

m.in.

na

stronie

internetowej

www.mojregion.eu,

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

a także:

-

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P złożone do IZ w terminie od
30.05.2008r. do 30.09.2010r.,

-

Wnioski beneficjentów o płatność końcową.

2

Potencjalny beneficjent RPO WK-P - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych współfinansowanego z RPO
WK-P - na lata 2007-2013.
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Od Wykonawcy badania oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalne jest uszczegółowienie zagadnień
badawczych zaproponowanych przez Zamawiającego.

6. Metodologia i sposób organizacji badania
Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod badawczych.
Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować:
1. Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research), wymienionych w pkt.5.
2. Wywiady z pracownikami IZ RPO WK-P zajmującymi się monitorowaniem, analizą
i sprawozdawczością wskaźników programowych oraz wdrażaniem RPO WK-P oraz wywiady z
potencjalnymi beneficjentami działań, będący realizatorami założonych wskaźników.
3. Case study wybranych wniosków beneficjentów o płatność końcową.

Podana propozycja metod i technik badawczych stanowi minimum metodologiczne i może
podlegać modyfikacjom. Wykonawca powinien zaproponować odpowiedni zestaw metod i technik
zarówno jakościowych jak i ilościowych. Oczekuje się także, że Wykonawca w ofercie przedstawi
propozycje sposobu doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury. Metodologia
doboru i wielkość próby będzie jednym z istotnych czynników weryfikacji ofert. Przy konstruowaniu
metodologii badawczej należy pamiętać, że badanie wskaźników programowych wymaga
zastosowania również niestandardowych metod badań ewaluacyjnych. Wykonawca nie powinien się
skupiać na proponowaniu kilkunastu metod badawczych, gdyż nadmiernie rozbudowana
metodologia może utrudniać pozyskanie rzetelnych danych i doprowadzić do zjawiska szumu
informacyjnego. Do badania powinny zostać również wykorzystane metody opierające się na
analizach finansowo-ekonomicznych. Wykonawca powinien zaproponować metody, za pomocą
których

przeanalizuje

założone

wartości

wskaźników

docelowych

oraz

przedstawić

strukturę/podejście/metodę analizy.
Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt
wszystkich proponowanych narzędzi badawczych, tabel i schematów badawczych. Projekt każdego
narzędzia badawczego będzie mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego
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zastosowaniem. Ostateczna wersja narzędzia wymagała będzie akceptacji Zamawiającego. Należy
pamiętać, że przy konstruowaniu narzędzi badawczych Wykonawca powinien pamiętać, iż w
odniesieniu do każdego programu niezwykle istotne jest zapewnienie komplementarności,
kompletności oraz spójności wewnętrznej i zewnętrznej przyjętego systemu wskaźników.
Zapewnieniu stosowania tych kryteriów ma służyć stworzony na poziomie MRR Krajowy System
Informatyczny KSI (SIMIK 07-13). Jednak system ten zawiera ograniczoną listę wskaźników
kluczowych, pozwalających m.in. na monitorowanie najważniejszych efektów wdrażania funduszy UE.
W ramach RPO WK-P skonstruowano system monitorowania składający się łącznie z 686
wskaźników. Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, ma do dyspozycji wszystkie zaproponowane przez IZ RPO
WK-P wskaźniki, które wybiera z rozwijanej listy wskaźników w generatorze wniosków.
Wnioskodawca wybiera jedynie te wskaźniki, które w najwłaściwszy sposób będą odzwierciedlać
specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele. Wnioskodawca ma obowiązek również obowiązek wybrać
minimum jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu. Nie wybranie w ramach realizowanej
operacji wskaźnika z listy wskaźników kluczowych (gdyż jest to możliwe na poziomie programów
regionalnych) ze względu na specyficzny charakter danego projektu, spowodowało, iż dane na temat
wskaźników realizacji RPO WK-P, na poziomie poszczególnych priorytetów i działań są ograniczone.
Dlatego Wykonawca projektując koncepcję badawczą powinien założyć, iż dane na temat
wskaźników nie będą w pełni pochodziły z systemu KSI, a będą pozyskiwane z poszczególnych
wniosków, dlatego w harmonogramie badania należy zaplanować taki czas na realizację tego
działania, który umożliwi sprawne przygotowanie bazy danych będących podstawą analizy. Dane na
temat wskaźników będą pozyskiwane przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym.
W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, a w szczególności z
Biurem Ewaluacji RPO Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
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7. Główne kryteria ewaluacyjne
Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania
badania będą:
•

Trafność/adekwatność, które pozwoli ocenić dobór katalogu wskaźników do realizacji celów
programu, a także dobór projektów do realizacji poszczególnych celów zapisanych w osiach
priorytetowych i działaniach programu.

•

Skuteczność, w ramach którego zostanie oceniona realizacja celów RPO WK-P poprzez
osiągniecie zakładanych wartości

wskaźników. Powyższe kryterium pozwoli uzyskać

odpowiedź na pytanie: czy działania podejmowane w ramach programu są na tyle skuteczne,
że realizują założone cele.

8. Zakres głównych zadań wykonawcy badania
Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz współpracy
z Zamawiającym, w tym:
•

opracowanie propozycji pytań, celów i zakresu badania,

•

opracowanie metodologii, planu badania i monitoringu oraz jego realizacji,

•

dobór odpowiednich narzędzi badawczych,

•

realizowanie celów badania,

•

zebranie danych koniecznych do analizy,

•

przekazywanie Zamawiającemu udokumentowanych danych pierwotnych (np.: transkrypcji
wywiadów, utworzonych w ramach badania baz danych) otrzymywanych w procesie
badawczym,

•

prowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,

•

informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania ,

•

opracowywanie propozycji zmian,

•

utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami projektu,
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•

sporządzenie raportów ewaluacyjnych,

•

prezentacji wyników badania.

9. Realizacja badania
1. Wykonawca powinien zaproponować spójną i czytelną koncepcję badawczą, która powinna
opierać się na zaproponowanym przez Zamawiającego układzie:
•

Założenia badawcze zawierające elementy diagnozy sytuacji wyjściowej, uzasadnienie
realizacji badania oraz logikę badania;

•

Metodologia badawcza zawierająca krótki opis zastosowanych metod, technik i
narzędzi badawczych z uzasadnieniem przyjęcia ich do badania, dobór próby
badawczej wraz z uzasadnieniem. Proponuje się również, by opisana metodologia
badawcza przedstawiona była jako syntetyczne zestawienie metod i technik
badawczych oraz użytych w badaniu narzędzi i prób badawczych.

•

Opis analizy badawczej i sposób prezentacji danych;

•

Opis wystąpienia możliwych barier i trudności w realizacji badania;

•

Opis instrumentów zapewniających o rzetelności prowadzonych badań;

•

Sposób organizacji badania wraz z harmonogramem prac nad badaniem, co będzie
istotnym czynnikiem weryfikacji ofert. Projektując harmonogram prac Wykonawca
powinien zarezerwować dla Zamawiającego czas na konsultacje poszczególnych
etapów badania.

2. Projekt raportu wstępnego (metodologicznego) w formie elektronicznej, zawierającego
wszystkie

narzędzia

badawcze

zostanie

przekazany

Zamawiającemu

w

terminie

nieprzekraczającym 14 dni od dnia zawarcia umowy. Projekt raportu metodologicznego
zostanie skonsultowany, a następnie Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję. Do
raportu zostanie również załączona propozycja schematu tabeli zbudowanej na podstawie
przekazanej przez Zamawiającego bazy wskaźników zawierającej informacje o wskaźnikach
RPO WK-P, o której mowa w pkt. 4 SOPZ.
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3. Zamawiający zorganizuje również w swojej siedzibie spotkanie osób zainteresowanych
badaniem z Wykonawcą w celu uzgodnienia ostatecznej wersji raportu końcowego.
4. Zamawiający zastrzega termin na wykonanie badania i przekazanie raportu końcowego do
dnia 31 stycznia 2011 roku.
5. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie
wniosków i rekomendacji dotyczących monitorowania systemu wskaźników, działań jakie
należy podjąć, aby zwiększyć możliwości osiągnięcia wartości docelowych lub modyfikacji
wartości docelowych wskaźników. Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie
tabelarycznej określającej konkretne działania do podjęcia, horyzont czasowy, adresata oraz
dodatkową nieuzupełnioną kolumnę na uwagi Zamawiającego.

Lp.

Problem

Rekomendacja

Ważność
rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Przewidywany
termin
realizacji

Uwagi
zamawiającego

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym:
–

zaprojektowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem czasu dla Zamawiającego na
konsultacje poszczególnych etapów badania,

–

konsultowanie metodologii i narzędzi badawczych,

–

pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb,
kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów
roboczych),

–

informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji badania,

–

przedstawienie wyników badania w formie prezentacji multimedialnej na maksymalnie
dwóch spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego.

Realizacja badania będzie monitorowana przez Jednostkę Ewaluacyjną w Departamencie Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
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10. Wymagania dotyczące raportów
Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym dwóch
raportów:
1) raportu wstępnego (metodologicznego) zawierającego koncepcję realizacji badania, opis
metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe, które zostaną
poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych oraz szczegółowy harmonogram badania;
2) raportu końcowego badania, który musi zawierać:
a) streszczenie raportu w języku polskim i angielskim,(zawierające najważniejsze wyniki
badania oraz wnioski i rekomendacje),
b) spis treści,
c) wprowadzenie,
d) opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu,
e) opis wyników badania, ich analizy i interpretacje (opis powinien być przedstawiony w
strukturze odzwierciedlającej odpowiedzi na poszczególne zagadnienia badawcze (cele
szczegółowe),
f) zestawienie wniosków i rekomendacji (z położeniem nacisku na zjawiska wymagające
poprawy oraz wskazanie dobrych przykładów i usprawnień) w tabeli uzgodnionej wcześniej z
Zamawiającym,
g) aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu
3) ostatecznej wersji raportu końcowego, który zostanie przygotowany w pięciu egzemplarzach wraz
z płytami CD. Ponadto Zamawiający otrzyma od Wykonawcy prezentację raportu końcowego
w programie PowerPoint.
4) Raport końcowy powinien być przygotowany w szacie graficznej RPO WK-P – uzgodnionej z
Zamawiającym.
Na wszystkich dokumentach związanych z przeprowadzanym badaniem należy zamieścić logo
RPO WK-P, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Unii Europejskiej oraz informację: „Badanie
ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
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11. Finansowanie projektu
Badanie zostanie sfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 8. - Pomoc Techniczna w ramach RPO
WK-P na lata 2007-2013.
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