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I. Uzasadnienie badania 
 

W ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 bardzo duży nacisk położony został na wzmocnienie 

wymiaru terytorialnego wsparcia. Podejście terytorialne zakłada zmianę sposobu postrzegania 

danego obszaru, które zamiast koncentrowania się jedynie na jego granicach administracyjnych, 

powinno kłaść większy nacisk na definiowanie ich na podstawie potencjałów i barier rozwojowych 

wybranego terytorium.1. Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego powinno 

zatem uwzględniać relacje funkcjonalno-przestrzenne danego obszaru, powiązane z procesami 

gospodarczymi i społecznymi. Takie określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych powinno 

wpływać na optymalne wykorzystanie endogenicznych czynników rozwoju oraz stworzenie nowych 

form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego2. 
 

Zintegrowane podejście terytorialne stanowi również jedną z podstawowych zasad strategicznych 

dokumentów regionalnych (Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 -

 Plan modernizacji 2020+ oraz Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 

Strategia Przyspieszenia 2030+), Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz krajowych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 (KPZK)3, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), a także Umowy Partnerstwa, 

która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze środków z funduszy strukturalnych w 

Polsce. 
 

Schemat: Poziomy polityki terytorialnej w RPO WK-P 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 

 
1 „Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020”, Załącznik do 
Uchwały nr 11/346/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. 
2 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rozwoj-regionalny/polityka-terytorialna  
3 Dokument uchylony z dniem 13 listopada 2020 r. 

 Poziom wojewódzki (ZIT) 
Bydgoszcz     Toruń 

Poziom regionalny i subregionalny  (OSI) 
 

Włocławek   Grudziądz   Inowrocław 

Poziom ponadlokalny (powiatowy) ORSG 
stolice powiatów ziemskich 

Poziom lokalny  
RLKS/LGD 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rozwoj-regionalny/polityka-terytorialna
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Polityka Terytorialna (PT) w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie 2014-2020 

prowadzona jest na 4 poziomach: 

Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi 

funkcjonalnie. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie stworzone przez Komisję 

Europejską (KE) w celu skuteczniejszego i efektywniejszego realizowania programów operacyjnych w 

okresie 2014-2020, zwłaszcza w kontekście osiągania celów strategii Europa 2020. Unikalną cechą ZIT 

jest to, że dedykowane działania skierowane są do zdefiniowanego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego niekoniecznie stanowiącego odrębny byt administracyjny w terytorialnym podziale4.  

Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z 

obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (Obszary Strategicznej Interwencji (OSI)  miast 

regionalnych/subregionalnych). Z założenia w ramach OSI kluczowe jest podejmowanie 

zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, 

klimatycznych, demograficznych i społecznych zdiagnozowanych na obszarze miast i ich obszarów 

funkcjonalnych. 

Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatów ziemskich (Obszary Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego)5. ORSG jest realizowany na obszarze powiatów: włocławskiego, 

grudziądzkiego, inowrocławskiego, aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-

dobrzyńskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, 

sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego i żnińskiego. 

Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)6. 

Na tym poziomie założono realizację działań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego służącego 

aktywizacji lokalnej społeczności oraz rozwiązywaniu ich problemów. Działania te podejmowane są 

przez 28 26 Lokalnych Grup Działania (LGD, których zadania są współfinansowane z EFRR i EFS), w 

tym 7 działających na obszarach miejskich realizujących tylko EFS7. Pozostałe dwa LGD-y korzystają 

tylko ze środków EFRROW i EFRIM.8 

W perspektywie 2021-2027 planuje się natomiast podział 5-stopniowy w ramach PT. Pierwszy poziom 

to Stołeczny Obszar Rozwojowy – służący rozwojowi funkcji o znaczeniu regionalnym i 

ponadregionalnym. Drugi poziom będzie związany z budowaniem relacji wewnętrznych i 

podnoszeniem potencjału rozwojowego miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 

(Bydgoszcz i Toruń). Trzeci poziom dotyczyć będzie budowania relacji wewnętrznych i podnoszenia 

potencjału rozwojowego miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych (Grudziądz, 

Inowrocław i Włocławek). Czwarty odnosić się będzie do miast powiatowych oraz obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie, a piąty będzie związany z inicjatywami oddolnymi realizowanymi 

w oparciu o liderów lokalnych (obszar objęty Lokalnymi Strategiami Rozwoju), który odpowiada 

zasięgowi działania poszczególnych lokalnych grup działania (LGD). 

 

 
4 http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/zintegrowane-inwestycje-terytorialne 
5 http://kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg 
6 http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html 
7 LGD miejskie realizujące tylko EFS: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy; Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław; Lokalna 

Grupa Działania Miasto Włocławek; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno;  Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa działania „Dla Miasta Torunia”; Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki". 
8 Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" korzysta ze środków EFRROW. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

"Nasza Krajna i Pałuki" korzysta ze środków EFRIM.  

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/zintegrowane-inwestycje-terytorialne
http://kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html
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 Mapa 1: Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego (ZIT, OSI, ORSG) w latach 2014-

2020 

 
 

Mapa 2: LGD  w województwie kujawsko-pomorskim korzystające ze wsparcia w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

 
 

Źródło: opracowanie własne BAFE, Departament Funduszy Europejskich 
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W ramach RPO WK-P 2014-2020 działania obejmujące swoim zakresem politykę terytorialną zostały 

przewidziane w ośmiu osiach priorytetowych. W dokumentach strategicznych założono, że 

zaplanowane interwencje odpowiadać będą na problemy zdiagnozowane na poziomie 

poszczególnych jednostek terytorialnych objętych polityką terytorialną (dalej PT). W przypadku 

większości strategii rozwoju ZIT, OSI i ORSG występowały podobne problemy, które dotyczyły sfer 

infrastrukturalnych tj. niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej, niewielkie 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, niska dostępność mieszkańców do sieci wodno-

kanalizacyjnej, niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów 

przyrodniczych; zły stan techniczny części zabytków i obiektów kultury. Ponadto jednostki 

terytorialne z obszarów objętych ZIT, OSI, ORSG czy RLKS borykały się także z niewystarczającą 

dostępnością miejsc przedszkolnych, czy przestarzałym wyposażeniem pracowni w placówkach 

kształcenia zawodowego. Odpowiedzią na powyższe, jak i inne problemy jest wsparcie oferowane w 

ramach osi 3, 4, 6 i 7, dedykowane beneficjentom z obszarów objętych ZIT, OSI, ORSG czy RLKS. 

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku problemów społecznych, które równie często były 

akcentowane przez jednostki terytorialne z obszarów objętych polityką terytorialną województwa. 

Najczęściej wskazywane były problemy z niskim dostępem do edukacji przedszkolnej, 

niedopasowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, czy niedostatecznie dostosowanym do 

potrzeb systemem opieki społecznej i zdrowotnej. Na wspomniane problemy odpowiadają 

interwencje zaplanowane w ramach Osi 8, 9, 10 i 11, dedykowane polityce terytorialnej. 

Jak można zauważyć problemy z jakimi stykały się jednostki terytorialne dotyczą wielu dziedzin, które 

w dużej części powtarzają się w różnych gminach, powiatach, a wsparcie z Programu ma choć w 

części pomóc w ich niwelowaniu. Poniższa tabela prezentuje jak duży zakres wsparcia realizowanego 

w ramach RPO WK-P 2014-2020 dotyczy działań nakierowanych na politykę terytorialną i uwzględnia 

obecny stan zaawansowania w poszczególnych działaniach/poddziałaniach. 

 

Tabela: Działania/poddziałania/nabory objęte badaniem9 

Oś PI Działanie/Poddziałanie 

Liczba 

naborów 

uwzględniona 

w badaniu 

Liczba 

podpisanych 

umów 

objętych 

badaniem 

Wkład UE w 

umowach (PLN) 

Alokacja ogółem w 

działaniach / 

poddziałaniach 

(PLN)* 

3 4c 
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 
8 159 146 010 254 284 850 002 

3 4e 
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 

promowanie strategii niskoemisyjnych 
9 60 160 330 414 327 342 568 

3 4c 
3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT 
10 97 154 786 849 158 034 794 

3 4e 

3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 

promowanie strategii niskoemisyjnych w 

ramach ZIT 

25 48 245 211 082 267 541 185 

4 6b 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 6 60 119 967 588 136 218 912 

4 6c 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 3 13 23 722 471 117 979 115 

4 6d 4.5 Ochrona przyrody 1 1 2 518 631 45 285 837 

 

 
9 W przypadku działań/poddziałań, w których dopuszczono realizację konkursów dedykowanych dla polityki 

terytorialnej wyszczególniono tylko te umowy, które spełniały przedmiotowy wymóg. W naborach 

finansowanych ze środków EFS występują dodatkowo przypadki, w których tylko pojedyncze projekty 

realizowane były w schemacie dedykowanym polityce terytorialnej. Uaktualnione szczegółowe zestawienie 

objętych badaniem projektów zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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Oś PI Działanie/Poddziałanie 

Liczba 

naborów 

uwzględniona 

w badaniu 

Liczba 

podpisanych 

umów 

objętych 

badaniem 

Wkład UE w 

umowach (PLN) 

Alokacja ogółem w 

działaniach / 

poddziałaniach 

(PLN)* 

4 6b 
4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-

ściekowej w ramach ZIT 
4 14 35 309 940 39 448 080 

4 6c 
4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w 

ramach ZIT 
6 30 26 368 994 26 345 118 

4 6d 
4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów 

przyrodniczych w ramach ZIT 
3 13 8 964 351 9 392 400 

6 9b 
6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych 
2 48 99 463 911 114 769 441 

6 10a 
6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną 
4 41 39 328 463 67 427 781 

6 10a 
6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego 
4 21 24 768 013 138 997 090 

6 9b 
6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT 
2 53 102 188 378 113 943 248 

6 10a 
6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną w ramach ZIT 
4 14 17 086 994 20 539 380 

6 10a 
6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w ramach ZIT 
6 11 28 630 361 31 118 820 

7 9d 
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność 
79 175 130 886 454 147 370 391 

8 8iv 
8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób 

pełniących funkcje opiekuńcze 
1 2 1 681 307 92 602 363 

8 8iv 
8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 
2 6 6 985 131 77 465 397 

8 8iv 
8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w ramach ZIT 
3 9 5 919 843 6 574 680 

9 9i 
9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w 

ramach ZIT 
6 15 10 281 948 13 021 299 

9 9iv 
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach 

ZIT 
5 31 18 857 197 20 895 136 

9 9i 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 8 65 32 168 529 85 583 070 

9 9iv 9.3.2 Rozwój usług społecznych 3 30 12 635 621 387 212 219 

10 10i 
10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach 

ZIT 
5 19 10 039 098 10 439 667 

10 10i 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 9 32 27 835 538 30 360 477 

10 10iv 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 5 11 24 505 104 26 064 408 

10 10i 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 7 68 23 634 037 39 024 023 

10 10i 10.2.2 Kształcenie ogólne 8 112 62 201 406 116 189 854 

10 10iv 10.2.3 Kształcenie zawodowe 5 32 38 936 232 135 891 577 

11 9vi 
11.1 Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR 
23 96 116 758 592 134 528 158 

Razem: 266 1386 1 757 982 729 3 222 456 488 

Alokacja RPO WK-P 2014-2020 w zł 8 458 190 911 

Udział alokacji przeznaczonej na działania realizowane w polityce terytorialnej w ogólnej alokacji Programu 38%  

*średni kurs euro z 29.11.2021 roku: 1 euro = 4,6962 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia konkursów realizowanych w ramach PT 

przygotowanego przez Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji, danych wygenerowanych 30.12.2021 r. z 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 oraz załącznika nr 7 do SzOOP z dn. 8.12.2021 r.  
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Jak można zauważyć projekty realizowane w ramach polityki terytorialnej stanowią znaczną część 

ogółu wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Według stanu na koniec 

2021 roku spośród 3234 projektów, 1386 stanowiły interwencje realizowane w ramach schematów 

dedykowanych polityce terytorialnej. Duża część tych działań została zrealizowana w ramach Osi 

priorytetowej 3. Poza termomodernizacją w PT popularnością cieszą się projekty dotyczące 

rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, transportu niskoemisyjnego czy wymiany oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne. Projekty finansowane w ramach osi 10 dominują jeśli chodzi o wsparcie 

dedykowane polityce terytorialnej w części EFS i dotyczą wsparcia edukacji przedszkolnej czy 

kształcenia ogólnego i zawodowego. Należy także zwrócić uwagę na projekty realizowane w ramach 

specyficznego instrumentu, jakim jest RLKS, który realizowany jest przy wykorzystaniu wsparcia 

oferowanego w Osi 7 i 11, w ramach których zakontraktowano niemal 250 mln zł na inicjatywy 

oddolne realizowane w lokalnych społecznościach. 

Biorąc pod uwagę znaczący udział projektów realizowanych w polityce terytorialnej w RPO WK-P 

2014-2020 dokonanie oceny efektów tych działań jest kluczowe dla określenia ich wpływu na 

sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Wyniki przedmiotowego badania oprócz wymiaru 

sprawozdawczego będą pomocne również w planowaniu interwencji, które będą realizowane w 

ramach polityki terytorialnej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

 

II. Cel badania 

 

Celem badania jest kompleksowa ocena realizacji założeń oraz osiągniętych efektów w ramach 

prowadzonej polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

instrumentu ZIT, w województwie kujawsko-pomorskim. 

III. Główne kryteria ewaluacyjne 

 

Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania 

badania będą: 

 

 Skuteczność pozwalająca ocenić w jakim stopniu działania podjęte w ramach RPO WK-P 

2014-2020 w obszarze polityki terytorialnej wpłynęły na osiągnięcie zakładanych celów; 

 Użyteczność pozwalająca ocenić rzeczywiste efekty realizacji Programu w obszarze polityki 

terytorialnej, także te nieprzewidziane oraz ich wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą 

regionu. 

 

IV. Obszary oraz pytania badawcze 

 

W ramach zaplanowanego badania ewaluacyjnego można wyróżnić następujące obszary badawcze: 

1. Ogólna ocena założeń polityki terytorialnej realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim 

w latach 2014-2020.  

2. Ocena skuteczności i efektywności interwencji realizowanych w ramach polityki terytorialnej 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Identyfikacja dobrych praktyk  w kontekście udoskonalenia systemu polityki terytorialnej w 

ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. 
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Do poszczególnych obszarów badawczych zostały przyporządkowane pytania zawarte w poniższej 

tabeli. 

 

Tab. 1 Pytania  badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych 

 

Obszar badawczy Pytania  badawcze 

1. Ogólna ocena założeń 

polityki terytorialnej 

realizowanej w 

województwie kujawsko-

pomorskim w latach 2014-

2020.  

 

1. W jaki sposób działania realizowane w ramach polityki 

terytorialnej ze środków RPO WK-P 2014-2020 wynikają 

z potrzeb zdefiniowanych w dokumentach 

strategicznych?   

2. Jak wygląda powiązanie celów dotyczących polityki 
terytorialnej pomiędzy Strategią rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 
modernizacji 2020+, a Strategią rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 
Przyspieszenia 2030+?  

3. Jakie uwarunkowania zostały uwzględnione, a jakich nie 

uwzględniono na etapie tworzenia poziomów polityki 

terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na 

lata 2014-2020 (ocena dla ZIT, OSI, ORSG i RLKS)? 

4. Czy założenia polityki terytorialnej w latach 2014-2020 

okazały się trafne i zgodne z rzeczywistymi wyzwaniami 

gospodarczymi i społecznymi? Czy działania/ 

interwencje dedykowane polityce terytorialnej 

odpowiadają na problemy zdiagnozowane na poziomie 

poszczególnych projektów objętych wsparciem?  

5. Jak wygląda reprezentatywność poszczególnych 

sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w 

LGD? Czy przedsiębiorcy mają rzeczywisty wpływ na 

oddolny rozwój lokalny? 

2. Ocena skuteczności i 

efektywności interwencji 

realizowanych w ramach 

polityki terytorialnej 

województwa kujawsko-

pomorskiego 

1. Jakie typy działań podejmowanych w projektach 

realizowanych w ramach polityki terytorialnej dominują 

w ramach RPO WK-P 2014-2020?  

2. Jak kształtuje się rozkład udzielonego wsparcia w 

obszarze PT w wymiarze przestrzennym (w podziale na 

gminy i typy obszaru realizacji )?10 

3. Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. 

osiągnęły najlepsze efekty (analiza postępu rzeczowego 

wskaźników)?  

4. Czy można zidentyfikować typy projektów, które są 

najmniej skuteczne, tzn. w których występowały 

 

 
10 W ramach tego pytania badawczego zamawiający oczekuje prezentacji wyników przy użyciu map w podziale 

na gminy i typy obszaru realizacji (duże obszary miejskie, małe obszary miejskie, obszary wiejskie) . 
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Obszar badawczy Pytania  badawcze 

problemy z osiągnięciem wskaźników ? Z czego 

wynikały te problemy? 

5. Czy można zauważyć różnice w skuteczności projektów 

realizowanych w ramach ZIT, OSI, ORSG i RLKS? Jeśli 

tak, na czym polegają?  

6. Jakie czynniki miały wpływ na osiągnięty poziom 

skuteczności projektów realizowanych w ramach 

polityki terytorialnej? Czy system wdrażania PT w 

regionie miał wpływ na opóźnienia w realizacji 

projektów? 

7. Jaki jest wpływ działań/interwencji 

realizowanych/zrealizowanych w ramach polityki 

terytorialnej na sytuację społeczno-gospodarczą 

regionu, w tym na obszarach wiejskich?   

8. Jakie najczęstsze bariery i trudności w realizacji 

projektów w ramach polityki terytorialnej wystąpiły w 

ramach RPO WK-P 2014-2020? Czy udało się 

wprowadzić środki zaradcze likwidujące te 

bariery/problemy?  

9. Czy efekty osiągnięte w ramach polityki terytorialnej 

udałoby się osiągnąć bez wsparcia udzielonego w 

ramach RPO WK-P 2014-2020? 

3. Identyfikacja dobrych 

praktyk  w kontekście 

udoskonalenia systemu 

polityki terytorialnej w 

ramach nowej 

perspektywy finansowej 

2021-2027 

1. Jakie dobre praktyki z perspektywy 2014-2020 można 
wskazać i wykorzystać w perspektywie 2021-2027? Czy 
do przypadków dobrych praktyk wyodrębnionych z PT 
można dobrać projekty realizowane poza PT? 

2. Jak zmieniły się założenia polityki terytorialnej 
województwa kujawsko-pomorskiego w nowej 
perspektywie finansowej 2021-2027? Co miało wpływ 
na te zmiany?   

3. Czy, a jeśli tak, to jakich  dodatkowych zmian należy 
dokonać w zaplanowanym  sposobie realizacji 
projektów z obszaru polityki terytorialnej w okresie 
2021-2027?  

4. Czy w wyniku realizacji perspektywy 2014-2020 

zauważono, że jakieś obszary wymagają dodatkowego 

wsparcia (albo wsparcie okazało się niewystarczające i 

w dalszym ciągu jest potrzeba realizacji projektów w 

danym obszarze)? 

5. Czy istnieje potrzeba wdrażania modelu wsparcia 

eksperckiego dla beneficjentów w przygotowaniu i 

realizacji projektów z obszaru polityki terytorialnej? 

6. Jaki jest najbardziej optymalny tryb wyboru projektów 

w kontekście instrumentu ZIT w ramach perspektywy 

2021-2027? 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykonawca przygotowując ofertę powinien zaprezentować szczegółową koncepcję badania, która 

odpowiadać będzie na wszystkie zadane powyżej pytania badawcze. Tam, gdzie to stosowne 

dopuszcza się możliwość zadania dodatkowych pytań, w szczególności w odniesieniu do 

instrumentu ZIT i RLKS.  

 

V.  Odbiorcy badania 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P na lata 2014-

2020, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P na 

lata 2014-2020, Komisja Europejska. 

VI. Zakres ewaluacji 

 

Zakres czasowy 

Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), 

do 31 marca 2022 roku11. 

Zakres podmiotowy 

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup 

respondentów: 

- Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020, 

- Przedstawiciele IZ i IP zaangażowani w realizację RPO WK-P 2014-2020; 

- Koordynatorzy gminni zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego wchodzących w 

skład ZIT. 

Zakres przedmiotowy 

Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących 

dokumentów: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z 

Załącznikami); 

- Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027; aktualna 

wersja projektu lub zatwierdzona wersja Programu ( w zależności od momentu realizacji 

badania); 

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami); 

- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 

2020+/ Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+ 

 

 
11 Po podpisaniu umowy Zamawiający i Wykonawca mogą doprecyzować dokładną datę zakresu czasowego 

badania. 
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- Strategie ZIT, OSI i ORSG, a także Lokalne Strategie Rozwoju; 

- Porozumienie w sprawie powierzenia zadań IP w ramach instrumentu ZIT oraz zasady 

realizacji ZIT w Polsce; 29 czerwca 2015 r. 

- Założenia polityki terytorialnej na lata 2014-2020; 16 marca 2016 r. 

- Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MIiR, 21 maja 

2014 r.z późn. zm.; 

- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu; 

- Dokumenty znajdujące się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/  dotyczące perspektywy 2021-2027; 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego;  

- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 

-  Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

- Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020; 

- Bazy wygenerowane z systemu SL2014;  

- Dokumentacja konkursowa i pozakonkursowa naborów z analizowanego obszaru dla RPO 

WK-P 2014-2020; 

- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągania wskaźników 

właściwych dla monitorowania postępu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020; 

- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy;  

- Dane pochodzące ze statystyki publicznej.. 

 

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz w siedzibie 

Zamawiającego. Należy mieć na uwadze, że wskazane powyżej źródła informacji nie stanowią 

katalogu zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wskazać i pozyskać dane i 

dokumenty niezbędne do rzetelnego udzielenia odpowiedzi na wszystkie postawione w SOPZ pytania 

badawcze. 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/
http://www.mojregion.eu/


 

 

12 

 

 

VII. Metodologia badania 

 

Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania.  

Wykonawca, przeprowadzając badanie, będzie korzystał z różnorodnych metod i technik badawczych 

przy zachowaniu zasady triangulacji metod. Wszystkie prezentowane w ramach badania wyniki 

ilościowe powinny zostać uzupełnione o ich jakościową interpretację. 

 

Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum: 

1. Analizę podstawowych dokumentów źródłowych (Desk research); 

2. Bezpośrednie/telefoniczne/zdalne wywiady pogłębione – pogłębione rozmowy z pracownikami 

IZ/IP RPO WK-P zajmującymi się programowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem RPO WK-P 

minimum 8 wywiadów; 

3. Bezpośrednie/telefoniczne/zdalne wywiady pogłębione – pogłębione rozmowy z 

koordynatorami gminnymi zatrudnionymi w jednostkach samorządu terytorialnego wchodzących 

w skład ZIT; 

4. Wywiady CAWI/CATI z  beneficjentami  projektów realizowanych w ramach polityki terytorialnej 

na reprezentatywnej próbie12; 

5. Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji. 

 

Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję 

doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.  

Dodatkowo w ramach oferty Wykonawca przedstawi propozycję realizacji benchmarkingu projektów 

realizowanych w ramach polityki terytorialnej oraz poza nią, wraz z propozycją ich ilości, ogólnej 

propozycji doboru wraz z uzasadnieniem. Przedstawiona propozycja będzie kryterium punktowanym 

dodatkowo na etapie oceny oferty. 

Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna być adekwatna do 

zaproponowanych obszarów badawczych. Jej wybór będzie miał istotny wpływ na wartość analizy i 

uzyskane wyniki. Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowych metod/ 

technik badawczych ze wskazaniem źródła danych niezbędnych do ich przeprowadzenia z 

zastrzeżeniem, że zaproponowane metody/techniki są użyteczne i adekwatne z punktu widzenia celu 

badania oraz obszarów problemowych.  

Wykonawca poprzedzi ww. badania ankietowe pilotażem. Obejmie ono co najmniej 1% ustalonej 

próby badawczej. Badanie pilotażowe ma służyć sprawdzeniu narzędzi badawczych. Wnioski z 

pilotażu powinny służyć usunięciu błędów narzędzia badawczego, ułomności technicznych, 

językowych, strukturalnych, niedoskonałości zaburzających prawidłowy kontakt z respondentem. 

Raport z pilotażu z ewentualnymi uwagami i propozycjami podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli 

po przeprowadzonym badaniu pilotażowym w procedurze badawczej nie nastąpi znacząca zmiana 

uzyskane w ten sposób dane zostaną włączone do właściwej analizy. 

W przypadku występowania barier w osobistej realizacji wywiadów ze względu na siłę wyższą np. 

epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, techniki wymagające kontaktu bezpośredniego mogą zostać 

przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dla minimalizacji ryzyka nieosiągnięcia 

 

 
12 Według danych aktualnych na koniec 2021 roku w ramach obszaru objętego badaniem podpisano 1386 

umów. Proponuje się zastosowanie doboru warstwowo-losowego, gdzie warstwą byłyby 

działania/poddziałania. 
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próby badawczej w warunkach pandemii zakłada się elastyczność form przeprowadzenia wywiadu, 

wówczas proponowane mogą być różne formy kontaktu w zależności od preferencji respondentów, 

np. kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem takich narzędzi jak Skype/Zoom itp. 

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty 

wszystkich proponowanych narzędzi badawczych. Projekt każdego narzędzia badawczego będzie 

mógł podlegać modyfikacjom i/lub uzupełnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja 

narzędzia będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. 

W realizacji badania Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, w szczególności z Biurem 

Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

 

VIII. Realizacja zadania 

Badanie ewaluacyjne powinno być dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegała sprawnie 

i terminowo. Wykonawca powinien zaproponować harmonogram prac nad badaniem, w którym 

zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczególnych etapów badania z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca zapewni: 

• zrealizowanie celów badania, 

• zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz, 

• sprawną i terminową realizację badania ewaluacyjnego, w tym uwzględnianie w trakcie jego 

realizacji uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, wprowadzanie koniecznych korekt i 

poprawek;  

• przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego wszystkich 

udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadów, wypełnionych ankiet, 

opracowanych zestawień i baz danych w formatach xls/xlsx, sav) otrzymanych w procesie 

badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych, 

• utrzymywanie bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji na każdym z etapów 

realizacji badania (w szczególności przez kierownika badania odpowiedzialnego za 

koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym tj. 

udział w spotkaniach, w tym zdalnych odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz 

drogą elektroniczną), 

• zagwarantowanie dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich osób, 

wchodzących w skład zespołu badawczego, 

• możliwość kontroli pracy Wykonawcy dla zachowania wysokiej jakości badania, a także 

zwrócenie się do Wykonawcy przez Zamawiającego na każdym z etapów realizacji badania o 

usprawnienie prowadzonych działań, 

• informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach, zagrożeniach lub 

opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu badania i innych zagadnieniach 

istotnych dla realizacji badania tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie 

sprawozdawczym wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o 

zaawansowaniu prac i planach na kolejny tydzień, i przesyłanie go drogą elektroniczną do 

Zamawiającego), 

• informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania. 

 

Planowana usługa obejmować będzie następujące etapy: 

1) Etap obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego, 

2) Etap obejmujący sporządzenie raportu  końcowego,  
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3) Etap obejmujący sporządzenie infografiki,  

4) Etap obejmujący przygotowanie spotu wideo (filmu), 

5) Etap obejmujący sporządzenie prezentacji wyników badania. 

 

 Ad.1 Etap badawczy obejmujący sporządzenie raportu metodologicznego  

Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi w 

formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierający elementy 

wskazane w rozdziale IX. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje z możliwością 

zorganizowania spotkania dotyczącego omówienia uwag do raportu. Zatwierdzona przez 

Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (z projektami wszystkich 

narzędzi badawczych) zostanie przekazana w wersji elektronicznej w terminie 5 tygodni od zawarcia 

umowy. Następnie Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 2 egzemplarze raportu w wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym. 

Ad.2 Etap obejmujący sporządzenie raportu końcowego 

W terminie 20 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

raportu końcowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiającego poddany 

konsultacjom, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie elementy niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia opisane w rozdziale IX (w tym oddzielne pliki w wersji elektronicznej 

zawierające dane pierwotne tj. transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe 

itp. przygotowane w procesie badawczym). Kompletny projekt raportu końcowego zostanie 

skonsultowany, następnie przeprowadzony będzie warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji, 

po czym Wykonawca przygotuje jego ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie 

elektronicznej w terminie 25 tygodni od daty zawarcia umowy. Niedostarczenie we wskazanych 

terminach dokumentów w postaci projektu raportu końcowego, bądź wersji ostatecznej raportu 

końcowego lub dostarczenie dokumentów nieuwzględniających wszystkich elementów badania 

określonych w rozdziale IX jest traktowane jako niedotrzymanie terminów ze strony Wykonawcy. 

Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana w 

formie papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym. 

 

Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i końcowy) powinny być przed przekazaniem do 

Zamawiającego podpisane i opieczętowane przez kierownika badania lub inną uprawnioną osobę 

wraz z pieczątką nagłówkową Wykonawcy.  

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wniosków i 

rekomendacji, które zaprezentuje w formie tabelarycznej określającej konkretne działania do 

podjęcia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikać z rozpoznanych w trakcie 

badania problemów i wniosków a ich zapis powinien być jednoznaczny dla adresata i wprost 

wskazywać na sposób wdrożenia. Zaleca się unikanie zbyt dużej liczby rekomendacji oraz stosowanie 

zasady jedna rekomendacja jeden adresat. Wykonawca powinien zachować schemat tabeli 

zamieszczony poniżej.  

 

Lp. Treść wniosku 

(z podaniem 

numeru strony, na 

której omówiono 

wniosek) 

Treść 

rekomendacji 

Adresat 

rekomenda

cji 

Sposób 

wdrożenia 

rekomenda

cji 

Termin 

wdrożeni

a 

Klasa 

rekomendac

ji 
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Zamawiający zastrzega, że raport, który będzie się ograniczał tylko do prezentacji zebranych 

danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostanie odesłany do 

poprawy lub odrzucony. 

 

Ad. 3 Etap obejmujący sporządzenie infografiki. 

W terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Zamawiający otrzyma 

od Wykonawcy projekt infografiki w formie elektronicznej. Ostateczna wersja infografiki zostanie 

przygotowana i zatwierdzona w terminie 2 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu 

końcowego.  

 

Ad. 4 Etap obejmujący przygotowanie spotu wideo (filmu): 

W terminie 2 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Zamawiający otrzyma 

od Wykonawcy projekt kilkuminutowego spotu (filmu) streszczającego najważniejsze wnioski i 

rekomendacje otrzymane w badaniu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale IX, a następnie 

poddany zostanie konsultacjom, które będą trwały aż do akceptacji przez Zamawiającego.  

Ad.5 Etap obejmujący sporządzenie prezentacji wyników badania: 

W terminie do 7 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Wykonawca 

przeprowadzi prezentację wyników badania na 1 lub 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym. Minimum tydzień przed terminem każdej z prezentacji Wykonawca prześle projekt 

prezentacji w programie Power Point lub innym w formie elektronicznej, który zostanie 

skonsultowany z Zamawiającym.  

 

Łącznie realizacja badania będzie trwała maksymalnie 33 tygodnie. 

 

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, infografiki, filmu oraz 

prezentacji wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających 

z harmonogramu prac. 

IX. Wymagania dotyczące raportów, infografiki, spotu wideo oraz prezentacji 

multimedialnej 

 

Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym 

raportów (metodologicznego i końcowego), infografiki, filmu oraz prezentacji multimedialnej. 

Projekt raportu metodologicznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:  

• koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe 

obszary badawcze, które zostaną poddane analizie, narzędzia badawcze, plan analizy danych 

oraz szczegółowy harmonogram badania.  

 

Projekt raportu końcowego (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawierać następujące elementy: 

• spis treści, 

• wprowadzenie zawierające opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis 

okoliczności towarzyszących badaniu, 
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• syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz źródła, które zostały wykorzystane w badaniu 

(opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych), 

• opis wyników badania, ich analiza i interpretacja, 

• rozdział lub aneks zawierający syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) odpowiedzi na 

postawione pytania badawcze przyporządkowane do poszczególnych obszarów badawczych, 

• zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli wskazanej w OPZ w ad. 2 pkt. VIII Realizacja 

badania, 

• aneksy przedstawiające wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. użytych w badaniu oraz 

oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierający dane pierwotne (transkrypcje wywiadów, 

wypełnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie badawczym. 

 

Ponadto niezbędnym elementem raportu końcowego jest streszczenie sporządzone poprawnie pod 

względem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie powinno zostać 

przedstawione Zamawiającemu zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej (z zastrzeżeniem, że 

wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu streszczenia w języku 

polskim). Streszczenie raportu powinno zawierać nie tylko najważniejsze wyniki badań, ale również 

syntetyczny opis najważniejszych rekomendacji, a także przynajmniej akapit lub dwa na temat 

zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / podejścia badawczego w celu promowania wiedzy o 

metodach i technikach badawczych, jakie zostały wykorzystane w badaniu. 

Ponadto projekty raportów (metodologicznego i końcowego) i ich ostateczne wersje powinny 

spełniać następujące wymogi: 

• zgodne z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia i ofertą Wykonawcy, 

• zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącymi załącznik do 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020, a opisy alternatywne wykresów, map i rysunków muszą 

być umieszczone na etapie ostatecznych wersji raportów, 

• sporządzone w języku polskim (oprócz streszczenia raportu końcowego, które sporządzone 

zostanie w języku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu), 

• sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, 

• informacje i dane zawarte w raportach wolne od błędów rzeczowych i logicznych, 

• uporządkowane pod względem wizualnym – formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne 

zastosowane w sposób jednolity wpływając na czytelność i przejrzystość raportu, 

• optymalna objętość (ilość stron) – wyniki badania muszą zostać przedstawione w sposób 

przystępny dla jego odbiorców, 

• w przypadku raportu końcowego streszczenie raportu w sposób syntetyczny powinno 

przedstawiać cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz najważniejsze wyniki i 

rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego, 

• nie stanowią jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi 

respondentów, 

• w sposób rzetelny przedstawiają wyniki badania tzn. przedstawiają analizę i interpretację 

danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania 

danych), 
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• w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na 

wszystkie postawione pytania badawcze w ujęciu graficzny, tj.: tabele, wykresy i mapy13, 

• sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią 

rezultat analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy. 

 

Parametry infografiki: 

Infografika musi zawierać najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania 

przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny być zaprezentowane w jasny i przystępny sposób i 

stanowić kombinację tekstu i grafiki, z akcentem na grafikę. 

Infografikę należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej jej późniejszą publikację (np. w  

formacie: JPG, PNG itp.).  

 

Parametry spotu wideo (filmu): 

 

Spot powinien zostać wykonany w formie filmu promującego wyniki przedmiotowego badania 

(Zamawiający dopuszcza formę filmu animowanego) o długości minimum 2 minut. Spot będzie 

zawierał logotypy, hasła i inne elementy wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnieni 

udźwiękowienie spotu, a przed przesłaniem projektu spotu przekaże Zamawiającemu do wyboru 3 

wersje podkładu dźwiękowego oraz opracowany scenariusz. Spot musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji. Ścieżka dźwiękowa i scenariusz oraz gotowa wersja 

spotu będą konsultowane na bieżąco przez Zamawiającego bez określenia limitu ich wersji (aż do 

zaakceptowania przez Zamawiającego). Spot będzie przeznaczony do emisji w Internecie (w 

serwisach regionalnych i mediach społecznościowych) i powinien być przygotowany w sposób 

umożliwiający jego późniejszą publikację. 

 

Prezentacja multimedialna 

Prezentacja multimedialna musi zawierać opis badania oraz jego najważniejsze wyniki, a także 

rekomendacje płynące z raportu. Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia dwóch prezentacji w 

terminie ustalonym z Zamawiającym. Prezentację multimedialną należy przygotować w takim 

formacie, aby istniała możliwość zmiany formatu standardowego na format 16:9.  

W przypadku wystąpienia bariery w organizacji prezentacji ze względu na siłę wyższą, tj. np. 

ograniczenie możliwości kontaktu bezpośredniego ze względu na epidemię koronawirusa SARS-Cov-

2, istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji  zdalnie po uzgodnieniu takiej formy z 

Zamawiającym. Dla zwiększenia szans na skuteczną organizację prezentacji w warunkach pandemii 

zakłada się elastyczność form przeprowadzenia prezentacji w formie off-line lub on-line, tj. z 

wykorzystaniem takich narzędzi jak np. Zoom/ ClickMeeting / Microsoft Teams i inne w zależności od 

preferencji Zamawiającego. Liczba prezentacji w ww. trybie może zostać zmniejszona do jednej ze 

względu na możliwość jednoczesnego uczestniczenia większej liczby osób w jednym czasie. 

Zamawiający jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zamówienia w celu uzyskania 

najbardziej odpowiedniego produktu.  

UWAGA: 

Wszystkie produkty badania (raport metodologiczny i końcowy oraz infografika, spot wideo (film) i 

prezentacje) muszą być zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, 

 

 
13 Forma przestrzenna analizy danych użyta zostanie w uzasadnionych przypadkach. 
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stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi dotyczącymi 

przygotowywania dokumentów, publikowania treści, organizacji wydarzeń oraz projektowania 

serwisów internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami opracowanymi przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego14. 

 

Zgodnie z Wytycznymi należy zadbać m.in. o:  

• używanie czcionki bezszeryfowej (czyli bez ozdobników, np. Calibri, Arial, Tahoma), wielkości 

min. 11-12 pkt., 

• stosowanie interlinii, czyli odstępu między wierszami min. 1,15 pkt. – zalecany jest 1,5, 

• dzielenie tekstu na akapity, z zastosowaniem nagłówków i automatycznych spisów treści, 

• wyrównywanie tekstu do lewej i nie justowanie go, 

• stosowanie odpowiednich kontrastów kolorów czcionki do tła. Powinny one wynosić 

minimum 4,5 :1. Kontrast możesz sprawdzić na stronie np. contrastchecker.com.  

• umieszczanie opisów/tekstów alternatywnych do wklejanych obrazów/schematów/map: opis 

powinien być krótki, treściwy i zawierający najważniejsze informacje dla osób niewidomych, 

• spot wideo (film) musi zawierać napisy dla osób niesłyszących i ewentualnie tłumaczenie na 

język migowy. 

 

Ponadto na wszystkich materiałach wytworzonych na potrzeby badania wymagane jest umieszczenie 

znaku Fundusze Europejskie z napisem Program Regionalny, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej 

składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znaku województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku Unii Europejskiej z 

napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Badanie finansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

 

X. Finansowanie badania 

 

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu województwa kujawsko-

pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020.  

 

 

 

 
14 Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 

października 2020 r. 


