
1. Bardzo proszę o wyjaśnienie kryterium dostępu nr 2  
Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w 
prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie problematyki społecznej – 
kryterium dostępu nr 2. W przypadku tego kryterium istotne jest, że ewaluacja 
programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie będzie brana pod 
uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu.  
 
Realizacja badania trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Czy kryterium oznacza 
realizacje tego typu usług od min. pięciu lat w zależności od zleceń z przerwami 
czy też instytucja musi mieć udokumentowaną realizacje zleceń przez 60 
miesięcy np. w ciągu 10 lat.   
Czy ewaluacja polityk społecznych realizowana w ramach działalności statutowej 
instytucji również jest brana pod uwagę przy spełnieniu kryterium dostępu?  
 
Czy badanie ewaluacyjne realizowane w wyniku wygrania przetargu np. z Urzędu 
Marszałkowskiego spełnia kryterium dostępu jeżeli Urząd Marszałkowski 
posiadał na nie środki z funduszy europejskich i dla instytucji jest to komercyjne 
zlecenie?  

 

5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie 

problematyki społecznej oznacza, że wnioskodawca musi wykazać, że efektywnie 

przez co najmniej 5-lat prowadził takie badanie (przerwy w badaniach się nie liczą ani 

okresy, kiedy prowadzenie badań nakłada się na siebie, np. badanie 1 od 1.01.2018 

do 30.06.2018 a badanie 2 od 1.03.2018 do 30.09.2018, efektywny czas 

prowadzenia badań to 9 miesięcy). 

Ewaluacja polityk społecznych realizowana w ramach działalności statutowej 

instytucji może być, co do zasady, brana pod uwagę przy ocenie tego kryterium. By 

precyzyjniej odpowiedzieć na to pytanie, konieczne byłoby jego uszczegółowienie. 

Kryterium mówi o tym, że ewaluacja programów, projektów finansowanych z 

funduszy UE nie będzie brana pod uwagę. Natomiast jeśli badanie nie dotyczy 

ewaluacji takiego programu / projektu, tylko problematyki społecznej, i jest ono 

finansowane ze środków UE, to będzie uwzględnione. 

Należy jednocześnie podkreślić, że rodzaj doświadczenia i jego charakter w 

kontekście celu konkursu jest również przedmiotem oceny merytorycznej w kryterium 

dotyczącym potencjału społecznego instytucji. 

2. Czy oferentem konkursu może być lider programu np. środowiskowe centra 
zdrowia psychicznego, który będzie nadzorował inkubację nowej inicjatywy np. 
środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla rodzin w kryzysie 
okołoporodowym?  
 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 wnioskodawcą może być podmiot, który jest 
liderem projektu realizowanego w ramach konkursu na inkubację innowacji 
społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18) lub drugiej 



edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-
IZ.00-00-024/19). Tylko liderzy tych 2 konkursów mogą składać wnioski. 


