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Temat badania: 

 

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020  

 

Charakterystyka przedmiotu badania 

W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) – najważniejszy, finansowany ze środków 

krajowych, instrument finansowy trzeciego sektora. Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich jest kontynuacją Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

realizowanego w latach 2009-2013 oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w 

latach 2005-2007 w formie programu rządowego, a w 2008 r. w formie rezerwy celowej 

budżetu państwa.  Wysokość środków budżetowych, przeznaczanych na  realizację programu 

wyniesie nie mniej niż 60 mln zł rocznie. Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie 

zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania 

na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk 

publicznych. 

Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych. 

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji 

pozarządowych i inicjatywy lokalne. 

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 

4. Wzmocnienie potencjału III sektora. 

Projekty w obszarze wsparcia zaangażowania obywateli w działania NGO i inicjatywy lokalne 

mogą uzyskać dofinansowanie we wszystkich Priorytetach P FIO.  

Zleceniodawca 

Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 
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Słowniczek 

Oferent – organizacja składająca ofertę w konkursie P FIO 2014-2020. 

Zleceniobiorca – organizacja realizująca zadanie w ramach P FIO 2014-2020. 

Adresat – beneficjent ostateczny zadań realizowanych w ramach P FIO 2014-2020. 

IZ – Instytucja Zarządzająca P FIO 2014-2020 – Departament Pożytku Publicznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Operator – zleceniobiorca zadania w ramach Priorytetu I P FIO 2014-2020. 

Lokalna inicjatywa – inicjatywa dofinansowana przez Operatora w ramach Priorytetu I P FIO 

2014-2020. 

Lokalna inicjatywa nieformalna – inicjatywa nieposiadająca osobowości prawnej, 

dofinansowana przez Operatora w ramach Priorytetu I P FIO 2014-2020. 

Cel badania 

Celem głównym badania jest ocena systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020. 

Wyniki badania mają służyć dostarczeniu wiedzy w celu efektywnego monitorowania realizacji 

celów P FIO 2014-2020, ewentualnego modyfikowania systemu monitorowania oraz 

weryfikacji wskaźników realizacji Programu. 

Cele szczegółowe badania obejmują: 

I. ocenę trafności systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020; 

II. ocenę trafności wskaźników realizacji P FIO 2014-2020; 

III. ocenę skuteczności realizacji celów P FIO 2014-2020; 

 

Zakres badania: 

 podmiotowy – zleceniobiorcy P FIO, adresaci (beneficjenci ostateczni) przedstawiciele 

IZ P FIO 2014-2020, Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020; 

 przedmiotowy – zagadnienia związane z trafnością systemu monitorowania realizacji P 

FIO 2014-2020 oraz skuteczności realizacji jego celów; 

 czasowy – projekty realizowane w ramach P FIO w roku 2014; 

 terytorialny – ogólnopolski. 

Kryteria ewaluacyjne: 

 trafność – trafność i spójność przyjętych rozwiązań organizacyjnych; 
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 skuteczność – stopień osiągnięcia celów Programu; 

Pytania badawcze 

1. Jak osiągnięcie wyznaczonych wskaźników rezultatu i produktu przyczyni się do 

osiągnięcia celów szczegółowych i celu głównego projektu?  (I,II) 

2. W jakim stopniu lista wskaźników P FIO 2014-2020 jest kompletna? Czy powinna 

zostać uzupełniona o dodatkowe wskaźniki? (I,II) 

3. Na podstawie jakich źródeł danych oraz w jaki sposób powinny być mierzone wskaźniki 

P FIO 2014-2020? (I,II) 

4. W jakim stopniu zostały osiągnięte cele P FIO po 2014 roku? (III) 

5. W jakim stopniu cele szczegółowe P FIO wpisują się w cel główny Programu? (II) 

 

Lista pytań badawczych może zostać rozszerzona przez wykonawcę. 

Odbiorcy wyników badania 

Odbiorcami badania będą: 

 Instytucja Zarządzająca P FIO 2014-2020 – Departament Pożytku Publicznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

 Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020. 

Minimum metodologiczne 

Analiza danych zastanych: 

 dokumenty programowe P FIO na lata 2014-2020 (Program, Zasady przyznawania i 

rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w latach 2014-2016); 

 analiza dokumentacji P FIO (oferty, sprawozdania, ankieta) z lat 2014-2015; 

 wyniki ankiety dla zleceniobiorców FIO 2014; 

 analiza raportów z dotychczasowych badań ewaluacyjnych FIO dostępne na stronie 

www.pozytek.gov.pl. 

Badanie ilościowe: 

 wywiady przeprowadzone techniką CAWI. Respondentem będą zleceniobiorcy 

Programu. 

Badanie jakościowe: 
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 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) ze zleceniobiorcami zadań. 

 Wywiady fokusowe – wywiady fokusowe z udziałem adresatów projektów. 

Próba 

 Badanie ilościowe: 

o 100 % projektów dofinansowanych w ramach P FIO w roku 2014.   

 Badanie jakościowe: 

o Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z zleceniobiorcami (co najmniej 15 w 

Priorytecie I, 15 w Priorytecie II, 10 w Priorytecie III, 10 w Priorytecie IV).  

(co najmniej 50 wywiadów pogłębionych). 

o Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami IZ P FIO 2014-

2020 oraz Komitetu Sterująco-Monitorującego P FIO 2014-2020 (co najmniej 5 

wywiadów pogłębionych).  

o Co najmniej 20 wywiadów fokusowych z udziałem adresatów projektów. 

Co najmniej po trzy wywiady fokusowe z adresatami projektów z każdego z 

priorytetów w roku 2014. 

(4 priorytety x 1 lata x 3 wywiady= 12 wywiadów fokusowych) 

 

Metodologia badania stanowi minimum, które musi zostać spełnione przez wykonawcę. 

Metodologia badania może zostać rozszerzona przez wykonawcę. 

 

Harmonogram, przedstawienie wyników 

 

Rozpoczęcie badania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca w ofercie musi 

przedstawić dokładny harmonogram badania przedstawiając etapy realizacji badania w ujęciu 

tygodniowym, zawierający przewidywany harmonogram prac ze wskazaniem zadań 

realizowanych w trakcie wykonywania badania oraz spotkań konsultacyjnych z Zamawiającym 

wraz z liczbą dni przeznaczonych na ich wykonanie, ale bez wyszczególniania konkretnych 

dat, które będą uzależnione od dnia zawarcia umowy. W harmonogramie prosimy o 

uwzględnienie czasu na akceptację narzędzi badawczych przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania raportu metodologicznego, raportu 

cząstkowego oraz raportu końcowego z wynikami badania. 
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W ramach raportu metodologicznego Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji propozycji narzędzi badawczych skonstruowanych na potrzeby 

badania, nie później niż 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 

W raporcie cząstkowym Wykonawca będzie miał za zadanie zaprezentowanie wyników 

badania uzyskanych w połowie realizacji badania oraz ich analizy i interpretacji. Ww. raport 

będzie stanowił podstawę do zidentyfikowania trudności, które pojawią się w trakcie realizacji 

badania. Pozwoli na dokonanie ewentualnych korekt i dostosowanie harmonogramu, 

metodologii etc. do zidentyfikowanych potrzeb. 

Struktura raportu powinna odpowiadać wytycznym opisanym niżej dla raportu końcowego. 

Wersja robocza raportu cząstkowego dostarczona będzie w ciągu 14 tygodni od zawarcia 

umowy, a jego wersja ostateczna w ciągu 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 

dostarczy ww. raport w wersji ostatecznej w formie elektronicznej (e-mail), oraz w wersji 

papierowej (3 egzemplarze). 

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności: 

1. Stronę tytułową i spis treści; 

2. Streszczenie zawierające wszystkie najważniejsze wnioski;  

3. Opis zastosowanej metodologii (koncepcji badania i zastosowanych metod badawczych); 

4. Przedstawienie wyników badania oraz ich analizę i interpretację (wyniki przedstawione będą 

również w formie graficznej). Rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i 

wnioski cząstkowe; 

5. Wnioski i rekomendacje, wraz z proponowanym sposobem ich wdrożenia – posumowanie 

badania z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru; 

Wersja robocza raportu końcowego dostarczona będzie w ciągu 30 tygodni od zawarcia 

umowy, a jego wersja ostateczna w ciągu 32 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 

dostarczy raporty w wersji ostatecznej w formie elektronicznej (e-mail), oraz w wersji 

papierowej (3 egzemplarze). 

Wykonawca dokona prezentacji raportu końcowego w siedzibie Zamawiającego.  

 

Źródła informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z następującymi dokumentami: 

a) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 

b) Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w latach 2014-2015. 



 

6 

 

c) Dokumentacja P FIO (oferty, sprawozdania, ankieta) z lat 2014-2015. 

d) Raporty z dotychczasowych badań ewaluacyjnych FIO dostępne na stronie 

www.pozytek.gov.pl z lat 2009-2013. 

Od Wykonawcy oczekuje się: 

- doświadczenia w badaniach ewaluacyjnych programów dotacyjnych, których 

adresatem są organizacje pozarządowe 

- potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego realizację badania  

- znajomości problematyki trzeciego sektora i specyfiki funkcjonowania P FIO.  

 

Kryteria wyboru oferty 

1. koncepcja badania – spójność propozycji metodologicznej, rozszerzenie i dopracowanie 

metodologii zaproponowanej przez Zamawiającego oraz rozszerzenie listy pytań 

badawczych – 40 % 

2. doświadczenie Wykonawcy w zakresie badań społecznych/ewaluacyjnych oraz potencjał 

techniczny i kadrowy umożliwiający realizację badania – 30 % 

3. cena – 30 %. 

Do oferty powinien zostać załączony wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę badań w 

ostatnich 2 latach (z wyszczególnieniem badań o podobnej tematyce) oraz notatki biograficzne 

kluczowych osób, które będą zaangażowane w realizację projektu badawczego. Należy podać 

cenę wykonania badania zarówno netto jak i brutto.    

4. Jak i gdzie składać oferty: 

5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Stefan.Kolucki@mpips.gov.pl 

(tytuł wiadomości: „Badanie wskaźników P FIO”) do dnia 18 grudnia 2015 roku. 

 

6. Kontakt: 

Stefan Kołucki, Stefan.Kolucki@mpips.gov.pl, 22/693-47-68 

 

mailto:Stefan.Kolucki@mpips.gov.pl

