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Podsumowanie XIII spotkania Grupy roboczej ds. wdrażania POIR 

 

28 września br. odbyło się XIII posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Spotkanie było prowadzone przez Panią 
Małgorzatę Szczepańską, Dyrektora Instytucji Zarządzającej POIR (IZ POIR).   

Celem spotkania Grupy było omówienie nowej koncepcji systemu wyboru projektów w ramach POIR 
oraz poddanie pod dyskusję zmian w kryteriach wyboru projektów dla instrumentów konkursowych: 
2.1 Wsparcie w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, 
projektu pozakonkursowego 3.3.3 Polskie Mosty Technologiczne oraz pomocy technicznej POIR. 

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Panią Małgorzatę Szczepańską propozycji zmian 
w systemie wyboru projektów. Zmiany polegają w szczególności na umożliwieniu wnioskodawcom 
poprawy i uzupełniania projektu w trakcie jego oceny. Zakres zmian będzie określony w kryteriach 
oceny projektów i będzie wynikał z uwag ekspertów przedstawionych w trakcie oceny projektu. 
Wyjaśniono, iż przedmiotowa koncepcja wynika z możliwości, które zostały wprowadzone nowelizacją 
ustawy wdrożeniowej i ma na celu podniesienie jakości składanych wniosków o dofinansowanie 
i w efekcie zwiększenie skuteczności wnioskodawców w aplikowaniu o wsparcie. Następnie zostały 
przedstawione zmiany w kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 3.3.1 oraz pomocy technicznej.  

Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian: 

− IZ POIR zamierza ujednolicić system wyboru projektów w POIR. Jednocześnie możliwe jest 
zachowanie specyfiki poszczególnych instrumentów oraz wynikających z tego procedur 
obowiązujących w poszczególnych instytucjach pośredniczących, 

− na Komitecie Monitorującym (KM) zaplanowanym wstępnie na połowę stycznia 2018 r. będą 
dyskutowane zmiany w kryteriach wyboru projektów dla instrumentów wdrażanych przez PARP 
i NCBR – aktualnie toczą się ustalenia w tym zakresie, 

− Członkowie Grupy wyrazili kierunkową aprobatę dla przedstawionej koncepcji oraz zwrócili się 
z prośbą o udostępnienie elektronicznej wersji prezentacji, 

− na kolejnym KM zostaną zaprezentowane Członkom Komitetu zmiany w ustawie wdrożeniowej, 
ponadto w II połowie listopada zorganizowane zostanie spotkanie otwarte poświęcone ww. 
zmianom oraz ich wpływowi na system wyboru projektów w POIR, 

− możliwość zaprezentowania członkom Grupy roboczej ds. wdrażania POIR wyników prowadzonej 
przez IZ ewaluacji dotyczącej obciążeń administracyjnych wnioskodawców. 

W dalszej części spotkania Pani Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora IZ POIR przedstawiła 
propozycję zmian kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POIR podkreślając, iż zmiany wynikają 
z omawianej, nowej koncepcji systemu wyboru projektów.   

Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian: 

− wyjaśniono, iż kryterium formalne dotyczące zgodności z polityką równości szans będzie, w ślad 
za nową koncepcją, podlegało ocenie eksperckiej; ponadto wnioskodawcy będą mogli uzupełniać 
informacje w przedmiocie oceny tego kryterium w trakcie weryfikacji projektu, 

− w odniesieniu do uwagi dotyczącej badania ponoszonych przez przedsiębiorstwa nakładów na 
działalność B+R w oparciu o formularze GUS PNT, przedstawiciele IZ POIR poprosili 
o przedstawienie propozycji innych dokumentów o podobnej randze, które mogłyby stanowić 
podstawę weryfikacji zadeklarowanych nakładów na B+R w okresie trwałości projektu,   

− w odpowiedzi na uwagę dotyczącą zbyt dużego zakresu merytorycznego kryterium pn. Projekt 
polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyjaśniono, iż kompleksowość obszarów objętych tym 
kryterium jest celowa, z uwagi na konieczność pełnej oceny przedmiotu realizacji projektu przez 
ekspertów ds. innowacyjności. Jednocześnie poproszono członków Grupy o ewentualne 
propozycje rezygnacji z obszarów, które zgodnie z ich wiedzą nie muszą być poddane ocenie 
w kontekście przedmiotu wsparcia w działaniu 2.1, 

− wyjaśniono, iż podmiotem wdrażającym działanie 2.1 będzie IZ POIR.  
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Następnie Pan Tomasz Burczyński, Zastępca Dyrektora Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu 
poddziałania 3.2.2 w Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawił propozycje zmian kryteriów wyboru 
projektów dla tego instrumentu.  

Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian: 

− wyjaśniono, iż zmiana w kryterium pn. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie 
z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014, dotycząca usunięcia fragmentu „w przypadku ubiegania 
się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać 
koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 
poprzedzających trzech lat obrotowych” jest podyktowana zmianą rozporządzenia Komisji nr 
651/2014 – fragment dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw, które nie mogą być beneficjentami 
wsparcia w poddziałaniu 3.2.2, 

− dla zapewnienia większej elastyczności kryteriów poproszono o odstąpienie od uwagi dotyczącej 
konieczności prezentacji wszystkich podstaw prawnych w ramach kryteriów dotyczących 
wykluczeń,  

− zapowiedziano realizację kolejnego konkursu w poddziałaniu 3.2.2 w styczniu 2018 r. 

Podsumowując spotkanie Pani Małgorzata Szczepańska, podziękowała za dyskusję i akceptację dla 
nowej koncepcji systemu wyboru projektów, poprosiła do końca dnia o ewentualne kolejne uwagi 
i propozycje. Zapowiedziała również organizację KM w II połowie stycznia 2018 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. - Agenda posiedzenia. 


