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Warszawa, 30 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że PARP prowadzi ewaluację wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programów
Operacyjnych Inteligentny Rozwój (POIR) i Polska Wschodnia (POPW), 2014-2020. Proces ewaluacji
opiera się na różnego typu badaniach społeczno-ekonomicznych i służy zwiększaniu jakości
i efektywności realizowanych interwencji publicznych. W tym celu uruchomiliśmy projekt ewaluacyjny
– Barometr Innowacyjności – którym objęte są wszystkie firmy, uczestniczące w Programach
(tj. Beneficjenci i Ostateczni Odbiorcy wsparcia PARP w ramach POIR i POPW). Generalnym
wykonawcą badań w ramach Barometru jest konsorcjum w składzie: MCM Institute Poland, Fundacja
IDEA Rozwoju, IDEA Instytut, Exacto i Realizacja.
Badania są realizowane na platformie internetowej (parp.barometrinnowacyjnosci.pl) administrowanej
przez wykonawcę, w oparciu o kwestionariusze ankiet, dedykowane poszczególnym typom Projektów
i (Pod)Działań, w których biorą udział firmy. Zaproszenia do udziału w Barometrze trafiają do firmy
bezpośrednio na adres e-mail wskazany we Wniosku o Dofinansowanie lub za pośrednictwem
Beneficjenta (np. jeśli firma nie składała Wniosku a jest odbiorcą usług dofinansowanych z Programu,
oferowanych przez Beneficjenta). Co do zasady, każdą firmę prosimy o wypełnienie ankiety
początkowej (w kilka miesięcy po rozpoczęciu udziału w Programie np. podpisaniu Umowy
o dofinasowanie) oraz końcowej (co najmniej rok po zakończeniu np. rozliczeniu płatności końcowej).
Zwracam się do Państwa – zarówno Beneficjentów jak również Ostatecznych Odbiorców Wsparcia –
z uprzejmą prośbą o udział w niniejszym badaniu ewaluacyjnym. Udzielone przez Państwa informacje
pozwolą udoskonalać Programy realizowane przez PARP, dostosowując je do potrzeb przedsiębiorców
i dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych.
Chcę jednocześnie podkreślić, że wykonawca ewaluacji jest zobowiązany do zachowania anonimowości
i poufności pozyskanych od Państwa danych i wykorzystania ich wyłącznie na potrzeby realizacji
niniejszego badania. Informacje o Państwa firmie (w tym różnego typu wskaźniki ekonomiczne) i opinie
osób biorących udział w badaniu, zostaną objęte tajemnicą i będą upowszechniane wyłącznie w postaci
zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji firmy).
W sprawach organizacyjnych i merytorycznych związanych z realizacją badania, osobami
odpowiedzialnymi są: ze strony wykonawcy p. Andrzej Gołoś (andrzej.golos@mcminstitute.com), ze
strony PARP p. Jacek Szut (jacek_szut@parp.gov.pl). W okresie realizacji badania, do Państwa
dyspozycji jest również zespół Help desk (kontakt telefoniczny dostępny na platformie internetowej),
który w razie potrzeby udzieli Państwu odpowiednich wyjaśnień lub wsparcia technicznego.
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