
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Opracowanie ekspertyzy: „Ramy finansowe Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”.  

 
I. Uzasadnienie realizacji ekspertyzy: 
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego przystąpił do opracowania Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). 
Dokument ten będzie realizowany jako program rozwoju, stanowiący uzupełnienie 
i pogłębienie zapisów Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 
w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności regionu. 
Określenie ram finansowych stanowi istotny element każdej strategii i programu 
rozwoju, gdyż pozwala na oszacowanie wielkości środków finansowych, które będą 
mogły zostać przeznaczone na finansowanie działań rozwojowych w okresie 
realizacji opracowanego dokumentu strategicznego.  Określenie różnych scenariuszy 
rozwojowych, uwzględniających dynamikę zmian kluczowych uwarunkowań 
i potencjałów rokuje stabilnym, trwałym i zrównoważonym wzrostem społeczno-
gospodarczym województwa. 
Opracowanie ram finansowych dla RSI WP pozwoli określić możliwe źródła 
finansowania działań, mających na celu rozwój przedsiębiorczości i podniesienie 
innowacyjności regionu. Precyzyjne wskazanie możliwych źródeł finansowania dla 
RSI WP umożliwi zaplanowanie skuteczniejszych proinnowacyjnych inicjatyw 
i działań, przyczyniając się tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa.  
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy „Ramy finansowe 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2030”.  
Ekspertyza powinna obejmować: 

1. Identyfikację możliwych źródeł finansowania RSI WP (w tym: krajowe 
i regionalne programy służące realizacji Polityki Spójności; programy 
europejskie; krajowe i regionalne instrumenty zwrotne; środki publiczne 
dedykowane rozwojowi gospodarczemu i podnoszeniu poziomu 
przedsiębiorczości, zwłaszcza środki Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiego 
Funduszu Rozwoju; inne źródła finansowania): 

a. Weryfikacja możliwości wykorzystania środków w ramach 
zidentyfikowanych źródeł finansowania 

b. Określenie wysokości środków pochodzących z poszczególnych źródeł. 
Ponieważ na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości 
środków krajowych i europejskich, możliwych do pozyskania na realizację RSI 
WP, w ekspertyzie należy dokonać analizy uwzględniającej kilka możliwych 
wariantów ich pozyskania przez Samorząd Województwa z uwzględnieniem 
aktualnego stanu prac na Umową Partnerstwa.  

2. Określenie szacunkowej wysokości nakładów finansowych możliwych do 
wykorzystania na realizację RSI WP, w tym: 

a. Oszacowanie skali środków niezbędnych do realizacji RSI WP 
b. przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na 

poszczególne obszary Inteligentnych Specjalizacji, wskazanych w 



 
Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 w podziale na 
poszczególne lata obowiązywania dokumentu. 

3. Wnioski i rekomendacje. 
 
III. Sposób realizacji zadania 
 
Proces opracowania ram finansowych  musi być zaplanowany przez Wykonawcę 
w sposób gwarantujący możliwie wysoką skuteczność i użyteczność zarówno na 
poziomie zbierania danych, jak również analiz i wnioskowania. Zebrane dane 
powinny umożliwić Wykonawcy spełnienie warunków określonych przez 
Zleceniodawcę oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji.  

1. Minimum metodyczne: 
a. Analiza desk research- ze względu na specyfikę przedmiotu 

zamówienia zakłada się, że opracowanie ekspertyzy będzie oparte 
głównie na analizie danych zastanych. Analiza desk research powinna 
objąć szereg dokumentów strategicznych różnych poziomów, aktów 
prawnych, analiz, raportów oraz innych źródeł niezbędnych do opracowania 

ekspertyzy. Analizie powinny zostać poddane m.in.: 

• aktualne (w momencie realizacji zamówienia) dokumenty unijne 
i krajowe dotyczące ustaleń co do zasad podziału między 
województwa środków otrzymywanych z budżetu Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, 

• Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

• Projekt Strategii Produktywności 2030 

• Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 

• Krajowe Inteligentne Specjalizacje 

• Krajowy Plan Odbudowy 

• Polityka Nowej Szansy 

• Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki polskiej na lata 2011-2030 

• Wyniki prac powstałych w związku z opracowywaną Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-
2030 

• Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego 
na rzecz Inteligentnych Specjalizacji 

• Inne źródła zidentyfikowane przez Wykonawcę. 
b. Analiza statystyczna 
c. Metoda modelowania 
d. Inne metody uznane przez Wykonawcę za niezbędne do realizacji 

zamówienia. 
2. Ekspertyza 

Na podstawie analizy dostępnych danych Wykonawca sporządzi ekspertyzę w 
wersji elektronicznej (CD/DVD) oraz papierowej. Ekspertyza powinna być 
opracowana w języku polskim i zawierać następujące elementy: 

a. Spis treści 
b. Wprowadzenie 
c. Źródła finansowania  
d. Wnioski i rekomendacje. 



 
3. Inne warunki realizacji zamówienia: 

• Za zebranie oraz opracowanie danych i informacji niezbędnych do 
wykonania zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

 

• Jednocześnie oczekuje się, iż w oparciu o wyniki w/w ekspertyzy 
Wykonawca przygotuje część opisową stanowiącą docelowo wkład 
merytoryczny w postaci osobnego rozdziału poświęconego ramom 
finansowym do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021-2030. 

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu 
roboczego (telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail) 
z Zamawiającym, jak również do udziału w zdalnych spotkaniach w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

 
IV. Okres realizacji zamówienia: 
listopad 2020 r.– grudzień 2020 r. 
 
VII. Harmonogram realizacji zamówienia: 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 49 dni kalendarzowych (7 tygodni 
od zawarcia umowy. 

• projekt Ram finansowych zostanie opracowany oraz przekazany 
Zamawiającemu w wersji elektronicznej w ciągu  35 dni kalendarzowych (5 
tygodni od dnia podpisania umowy,  

• w terminie 42 dni kalendarzowych (6 tygodni) od otrzymania projektu 
dokumentu Zamawiający zgłosi swoje uwagi do jego treści – Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi lub uzasadnić odmowę ich 
uwzględnienia, 

• poprawiona wersja opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu 
w ciągu 49 dni kalendarzowych (7 tygodni) od dnia otrzymania uwag od 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


