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PLAN EWALUACJI NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU NA 2018 ROK
Planowany termin
Lp.

Temat badania
ewaluacyjnego

Sposób realizacji

zamówienia
zakończenia
realizacji
realizacji
badania
badania
PROGRAMY KRAJOWE

1.

Ewaluacja ex-ante
INFOSTRATEG (nowy
program strategiczny)

ewaluacja wewnętrzna z
panelem ekspertów

I kwartał

I kwartał

2.

Ewaluacja ex-ante Program
wykorzystania dużej
infrastruktury (nowy program
krajowy)

ewaluacja wewnętrzna z
panelem ekspertów

I kwartał

I kwartał

3.

Ewaluacja ex-ante Program
Proof of Concept (nowy
program krajowy)

ewaluacja wewnętrzna z
panelem ekspertów

I kwartał

I kwartał

1/5

Opis zakresu badania

Ewaluacja będzie dotyczyć założeń nowego strategicznego programu wsparcia.
Obejmie ocenę możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu. Pytania
kluczowe będą odnosić się do następujących zagadnień:

oceny trafności założeń programu w stosunku do potrzeb i celów polityki
naukowej państwa i polityki innowacyjności;

oceny możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu;

oceny kwantyfikacji celów programu oraz proponowanego systemu
wskaźników.
Oceniona zostanie trafność i spójność założeń. Badanie ma charakter
ewaluacji szacunkowej (ex ante).
Ewaluacja będzie dotyczyć założeń nowego programu wsparcia. Obejmie ocenę
możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu. Pytania kluczowe będą
odnosić się do następujących zagadnień:

oceny trafności założeń programu w stosunku do potrzeb i celów polityki
naukowej państwa i polityki innowacyjności;

oceny możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu;

oceny kwantyfikacji celów programu oraz proponowanego systemu
wskaźników.
Oceniona zostanie trafność i spójność założeń. Badanie ma charakter
ewaluacji szacunkowej (ex ante).
Ewaluacja będzie dotyczyć założeń nowego programu wsparcia. Obejmie ocenę
możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu. Pytania kluczowe będą
odnosić się do następujących zagadnień:

oceny trafności założeń programu w stosunku do potrzeb i celów polityki
naukowej państwa i polityki innowacyjności;

oceny możliwości osiągnięcia zakładanych celów programu;

oceny kwantyfikacji celów programu oraz proponowanego systemu
wskaźników.

Oceniona zostanie trafność i spójność założeń. Badanie ma charakter
ewaluacji szacunkowej (ex ante).
4.

Ewaluacja struktury logicznej
Wspólnego Przedsięwzięcia
RID

ewaluacja wewnętrzna

II kwartał

III kwartał

Analizie zostanie poddana poprawność logiczna zaktualizowanej Agendzie
Badawczej Programu, co będzie wsparciem przy jego programowaniu.

5.

Ewaluacja biznes planu
przygotowanego w ramach
projektu ENSEMBLE,
realizowanego w ramach
konkursu „Teaming for
Excellence”.

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

I kwartał

II kwartał

Celem badania będzie kompleksowa ocena projektu, szczególnie poddana
zostanie analiza struktury i kompozycji biznesplanu w kontekście dokumentacji
konkursowej, a także ocena wewnętrznej spójności dokumentu.

6.

Ewaluacja biznes planu
przygotowanego w ramach
projektu CECM ,
realizowanego w ramach
konkursu „Teaming for
Excellence”.

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

I kwartał

II kwartał

Celem badania będzie kompleksowa ocena projektu, szczególnie poddana
zostanie analiza struktury i kompozycji biznesplanu w kontekście dokumentacji
konkursowej, a także ocena wewnętrznej spójności dokumentu.

Ewaluacja ongoing Programu
Techmatstrateg

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

IV kwartał

W ramach badania zostanie podsumowana realizacja pierwszego konkursu
interwencji obejmująca analizę skuteczności wsparcia oferowanego. Badanie
będzie użyteczne przy planowaniu kolejnych konkursów, będzie miało
charakter ewaluacji ongoing.

7.

III kwartał

Badaniem zostaną objęte zakończone projekty dofinansowane i zrealizowane w
ramach pierwszych konkursów Programu Lider (I-III konkurs).
8.

9.

Określenie stopnia realizacji
wskaźników oddziaływania
oraz ocena stopnia
osiągnięcia celów programu
Lider

Ocena efektów wsparcia
w ramach Działania 1.4
i 1.3.1 POIG

ewaluacja zewnętrzna
na podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

III kwartał

IV kwartał

Celem badania jest wskazanie długotrwałych efektów interwencji i określenie
wartości wskaźników oddziaływania. Badanie ma na celu podsumowanie
pierwszych trzech edycji Programu i ocenie na ile doprowadziły one do
osiągnięcia jego celów. Określone zostaną też wartości docelowe wskaźników
rezultatu i oddziaływania. Ocenie poddana zostanie również trwałość
wsparcia oraz jego nieoczekiwane rezultaty.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Celem badania jest podsumowanie efektów i rezultatów interwencji POIG w
zakresie działań 1.4 i 1.3.1. Badanie ma na celu rozstrzygnięcie czy realizacja
interwencji doprowadziła do osiągnięcia jej celów. Ocenie poddana zostanie
ewaluacja zewnętrzna
III kwartał
IV kwartał
także trwałość wsparcia. W ramach badania oceniony zostanie zakres
na podstawie metodologii
zrealizowanych wdrożeń (na podstawie raportów IP). Ewaluacja przyczyni się
opracowanej przez NCBR
do stworzenia wniosków i rekomendacji istotnych dla wsparcia oferowanego w
ramach POIR.
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PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Badaniem zostaną objęte interwencje, których celem jest wsparcie i rozwój
kadry B+R oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej. Analizie poddane
zostaną interwencje z PO IR (4.4 4.1.2), PO WER (3.2), RPO oraz działania z
wybranych programów wdrażanych w latach 2007-2014 w celu określenia
ewaluacja zewnętrzna na
stopnia kontynuacji i komplementarności pomiędzy obiema perspektywami
I kwartał
III kwartał
podstawie metodologii
finansowymi.
opracowanej przez NCBR
Badaniu poddany zostanie pozakonkursowy tryb przyznawania środków oraz
oceniona zostanie jego skuteczność (4.2 i 4.4). Ponadto zweryfikowane
zostanie, na ile wsparcie jest użyteczne, adekwatne oraz komplementarne z
Programem Horyzont 2020.

10.

Ocena komplementarności
wsparcia oferowanego w
ramach Działania 4.4
i Poddziałania 4.1.2 oraz
skuteczności realizacji
projektów pozakonkursowych
(Działań 4.2 i 4.4 POIR)

11.

Ewaluacja on-going
Wspólnego Przedsięwzięcia
NCBR i SYNTHOS - SYNChem

12.

Bariery i problemy w
sprawnej realizacji projektów
w Działaniu 4.2

12.

Ocena struktury logicznej
programów sektorowych
realizowanych w ramach
Działania 1.2 POIR, w tym:
PO IR, w tym ewaluacja
matrycy logicznej Programu
Sektorowego INNOship

ewaluacje realizowane
wewnętrzne

14

Ocena struktury logicznej
programów strategicznych
realizowanych w ramach
Działania 4.1 POIR

ewaluacje realizowane
wewnętrzne

15.

Ocena struktury logicznej
nowych programów
realizowanych w ramach
Poddziałania 4.1.3 POIR
(m.in. Żwirko i Wigura,
Luxtorpeda, Bezemisyjny
pojazd do 3,5 tony)

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

ewaluacje realizowane
wewnętrzne

I kwartał

II kwartał

Ii kwartał

III kwartał

Ocenie poddany zostanie pierwszy konkurs oraz złożone w nim wnioski.
Ewaluacja ma podsumować przeprowadzony konkurs oraz poddać analizie
zasadności ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Programu SYNChem.

W ramach badania oceniona zostanie skuteczność zarządzania i wdrażania
Działania 4.2 na poziomie Instytucji Wdrażającej. Celem będzie także
zidentyfikowanie rozwiązań dla problemów i barier realizacji projektów w
ramach Działania 4.2 na poziomie beneficjentów. Badaniem zostaną objęte
wszystkie wnioski złożone w ramach Działania 4.2 POIR.

Realizowane wg potrzeb

Ewaluacji zostanie poddany każdy nowo uruchamiany program w ramach
Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Analizowana będzie poprawność
struktury logicznej programów, czyli kwantyfikacja celów programów oraz
proponowanego systemu wskaźników.

Realizowane wg potrzeb

Ewaluacji zostanie poddany każdy nowo uruchamiany program w ramach
Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.
Analizowana będzie poprawność struktury logicznej programów, czyli
kwantyfikacja celów programów oraz proponowanego systemu wskaźników.

Realizowane wg potrzeb

Ewaluacji zostanie poddany każdy nowo uruchamiany program w ramach
Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.
Analizowana będzie poprawność struktury logicznej programów, czyli
kwantyfikacja celów programów oraz proponowanego systemu wskaźników.
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Badanie realizowane w celu wypełnienia obowiązku ewaluacji pomocy
publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy
de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W 2018 r. przeprowadzony będzie II etap badania dot. ewaluacja mid term,
której celem będzie:

16.

17.

18.

Ewaluacja wpływu pomocy
publicznej udzielanej przez
NCBR

Analiza zapotrzebowania na
kompetencje w gospodarce
i na rynku pracy wraz z
badaniem wartości docelowej
wspólnego wskaźnika
długoterminowego rezultatu
PO WER w obszarze
szkolnictwa wyższego
(ETAP I)

Ocena jakości i efektów
realizacji osi priorytetowej III
PO WER – Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i
rozwoju

ewaluacja zewnętrzna
na podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

I kwartał

1.

Weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po
rozpoczęciu interwencji;

2.

Ocena, czy pomoc udzielana w ramach Rozporządzenia przyczynia się
(bezpośrednio/pośrednio) do osiągnięcia celów, dla których została
powołana;

3.

Ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie
beneficjentów;

4.

Ocena proporcjonalności pomocy;

IV kwartał

5. Ocena adekwatności pomocy.
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
Badanie składa się z dwóch komponentów. Celem I komponentu będzie
dostarczenie wiedzy na temat zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce
i na rynku pracy w obszarach kluczowych dla gospodarki kraju, określenie luk
pomiędzy tymi potrzebami a ofertą edukacyjną uczelni, a także cykliczna
aktualizacja tej wiedzy i monitorowanie skuteczności działań ukierunkowanych
na poprawę kompetencji realizowanych przez NCBR w ramach działania 3.1
ewaluacja zewnętrzna na
I kwartał
IV kwartał
podstawie metodologii
POWER.
opracowanej przez NCBR
Ponieważ jednym z ważniejszych źródeł informacji o efektach kształcenia i ich
adekwatności do potrzeb rynku pracy są losy zawodowe absolwentów,
komponent II badania obejmie cykliczne pomiary stopnia osiągania wskaźnika:
Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli
zatrudnienie w ciągu 12 m-cy od zakończenia kształcenia.

ewaluacja zewnętrzna na
podstawie metodologii
opracowanej przez NCBR

III kwartał
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IV kwartał

Celem badania będzie ocena postępów we wdrażaniu oraz jakości i efektów
realizacji osi priorytetowej III PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju. Ocena dokonana zostanie z uwzględnieniem kryterium trafności,
skuteczności i efektywności, a w drugim etapie również użyteczności i trwałości.
Badanie oceni, w jaki sposób wsparcie z EFS przyczyniło się do osiągnięcia
wszystkich celów dla tej osi priorytetowej PO WER.

19.

Ewaluacja projektu e-Pionier
Wsparcie uzdolnionych
programistów na rzecz
rozwiązywania
zidentyfikowanych
problemów społecznych lub
gospodarczych – II etap

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA
Celem badania będzie ocena czy realizacja projektu przebiega zgodnie z
założeniami oraz identyfikacja istotnych ryzyk i rekomendacje dot. zmian
zwiększających użyteczność wsparcia. Analizie poddany zostanie też model
ewaluacja zewnętrzna na
współpracy Akceleratorów z zespołami interdyscyplinarnymi dla rozwiązywania
II kwartał
III kwartał
podstawie metodologii
problemów społecznych oraz stymulujący charakter zamówień przed
opracowanej przez NCBR
komercyjnych
do
angażowania
się
programistów/(potencjalnych)
przedsiębiorców we współpracę z sektorem publicznym.
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