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I. Wstęp i uzasadnienie badania
Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+ oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (RSI WK-P 2014-2020), jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi województwo
kujawsko-pomorskie jest wzmacnianie konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności. Wyzwanie
to pozostaje aktualne nie tylko w odniesieniu do regionu, ale także dla całej Polski. W dokumencie
Country specific recommendations z 2019 r. Komisja Europejska stwierdza, że „Polska nadal zajmuje
niskie pozycje w rankingach innowacyjności, sektory mniej zaawansowane technologicznie wciąż mają
duży udział w strukturze gospodarczej kraju (…). Chociaż podjęto szereg działań w celu poprawy
współpracy między środowiskiem nauki a biznesem, utrzymują się pewne bariery finansowe i
pozafinansowe, które ją utrudniają (…) np. skomplikowane procedury administracyjne i ograniczone
umiejętności pracowników naukowych w zakresie zarządzania publiczno-prywatnymi projektami
badawczymi. Wpływ klastrów oraz stowarzyszeń przedsiębiorstw, zwłaszcza skupiających małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz duże firmy, na upowszechnianie się innowacji jest ograniczony”. Mając powyższe na
uwadze z jednej strony należy dążyć do wykorzystania istniejącego potencjału, m.in. wiedzy i kapitału, ale
również prowadzić działania mające na celu tworzenie nowych form podnoszących konkurencyjność
poprzez zwiększanie nakładów na działania prorozwojowe takie jak badania i rozwój.
Przy planowaniu interwencji mającej zwiększać potencjał rozwojowy regionu należy zwrócić uwagę w
szczególności na problemy zdiagnozowane na etapie tworzenia dokumentów strategicznych. W diagnozie
aktualizowanej na potrzeby RSI WK-P w 2015 roku stwierdzono, że podmioty gospodarcze regionu, przede
wszystkim usługowe oraz należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), charakteryzują się
niską innowacyjnością, plasującą się poniżej średniej krajowej. Ponadto region odnotowuje jeden z
najniższych w kraju wskaźników wysokości nakładów na badania i rozwój w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Na uwagę zasługuje również problem niedostosowania zaplecza naukowego i usługowego, zajmującego
się wspomaganiem przedsiębiorstw w zakresie działań proinnowacyjnych1.
Województwo Kujawsko-Pomorskie wzmacniało zdolności regionalnego sektora badań i rozwoju w
zakresie innowacyjnego oddziaływania na gospodarkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej RPO WK-P 2007-2013) oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 20142020).
W perspektywie 2007-2013 program operacyjny zakładał interwencje wspierające obszar badań i rozwoju
poprzez oś priorytetową 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, finansowaną ze środków EFRR.
W ramach osi 5 działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii było
ukierunkowane na wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu
w celu zwiększenia innowacyjności produktowej i organizacyjnej oraz lepszego wykorzystania
regionalnego sektora B+RT w unowocześnianiu gospodarki.
Kontynuacja działań rozpoczętych w perspektywie 2007-2013 miała miejsce w ramach RPO WK-P 20142020, który odpowiadając na zdiagnozowane w dokumentach strategicznych wyzwania realizuje cele
dotyczące sektora B+R+I poprzez Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu, finansowaną ze środków EFRR. W ramach Osi 1 dofinansowanie mogą uzyskać m.in. projekty
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badawczo-rozwojowe, w tym promujące inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, co powinno
przełożyć się na ich zwiększoną aktywność badawczo-rozwojową. Ponadto w ramach tej osi założono
wspieranie udoskonalania infrastruktury badań i innowacji poprzez zwiększone urynkowienie działalności
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Trzeci typ działań ujęty w PI 3c dotyczy wspierania
tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w tym w
szczególności wspieranie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w
przedsiębiorstwach.
Biorąc pod uwagę podstawowe informacje na temat stanu realizacji projektów z obszaru badań i rozwoju
nowych technologii (B+RT) w perspektywie 2007-2013 należy stwierdzić, że w ramach działania 5.4
zrealizowano 15 projektów o łącznej wartości dofinansowania UE 30 986 226,52 euro, tj. 137 265 884,86
zł2. W ramach działania 5.4 realizowane były 4 projekty kluczowe: 3
1. Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności - Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
2. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu - Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości - Gmina Miasto Włocławek.
4. Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy" - „Pracodawcy
Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców w Bydgoszczy.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wyniosła 23 814 431,67 euro, tj. 105 495 550,86 zł.
Poniższa tabela przedstawia natomiast podstawowe informacje na temat działań RPO WK-P 2014-2020,
które z założenia mają wspierać badania, rozwój i innowacje i stanowią główną część zakresu
przedmiotowego badania.
Tab.1. Działania w RPO WK-P 2014-2020 w zakresie B+R+I ujęte w badaniu.
Lp.

Oś

PI

1.

1a

2.

1b

3.

1b

4.

1

1b

Poddziałanie (priorytet
inwestycyjny – PI)

Działanie
1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań
i innowacji
1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje
1.3 Wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej
1.3 Wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej

5.

3a

1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

6.

3c

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług

2

nd
1.2.1 Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
1.3.1 Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych w
przedsiębiorstwach akademickich
1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw
akademickich poprzez instrumenty
kapitałowe
1.4.3 Rozwój infrastruktury na
rzecz rozwoju gospodarczego*
1.6.1 Instrumenty finansowe dla
innowacyjnych MŚP

Alokacja w euro
przeznaczona na
poddziałanie
27 957 743
61 855 012

13 779 433

5 000 000

9 737 000**

100 518 723

Sprawozdanie końcowe z wdrażania programu operacyjnego w okresie 2007-2013 r., str. 300.
Załącznik nr XII Tabela 12 Zestawienie projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P do Sprawozdania końcowego z
wdrażania programu operacyjnego w okresie 2007-2013 r.
3
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Lp.

Oś

7.

PI

Poddziałanie (priorytet
inwestycyjny – PI)

Działanie

Alokacja w euro
przeznaczona na
poddziałanie

3c

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych
zaawansowanych zdolności w zakresie
MŚP
78 591 659
rozwoju produktów i usług
Razem alokacja na wyszczególnione działania (euro)
297 439 5704
Alokacja w RPO WK-P (euro)
1 903 540 287
Udział alokacji na działania ze sfery B+R+I w ogólnej alokacji programu (%)
15,62 %
*W ramach poddziałania 1.4.3 analizą zostaną objęte tylko 2 nabory ze schematu: tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej
(RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 i RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20)
**Kwota wyliczona na podstawie alokacji przeznaczonej na nabory w ramach schematu: tworzenie i rozwój infrastruktury
biznesowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 7 Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań
kategorie interwencji do SzOOP RPO WK-P z dn. 29.07.2020.

Jak można zaobserwować w powyżej zaprezentowanym zestawieniu 15,62% alokacji całego Programu
zaplanowano dla realizacji działań z obszaru B+R+I, a zdecydowaną większość tych środków przekazano na
instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP (ponad 100 mln euro).
Wyniki badania posłużą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zaplanowania działań z obszaru B+R+I w
kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027, głównie poprzez określenie aktualnego potencjału
badawczo-rozwojowego regionu. Będą one również istotne z punktu widzenia wymogów
sprawozdawczych RPO WK-P 2014-2020.

II. Cel badania
Celem badania jest ocena działań podjętych w obszarze B+R+I w ramach RPO WK-P 2014-2020 z
uwzględnieniem doświadczeń perspektywy 2007-2013 oraz określenie aktualnego potencjału badawczorozwojowego regionu dla ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021+.

III. Obszary badawcze
W ramach zaplanowanego badania Wykonawca powinien przeprowadzić wielostronne analizy dotyczące
badanego zagadnienia, poparte ilościową i jakościową oceną zjawisk. W celu usystematyzowania
proponowanego zakresu badania poszczególne kwestie podzielono na obszary badawcze.

1.1. Analiza wsparcia sektora badań i rozwoju nowych technologii (B+RT) w ramach RPO WK-P 20072013
Wykonawca w ramach przedmiotowej analizy będzie bazował na zapisach dokumentów programowych i
strategicznych perspektywy 2007-2013, a także Sprawozdania końcowego z wdrażania programu
operacyjnego w okresie 2007-2013 z marca 2017 r. oraz wynikach badania Ewaluacja ex post
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na tej
podstawie Ewaluator przedstawi tło uwarunkowań do realizacji wsparcia w obszarze B+R+I. Będzie ono
4
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stanowiło wstęp do dalszych analiz, które odnosić się będą bezpośrednio do oceny interwencji
podejmowanej w obszarze B+R+I w regionie, ewentualnej kontynuacji pewnych działań, wprowadzania
nowych rozwiązań w tym zakresie.
W tym celu jest zobowiązany uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:

1)

Jaki był poziom wsparcia obszaru B+RT ze środków RPO WK-P 2007-2013? Czy wartość
udzielonego wsparcia ze środków RPO WK-P 2007-2013 była adekwatna do oczekiwań i
zapotrzebowania przedsiębiorców i jednostek badawczo-rozwojowych?
2) Jaka była skala/ wartość podziału środków unijnych w 2007-2013 według:
 podmiotów zaangażowanych w realizację wsparcia B+R na poziomie województwa kujawskopomorskiego, w tym zakres ich zaangażowania;
 zakresu udzielonego wsparcia obejmującego:
o zakup usług badawczych;
o realizację prac badawczych;
o zakup i wyposażenia zaplecza badawczego;
 formuły dystrybucji środków unijnych, tj.:
o dotacji bezpośredniej;
o innych;
 liczby wspartych firm w obszarze B+R+I w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
3) Jak przedsiębiorcy oceniają współpracę z podmiotami zajmującymi się dystrybucją środków
unijnych w województwie, w tym z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P oraz Kujawsko-Pomorską
Agencją Innowacji Sp. z o.o. i Pracodawcami Pomorza i Kujaw (jako operatorami grantów
badawczo-rozwojowych) w perspektywie finansowej 2007-2013?

1.2. Charakterystyka przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową w województwie
kujawsko-pomorskim oraz ocena wsparcia B+R+I w regionie w perspektywie 2014-2020.
Mając na uwadze cel oraz zakres badania Wykonawca wykorzystując informacje o wsparciu z
perspektywy 2007-2013 dokona przeglądu i analizy zapisów dokumentów programowych i strategicznych
pod kątem potrzeb regionu w zakresie sfery B+R+I oraz oceni jak zmieniła się sytuacja społecznogospodarcza w województwie w perspektywie 2014-2020 na podstawie m.in. dostępnych danych
statystyki publicznej. Wykonawca na podstawie diagnozy zawartej w RPO WK-P 2014-2020 oraz
diagnozy dla tworzącego się RPO WK-P 2021-2027, a także na podstawie dostępnych opracowań
dokona charakterystyki przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R+I w województwie kujawskopomorskim.
Wykonawca porówna dostępność wsparcia oferowanego na poziomie regionalnym i krajowym w
ujęciu poszczególnych województw w zakresie ilości i wartości złożonych wniosków o
dofinansowanie oraz środków zakontraktowanych w umowach.
Wykonawca zwróci także uwagę na kwestię poprawności i zasadności wsparcia przedsiębiorstw
akademickich poprzez tak specyficzny i trudny produkt jakim jest instrument kapitałowy w obszarze
badań i rozwoju (działanie 1.3.2)
Wykonawca odniesie się również do wypełniania zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju w projektach realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020. Ponadto pokaże wpływ realizowanych projektów na cele Strategii Rozwoju
Województwa Plan Modernizacji 2020+ i Regionalnej Strategii Innowacji.
Wykonawca powinien uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania badawcze:
5

1)

2)
3)
4)

5)

6)

W jakim zakresie przedsiębiorcy korzystali ze wsparcia oferowanego na poziomie regionalnym, a
w jakim na poziomie krajowym w perspektywie 2014-2020? Czy istniała możliwość/zagrożenie
podwójnego finansowania projektów?
Jakie są oczekiwania przedsiębiorców w obszarze B+R+I na poziomie regionalnym? Czy i w jakim
zakresie pandemia Covid-19 miała wpływ na zmianę tych oczekiwań?
Która ścieżka ubiegania się o wsparcie na działania B+R+I, regionalna czy krajowa, jest w ocenie
przedsiębiorców bardziej przystępna?5
Jak wygląda aktywność przedsiębiorstw województwa w aplikowaniu o środki z RPO 2014-2020
w obszarze B+R+I uwzględniając podział środków unijnych według:
 skali/ wartości wsparcia ze środków RPO WK-P 2014-2020;
 podmiotów zaangażowanych w realizację wsparcia B+R+I na poziomie województwa
kujawsko-pomorskiego, w tym zakres ich zaangażowania;
 zakresu udzielonego wsparcia obejmującego:
o zakup usług badawczych;
o realizację prac badawczych;
o zakup i wyposażenia zaplecza badawczego;
 formuły dystrybucji środków unijnych, tj.:
o dotacji bezpośredniej
o grantów;
o instrumentów kapitałowych;
o innych;
 liczby wspartych firm w obszarze B+R+I w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;
 sposobu dotarcia do potencjalnych wnioskodawców przez IZ RPO oraz inne podmioty
oferujące podobne wsparcie, w tym grantodawców6.
W jakim stopniu projekty dotyczące sfery B+R+I z perspektywy 2014-2020 wpływają na rozwój
inteligentnych specjalizacji? Które rodzaje inteligentnych specjalizacji są wskazywane przez
wnioskodawców najczęściej?
Jak wygląda wdrażanie instrumentów finansowych w sferze B+R+I? Czy i które instrumenty
finansowe w sferze B+R+I są z sukcesem wdrażane w regionie?7
a. Czy pojawiły się jakieś problemy, ograniczenia w trakcie wdrażania tej formy wsparcia? Jeśli
tak, w jaki sposób niwelowano powstałe problemy?
b. Na co należy zwrócić uwagę w kolejnej perspektywie w kontekście realizacji projektów w
formule instrumentów finansowych? Dla których typów działań ta formuła jest adekwatna?
c. Jakie dobre praktyki w zakresie wdrażania IF w obszarze B+R+I można wskazać z innych
programów?

5

Wykonawca uwzględni zarówno procedury obowiązujące podczas ubiegania się o wsparcie, jak i konkurencyjność
podmiotów aplikujących w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania.
6
Wykonawca w ramach odpowiedzi na to pytanie rozpozna sposoby promocji i dystrybucji informacji o możliwości
wsparcia, a także określi czy były one efektywne.
7
Wykonawca w ramach pytania badawczego 6. uwzględni w szczególności zbadanie czy formuła instrumentów
finansowych była zasadna w przypadku działania 1.3.2 oraz czy tego typu wsparcie należy kontynuować w kolejnej
perspektywie finansowej? Jeśli tak, to czy należy wprowadzić jakieś zmiany?

6

1.3 Ocena potencjału województwa kujawsko-pomorskiego dla realizacji wsparcia w obszarze badań i
rozwoju z poziomu programu regionalnego w perspektywie finansowej 2021-2027.
Wykonawca oceniając potencjał województwa kujawsko-pomorskiego dla realizacji wsparcia w obszarze
badań i rozwoju w perspektywie 2021-2027 powinien wykorzystać wiedzę i doświadczenie z poprzednich
perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020. W tym obszarze należy zwrócić uwagę na potrzeby
potencjalnych wnioskodawców i formy wsparcia szczególnie projektów innowacyjnych. Wykonawca ma za
zadanie ocenić zainteresowanie przedsiębiorstw różnymi formami współpracy z jednostkami naukowobadawczymi, ocenić kompleksowość wsparcia inwestycji rozwojowych MŚP na obszarach najsłabszych
gospodarczo, a także sformułować rekomendacje dotyczące m. in. mechanizmów wsparcia obszaru badań
i rozwoju w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Chodzi przede wszystkim o zbadanie luki
na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w regionie poprzez określenie zarówno potencjału
instytucjonalnego, jak i odpowiedniego zainteresowania przedsiębiorców dużymi projektami. Ponadto
istotne jest rozpoznanie, które formy wspierania powstawania przedsiębiorstw działających w obszarze
badań i rozwoju przyniosą najlepsze efekty.
Pytania badawcze:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Jakie jest przewidywane zainteresowanie przedsiębiorstw aplikowaniem o środki w perspektywie
2021+ na realizację działań w obszarze badań i rozwoju?
Czy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2021-2027 oraz potencjalni operatorzy projektów
grantowych (IOB-y z regionu i spółki województwa) posiadają odpowiedni potencjał merytoryczny
i organizacyjny dla realizacji wsparcia w obszarze badań i rozwoju?
Jaka jest rola przedsiębiorczego odkrywania i inteligentnych specjalizacji w ramach działań
projektowych na rzecz badań i rozwoju? Jakie działania należy podjąć w przyszłej perspektywie w
celu rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS)?8
Czy istnieje potrzeba realizacji projektów badawczo-rozwojowych z komponentem
wdrożeniowym (w perspektywie 2014-2020 wsparcie w tym zakresie było mocno ograniczone)?
Czy należy wspierać powstawanie nowych/ dodatkowych ośrodków B+R+I tworzonych poza
polską mapą infrastruktury badawczej i planowanymi Centrami Kompetencji wspierających
współpracę biznesu z sektorem nauki i transfer wiedzy?
Jakie były doświadczenia IZ RPO WK-P w zakresie wspierania przedsiębiorstw działających w
obszarze badań i rozwoju? Czy są przesłanki do wydzielenia dla tych podmiotów oddzielnego
działania w nowej perspektywie, czy należałoby je włączyć do szerszego grona podmiotów, np.
sektora MŚP, start’upów, itp.? Jakie formy wsparcia sektora B+R+I powinny być wdrażane w
nowej perspektywie z poziomu regionalnego?

8

W ramach odpowiedzi na pytanie badawcze 1.3.3 Wykonawca uwzględni sieciowanie interesariuszy, warsztaty,
działania promocyjne i doradcze mające na celu zainteresowanie przedsiębiorstw obszarem badań i rozwoju, inne
wpływające na wzmacnianie tego potencjału w regionie.
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IV. Główne kryteria ewaluacyjne
Głównymi kryteriami oceny, jakimi powinien posługiwać się Wykonawca w trakcie przeprowadzania
badania będą:





Trafność/Adekwatność – określająca stopień adekwatności celów realizowanego wsparcia w
stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych w
obszarze B+R+I na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Skuteczność/przewidywana skuteczność – rozumiana jako ocena czy wybrane instrumenty i
rozwiązania okazały się odpowiednie dla zidentyfikowanych problemów.
Oddziaływanie – rozumiane jako wpływ zrealizowanych projektów (ich efektów) na potencjał
gospodarczy i innowacyjny regionu.

V. Odbiorcy badania
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje Pośredniczące RPO WK-P 2014-2020;
Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020, przedsiębiorcy i jednostki naukowe z regionu.

VI. Zakres ewaluacji
Zakres czasowy
Badanie powinno obejmować okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku), do
momentu realizacji badania.
Ponadto Wykonawca uwzględni zakres działań podjętych w obszarze B+R+I w ramach perspektywy 20072013.
Zakres podmiotowy
Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup
respondentów:
-

-

-

Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020 i 2007-2013;
Operatorzy projektów wdrażających instrumenty finansowe Bank Gospodarstwa Krajowego
oraz pośrednicy finansowi wybrani przez BGK: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z
o.o. w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacyjności lub Wielkopolską Agencją
Rozwoju Regionalnego, Brave Seed Fund.
Przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 (Wydział Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym, Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Departamentu
Wdrażania RPO). Ważne, aby do badania wybrać również takie osoby, które uczestniczyły w
procesie wdrażania RPO WK-P 2007-2013;
Przedstawiciele Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego;
Operatorzy projektów grantowych tj. przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację
RPO WK-P 2014-2020 (m. in. pracownicy Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.);
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-

Jednostki badawczo-rozwojowe i naukowe z województwa kujawsko-pomorskiego
(aktualizację istniejących jednostek badawczo-rozwojowych i naukowych przeprowadzi
Wykonawca).

Zakres przedmiotowy
Według stanu na 18.08.2020 w działaniach/poddziałaniach RPO WK-P 2014-2020, stanowiących główny
zakres przedmiotowy badania ogłoszono 24 nabory i wszystkie są już zakończone, w trzech przypadkach
trwa jeszcze proces oceny. Spośród 793 wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy zawarto 297
umów o dofinansowanie. Według stanu na 18.08.2020 w ramach działań objętych badaniem
zakontraktowano 1 218 569 172 zł, co stanowi 92,9 % kwoty zaplanowanej na działania objęte badaniem.
Tab. 2. Zestawienie dotyczące stanu wdrażania projektów z obszaru B+R+I w ramach RPO WK-P 2014-2020 w
podziale na działania/poddziałania.
Oś

1

1

1

1

1

1

1

działanie
1.1 Publiczna
infrastruktura na
rzecz badań i
innowacji
1.2 Promowanie
inwestycji
przedsiębiorstw w
badania i innowacje
1.3 Wsparcie
przedsiębiorczości
akademickiej
1.3 Wsparcie
przedsiębiorczości
akademickiej

działanie/
poddziałanie

liczba naborów
ogółem (w tym
zakończonych)

liczba
złożonych
wniosków

liczba wniosków
liczba umów
zatwierdzonych do
zawartych
dofinansowania

1a

1 (1)

5

5

4

1b

9 (9)

127

77

69

1b

5 (5)

107

51

47

1b

1 (1)

1

1

1

3a

2 (2)

6

4

3

3c

1 (1)

1

1

1

3c

5 (5)**

546

316

172

24 (24)

793

455

297

nd

1.2.1 Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych

1.3.1 Wsparcie procesów
badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach
akademickich
1.3.2 Wsparcie
przedsiębiorstw
akademickich poprzez
instrumenty kapitałowe
1.4.3 Rozwój
infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego*
1.6.1 Instrumenty
finansowe dla
innowacyjnych MŚP

1.4 Wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości
1.6 Wspieranie
tworzenia i
rozszerzania
zaawansowanych
zdolności w zakresie
rozwoju produktów
i usług
1.6 Wspieranie
1.6.2 Dotacje dla
tworzenia i
innowacyjnych MŚP
rozszerzania
zaawansowanych
zdolności w zakresie
rozwoju produktów
i usług

Podsumowanie

PI

* W ramach poddziałania 1.4.3 analizą zostaną objęte tylko 2 nabory ze schematu: tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej
(RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 i RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20).
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**W tym dwa nabory w trybie nadzwyczajnym na łączną kwotę 115 000 000 zł. Przedmiotem trybu nadzwyczajnego jest
udzielenie dofinansowania projektom wskazanym w załączniku nr 5a do SzOOP RPO WK-P 2014-2020, mającym na celu
ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego Sl 2014, stan na
18.08.2020 r.

Dla umów o dofinansowanie zawartych w działaniach/poddziałaniach objętych badaniem Wykonawca
przeanalizuje informacje ujęte w zestawieniach danych, które są ujmowane we wnioskach o
dofinansowanie, a w przypadku projektów, które zostaną zakończone najpóźniej w II półroczu 2020
również we wnioskach o płatność9.
Liczba umów o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami w ramach RPO WK-P 2014-2020 podlega
nieustannemu wzrostowi i zostanie przez Zamawiającego zaktualizowana po podpisaniu Umowy na
realizację badania ewaluacyjnego, aby Wykonawca w postępowaniu badawczym mógł bazować na
najbardziej aktualnych informacjach źródłowych.
Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do następujących dokumentów:

9

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020;

-

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

-

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Załącznikami);

-

Dokumenty znajdujące się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/ dotyczące perspektywy 2021-2027;

-

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

-

Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia
Przyspieszenia 2030+;

-

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

-

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, MIiR, wersja z
24.10.2017 r.;

-

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu;

-

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030;

-

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 wersja z 9 lipca 2018 roku;

-

Bazy wygenerowane z systemu SL2014;

-

Bazy z danymi projektów z Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju
technologii realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013;

-

Dokumentacja konkursowa naborów z obszaru B+R+I dla RPO WK-P 2014-2020;

-

Sprawozdanie końcowe z wdrażania programu operacyjnego w okresie 2007-2013 z marca 2017 r.

Kwestia konieczności udostępniania dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawcą badania.
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-

Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiągania wskaźników
właściwych dla monitorowania postępu wdrażania Osi Priorytetowej 1 RPO WK-P na lata 20142020;

-

Badania ewaluacyjne i inne opracowania powiązane z tematyką analizy (w tym Ewaluacja ex post
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013);

-

Raporty opracowane w ramach projektu pt. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych
instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania
regionem” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu
Strategicznego Gospostrateg, realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, SGH w
Warszawie i UMK w Toruniu, dostępne na stronie internetowej http://regiogmina.kujawskopomorskie.pl/;

-

Dane pochodzące ze statystyki publicznej.

Powyższe dokumenty dostępne są m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu, www.mfipr.gov.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego.

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 (wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych)..
Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmować następujące minimum:

1) Analizę podstawowych dokumentów źródłowych - desk research, w szczególności dokumentów
wskazanych w rozdziale VI w części obejmującej zakres przedmiotowy;
2) Wywiady indywidualne IDI – pogłębione rozmowy z przedstawicielami z następujących
instytucji/gremiów - minimum 20 wywiadów:
a) Przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 (Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym, Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Departamentu
Wdrażania RPO). Ważne, aby do badania wybrać również takie osoby, które uczestniczyły w
procesie wdrażania RPO WK-P 2007-2013;
b) Przedstawiciele Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
c) Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 (m.in. KujawskoPomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.– operator projektu grantowego);
d) Operatorów projektów wdrażających instrumenty finansowe: BGK oraz pośrednicy finansowi
wybrani przez BGK.
e) Jednostek badawczo-rozwojowych i naukowych, które realizują projekty z obszaru B+R+I,
3) Wywiady CAWI/CATI z Beneficjentami RPO WK-P na lata 2014-2020 i 2007-2013. Należy dążyć do
realizacji badania na próbie pełnej wszystkich beneficjentów realizujących projekty w obszarze B+R+I
w perspektywie 2014-2020, pytając ich czy aplikowali o środki w perspektywie 2007-2013 i wtedy
zadawać im odpowiedni blok pytań. Bazę beneficjantów z perspektywy 2007-2013 będzie można
również uzupełnić na podstawie danych dostępnych u Zamawiającego.
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4) Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 20142020 w końcowej fazie realizacji badania.
Zakłada się, że Wykonawca w ofercie na realizację przedmiotowego badania przedstawi propozycję
doboru próby badawczej, wielkość próby i opis jej struktury.
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.
W przypadku występowania barier w osobistej realizacji wywiadów ze względu na siłę wyższą, tj. na
epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, techniki wymagające kontaktu bezpośredniego mogą zostać
przeprowadzone za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dla minimalizacji ryzyka nieosiągnięcia
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/Google Hangouts 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 w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu 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,
przekazanie Zamawiającemu na etapie opracowania projektu raportu końcowego
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 (w szczególności przez
kierownika badania odpowiedzialnego za koordynację zespołem badawczym i pozostawanie w
stałym kontakcie z Zamawiającym tj. udział w spotkaniach odpowiednio do potrzeb, kontakt
telefoniczny oraz drogą elektroniczną),
informowanie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach
istotnych dla realizacji badania tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym
wywiadów, ankiet (sporządzanie cotygodniowego krótkiego raportu o zaawansowaniu prac i
przesyłanie go drogą elektroniczną do Zamawiającego),
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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,
3) Etap obejmujący sporządzenie infografik,
4) Prezentacja 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. Zatwierdzona przez Zamawiającego ostateczna, pełna wersja raportu metodologicznego (ze
wszystkimi narzędziami badawczymi) 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 16 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
zostanie warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji, po czym Wykonawca przygotuje jego
ostateczną wersję i przekaże do Zamawiającego w formie elektronicznej w terminie 20 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 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.
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Lp.

Treść
wniosku

Treść
rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób
wdrożenia
rekomendacji

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Klasa
rekomendacji

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 infografik.
W terminie 1 tygodnia od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Zamawiający otrzyma od
Wykonawcy projekty infografik zawierające najważniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania
w formie elektronicznej. Projekty zostaną skonsultowane z Zamawiającym w terminie 2 tygodni od
podpisania protokołu odbioru raportu końcowego. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca
przekaże infografiki na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).
Dopuszcza się możliwość zaproponowania przez Wykonawcę dodatkowego sposobu prezentacji wyników
badania w postaci kilkuminutowego filmiku streszczającego najważniejsze wnioski i rekomendacje
pobadawcze. Uwzględnienie tej formy prezentacji wyników podlegać będzie ocenie na etapie wyboru
Wykonawcy.
Ad.4 Prezentacja wyników badania.
W terminie do 12 tygodni od podpisania protokołu odbioru raportu końcowego Wykonawca
przeprowadzi prezentację wyników badania na 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. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych dla
uczestników spotkań (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawień danych), o ile Zamawiający nie
podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiałów na poszczególne spotkania.
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
you tube/ Skype/Zoom/Google Hangouts 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.
Łącznie realizacja badania będzie trwała maksymalnie 33 tygodnie.
Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu końcowego, infografik oraz prezentacji
wyników badania powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach wynikających z
harmonogramu prac.
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IX. Wymagania dotyczące raportów, infografik oraz prezentacji multimedialnej
Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiającym raportów
(metodologicznego i końcowego), infografik oraz prezentacji multimedialnej.
Projekt raportu metodologicznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierać:
 koncepcję realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe obszary
problemowe, 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,
 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,
 zestawienie wniosków i rekomendacji, w tabeli wskazanej w SOPZ 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 i ich ostateczne wersje powinny spełniać następujące wymogi:
 zgodne z zapisami Szczegółowego 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, z zastrzeżeniem, że dotyczy to raportów podlegających upublicznieniu, 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),
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 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),
 w sposób wyczerpujący przedstawiają wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na
wszystkie postawione pytania badawcze,
 sformułowane w raporcie wnioski poparte są przedstawionymi wynikami badania, stanowią rezultat
analizy i interpretacji wyników badania przeprowadzonej przez zespół badawczy.
Parametry infografik:
Infografiki muszą 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.
Infografiki należy przygotować w wersji elektronicznej umożliwiającej ich późniejszą publikację (np. w
formacie .png).
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 programie Power
Point lub innym, z możliwością zmiany formatu standardowego na format 16:9. Wykonawca badania
zobowiązany będzie również do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników prezentacji (o ile
Zamawiający nie podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiałów na poszczególne spotkania). Liczba
uczestników zostanie podana Wykonawcy przed każdym spotkaniem. Szacuje się, że łącznie będzie to ok.
100 egz.
W przypadku siły wyższej Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia prezentacji w sposób
zdalny on line lub off line. 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 podlegające upublicznieniu (zarówno raport końcowy jak i infografiki) muszą
być 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
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niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
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 KujawskoPomorskiego z podpisem „Województwo Kujawsko-Pomorskie”, znaku Unii Europejskiej z napisem
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz adnotacji „Badanie jest 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 kujawskopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
Płatność będzie się odbywała w trzech transzach
a) pierwsza transza za wykonanie etapu 1,
b) druga transza za wykonanie etapu 2,
c) trzecia transza za wykonanie etapu 3 i 4.
Kwoty transz zostaną uzgodnione z Wykonawcą podczas podpisywania umowy.
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