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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA     Chełmiec, dn. 17.05.2021 r. 

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

 

 

        

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/IXA/133/FE/2021 

 

Zamawiający:  

 

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 

7343551559, KRS: 0000684557, REGON: 367719273, reprezentowana przez Panią Monika Turek 

– Prezesa  oraz Pana Stanisława Kaszyka – Wiceprezesa Zarządu. 

 

 

Przedmiot zamówienia: ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

I. Przedmiot badania i uzasadnienie wykonania badania  

 

LSR są przejawem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej RLKS). Podejście to 

w warunkach polskich jest wspierane i finansowane przede wszystkim w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz uzupełniająco w ramach kilku 

Regionalnych Programów Operacyjnych, przy czym lokalne grupy działania z województwa 

małopolskiego posiadają jednofunduszowe strategie. Istotą RLKS jest:  

 oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),  

 terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),  

 zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),  

 partnerstwo (lokalna grupa działania (LGD) jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą 

różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),  

 innowacyjność (w skali lokalnej),  

 decentralizacja zarządzania i finansowania,  

 sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).  

 

W praktyce, RLKS polega przede wszystkim na umożliwieniu społeczności lokalnej wyrażenia 

swoich problemów i oczekiwań w formie strategii rozwoju (LSR) a następnie jej realizacji – 

wyborze projektów, które uzyskują dofinansowanie przede wszystkim z PROW. Istotą LSR jest 
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łączenie i wykorzystywanie na drodze do rozwoju lokalnych zasobów, m.in. ludzkich, naturalnych, 

kulturowych, historycznych oraz wiedzy i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 

publicznego, gospodarczego i społecznego a także mieszkańców. 

Zakończenie realizacji LSR jest momentem, w którym należy dokonać podsumowania 

osiągniętych efektów – wpływu LSR na rozwój lokalny, zaspokojenia potrzeb społecznych.  

Wnioski z niniejszego badania ewaluacyjnego będą podstawą do projektowania przyszłych 

interwencji w skali lokalnej, jak i będą stanowić wkład w dyskusję o mocnych i słabych 

stronach wspierania rozwoju lokalnego w sposób zdecentralizowany. 

 

 

II. Cele badania 

 

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie 

wymaga: 

 odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów LSR  

i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile 

obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące; 

 zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim 

stopniu potrzeby te zostały zaspokojone; 

 oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów tego 

wpływu. 

 

Ewaluacja będzie służyć jako źródło wiedzy pozwalającej poprawić proces planowania interwencji 

publicznych (np. kolejnych edycji LSR) na poziomie lokalnym. Wyniki ewaluacji będą też 

sposobem na rozliczenie efektów strategii przed społecznością lokalną. 

Istotną rolą ewaluacji jest również to, by w ocenie efektów LSR poza obiektywnymi danymi 

uwzględnić subiektywne opinie zróżnicowanej grupy przedstawicieli społeczności lokalnej, która 

była adresatem wsparcia i to z jej perspektywy efekty powinny być odczuwane. 

 

III. Zakres badania 

 

Zakres czasowy to lata realizacji LSR 2014-2020. W praktyce będą to lata 2016-2021 (do dnia 

rozpoczęcia prac badawczych na danym terenie); 

Zakres przestrzenny: małopolskie gminy objęte lokalnymi strategiami rozwoju.  

Zakres przedmiotowy to cały zakres wsparcia LSR. 

Zakres podmiotowy: LGD wdrażające swoje strategie w województwie małopolskim. 

 

IV. Obszary i pytania badawcze: 

 

W ramach badania ewaluacyjnego udzielone zostaną odpowiedzi co najmniej na następujące 

pytania badawcze: 

 

 Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników. 

 Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność społeczną, 

zaangażowanie w sprawy lokalne?   

 W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

zatrudnienia?/ W jakim stopniu realizacja LSR przyczyniła się do rozwoju 
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przedsiębiorczości? 

 Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych edycji LSR jest 

wskazane? 

 W jakim stopniu LSR przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału w zakresie 

turystyki i dziedzictwa kulturowego?   

 W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

 Czy w LSR właściwie zdefiniowano grupy defaworyzowane oraz czy realizowane w ramach 

LSR działania odpowiadały na potrzeby tych grup? 

 Jaki był wpływ LSR na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

 Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego? 

 W jakim stopniu projekty realizowane w ramach LSR były innowacyjne?  

 Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach LSR?  

 Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy?  

 Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

 Czy sposób działania partnerów w ramach LGD pozwalał na efektywną i skuteczną 

realizację działań?   

 Jaka jest skuteczność i efektywność działania biura LGD (animacyjnych, informacyjno-

promocyjnych, doradczych?)  

 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD oraz podmiotów odpowiedzialnych za 

zarządzanie i wdrażanie Ledera, w celu skutecznej realizacji LSR?   

 Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR odbywała się zgodnie z planem?  

 Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów były wystarczająco przejrzyste i 

przyjazne dla beneficjentów?  

 Czy kryteria pozwalały na wybór najlepszych projektów (spójnych z celami LSR)?  

 Czy przyjęty system wskaźników pozwalał na zebranie wystarczających informacji o 

procesie realizacji LSR i jej rezultatach? 

 Czy działalność LGD wpływa na poprawę komunikacji pomiędzy różnymi aktorami, 

budowanie powiązań między nimi i sieciowanie? 

 Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach LSR potencjał rozwojowy jest w dostateczny 

sposób wykorzystywany i promowany? 

 Czy projekty realizowane w ramach LSR są spójne ze zidentyfikowanym potencjałem 

rozwojowym obszaru objętego LSR i czy te projekty przyczyniają się do jego wzmocnienia? 

 Czy przeprowadzone w ramach LSR inwestycje są komplementarne względem siebie lub 

względem wiodącego projektu/tematu określonego w LSR? 

 

V. Metodyka badania: 

 

Badanie zapewni triangulację metod i technik badawczych oraz źródeł danych: analiza danych 

zastanych, badanie jakościowe i badanie ilościowe. W ramach oferty wykonawca wskaże 

wielkość i strukturę prób badań ilościowych i jakościowych wraz z uzasadnieniem. Elementy te 

będą podlegać ocenie na etapie wyboru oferty. Należy mieć na uwadze, że próby badawcze w 

badaniach dotyczą pojedynczych LGD. 

 

VI. Struktura raportu końcowego: 

 

1. Streszczenie najważniejszych wyników badania. 
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2. Spis treści. 

3. Opis przedmiotu badania uwzględniający cele i zakres ewaluacji. 

4. Opis metodologii wraz z opisem sposobu realizacji badania. 

5. Opis wyników badania wraz z ich interpretacją. 

6. Odpowiedź na wszystkie wskazane pytania badawcze. 

7. Podsumowanie zawierające wnioski i rekomendacje. 

8. Spis tabel i wykresów. 

9. Aneksy tworzone w toku realizacji badania. 

 

Raporty końcowe winny być przygotowane dla poszczególnych LGD odrębnie. 

 

Elementem badania ewaluacyjnego będzie również przygotowanie  5-10 min filmu promującego 

Leadera i LGD w województwie małopolskim. 

 

Wnioski oraz rekomendacje z powyższego badania zostaną zaprezentowane w formie publicznej 

prezentacji multimedialnej na spotkaniu w miejscu i terminie ustalonym w oparciu o obowiązujące 

obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne. 

 

VII. Wymogi wobec wykonawcy 

 

1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze 

środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć obszaru rozwoju obszarów 

wiejskich. Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację badania.  

 

2. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym:  

 kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji co najmniej jednego 

badania ewaluacyjnego projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

publicznych, które zrealizowano w ciągu ostatnich 4 lat,  

 eksperta, który brał udział w realizacji co najmniej 3 badań o charakterze jakościowym i  

ilościowym w ciągu ostatnich 4 lat,  

 eksperta, który brał udział w realizacji co najmniej 2 badań o charakterze społeczno-

gospodarczym.  

 

 

VIII. Kryteria oceny ofert 

 

 Cena – 40% 

 Jakość koncepcji badania; jakość metodyki, narzędzi badawczych oraz sposobu organizacji 

badania – 60 % (ocena w oparciu o porównanie ofert). 

 

 

IX. Inne informacje: 

 Przewidywalny termin realizacji umowy: czerwiec- październik 2021. 

 Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie rodzi żadnych skutków wobec oferentów. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących 

przypadkach: 

o jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
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którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

o jeśli  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca, że  prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

o bez podania przyczyny. 

 Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji oferenta/ów, którzy złożyli 

najkorzystniejsze oferty cenowe. 

 

 

X. Sposób sporządzenia oferty: 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać osobiście w siedzibie Federacji LGD 

MAŁOPOLSKA   w  Chełmcu  33-395  przy  ul.  Papieskiej  2  bądź  za pośrednictwem poczty    

tradycyjnej  (ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec)  lub    mailowej    na    adres    mailowy:  

biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl, w terminie do 24 maja 2021 r. (decyduje data wpływu). 

W ofercie wykonawca winien opisać sposób realizacji badania, który będzie przedmiotem oceny.  

W opisie nie należy powielać informacji zawartych w niniejszym zapytaniu. Opis ten winien 

zawierać w szczególności: 

 Kontekst realizacji badania. 

 Cele badania. 

 Obszary/pytania badawcze. 

 Opis metodyki badania, w tym szczegółowe wskazanie wielkości i struktury prób badań 

ilościowych i jakościowych wraz z uzasadnieniem. 

 Sposób prezentacji wyników. 

 Harmonogram realizacji badania. 

 

Ponadto oferta winna zawierać opis spełnienia wymogów wobec wykonawcy, określonych w pkt 

VII zapytania oraz cenę podaną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Oferta  musi  

zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków. 

 


