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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zwany dalej „SOPZ”) 

na wykonanie badania pn.: 

Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) identyfikacja i interpretacja na potrzeby oceny śródokresowej (mid-term): 

a) aktualnego stanu realizacji celów szczegółowych określonych w II osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (zwanego dalej „POIiŚ 

2014-2020”), w tym: 

i. stanu realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego 

i wskaźników typu output określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 

i w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (zwanym dalej „SzOOP POIiŚ 

2014-2020”)1 dla poszczególnych priorytetów inwestycyjnych na 2023 rok, 

ii. zmian społeczno-gospodarczych zaprogramowanych w poszczególnych 

priorytetach inwestycyjnych (obrazowanych np. poprzez inne mierniki aniżeli 

wskaźniki określone w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020), 

- na podstawie danych zastanych z: centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, 

Wykazu projektów zidentyfikowanych2, bazy STRATEG, uzupełnionych o dane 

pozyskane przez Wykonawcę w toku badań gabinetowych lub terenowych oraz wyników 

prac analitycznych, 

b) aktualnego postępu we wdrażaniu, tj. stanu realizacji celów pośrednich i końcowych 

wskaźników ram wykonania (wskaźnika finansowego – całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych oraz właściwych kluczowych etapów 

wdrożeniowych/wskaźnika produktu) określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-

2020 na rok 2018 (jako wartość pośrednia) i 2023 (jako wartość docelowa) − na 

podstawie danych zastanych z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, 

c) przewidywanego w perspektywie roku 2018 oraz 2023 stanu realizacji celów 

szczegółowych i postępów we wdrażaniu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w tym 

w szczególności określenie potencjału projektów w zakresie wszystkich wskaźników 

określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na rok 2018 oraz 2023 i ich wpływu 

na realizację zobowiązań wskaźnikowych POIiŚ 2014-2020 − na podstawie danych 

zastanych, pozyskanych przez Wykonawcę w toku badań gabinetowych lub terenowych, 

które to dane w momencie realizacji badania nie są uwzględnione w centralnym systemie 

teleinformatycznym SL2014, bazie STRATEG lub innych bazach właściwych dla 

wskaźników rezultatu strategicznego określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-

2020 oraz wyników wykonanych przez Wykonawcę prac analitycznych; 

2) ocena spójności sposobu monitorowania wskaźników typu output na poziomie II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym 

SL2014 i raportowanych do Komisji Europejskiej w rocznych sprawozdaniach z postępów

                                                           
1 SzOOP POIiŚ 2014-2020 obejmuje wyłącznie wskaźniki typu output. Są to zarówno wskaźniki typu output zawarte w POIiŚ 2014-2020 
jak i wskaźniki dodatkowe, nieuwzględnione w zapisach POIiŚ 2014-2020, właściwe dla poziomu danego działania. 
2 Załącznik nr 5 do SzOOP POIiŚ 2014-2020. 
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wdrażania POIiŚ 2014-2020 − na podstawie wyników prac analitycznych przeprowadzonych 

na próbie projektów; 

3) opisanie mechanizmów i określenie skali wkładu środków finansowych II osi priorytetowej 

POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 z uwzględnieniem krajowych 

priorytetów rozwojowych sformułowanych w odpowiednich dokumentach strategicznych − na 

podstawie wyników prac analitycznych, ewentualnie paneli eksperckich lub studiów 

przypadków; 

4) ocena gotowości potencjalnych projektów wpisujących się w logikę interwencji II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz potencjału wdrożeniowego instytucji systemu POIiŚ 

2014-2020 do podjęcia ewentualnych dodatkowych zobowiązań programowych wynikających 

z realokacji środków rezerwy wykonania utraconej przez inne osie priorytetowe − na 

podstawie badań gabinetowych i terenowych oraz ewentualnie prac analitycznych. 

 

II. Uzasadnienie realizacji badania 

1. Polska jest zobowiązana do osiągnięcia przy wsparciu środków europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (zwanych dalej „EFSI”) celów szczegółowych i rezultatów 

zapisanych w POIiŚ 2014-2020, co realizowane jest przez dofinansowanie projektów. Proces ten 

monitorowany jest za pomocą zestawu wskaźników określonych w POIiŚ 2014-2020 i w SzOOP 

POIiŚ 2014-2020.  

2. W skład zestawu wskaźników, na podstawie których ma być wykonana ewaluacja postępu 

rzeczowego oraz podsumowanie rezultatów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, wchodzą:  

1) przypisane priorytetom inwestycyjnym3 tworzącym II oś priorytetową POIiŚ 2014-2020: 

a) wskaźniki rezultatu strategicznego, 

b) wskaźniki typu output tj. zasilane z poziomu wdrażanych projektów wskaźniki produktu 

i wskaźniki rezultatu bezpośredniego (przyczyniające się do realizacji wskaźników 

rezultatu strategicznego), obrazujące zaprojektowaną w POIiŚ 2014-2020 zmianę; 

2) przypisane II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 wskaźniki ram wykonania (tj. wskaźnik 

finansowy, kluczowe etapy wdrożeniowe i wskaźniki produktu) monitorujące postęp we 

wdrażaniu. 

3. Polska zobowiązana jest osiągnąć w dwóch momentach zaplanowane wartości wskaźników 

określonych w POIiŚ 2014-2020. Pierwszym jest rok 2018 (dotyczy to wskaźników ram 

wykonania i określonych dla nich tzw. celów pośrednich), drugim jest rok 2023 (dotyczy to 

wskaźników ram wykonania, rezultatu strategicznego i typu output). 

4. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 215/20144 cele pośrednie lub końcowe osi 

priorytetowej uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich ramach 

                                                           
3 5.II Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski 
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 

6.I Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie  
6.II Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska 

oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

6.III Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także 
poprzez program natura 2000 i zieloną infrastrukturę 

6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację 

i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie 
działań służących zmniejszeniu hałasu. 
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz 

klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
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wykonania osiągnęły co najmniej 85% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 

85% wartości celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa, w przypadku gdy ramy 

wykonania obejmują trzy lub więcej wskaźników, cele pośrednie osi priorytetowej uważa się za 

osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego osiągnęły co najmniej 85% wartości 

odpowiedniego celu pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85% wartości odpowiedniego 

celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik, który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu 

pośredniego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75% wartości odpowiedniego celu 

pośredniego.  

5. W przypadku osi priorytetowej, dla której ramy wykonania obejmują więcej niż dwa wskaźniki, 

nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu pośredniego do końca 2018 r. dla co najmniej dwóch 

z tych wskaźników uznaje się za poważne niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. 

Nieosiągnięcie co najmniej 65% wartości celu końcowego do końca 2023 r. dla co najmniej dwóch 

z tych wskaźników uznaje się za poważne uchybienie w wykonaniu celów końcowych. 

6. Konsekwencje niewykonania zobowiązań ram wykonania obejmują w pierwszej kolejności ryzyko 

utraty środków rezerwy wykonania przypisanej II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, a w dalszej 

kolejności, zależnie od skali i przyczyn porażek, również ryzyko zawieszenia płatności na rzecz II 

osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 bądź korekty netto. 

7. Na wniosek państwa członkowskiego, utracone na skutek przeglądu wyników w 2019 roku kwoty 

rezerw wykonania mogą zostać realokowane do osi priorytetowych, które osiągną cele pośrednie 

określone dla przypisanych im wskaźników ram wykonania. Zgodnie jednak z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20135 (zwanego dalej 

„rozporządzeniem ogólnym”), warunkiem dokonania ewentualnych realokacji takich środków na 

rzecz danego programu i jego osi priorytetowej jest przedstawienie, w rocznym sprawozdaniu 

z wdrażania programu operacyjnego za rok 2018, oceny postępów na drodze do osiągnięcia celów 

poszczególnych osi priorytetowych programu i ich wkładu w realizację Strategii na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (zwanej dalej 

„Strategią Europa 2020”). 

8. Ponadto, zgodnie z określonymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020 (zwanej dalej „UP 2014-

2020”) zasadami regulującymi sposób zapewnienia spójności funkcjonowania ram wykonania dla 

wdrażanych w Polsce EFSI, realokacja tworzących krajową pulę środków rezerw wykonania z osi 

priorytetowych, które odnotują niepowodzenie w osiąganiu celów pośrednich, dokonywać będzie 

się na drodze negocjacji między Instytucją Koordynującą UP 2014-2020 a Instytucją Zarządzającą 

danym programem operacyjnym.  

9. Wyniki niniejszego badania, oprócz ocen wymaganych wyżej wymienionymi zapisami 

rozporządzenia ogólnego, powinny dostarczyć również przekonujących uzasadnień 

merytorycznych dla przyznania II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ewentualnych dodatkowych 

środków z krajowej puli środków rezerw wykonania traconych przez osie priorytetowe, które nie 

osiągną celów pośrednich ram wykonania. 

III. Odbiorcy wyników ewaluacji 

Odbiorcami wyników badania ewaluacyjnego będą w szczególności: 

1) Instytucja Zarządzająca dla POIiŚ 2014-2020 – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; 

2) Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ 2014-2020 – Ministerstwo Środowiska; 

3) Instytucje Wdrażające dla POIiŚ 2014-2020 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych; 

                                                           
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., L 347/320). 
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4) Komisja Europejska; 

5) wnioskodawcy i beneficjenci. 

Wyniki badania zostaną także udostępnione opinii publicznej poprzez zamieszczenie m.in. na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska oraz w Bazie Badań Ewaluacyjnych Krajowej Jednostki 

Ewaluacji. 

 

IV. Cel badania  

Celem badania jest przeprowadzenie oceny śródokresowej postępów w realizacji celów 

szczegółowych określonych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze szczególnym 

uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz oceny wkładu tej osi w realizację 

Strategii Europa 2020. 

 

V. Szczegółowe cele  

Cel badania powinien zostać zrealizowany za pomocą następujących trzech celów szczegółowych: 

1) oceny postępów wdrażania II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na drodze do osiągnięcia 

celów sformułowanych w POIiŚ 2014-2020 dla priorytetów inwestycyjnych przypisanych do 

tej osi, z uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wszystkich wskaźników określonych dla 

II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020; 

2) określenia wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020; 

3) identyfikacji potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej systemu POIiŚ 2014-2020 

w obszarze wspieranym w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 do przyjęcia ewentualnych 

dodatkowych środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku 

przeglądu ram wykonania, jakiego Komisja Europejska dokona w roku 2019 na podstawie 

wyników przedstawionych w rocznym sprawozdaniu z wdrażania programu operacyjnego za 

rok 2018. 

Rezultatem dokonywanej w celu szczegółowym nr 1 oceny aktualnego stanu realizacji zobowiązań 

II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 powinny być również wnioski w zakresie zasadności 

ewentualnych modyfikacji zapisów wskaźnikowych (w szczególności w obszarze wskaźników ram 

wykonania). 

Ewentualne modyfikacje zobowiązań wskaźnikowych danego programu operacyjnego uwarunkowane 

są decyzją Komisji Europejskiej w zakresie zmiany tego programu, a w przypadku ram wykonania 

dodatkowo przesłankami określonymi w regulacjach unijnych. W przypadkach identyfikacji potrzeb 

renegocjacji zapisów wskaźnikowych, wyniki badania powinny więc dostarczyć przekonujących 

merytorycznych argumentów uzasadniających ich ewentualne modyfikacje, a zakres ewentualnych 

modyfikacji powinien zostać ograniczony do uzasadnionego minimum. W przypadku 

zidentyfikowania zagrożeń dla realizacji zobowiązań wskaźnikowych lub wyników odbiegających od 

zobowiązań wskaźnikowych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Wykonawca zobowiązany jest 

określić przewidywane do osiągnięcia wyniki (tj. oszacować przewidywane wartości wskaźników), 

opisać sposób dokonania ich oszacowania oraz przedstawić uzasadnienie dla proponowanych 

modyfikacji. 

 

VI. Kryteria ewaluacyjne 

Podczas przeprowadzania badania Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej następujące kryteria 

ewaluacyjne: 

1) skuteczność pozwalającą ocenić, na ile skuteczne są dotychczasowe działania wdrożeniowe 

w osiąganiu celów określonych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020; 
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2) trafność i spójność pozwalające ocenić adekwatność i zbieżność rezultatów osiąganych 

i planowanych do osiągnięcia w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 z unijnymi i krajowymi 

priorytetami rozwojowymi (w tym w szczególności celami Strategii Europa 2020). 

Ocena wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 uwzględniać 

ma kierunki rozwoju Polski zaprojektowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (zwanej 

dalej „SOR”) i w najbardziej aktualnym projekcie Polityki ekologicznej państwa 2030, stanowiącej 

instrument realizacji SOR oraz priorytety rozwojowe Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu 

ogólnym i tzw. rozporządzeniu funduszowym6, a także odpowiednie zapisy Strategii Europa 2020. 

W ocenie wkładu należy odnieść się również do kreowanej przez II oś priorytetową POIiŚ 2014-2020 

tzw. wartości dodanej UE7 osiąganej dzięki efektom wdrażania projektów współfinansowanych ze 

środków UE. 

Formułowane w wyniku badania wnioski i rekomendacje dotyczyć mają ocenianej interwencji, tj. 

II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i powinny uwzględnić kwestie sprawności i efektywności 

funkcjonowania systemu instytucjonalnego, zgodność celów priorytetów inwestycyjnych, na które 

miałaby zostać przekazana dodatkowa alokacja z rezerwy wykonania, z celami strategicznymi UP 

2014-2020 oraz SOR oraz uwzględnić szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian w interwencji 

II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w tym strukturę alokacji.  

 

VII. Pytania badawcze 

W raporcie końcowym w sposób wyczerpujący powinny zostać udzielone odpowiedzi na niżej 

wymienione pytania ewaluacyjne: 

1) W zakresie celu szczegółowego nr 1: 

a) W jaki sposób projekty wybierane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyniają 

się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów, określonych dla priorytetów 

inwestycyjnych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? 

b) Jakie jest aktualne wykonanie wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego 

określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 na rok 2023?  

c) Czy aktualny stan wdrażania zapewni pełną realizację wartości docelowych wskaźników 

rezultatu strategicznego określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020? 

d) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego dla II osi priorytetowej w POIiŚ 

2014-2020 stanu realizacji wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego: 

 jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników rezultatu strategicznego 

będą możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku? 

 na jakich podstawach (tj. metodyce) opiera się oszacowanie możliwych do 

osiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego? 

e) Jakie jest aktualne wykonanie wartości docelowych wskaźników typu output określonych 

dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020 na rok 2023? 

f) Czy aktualny stan wdrażania zapewni pełną realizację wartości docelowych wskaźników 

typu output określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 

2014-2020? 

                                                           
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności 

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006. 
7 Projekty dokumentów KE wśród kryteriów oceny tzw. europejskiej wartości dodanej wymieniają w szczególności: realizację zobowiązań 

traktatowych, spełnianie warunków dobra publicznego o wymiarze europejskim, dostarczanie korzyści skali, subsydiarność. Katalog 

kryteriów jest katalogiem otwartym, Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zaproponować dodatkowe kryteria lub 
alternatywną interpretację pojęcia europejskiej wartości dodanej, tak by ocena odnosiła się do kryteriów odpowiednich dla II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020. 
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g) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego dla II osi priorytetowej w POIiŚ 

2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020 postępu realizacji wartości docelowych 

wskaźników typu output: 

 jakie wartości docelowe dla poszczególnych wskaźników typu output będą 

możliwe do osiągnięcia do końca 2023 roku? 

 na jakich podstawach (tj. metodyce) opiera się oszacowanie możliwych do 

osiągnięcia wartości docelowych wskaźników typu output? 

h) Jakie jest aktualne wykonanie wartości pośrednich i docelowych wskaźników ram 

wykonania określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 na rok 2018 i 2023? 

i) Czy aktualny stan wdrażania II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 zapewni pełną 

realizację wartości pośrednich i docelowych wskaźników ram wykonania? Jeśli nie, to 

dlaczego? 

j) W przypadku identyfikacji odmiennego od założonego w II osi priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 postępu w zakresie realizacji wartości pośrednich i docelowych wskaźników 

ram wykonania: 

 jakie są przyczyny odmiennego od założonego postępu realizacji wartości 

pośrednich i docelowych, w tym w szczególności: 

i. czy odmienny od założonego postęp realizacji wartości pośrednich 

i docelowych jest wynikiem istotnej zmiany uwarunkowań gospodarczych, 

środowiskowych i na rynku pracy? 

ii. czy dotychczasowe oszacowanie oparte było na błędnych założeniach 

prowadzących do zaniżonego lub zawyżonego oszacowania wartości 

pośrednich i docelowych? 

iii. czy na postęp realizacji wartości pośrednich i docelowych miały wpływ: 

kontekst instytucjonalny, system wdrażania i realizacji projektów, 

wnioskodawcy, beneficjenci, beneficjenci nieskuteczni? 

 jakie wartości pośrednie i docelowe dla poszczególnych wskaźników ram 

wykonania będą możliwe do osiągnięcia do końca 2018 roku i do końca 2023 roku 

(w szczególności na podstawie potencjału wniosków o dofinansowanie projektów 

złożonych w przeprowadzonych naborach/potencjału projektów identyfikowanych 

w trybie pozakonkursowym)? 

 na jakich, zgodnych z zapisami8 UP 2014-2020, podstawach (tj. metodyce) opiera 

się oszacowanie możliwych do osiągnięcia wartości pośrednich i docelowych 

wskaźników ram wykonania? 

k) Czy wartość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie 

interwencji9 jest wystarczająca do realizacji wszystkich zobowiązań wskaźnikowych 

II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? Jeśli nie, to dlaczego? 

l) Czy identyfikuje się jakiekolwiek ryzyka dla wykonania prognozowanych na podstawie 

zawartych umów o dofinansowanie wartości wskaźników określonych w II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (np. realizacja wskaźników przez ograniczoną liczbę 

projektów)? Jeśli tak, to jakie? 

m) Jaki wpływ na aktualne i przewidywane wykonanie wartości pośrednich i docelowych 

wskaźników ram wykonania oraz wartości docelowych wskaźników rezultatu 

strategicznego i wskaźników typu output określonych dla II osi priorytetowej w POIiŚ 

                                                           
8 Zapisami dotyczącymi metodyki i mechanizmów zapewniających spójność funkcjonowania ram wykonania. 
9 Kategorie interwencji zgodne z Tabelą 1 Załącznika i do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 rozdysponowane 

w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020 (Zał. nr 4 do SzOOP). 
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2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020 ma tryb wyboru projektów (konkursowy/ 

pozakonkursowy)?  

n) Czy wskaźniki ram wykonania oraz pozostałe wskaźniki typu output określone dla II osi 

priorytetowej w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP POIiŚ 2014-2020 monitorowane są w sposób 

spójny, tj. zgodny z dostępnymi definicjami? Jeżeli nie, z czego wynika i na czym polega 

niespójność? 

o) Czy te same wskaźniki dla projektów realizowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-

2020 monitorowane są według jednolitej metodyki? Jeżeli nie, z czego wynikają różnice? 

p) Czy prowadzony monitoring wskaźników w projektach nie wykazuje nieuzasadnionych 

różnic w zakresie pozyskiwania lub interpretacji danych wskaźnikowych? 

q) Czy ewentualne zidentyfikowane różnice prowadzą do potrzeby weryfikacji informacji 

wskaźnikowej w projektach? Jeśli tak, to jakie to powinny być zmiany? 

r) Czy istnieją potrzeby uzupełnienia lub modyfikacji dostępnych definicji poszczególnych 

wskaźników monitorowanych w projektach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? Jeśli 

tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób należy uzupełnić lub zmodyfikować dostępne 

definicje? 

2) W zakresie celu szczegółowego nr 2: 

a) W jaki sposób projekty wspierane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyniają 

się do realizacji priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych 

dokumentach strategicznych? 

b) Jaka jest skala nakładów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i osiąganych dzięki niej 

rezultatów na rzecz realizacji priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej określonych 

w Strategii Europa 2020 oraz dotyczących POIiŚ 2014-2020 zapisów dostępnych 

dokumentów stanowiących jej kontynuację? 

c) Które z rezultatów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 stanowią najlepsze przykłady 

ilustrujące wkład w realizację priorytetów rozwojowych sformułowanych 

w szczególności w Strategii Europa 2020? 

d) Jaka jest wartość dodana uzyskiwana przez Polskę i Unię Europejską dzięki wdrażaniu 

interwencji podejmowanej w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? 

3) W zakresie celu szczegółowego nr 3: 

a) W obrębie jakich typów projektów możliwych do wdrażania w II osi priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 identyfikuje się niewystarczającą ilość dostępnych środków finansowych? 

b) Czy potencjalne projekty, które, w przypadku przyznania II osi priorytetowej POIiŚ- 

2014-2020 dodatkowej alokacji, mogłyby uzyskać wsparcie POIiŚ 2014-2020, są 

wystarczająco dobrze przygotowane do wdrażania? 

c) W jakim stopniu zwiększenie alokacji w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyni 

się do zmiany wskaźników rezultatu strategicznego, wskaźników typu output i ram 

wykonania? 

d) Czy instytucje zaangażowane we wdrażanie interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-

2020 są gotowe do podjęcia dodatkowych obowiązków wynikających z ewentualnego 

przyznania II osi POIiŚ 2014-2020 dodatkowych środków finansowych? 

e) Czy należy wdrożyć dodatkowe rozwiązania instytucjonalne w celu zapewnienia 

większej skuteczności i efektywności realizacji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? 

Jeżeli tak, to jakie rozwiązania przyczynią się do osiągnięcia tego celu? 

Wykonawca będzie mógł zaproponować dodatkowe, trafne i przydatne z punktu widzenia celu 

badania, pytania badawcze niepowielające powyższych pytań.  
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VIII. Metodyka badania 

Badanie łączy w sobie ocenę bieżącą z elementami oceny wpływu. Ocena wpływu powinna zostać 

wykonana zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na teorii (z ang.: theory based 

evaluation) uzupełnionym o wyniki ilościowe zaprojektowanych przez Wykonawcę prac 

analitycznych. 

Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:  

1) desk research – analiza danych zastanych udostępnionych przez Zamawiającego na potrzeby 

niniejszego badania lub pozyskanych przez Wykonawcę; 

2) panele dyskusyjne – zorganizowany zostanie co najmniej jeden panel dyskusyjny, w którym 

udział weźmie co najmniej 6 przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

projektów oraz ich monitorowanie w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – skład panelu do 

uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego; 

3) prace analityczne (analizy jakościowe i ilościowe) wykonane w szczególności na potrzeby 

oceny wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020 

uwzględniającej tzw. wartość dodaną UE, w ramach których Wykonawca powinien:  

a) stworzyć uproszczony model logiczny interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 

(uwzględniający logikę dokumentów kierunkujących priorytety wsparcia Unii 

Europejskiej, aktualnych krajowych dokumentów strategicznych oraz programowych),  

b) oraz w oparciu o zaproponowaną przez siebie metodę10 zidentyfikować aktualny (na rok 

2018), końcowy (na rok 2023) i potencjalny wkład (w przypadku przyznania 

dodatkowej alokacji) interwencji II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w realizację 

Strategii Europa 2020.  

Dokonana w ten sposób ocena wkładu powinna zapewniać co najmniej: 

 wyjaśnienie mechanizmów realizacji przez II oś priorytetową POIiŚ 2014-2020 

priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach 

strategicznych,  

 określenie skali tego wkładu, 

 uwzględnienie udziału nakładów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 

w identyfikowanych efektach11.  

Zaleca się też, by przedmiotowa ocena uwzględniła dostępne wyniki aktualnie 

wykorzystywanych modeli makroekonomicznych badających wpływ polityki spójności 

na rozwój społeczno-gospodarczy Polski (dostępnych na stronie 

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-

kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-

spojnosci/) oraz ewentualnie modeli właściwych dla ocenianego obszaru, a identyfikacja 

skali wkładu opierała się na dostępnych danych monitoringowych II osi priorytetowej 

POIiŚ 2014-2020 i danych historycznych lub porównawczych umożliwiających ocenę 

efektów projektów wdrażanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.  

4) badania terenowe obejmujące w szczególności wywiady indywidualne lub grupowe oraz 

ewentualne badania ankietowe z przedstawicielami instytucji zaangażowanych 

w programowanie i wdrażanie II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, z beneficjentami (w tym 

potencjalnymi) II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 lub ekspertami oceniającymi wnioski 

o dofinansowanie; 

5) studia przypadków wybranych projektów POIiŚ 2014-2020 przyczyniających się do 

realizacji unijnych priorytetów środowiskowych. 

                                                           
10 Proponowana metoda powinna uwzględniać co najmniej obserwację danych obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą z interwencją II 
osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz projekcję danych obrazujących sytuację alternatywną, tj. bez interwencji II osi POIiŚ 2014-2020. 
11 w tym wkład w zmiany wartości wskaźników rezultatu strategicznego określonych w zapisach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/oddzialywanie-makroekonomiczne-polityki-spojnosci/
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Podana powyżej propozycja metod badawczych jest listą obligatoryjną. Wykonawca będzie mógł 

zaproponować jedną, dodatkową metodę badawczą.  

 

IX. Zespół badawczy 

1. Zespół badawczy, wraz z liderem Badania, powinien liczyć co najmniej trzy osoby, w tym: 

1) Lider Badania musi spełniać łącznie wszystkie poniższe wymagania:  

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert kierował co 

najmniej dwoma należycie zrealizowanymi badaniami ewaluacyjnymi, które obejmowały 

swoją tematyką obszar ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 zł brutto 

każde, 

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub 

współautorem raportów końcowych z dwóch należycie zrealizowanych analiz, które 

obejmowały swoją tematyką obszar ochrony środowiska lub badań ewaluacyjnych 

z obszaru ochrony środowiska, o wartości co najmniej 150 000 zł brutto każde; 

2) pozostali Członkowie zespołu badawczego muszą spełniać łącznie wszystkie poniższe 

wymagania: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert byli członkami 

zespołu badawczego w co najmniej dwóch należycie zrealizowanych badaniach 

ewaluacyjnych w obszarze ochrony środowiska, 

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert opracowywali 

albo współpracowali przy opracowaniu metodologii dla co najmniej dwóch należycie 

zrealizowanych badań ewaluacyjnych, które obejmowały swoją tematyką obszar 

ochrony środowiska. 

2. Lider Badania oraz pozostali członkowie zespołu badawczego nie mogą być pracownikami 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej dla II osi POIiŚ 2014-

2020, a także nie mogą być wnioskodawcą, przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie 

mogą pozostawać z wnioskodawcami (dla II osi POIiŚ 2014-2020) w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który może mieć wpływ na obiektywność wyników Badania.  

 

X. Zakres danych objętych badaniem 

Zakres danych objętych badaniem: 

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wraz z załącznikami 

(w szczególności Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania 

w poszczególnych osiach priorytetowych, Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, Załącznik nr 4 – Indykatywny plan 

finansowy oraz Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu pozakonkursowego); 

3) dostępne Sprawozdania roczne z wdrażania POIiŚ 2014-2020 (tj. co najmniej za lata 2015–

2017) oraz Sprawozdanie końcowe z wdrażania POIiŚ 2007-2013; 

4) dane z aktualnych Informacji kwartalnych z realizacji POIiŚ 2014-2020; 

5) dane wygenerowane z centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 dotyczące postępu 

rzeczowego i finansowego na podstawie wniosków o dofinansowanie, umów 

o dofinansowanie i wniosków o płatność; 

6) dane projektowe (w szczególności harmonogramy realizacji projektów oraz dane o zakresie 

rzeczowym); 
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7) katalogi wskaźników obowiązkowych dla poszczególnych typów projektów II osi 

priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz katalogi definicji badanych wskaźników12; 

8) dokumenty metodyczne określające sposób oszacowania ustalonych w II osi priorytetowej 

POIiŚ 2014-2020 wartości docelowych wskaźników13; 

9) dotyczące POIiŚ 2014-2020 i zakresu niniejszego badania zapisy: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE L 347/320 

z 20.12.2013), 

b) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich 

i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji 

w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.Urz.UE L 

69/65 z 8.03.2014), 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 

(Dz.Urz.UE L 347/281 z 20.12.2013), 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 poz. 

1460, z późn. zm.), 

e) Obowiązującej Strategii Europa 2020 i zapisów dokumentów stanowiących jej 

kontynuację14 oraz dostępnych informacji dotyczących POIiŚ 2014-2020, 

f) Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, 

g) Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

h) aktualnego projektu Polityki ekologicznej państwa 2030 oraz jej ewentualnych 

dokumentów wdrożeniowych, stanowiącej instrument realizacji Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

i) dokumentów istotnych dla wdrażania POIiŚ 2014-2020, tj. w szczególności Wykazu 

projektów zidentyfikowanych (Załącznik nr 5 do SzOOP POIiŚ 2014-2020), Wykazu 

dużych projektów (załącznik do POIiŚ 2014-2020), 

j) aktualnych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

                                                           
12 Zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
13 Zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
14 w szczególności dostępnych informacji z zakresu: 2030 Agenda on Sustainable Development lub Agenda of the new European Consensus 

on development 
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k) wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (np. Country Specific Recommendations); 

10) wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z przedmiotem 

badania (w szczególności wyniki ewaluacji ex-ante POIiŚ 2014-2020, ewaluacji ex-post 

perspektywy 2007-2013 dotyczących osi priorytetowych I-V, Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia oraz polityki spójności UE)15; 

11) Projekty realizowane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020, dla których według 

stanu: 

a) na dzień podpisania umowy na realizację badania: 

i. zawarto umowy o dofinansowanie i/lub  

ii. w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zarejestrowano wnioski 

o dofinansowanie o statusie „Zatwierdzony”,  

b) na 31.12.2018 r.: 

i. zawarto umowy o dofinansowanie i/lub  

ii. w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zarejestrowano wnioski 

o dofinansowanie o statusie „Zatwierdzony”; 

Lista projektów realizowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 zostanie przekazana 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy na realizację badania; ponadto Zamawiający będzie 

przekazywał Wykonawcy, w pierwszym tygodniu każdego miesiąca do końca trwania III 

etapu badania, listę zawartych umów o dofinansowanie i wniosków o statusie „Zatwierdzony” 

zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym SL2014, aktualną na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego przekazanie danych; ostatnia aktualizacja Listy projektów przewidziana jest 

według stanu na dzień 31.12.2018 r. i zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż do 

3.01.2019 r.; Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w analizie danych projekty, które 

nie znajdowały się na liście projektów przekazanej przez Zamawiającego miesiąc wcześniej; 

Zamawiający szacuje, że do końca lipca 2018 r. zostaną podpisane wszystkie umowy 

o dofinansowanie dla niżej wymienionych typów/podtypów projektów przewidziane do 

zawarcia w 2018 r.: 

a) 2.1.1b Przygotowanie lub aktualizacja planów adaptacji do zmian klimatu w miastach 

powyżej 100 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem komponentu informacyjno-

edukacyjnego, 

b) 2.1.3 Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji, 

c) 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją, 

d) 2.1.7b Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego, 

e) 2.1.7c Wsparcie w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, 

f) 2.1.8 Wdrażanie metod obserwacji i zakupy sprzętu w celu usprawnienia systemu 

monitoringu środowiska, 

g) 2.1.9 Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do 

zmian klimatu, 

h) 2.1.11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony 

przeciwzatorowej, 

i) 2.4.1b Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 

2000, 

j) 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu 

lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej 

i adaptacji do zmian klimatu, 

k) 2.4.3a Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, 

                                                           
15 Dostępne w krajowej Bazie badań ewaluacyjnych (https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-

ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/) oraz na stronach Komisji Europejskiej. 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/baza-badan-w-arkuszu-kalkulacyjnym/
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l) 2.4.3b Opracowanie planów zadań ochronnych. Opracowanie założeń planistycznych do 

planów urządzania lasów (Wyłącznie w zakresie zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym 

w zarządzie nadleśnictwa), 

m) 2.4.4a Opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków 

obcych, 

n) 2.4.4b Wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków oraz stworzenie krajowego banku danych o zasobach 

przyrodniczych, 

o) 2.4.4c Rozwój i integracja systemów monitoringu przyrodniczego, 

p) 2.4.5a Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju, 

q) 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja, 

r) 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych, 

s) 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

podlegających parkom narodowym, 

t) 2.5.3 Prace przygotowawcze dla projektów z zakresu rekultywacji terenów 

zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych, w tym dotyczące badań zanieczyszczenia 

gleby lub ziemi i wód gruntowych; 

12) dodatkowe opracowania lub dokumenty zidentyfikowane przez Wykonawcę. 

 


