Warszawa, 27 października 2017 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU
DEPARTAMENT
STRATEGII ROZWOJU
DSR-III.6210.17.2017.PS

LIST POLECAJĄCY
Dotyczy:

Badanie: „Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego
3 w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020”

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Krajowa Jednostka Ewaluacji) zleciło konsorcjum firm
EVALU Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-T-O-S (partner
konsorcjum) i WiseEuropa (partner konsorcjum) realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja
regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmacniania
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020”.
Głównym celem badania jest przeprowadzenie ewaluacji użyteczności, skuteczności i efektywności
regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
w perspektywie 2014-2020. Wymóg ewaluacji powyższych interwencji wynika z zapisów rozporządzeń
Komisji Europejskiej (KE), a samo badanie będzie realizowane w oparciu o plan zatwierdzony decyzją KE z
dnia 10 marca 2016 r. (SA 43142, 2015/N).
Ważnym elementem ewaluacji, umożliwiającym zebranie danych do dalszych analiz, będą przeprowadzane
badania ankietowe oraz studia przypadku. Pozyskane informacje pozwolą określić stopień w jakim
interwencja wpłynęła zarówno na sytuację firmy, jak i jej otoczenia.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o współpracę w możliwie szerokim zakresie z zespołem
realizującym przedmiotowe badanie. Państwa wsparcie jest istotnym warunkiem powodzenia ewaluacji
i umożliwi zebranie danych niezbędnych do sformułowania wiarygodnych wniosków i rekomendacji.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż Wykonawca ma obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji,
jakie uzyska w trakcie realizacji badania, a zgromadzone dane zostaną wykorzystane jedynie na użytek
niniejszej ewaluacji.
W razie wątpliwości lub pytań dotyczących badania informacji udzielają:



ze strony Wykonawcy Pan Tomasz Klimczak (tomaszklimczakthreetwo@gmail.com),
ze strony Ministerstwa Rozwoju Pan Piotr Strzęboszewski (piotr.strzeboszewski@mr.gov.pl) oraz
Pani Kamila Lisowska (kamila.lisowska@mr.gov.pl ).
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