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Szanowni Państwo, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że firma EU-CONSULT sp. z o.o. 

realizuje na jego zlecenie badanie pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji 

na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)”. 

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów 

finansowych w RPO WM 2021-2027. Badanie będzie stanowiło podstawę do określenia w jakim zakresie występuje 

zawodność mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji, a także wykazania szacunkowego poziomu  

i zakresu zapotrzebowania na inwestycje publiczne, w tym typy instrumentów finansowych, które mogą być dostępne  

w ramach RPO WM 2021-2027. Wyniki badania będą zatem użyteczne z punktu widzenia projektowania wsparcia  

w ramach kolejnej perspektywy finansowej.  

Wykonawca badania będzie prowadził m.in.: 

 Badania ankietowe (telefoniczne i internetowe); 

 Wywiady indywidualne (IDI/TDI); 

 Wywiady w formie diad; 

 Wywiady grupowe; 

 Panel delficki. 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie niezbędnych danych oraz informacji dla 

realizacji powyższego badania, jak również udziału w badaniach ankietowych i wywiadach. 

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem. Pozyskane 

informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby ww. badania ewaluacyjnego, a członkowie Zespołu Badawczego 

kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji uzyskiwanych w trakcie badania. 

W sprawie badania można kontaktować się z następującymi osobami: 



 

 

 W sprawach technicznych (wadliwe wyświetlanie się ankiety, konieczność przełożenia terminu badania, 

przekierowanie zaproszenia do badania do innej osoby itp.) informacji udziela Pan Krzysztof Gutta  

(e-mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl, tel. 58 719 19 00). 

 W sprawach merytorycznych informacji udzielają: 

o Po stronie Wykonawcy: Pani Beata Belica (e-mail: b.belica@eu-consult.pl, tel. 695 905 051). 

o Po stronie Urzędu Marszałkowskiego: Pan Przemysław Banachowicz (e-mail: 

przemyslaw.banachowicz@mazovia.pl tel.: 22 597 99 78), Pan Artur Waś (e-mail: 

artur.was@mazovia.pl tel.: 22 511 74 03).   

 

            Z poważaniem  

Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Marcin Wajda 

 (podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


