
Warszawa, 18 czerwca 2019 r. 

Szanowni Państwo,   

uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi obecnie 

ewaluację mid-term pomocy publicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  

2014-2020 (POIR), która obejmuje swoim zakresem następujące instrumenty pomocowe: 

1) Proinnowacyjne usługi IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) dla MŚP (Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw) (POIR 2.3.1); 

2) Bony na innowacje dla MŚP (POIR 2.3.2); 

3) Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (POIR 2.3.3); 

4) Ochrona własności przemysłowej (POIR 2.3.4); 

5) Design dla przedsiębiorców (POIR 2.3.5); 

6) Instrumenty pomocowe PARP, w projekcie pozakonkursowym „inno_LAB” (Centrum 

analiz i pilotaży nowych instrumentów, POIR 2.4.1); 

7) Programy akceleracyjne (POIR 2.5); 

8) Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (POIR 3.1.5); 

9) Badania na rynek (POIR 3.2.1); 

10) Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (POIR 3.3.3). 

Celem ewaluacji jest ocena wpływu dotychczasowego wsparcia udzielonego beneficjentom, 

w tym skutków ekonomicznych, użyteczności i trafności pomocy.  

W ramach badania będą prowadzone wywiady z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 

internetowej oraz telefoniczne, w tym z przedstawicielami przedsiębiorstw, które jak dotąd 

nie otrzymały wnioskowanej pomocy POIR. W odpowiednio wylosowanych 

przedsiębiorstwach będą również przeprowadzane indywidualne wywiady – osobiste lub 

telefoniczne.  

Generalnym wykonawcą ewaluacji jest Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o., Fundacja IDEA 

Rozwoju oraz Uniwersytet Jagielloński. 



W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w niniejszym 

badaniu. Udzielone przez Państwa informacje pozwolą udoskonalać Programy realizowane 

przez PARP, dostosowując je do Państwa potrzeb i dynamicznych zmian społeczno-

gospodarczych.   

Chcę jednocześnie podkreślić, że ewaluatorzy są zobowiązani do zachowania anonimowości  

i poufności pozyskanych od Państwa danych oraz wykorzystania ich wyłącznie na potrzeby 

realizacji niniejszego badania. Opinie osób biorących udział w badaniu, zostaną objęte 

tajemnicą i będą upowszechniane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych 

(bez możliwości identyfikacji osób ani przedsiębiorstw). 

W sprawach organizacyjnych i merytorycznych związanych z realizacją ewaluacji, osobą do 

kontaktu jest przedstawiciel wykonawcy: Rafał Trzciński, email: rafaltrzcinski@ideaorg.eu 

tel.: 505 047 642). 

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z koordynatorem badania po stronie PARP -   

p. Jackiem Pokorskim (email: jacek_pokorski@parp.gov.pl). Informacja o niniejszej ewaluacji 

jest również dostępna na stronie internetowej PARP, pod adresem: 

https://www.parp.gov.pl/badania/ewaluacja-parp#realizowane  

 

 

Z poważaniem 

 

Paulina Zadura-Lichota 

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii 


