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LIST POLECAJĄCY

Informuję, że firma ECORYS Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa
Zdrowia badanie ewaluacyjne pn. Ocena postępu wdrażania IX Osi Priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem
przedmiotowego badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji
celów szczegółowych określonych dla IX OP PO IiŚ 2014-2020, ze szczególnym
uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram wykonania oraz dokonanie oceny wkładu
IX OP Programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategii Europa 2020).
Ewaluacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap zostanie zakończony, zgodnie
z harmonogramem badania do dnia 16.11.2018 r. i będzie dotyczył całego zakresu
przedmiotowego

ewaluacji,

natomiast

drugi

(realizowany

w

terminie

styczeń

- luty 2019 r.) będzie służył weryfikacji i aktualizacji wyników I etapu badania, w tym
m.in. ponownej analizy i oceny wartości wskaźnikowych przedstawionych w ramach
I etapu zamówienia.
Do realizacji badania Wykonawca powołał zespół badawczy w następującym składzie:
 Pani Monika Sochaczewska – koordynator badania;
 Pan dr Janusz Kornecki – ekspert ds. badań jakościowych / zastępca koordynatora
badania;
 Pani Ewa Dzielnicka – ekspert ds. badań jakościowych;
 Pani Katarzyna Lipczyńska – ekspert ds. badań ilościowych;
 Pani Agata Niedolistek – ekspert ds. badań ilościowych;
 Pani dr Agnieszka Sowa-Kofta – ekspert ds. ochrony zdrowia.

W badaniu tym zostanie wykorzystany szereg zróżnicowanych metod i technik
badawczych, takich jak: analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione
(IDI), badania ankietowe realizowane techniką CATI, studia przypadków, zogniskowane
wywiady grupowe (FGI), Customer Journey Map, warsztat oraz panel ekspercki, a także
technik analitycznych (analiza wskaźników oraz analizy ilościowe danych zastanych
i jakościowe – w zakresie zgromadzonych danych wywołanych).
W związku z dużym znaczeniem przedmiotowej ewaluacji dla dalszego procesu
wdrażania Programu, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział
w prowadzonych badaniach terenowych oraz udzielenie ww. Wykonawcy wszelkich
informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących niniejszej ewaluacji proszę o kontakt
z Panem Michałem Sułkowskim – osobą odpowiedzialną za jego koordynację ze strony
Ministerstwa Zdrowia (tel.: 022 530 02 20, e-mail: m.sulkowski@mz.gov.pl), natomiast
w kwestiach bardziej szczegółowych dotyczących udziału w poszczególnych badaniach
oraz przekazywania danych – z Panią Moniką Sochaczewską, przedstawicielem
Wykonawcy (tel.: 022 339 45 19, e-mail: monika.sochaczewska@ecorys.com).

Z poważaniem,
Anna Goławska
zastępca dyrektora
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