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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dla zamówienie publicznego poniŜej 14 000 EUR brutto  

 

Temat badania: 

Ocena wpływu PO FIO 2009-2013 na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. 

 

Tło  

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie 

(2005-2007), powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem 

sektora organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie Rządowego Programu FIO miało charakter 

komplementarny w stosunku do już istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. W ramach 

Rządowego Programu FIO, w 2005 r. odbyły się dwa konkursy, a w latach 2006 i 2007 – po jednym 

konkursie. W 2008 r. Rządowy Program był kontynuowany pod postacią rezerwy celowej budżetu 

państwa Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Od 2009 roku FIO jest kontynuowane w nowej formule, jako Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, w perspektywie finansowej 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: 

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. 
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Zleceniodawca 

Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

Cel badania 

Celem badania jest ustalenie, w jaki sposób i w jakim stopniu realizacja zadań w ramach PO 

FIO w latach 2009 – 2012 przez organizacje pozarządowe wpłynęła na ich funkcjonowanie 

(m.in. rozwój ich potencjału, działalność w środowisku lokalnym, dostrzeŜenie problemów 

społecznych przez władzę lokalną, potencjał partnerstw publiczno-społecznych 

zawiązywanych przez organizacje pozarządowe i JST, ich wizerunek i wiarygodność). 

 

Pytania badawcze: 

 

I. Wpływ PO FIO na rozwój potencjału organizacji. 

1. W jakim stopniu doświadczenie zdobyte przez organizacje w ramach PO FIO wpływa na 

szanse uzyskania dotacji w konkursach grantowych finansowanych z innych źródeł (np. 

środki samorządowe, innych ministerstw, Norweski Mechanizm Finansowy i Fundusz 

Szwajcarski)? 

2. W jakim stopniu i w jaki sposób realizacja projektów PO FIO wpływa na jakość realizacji 

przez organizację pozarządową projektów finansowanych z innych źródeł (np. PO KL, 

Norweski Mechanizm Finansowy i Fundusz Szwajcarski, fundusze od sponsorów 

prywatnych)?  

3. W jakim stopniu realizacja projektów w ramach PO FIO wyzwala, stymuluje, wzmacnia 

potencjał organizacji w wymiarze pozaprojektowym (np. w obszarze kompetencji 

merytorycznych, zarządzania, infrastruktury technicznej)? 

II. Wpływ PO FIO  na działalność organizacji w środowisku lokalnym. 

4. W jakim stopniu realizacja PO FIO wpływa na aktywność organizacji w środowisku 

lokalnym? Czy środki PO FIO pozyskiwane są na okoliczność na realizacji konkretnych 
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przedsięwzięć czy teŜ stanowią fragment większej całości (m.in. strategii rozwoju 

organizacji, środowiska, w którym dana organizacja działa, partnerstwa między 

organizacjami)?  

5. W jakim stopniu dzięki realizacji PO FIO organizacje pozarządowe zwiększyły swój 

zasięg terytorialny działania, liczbę beneficjentów, zmieniły profil działania, zwiększyły 

liczbę wolontariuszy/pracowników itp. po zakończeniu realizacji projektu PO FIO?  

III. Wpływ PO FIO na dostrzeŜenie problemów społecznych przez władzę lokalną?  

6. W jakim stopniu realizacja projektu PO FIO przez organizację wpłynęła na dostrzeŜenie 

problemów społecznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego?  

7. W jakim stopniu PO FIO przyczyniło się do rozszerzenia działań w zakresie 

rozwiązywania danych problemów w lokalnej polityce?  

8. W jakim stopniu PO FIO zastępuje lub uzupełnia JST we wspieraniu zadań publicznych? 

Czym się róŜni od konkursów ze środków samorządowych? 

IV. Wpływ PO FIO na potencjał partnerstw publiczno-społecznych zawiązywanych 

przez organizacje pozarządowe i JST. 

9. Czy PO FIO sprzyja budowaniu trwałych (po zakończeniu realizacji projektu) partnerstw 

lokalnych? Kto jest inicjatorem partnerstw? Jaka jest trwałość partnerstw po zakończeniu 

realizacji PO FIO? 

10. Jaki jest wkład partnerstw w tworzeniu tzw. ładu lokalnego?  

V.  Wpływ PO FIO na wizerunek i wiarygodność organizacji. 

11. W jakim stopniu projekty realizowane w ramach PO FIO przebiły się do świadomości 

innych organizacji? 

12. Czy marka FIO wpływa na wizerunek i wiarygodność organizacji i ich pozycję w 

środowisku lokalnym?  

Lista pytań badawczych nie jest listą zamkniętą i moŜe zostać rozszerzona przez Wykonawcę. 

Odbiorcy wyników badania 

Odbiorcami badania będą: 

− Instytucja Zarządzająca PO FIO 2009-2013 – Departament PoŜytku Publicznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 
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− Instytucja WdraŜająca PO FIO 2009-2013 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

− Komitet Monitorujący PO FIO 2009-2013. 

Minimum metodologiczne 

1. Badania ilościowe 

Wywiady przeprowadzane za pomocą CAWI, którymi zostaną objęci przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, które realizowały projekty dofinansowane w ramach PO FIO w 

latach 2009 – 2012. 

Ankietę naleŜy rozesłać do 100% organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach PO 

FIO w latach od 2009 do 2012. 

2. Badania jakościowe 

a) indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

b) wywiady focusowe (FGI) 

c) studium przypadku 

Wśród badanych powinni się znaleźć: przedstawiciele organizacji pozarządowych, które 

realizowały projekty dofinansowane w ramach PO FIO w latach 2009 – 2012, przedstawiciele 

lokalnych JST, przedstawiciele innych niŜ IZ PO FIO grantodawców (np. operatorzy 

konkursów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Funduszu Szwajcarskiego, 

operatorzy konkursów ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL (DWF MPiPS), operator konkursów 

dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej(Departament MłodzieŜy i Organizacji Pozarządowych) etc.), członkowie 

Komitetu Monitorującego PO FIO, gminnych/ powiatowych/ wojewódzkich Rad Działalności 

PoŜytku Publicznego. 

Podstawowe dane – liczba ofert dofinansowanych w poszczególnych edycjach PO FIO w 

podziale według priorytetów: 

 

Priorytet FIO 2009 FIO 2010 FIO 2011
I 328 203 183
II 185 125 115
III 286 162 205
IV 51 86 56
łącznie 850 576 559
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Dane za rok 2012 zostaną udostępnione po ogłoszeniu wyników konkursu w ramach PO FIO 
2012. 
 
 

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 uzaleŜnione od dnia zawarcia umowy. W 

harmonogramie prosimy o uwzględnienie czasu na akceptację narzędzi badawczych przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiąŜe się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji narzędzi 

badawczych skonstruowanych na potrzeby projektu (m.in. scenariusz IDI, FGI, schemat 

doboru próby do IDI, FGI, ankieta do badania CAWI itp.) w ramach raportu 

metodologicznego przekazanego nie później niŜ 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.   

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania raportu końcowego z wynikami badania (etap 

jakościowy i etap ilościowy badania).  

Raport końcowy zawierać będzie w szczególności: 

1. Stronę tytułową i spis treści; 

2. Streszczenie zawierające wszystkie najwaŜniejsze wnioski;  

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

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

będą równieŜ w formie graficznej). Rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i 

wnioski cząstkowe; 

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

badania z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru; 

Wersja robocza raportu końcowego dostarczona będzie w ciągu 16 tygodni od zawarcia 

umowy, a jego wersja ostateczna w ciągu 19 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 
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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 

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 2009, 2010, 2011 i 2012 r. 

c) Materiał dla ekspertów oceniających wnioski w ramach krajowego Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r., 

d) Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 

e) Raport z badania ewaluacyjnego pn. „Badanie wpływu PO FIO na zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych – w opiniach przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego” (zostanie przekazany wyłonionemu Wykonawcy). 

 

Od Wykonawcy oczekuje się: 

- doświadczenia w badaniach społecznych/ewaluacyjnych  

- potencjału technicznego i kadrowego umoŜliwiającego realizację badania  

- znajomości problematyki trzeciego sektora i specyfiki funkcjonowania PO 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 umoŜliwiający realizację badania – 30% 
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3. cena - 30%.  

Do oferty powinien zostać załączony wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę badań w 

ostatnich 3 latach (z wyszczególnieniem badań o podobnej tematyce) oraz CV lub notatki 

biograficzne kluczowych osób, które będą zaangaŜowane w realizację projektu badawczego.   

Jak i gdzie składać oferty: 

 

Ofertę naleŜy przesłać w formie elektronicznej na adres: olga.kaminska@mpips.gov.pl (tytuł 

wiadomości: „Ewaluacja PO FIO”) do dnia 15 maja 2012 r. 

 

Kontakt: 

 

Filip Kołodziejski 

filip.kolodziejski@mpips.gov.pl 

tel. 022 693 47 40 

 

Olga Kamińska 

olga.kaminska@mpips.gov.pl 

022 693 47 92 


