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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EURO netto 

 

 

1. Temat badania 

 

Ocena realizacji i systemu wdrażania  

komponentu regionalnego w Priorytecie IV (2011-2012) 

oraz  komponentu regionalnego w Priorytecie II (2012-2013) 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 

 

2. Tło  

Od 2009 r. FIO jest realizowane jako Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2009-2013.  

Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji 

zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa  

i pomocniczości polityk publicznych. 

Cele szczegółowe PO FIO: 

1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych  

w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. 

4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

 

W latach 2011-2013 w ramach PO FIO wyodrębniono następujące komponenty:  

a) na lata 2011-2012 - komponent regionalny w Priorytecie IV,  

b) na lata 2012-2013 - komponent regionalny w Priorytecie II.  

 

Komponent regionalny w Priorytecie IV: 

W ramach konkursu wyłonionych zostało czterech Operatorów (załącznik 1). Komponent miał 

charakter pilotażowy, jego celem było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.  

Zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r. projekty w ramach komponentu są realizowane od 1 maja 2011  

do 31 grudnia 2012 r.  

Opis założeń projektowych, według których organizacje były zobowiązane przygotować oferty, 

znajduje się w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2011 r. 

 

Komponent regionalny w Priorytecie II: 

W ramach konkursu wyłonionych zostało pięciu Operatorów (załącznik 2) w pięciu województwach: 

opolskim, świętokrzyskim, lubuskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. Projekty dotyczą 

praktycznego zastosowania instrumentu przewidzianego w art. 16 ust. 7 UoDPPiW, tzw. 

„regrantingu”. Zgodnie z ww. przepisem, podmioty, z którymi organ administracji publicznej zawarł 



 

2 

 

umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie 

realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego. 

Opis założeń projektowych, według których organizacje były zobowiązane przygotować oferty, 

znajduje się w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2012 r. 

 

3. Zleceniodawca 

Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

4. Słowniczek 

 

Beneficjent ostateczny – działająca lokalnie organizacja pozarządowa lub działający lokalnie 

podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW będący beneficjntem w komponencie regionalnym  

w Priorytecie IV (definicja na podstawie: Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach  

PO FIO w 2011 r.); 

Operator – wybrany oferent w ramach konkursu PO FIO w komponentach regionalnym  

w Priorytecie II i IV(definicja na podstawie: Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach  

PO FIO w 2011 r. i 2012 r.); 

Organizacja lokalna – działająca lokalnie organizacja pozarządowa lub działający lokalnie podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW będący beneficjntem w komponencie regionalnym  

w Priorytecie II (definicja na podstawie: Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach  

PO FIO w 2012 r.); 

Organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPiW; 

Regranting – instrument przewidziany w art. 16 ust. 7 UoDPPiW, na podstawie którego organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej 

zawarł umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, mogą zlecić realizację 

zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję 

organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami 

umowy. 

 

5. Cel badania 

Celem badania jest ustalenie:  

1. W jaki sposób organizacje pozarządowe/lokalne/beneficjenci ostateczni postrzegają wyodrębnienie 

w ramach PO FIO komponentów. 

2. W jaki sposób organizacje pozarządowe/lokalne/beneficjenci ostateczni oceniają formułę 

wyłaniania i funkcjonowania Operatorów projektu.  

3. W jaki sposób komponenty regionalne w Priorytecie IV (2011-2012) oraz w Priorytecie II (2012-

2013): 

a) wzmocniły potencjał, zasoby i efektywność działania organizacji lokalnych/benefcjentów 

ostatecznych, 

b) doprowadziły do zwiększenia ich udziału w realizacji zadań publicznych, 

c) zachęciły organizacje pozarządowe do stosowania mechanizmu tzw. „regrantingu”  

w przyszłości. 
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6. Pytania badawcze 

 

1. Jaka jest ocena formuły wyodrębniania komponentów w PO FIO na podstawie funkcjonowania 

obu komponentów regionalnych?  

2. Jaka jest ocena koncepcji i funkcjonowania Operatorów przez organizacje pozarządowe /lokalne/ 

beneficjentów ostatecznych (zarówno korzystających, jak i niekorzystających z dotacji w ramach 

obydwu komponentów)? 

3. Czy działania podjęte na poszczególnych szczeblach (Operatorzy - organizacje 

lokalne/beneficjenci ostateczni) w ramach komponentów regionalnych są adekwatne  

do założonych celów projektów?  

4. W jakim stopniu i na jakim poziomie zostały zrealizowane cele projektów? 

5. Na co zostały przeznaczone środki z otrzymanych za pośrednictwem Operatora dotacji 

(mikrodotacji)? 

6. Jakie są mocne i słabe strony komponentów regionalnych?  

7. Jakie zmiany należałoby wprowadzić w ich ramach (opcjonalnie na poszczególnych szczeblach 

ich realizacji), aby ulepszyć ich oddziaływanie? 

8. Jak oceniane są przez organizacje lokalne/ beneficjentów ostatecznych kompetencje i działania 

Operatorów? 

9. Jakie są korzyści i zagrożenia dla Operatorów w projektach realizowanych w ramach 

komponentów regionalnych? 

10. Jakie są korzyści i zagrożenia dla organizacji lokalnych/beneficjentów ostatecznych  

w projektach realizowanych w ramach komponentów regionalnych?  

11. Jakie obawy przed korzystaniem z mechanizmu tzw. „regrantingu” w ramach komponentów 

regionalnych są wyrażane przez organizacje lokalne/beneficjentów ostatecznych? Jakie są ich 

przyczyny? 

12. Jakie są szanse rozwoju mechanizmu tzw. „regrantingu” w przyszłości?  

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Oferent powinien przedstawić dodatkowe pytania badawcze. 

 

7. Założenia badania 

Minimum metodologiczne dotyczące komponentu regionalnego w Priorytecie IV na lata 2011-2012 

oraz komponentu regionalnego w Priorytecie II na lata 2012-2013: 

1. Analiza danych zastanych 

a) Program Operacyjny PO FIO 2009-2013, 

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

Inicjatyw Obywatelskich w 2011 i w 2012 r., 

c) Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, 

d) projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, 

e) Analiza ofert Operatorów (wyniki konkursów PO FIO 2011 i 2012 znajdują się na stronie 

www.pozytek.gov.pl), 

f) Sprawozdanie z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata  

2010 i 2011, 

g) projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

http://www.pozytek.gov.pl/
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h) Analiza projektu: „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” i raportu  

z badania potrzeb i możliwości regrantingu w ramach ww. projektu, 

i) Szczegółowa dokumentacja projektów prowadzona przez Operatorów.  

 

2. Badanie ilościowe  

a) CAWI z organizacjami lokalnymi/beneficjentami ostatecznymi – adresatami prowadzonych 

działań – wszystkie podmioty/osoby (w zależności od charakteru projektu).  

b) CAWI z organizacjami lokalnymi/ beneficjentami ostatecznymi, które:  

- nie zostały wybrane w konkursie ogłoszonym przez Operatorów (wszystkie podmioty), 

- nie brały udziału w konkursie na otrzymanie dotacji w ramach tzw. „regrantingu” 

(wybrana losowo grupa podmiotów spośród organizacji z danego regionu/województwa). 

3. Badanie jakościowe 

a) wywiady indywidualne pogłębione IDI ze wszystkimi Operatorami  

(z koordynatorami projektu lub pracownikami/członkami zarządów wszystkich organizacji), 

b) wywiady grupowe FGI, z co najmniej 1/2 ogólnej liczby Operatorów, w którym uczestniczyć 

będą adresaci zadania, przedstawiciele IW oraz IZ, 

c) wywiad indywidualny pogłębiony IDI z 1 przedstawicielem IZ PO FIO i 1 przedstawicielem 

IW PO FIO, 

d) wywiady indywidualne pogłębione IDI, z co najmniej 2 ekspertami oceniającymi oferty 

złożone w ramach każdego komponentu, 

e) wywiad indywidualny pogłębiony IDI z 1 ekspertem w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej, 

f) wywiad indywidualny pogłębiony IDI z 1 ekspertem w zakresie regrantingu i mikrodotacji. 

 

8. Harmonogram badania 

Rozpoczęcie badania nastąpi z dniem zawarcia umowy. Badanie będzie realizowane w 2013 roku  

i będzie składało się z 7 etapów. 

1. Etap I – 5 tyg. od dnia podpisania umowy – zbadanie m.in. sposobu samoorganizacji 

podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania komponentów, w tym co najmniej aspekty: 

ponoszonych kosztów organizacyjnych, tworzenia sieci komunikacji i współpracy pomiędzy 

Operatorem a pozostałymi interesariuszami, sposób rekrutacji uczestników projektu, 

przygotowanie i system prowadzonych działań, itp. Ponadto zweryfikowanie adekwatności 

ofert Operatorów z rzeczywistą realizacją i przygotowaniem infrastruktury technicznej  

i społecznej, służącej realizacji projektów. Realizacja tego etapu zakończy się opracowaniem 

wstępnego raportu cząstkowego. 

2. Etap II – 6 tyg. od dnia podpisania umowy – opracowanie raportu cząstkowego. 

3. Etap III – 23 tyg. od dnia podpisania umowy – przeprowadzenie badań jakościowych  

w ramach komponentu w Priorytecie IV i Priorytecie II obejmujących wywiady  

z m.in. Operatorami, koordynatorami projektów lub pracownikami/członkami organizacji 

lokalnych/beneficjentów ostatecznych, przedstawicielem IZ i IW PO FIO, 2 ekspertami 

oceniającymi oferty złożone w ramach każdego komponentów, z 2 ekspertami oraz badań 

ilościowych z organizacjami lokalnymi/beneficjentami ostatecznymi. Realizacja tego etapu 

zakończy się opracowaniem raportu cząstkowego. 

4. Etap IV – 24 tyg. od dnia podpisania umowy – opracowanie raportu cząstkowego. 
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5. Etap V – 31 tyg. od dnia podpisania umowy – dokonanie ponownego badania jakościowego 

Operatorów i organizacji lokalnych oraz przeprowadzenie FGI z adresatami zadania  

z uwzględnieniem zmian w procesie wdrażania projektu i zmian ad hoc w ramach 

komponentu regionalnego w Priorytecie II.  

6. Etap VI – 32 tyg. od dnia podpisania umowy – opracowanie wstępnego raportu końcowego 

zawierającego podsumowanie analiz oraz wszystkie wnioski i rekomendacje z badania. 

7. Etap VII – 34 tyg. od dnia podpisania umowy – opracowanie raportu końcowego 

zawierającego podsumowanie analiz oraz wszystkie wnioski i rekomendacje z badania. 

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności: 

 Stronę tytułową i spis treści, 

 Streszczenie raportu zawierające wszystkie najważniejsze wnioski oraz podsumowanie  

(w języku polskim i angielskim) min. 5 stron, 

 Wprowadzenie, 

 Opis zastosowanej metodologii (koncepcja badania, zastosowane metody badawcze  

z uzasadnieniem), 

 Przedstawienie wyników badań oraz ich analizę i interpretację. Rozdziały analityczne 

powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe, 

 Wnioski i rekomendacje, wraz z proponowanym sposobem ich wdrożenia,  

 Załączniki (zestawienia, analiza danych, formularze użytych ankiet i innych narzędzi 

badawczych, wykorzystane źródła, etc.). 

Raporty cząstkowe powinny mieć podobną strukturę, ale opis przedmiotu badania i metodologii 

powinien być bardziej zwięzły i dotyczyć jedynie badanego obszaru zagadnień. Analizy, interpretacje 

i uzasadnienia mogą być bardziej rozbudowane, a rekomendacje bardziej szczegółowe i operacyjne 

niż w raporcie końcowym. 

Wykonawca przestawi w ofercie szczegółowy harmonogram realizacji badania z uwzględnieniem 

zakresów oraz terminów przekazania raportów cząstkowych oraz raportu końcowego.  

 

Wykonawca dostarczy raporty w wersji elektronicznej (e-mail oraz CD) oraz papierowej  

(w 2 egzemplarzach – raporty cząstkowe, 3 egzemplarzach – raport końcowy). Wraz z raportem 

końcowym Wykonawca dostarczy prezentację przygotowaną w programie Power Point  

(e-mail oraz CD) zawierającą podsumowanie badania oraz wypracowane rekomendacje.  

Wykonawca dokona prezentacji raportu końcowego w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 

9. Wykonawca 

Od Wykonawcy oczekuje się: 

 doświadczenia w ogólnopolskich badaniach społecznych/ewaluacyjnych, 

 potencjału umożliwiającego realizację badania, 

 znajomości problematyki trzeciego sektora. 

 

10. Kryteria wyboru 

 koncepcja badania – spójność propozycji metodologicznej, rozszerzenie i dopracowanie 

metodologii zaproponowanej przez Zamawiającego, rozszerzenie listy pytań badawczych 

oraz sposób organizacji badania – 40%, 

 doświadczenie Wykonawcy w zakresie badań społecznych/ewaluacyjnych oraz potencjał 

umożliwiający realizację badania – 30%, 

 cena - 30%. 
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11. Oferta 

 

Oferta zawierać będzie w szczególności: 

 dane Wykonawcy/ów, 

 opis koncepcji badania, w tym opis metodologii badania oraz sposobu organizacji procesu 

badawczego, 

 harmonogram, 

Wzór harmonogramu 

Lp. Etap projektu 

Tygodnie od dnia podpisania umowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     

 

            

1.1.                   

2.                   

2.1.         

 

        

2.2.                   

2.3.                   

 

 kosztorys badania (cena netto i brutto), 

 opis doświadczenia* i potencjału Wykonawcy oraz doświadczenia członków zespołu 

badawczego**.  

*   wykaz zrealizowanych przez oferenta badań w ostatnich 3 latach, z wyszczególnieniem badań  

o podobnej tematyce. 

** CV lub notki biograficzne kluczowych osób, które będą zaangażowane w realizację projektu 

badawczego. 

 

12. Źródła informacji 

W celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji badania, Wykonawca powinien zapoznać się  

z następującymi dokumentami: 

a) Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, 

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

Obywatelskich w 2011 r. i 2012 r., 

c) Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015, 

d) projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, 

e) Analiza ofert Operatorów (wyniki konkursów PO FIO 2011 i 2012 znajdują się na stronie 

www.pozytek.gov.pl), 

f) Sprawozdanie z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata  

2010 i 2011, 

g) projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

h) Analiza projektu: „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” i raportu z badania 

potrzeb i możliwości regrantingu w ramach ww. projektu. 

 

13. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl (tytuł 

wiadomości: Ewaluacja PO FIO – komponenty regionalne) do dnia 29 listopada 2012 r. 

http://www.pozytek.gov.pl/
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14. Kontakt 

Filip Kołodziejski 

Tel. 22 693-47-40 

E-mail: filip.kolodziejski@mpips.gov.pl 

 

15. Załączniki 

 

1. Lista podmiotów realizujących zadania w ramach Komponentu regionalnego w Priorytecie IV  

w 2011-2012 r. 

2. Lista podmiotów realizujących zadania w ramach Komponentu regionalnego w Priorytecie II  

w 2012-2013 r. 

 


