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zał cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Przygotowanie raportu badawczo-analitycznego współfinansowane przez Uni Europejsk
rodków ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Dotyczy projektu Nr POKL.08.02.02-14-001/09 pn.: „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na przygotowanie raportu badawczo-analitycznego dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i
podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
UZASADNIENIE OPRACOWANIA RAPORTU
Województwo Mazowieckie jest liderem aktywno ci gospodarczej w ród polskich regionów, posiada
tak e du y potencjał rozwoju. Na Mazowszu wytwarzana jest 1/5 Produktu Krajowego Brutto, poziom
PKB na mieszka ca wynosi tu ponad 150 % redniej krajowej. Region Mazowsza charakteryzuje si
tak e najwi ksz w kraju koncentracj podmiotów gospodarczych, wysokim potencjałem naukowo –
edukacyjnym i poziomem innowacyjno ci. Poziom innowacyjno ci nie jest jednak systematycznie
mierzony. Nie została równie opracowana kompleksowa metodologia
bada diagnostycznych
i monitoringowych, pozwalaj ca zdiagnozowa efektywno ci działa podejmowanych w tym zakresie
przez Samorz d Województwa Mazowieckiego.
Dlatego ogólny cel projektu, w ramach którego raport badawczo-analityczny b dzie realizowany,
to zapewnienie wła ciwego poziomu nadzoru procesów wdra ania RSI dla Mazowsza i budowy systemu
monitoringu tych procesów w perspektywie lat 2009-2015. Bedzie on osi gni ty poprzez realizacj
nast puj cych celów szczegółowych:
−
−
−
−
−
−
−
−

identyfikacj
i wdro enie systemowych narz dzi słu cych efektywnemu zarz dzaniu i
monitorowaniu procesu wdra ania RSI dla Mazowsza do 2015;
inwentaryzacj dost pnych danych, ich uzupełnienie w celu budowy systemu monitoringu;
budow i wdro enie systemu informatycznego niezb dnego dla prowadzenia monitoringu
wdro enia RSI dla Mazowsza;
okre lenie stanu i perspektyw zwi kszenia potencjału innowacyjnego Regionu;
wypracowanie mechanizmów bie cego monitorowania i modelowania przyszłych trendów, diagnoz
innowacyjno ci;
wypracowanie konsensusu w obszarze rozwoju innowacyjno ci w Województwie Mazowieckim
w celu zwi kszenia dyfuzji i absorpcji innowacji, m.in.: poprzez powołanie Mazowieckiej Rady
Innowacyjno ci, panelu ekspertów, budow sieci współpracy: administracja - nauka - biznes etc.;
podniesienie wiadomo ci proinnowacyjnej, stworzenie kultury innowacji, promocji polityki rozwoju
innowacyjno ci Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
wypracowanie mechanizmów niwelowania ró nic w województwie mazowieckim.

Przygotowanie raportu badawczo-analitycznego, stanowi cego przedmiot niniejszego zamówienia, jest
zatem kluczowym elementem dla opracowania mechanizmów weryfikacji rezultatów i skutków wdra ania
Regionalnej Strategii Innowacji zakładaj cej perspektyw do 2015 r.
CEL PRZYGOTOWANIA RAPORTU
Opracowanie podstaw teoretycznych systemu monitoringu i ewaluacji wdro ania Regionalnej Strategii
Innowacji dla Mazowsza.
Cele szczegółowe przygotowania raportu
1. Identyfikacja metod słu cych efektywnemu monitorowaniu rezultatów i skutków wdra ania
Regionalnych Strategii Innowacji.
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2. Inwentaryzacja wszelkich informacji na temat bada i ekspertyz zwi zanych z innowacyjno ci ,
metodyk i narz dziami monitorowania, benchmarku regionu w kontek cie zachodz cych zmian.
3. Inwentaryzacja dost pnych danych liczbowych zwi zanych z innowacyjno ci , metodyk
i narz dziami monitorowania, benchmarku regionu w kontek cie zachodz cych zmian.
4. Opracowanie mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z Głównego Urz du Statystycznego
oraz innych publicznych i komercyjnych zasobów statystycznych wraz z weryfikacj .
5. Aktualizacja oraz operacjonalizacja wska ników na potrzeby bie cego monitorowania, ewaluacji
i modelowania przyszłych trendów, diagnoz innowacyjno ci Regionu.
Odbiorcy raportu
1. Samorz d Województwa Mazowieckiego.
2. Członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjno ci, stanowi cej organ opiniodawczo-doradczy Zarz du
Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjno ci w regionie.
3. Członkowie panelu ekspertów, powołanego w celu konsultowania i opiniowania wyników bada
i analiz prowadzonych w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw
ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
4. Cz
opisowa oraz wybrane elementy narz dziowe b d tak e dost pne dla szerokiej grupy
u ytkowników na ogólnodost pnej stronie internetowej ww. projektu oraz portalu
www.innowacyjni.mazovia.pl.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W wyniku realizacji zamówienia maj zosta opracowane koncepcja i zało enia dla systemu monitoringu i
ewaluacji, maj cego na celu monitorowanie wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza,
mi dzy innymi
okre laj ce sposób pozyskiwania danych, metody ich przetwarzania,
a tak e sposób wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku przetwarzania pozyskanych danych. Na
przedmiot niniejszego zamówienia stanowi opracowanie raportu badawczo-analitycznego, składaj cego
si z nast puj cych raportów cz stkowych:
I. Analiza dotycz ca dobrych praktyk w zakresie bada diagnostycznych i monitoringu wdra ania
Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce i na wiecie.
II. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii bada i analiz innowacyjno ci
(OECD, Eurostat, EPO).
III. Opracowanie zakresu i mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS.
IV. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i ródeł komercyjnych.
V. Weryfikacja metodologii wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, a tak e
aktualizacja i operacjonalizacja wska ników systemu monitoringu i ewaluacji.
Ad. I. Analiza dotycz ca dobrych praktyk w zakresie bada diagnostycznych i monitoringu wdra ania
Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce i na wiecie, zawieraj ca nast puj ce elementy:
−
okre lenie stanu wiedzy na temat najlepszych rozwi za
zwi zanych z monitoringiem
innowacyjno ci,
−
przeprowadzenie analizy pod k tem wykorzystania jako dobre praktyki dla województwa
mazowieckiego wybranych minimum pi ciu rozwi za
z zakresu bada
diagnostycznych
i monitoringu stanu innowacyjno ci, ukazuj cej zarówno do wiadczenia polskie, jak i wiatowe
w omawianym zakresie,
−
podsumowanie zawieraj ce propozycje do zastosowania w projekcie systemowym. „Budowa
systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”
Ad. II. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii bada i analiz innowacyjno ci
(OECD, Eurostat, EPO), zawieraj ca nast puj ce elementy:
− inwentaryzacja realizowanych przedsi wzi
z zakresu metodologii bada i analiz innowacyjno ci
zarówno na poziomie kraju, jak i na arenie mi dzynarodowej,
− analizy pod k tem przydatno ci zastosowania zidentyfikowanych rozwi za z zakresu metodologii
bada innowacyjno ci dla potrzeb projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw
ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
− podsumowanie zawieraj ce propozycje do zastosowania w ww. projekcie systemowym.
Ad. III. Opracowanie zakresu i mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS, obejmuj ce
nast puj ce elementy:
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inwentaryzacja mo liwych do uzyskania danych i informacji w GUS wraz z okre leniem ich
szczegółowo ci oraz formatu, a tak e dost pno ci terminu, kosztu i cz stotliwo ci pozyskiwania,
identyfikacja informacji, danych i wska ników, które mog zosta bezpo rednio wykorzystane
w procesie monitorowania innowacyjno ci, w ramach projektu systemowego „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
koncepcja mechanizmu pozyskiwania danych dost pnych w GUS,
metodyka porównywania danych uzyskanych z GUS w ró nych okresach czasu oraz dotycz cych
ró nych jednostek terytorialnych, uwzgl dniaj cych zmiany obliczania trendu zmian pozyskanych
wska ników na potrzeby realizacji projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw
ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
podsumowanie zawieraj ce propozycje do zastosowania w ww. projekcie systemowym.

Ad. IV. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i ródeł komercyjnych, obejmuj ce nast puj ce elementy:
− przegl d instytucji z sektora publicznego, o rodków akademickich i sektora komercyjnego
(uwzgl dniaj cy zarówno ródła krajowe, jak i regionalne) dysponuj cych danymi, które mog zosta
wykorzystane w procesie monitorowania innowacyjno ci, w ramach projektu systemowego „Budowa
systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
− inwentaryzacja danych i informacji wraz z okre leniem ich ródeł, szczegółowo ci oraz formatu,
a tak e dost pno ci terminu, kosztu i cz stotliwo ci pozyskiwania,
− metodyka porównywania danych uzyskanych z instytucji administracji publicznej i ródeł
komercyjnych w ró nych okresach czasu oraz dotycz cych ró nych jednostek terytorialnych,
uwzgl dniaj cych zmiany metodyki obliczania trendu zmian pozyskanych wska ników na potrzeby
realizacji projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
− podsumowanie zawieraj ce propozycje do zastosowania w ww. projekcie systemowym.
Ad. V. Weryfikacja metodologii wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, a tak e
aktualizacja i operacjonalizacja wska ników systemu monitoringu i ewaluacji, obejmuj ca nast puj ce
elementy:
− weryfikacja oraz aktualizacja wska ników okre lonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza, jak równie wypracowanych przez Grupy Robocze w trakcie procesu budowy Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2013 w ramach projektu RIS MAZOVIA, z uwzgl dnieniem
rekomendacji z poszczególnych raportów cz stkowych (I-IV),
− usystematyzowanie podziału zestawu wska ników ze wzgl du na dziedziny oraz znaczenie dla
mierzenia okre lonej cechy,
− metodyka porównywania wska ników uzyskanych w ró nych okresach czasu oraz dotycz cych
ró nych jednostkach terytorialnych, uwzgl dniaj cych zmiany metodyki obliczania trendu zmian
pozyskanych wska ników.
Zasady przedstawienia wyników prac wykonanych przez Wykonawc
Wykonawca w ramach zamówienia zapewni opracowanie raportu
zawieraj cego pi raportów cz stkowych wymienionych powy ej.

badawczo-analitycznego,

Wymogi formalne:
- projekt opracowania raportu badawczo-analitycznego w j zyku polskim wraz z wersj skrócon
w j zyku angielskim oraz prezentacj multimedialn w technologii flash w wersji papierowej oraz
elektronicznej (na płycie CD) - 3 egzemplarze ka dego z produktów,
− raport badawczo-analityczny w formie publikacji w j zyku polskim w wersji papierowej oraz
elektronicznej (na płycie CD) - 5 egzemplarzy ka dego z produktów,
− raport badawczo-analityczny w formie prezentacji multimedialnej w wersji papierowej oraz
elektronicznej (na płycie CD) - 5 egzemplarzy ka dego z produktów,
− Wykonawca przygotuje wersj skrócon raportu badawczo-analitycznego w j zyku angielskim
(w formacie odpowiadaj cym wymaganiom okre lonym dla raportu w j zyku polskim), obj to ci około
20 stron (jednak nie mniej ni 15) w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD) 5 egzemplarzy ka dego z produktów,
− Wykonawca zobowi zany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych
narz dziach badawczych oraz slajdach prezentacji multimedialnej informacji o współfinansowaniu
przez Europejski Fundusz Społeczny z uwzgl dnieniem wymogów wizualizacji wynikaj cych ze
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sposobu finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasad
wizualizacji
UMWM
(http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/system-identyfikacji-wizualnej-markimazowsze/), w tym co najmniej na stronie tytułowej i ko cowej nazw i logo Zamawiaj cego oraz
oznaczenia i opisy dotycz ce współfinansowania badania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z Zasadami dotycz cymi informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dnia
Zamawiaj cego.

uwagi

HARMONOGRAM PRAC
Wykonawca zobowi zany jest do stałej współpracy z Zamawiaj cym. Realizacja prac b dzie przebiega
zgodnie z nast puj cym harmonogramem.
W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj cego, maj ce na celu szczegółowe omówienie sposobu realizacji
przedmiotowego zamówienia, w tym szczegółowego zakresu i harmonogramu prac.
Ze spotkania zostanie sporz dzony protokół, zawieraj cy ustalenia stron. Protokół zostanie sporz dzony
w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron, a jego zapisy b d wi
ce.
W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e
Zamawiaj cemu:
− projekt opracowania raportu badawczo-analitycznego w j zyku polskim,
− wersj skrócon raportu badawczo-analitycznego w j zyku angielskim,
− raport badawczo-analityczny w formie prezentacji multimedialnej w technologii flash.
W terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu opracowania Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy uwagi
do tego projektu.
W terminie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e
Zamawiaj cemu:
− raport badawczo-analityczny w formie publikacji w j zyku polskim,
− wersj skrócon raportu badawczo-analitycznego w j zyku angielskim,
− raport badawczo-analityczny w formie prezentacji multimedialnej w technologii flash.
Wykonawca przedstawi prezentacje multimedialne na spotkaniu w siedzibie Urz du Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prezentacja odb dzie si w terminie do 7 dni od dnia
przekazania ww. opracowania.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji opracowania oraz
pozostałych produktów niniejszego zamówienia w terminie do 14 dni po spotkaniu w siedzibie Urz du
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiaj cego uwag do któregokolwiek produktu zamówienia, Wykonawca w terminie do 7 dni od
zgłoszenia dostarczy poprawione produkty zamówienia uwzgl dniaj ce uwagi Zamawiaj cego.
Akceptacja przez Zamawiaj cego wszystkich produktów zamówienia nast pi w terminie do 7 dni od:
1. upływu 14 dni przewidzianych na zgłoszenie ewentualnych uwag przez Zamawiaj cego
(w przypadku braku konieczno ci dostarczenia przez Wykonawc poprawionych produktów
zamówienia)
lub
2. upływu 7 dni przewidzianych na dostarczenie przez Wykonawc poprawionych produktów
zamówienia uwzgl dniaj cych uwagi Zamawiaj cego.
Brak akceptacji przez Zamawiaj cego któregokolwiek z produktów zamówienia wytworzonych w trakcie
realizacji Zadania lub wykazanie przez Zamawiaj cego nierzetelno ci w realizacji zamówienia (w tym m.in.
opracowania niedoko czone, niezredagowane lub/i nieuwzgl dniaj ce zgłoszonych przez Zamawiaj cego
uwag) mo e stanowi podstaw do całkowitego lub cz ciowego nieodebrania Zadania oraz mo e
stanowi podstaw do odst pienia od umowy z Wykonawc .
Cało

prac zostanie zamkni ta w terminie nie dłu szym ni 17 tygodni od dnia podpisania umowy.
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