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LIST POLECAJĄCY 

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zlecił 
Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z siedzibą  
w Poznaniu realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru 
projektów RPO WP 2014-2020. 

Celem niniejszej ewaluacji jest ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru 
i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych wraz ze wskazaniem 
koniecznych modyfikacji systemu. Badanie realizowane będzie w okresie: kwiecień - wrzesień 
2017 r. Metodologia badania obejmuje następujące techniki badawcze:  

 analiza danych zastanych,  

 wywiady jakościowe z przedstawicielami: Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczących, Komitetu Monitorującego oraz członkami Komisji Oceny 
Projektów, 

 badanie ankietowe z wnioskodawcami i beneficjentami RPO WP 2014-2020, 

 wywiady eksperckie z przedstawicielami firm doradczych,  

 benchmarking obejmujący kryteria wyboru projektów w ramach innych RPO, 

 panele eksperckie z przedstawicielami Zamawiającego oraz z ekspertami 
tematycznymi.  

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym 
oraz udzielenie członkom Zespołu pomocy w wykonywaniu ich zadań, w tym  
w szczególności poprzez udostępnienie informacji niezbędnych do realizacji przedmiotowej 
ewaluacji oraz udział w zaplanowanych badaniach ilościowych i jakościowych. Zapewniam 
przy tym, że członkowie Zespołu Badawczego (Michał Korczyński, Monika Sarapata, Paweł 
Nieroda, Leszek Dekiert) zobowiązali się do zachowania poufności danych uzyskiwanych  
w trakcie trwania badania oraz do gromadzenia informacji jedynie bezpośrednio związanych  
z celem ewaluacji.  

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania informacji udzielają: 

 ze strony Wykonawcy badania: Pan Michał Korczyński, Pracownia Badań  
i Doradztwa „Re-Source”, tel. (61) 622 92 06, michal.korczynski@re-source.pl, 

 ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: Pani 
Agnieszka Strykowska, tel. (17)  747 64 32, a.strykowska@podkarpackie.pl oraz 
Pani Monika Malach, tel. (17)  773 60 60, m.malach@podkarpackie.pl. 

Dziękując z góry za pomoc i wzięcie udziału w badaniu pragnę podkreślić,  
iż Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania  
i przydatności płynących z niego rekomendacji.  

 


