szacowana całkowita
wartość projektu
(PLN)

szacowana wartość
kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)
6
duży projekt (T/I/ND)

Szacowany wkład UE
(PLN)

wskaźnik

4

5

6

7

8

9

10

2.2

Otwarte
innowacje

MG

04.05
.2015

ARP
S.A.

125,7
mln

125,7
mln

ND

106,8
mln

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie

4

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje
Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw
2.

2.4.2

Monitoring KIS

MG

15.05
.2015

MG,
DIP

52 mln

52 mln

ND

52 mln

Liczba posiedzeń
gremiów powołanych w
ramach monitorowania i

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku o
dofinansowanie
(kwartał/miesiąc oraz
8
rok)
w dniu
przewidywany

podmiot, który będzie
5
wnioskodawcą

3

wartość
docelowa

data identyfikacji

2

11

12

13

14

III kw.

I kw. 2015

I kw. 2023

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2022

Zostanie określona ona na
późniejszym etapie

podmiot zgłaszający

1

3

tytuł lub zakres
2
projektu

1.

zakładane efekty projektu wyrażone
7
wskaźnikami

numer działania lub
poddziałania

Lp.

identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz
w dniu
przewidywany
rok)
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz
rok)

Załącznik nr 3 Wykaz projektów zidentyfikowanych1 w ramach trybu pozakonkursowego

1

Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
3
Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020.
4
Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.
5
Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.
6
Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż
nie spełnia definicji dużego projektu.
7
Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.
8
Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 ustawy wdrożeniowej.
2

1

ewaluacji KIS
Liczba zorganizowanych
smart labs
Liczba zorganizowanych
wydarzeń promocyjnonetworkingowych w kraju
i za granicą
Liczba uczestników
konferencji, szkoleń,
wykładów, warsztatów,
spotkań
Liczba zorganizowanych
spotkań eksperckich i
wyjazdów studyjnych
Liczba publikacji na
portalu KIS
Liczba powołanych
konsultantów na
poziomie regionalnym i
krajowym w ramach
organizacji smart labs
Liczba prowadzonych
baz danych
Liczba utworzonych
narzędzi informatycznych
przeznaczonych do
monitorowania,
aktualizacji, ewaluacji
KIS

2

Liczba wykonanych
analiz jakościowych,
ilościowych,
porównawczych
Liczba wykonanych
badań ewaluacyjnych
Liczba publikacji nt.
monitorowania,
aktualizacji i ewaluacji
KIS

3.3.2

Marka Polskiej
Gospodarki Brand

MG

28.04
.2015

MG,
DIW

125,7
mln

125,7
mln

ND

106,8
mln

Liczba branżowych
programów promocji

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2023

Liczba programów
promocji o charakterze
ogólnym
Liczba dużych
przedsięwzięć
promocyjnych
organizowanych za
granicą
Liczba study-tour dla
dziennikarzy i
kontrahentów
zagranicznych
Liczba stoisk
informacyjnych na
targach zagranicznych
Liczba informacji
prasowych nt. polskiej
gospodarki

Zostanie określ

3.

3

zamieszczonych w prasie
zagranicznej
Liczba materiałów
informacyjnopromocyjnych
dystrybuowanych w
Polsce i za granicą

4

4.

4.3

Międzynarodo
we Agendy
Badawcze

NCBR

30.04
.2015

FNP

531,6
mln

531,6
mln

ND

531,6
mln

Liczba realizowanych
prac B+R

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2023

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2023

Liczba jednostek
naukowych wspartych w
zakresie prowadzenia
prac B+R
Liczba współpracujących
zagranicznych jednostek
naukowych
Liczba osób
prowadzących
działalność B+R w
ramach projektu

Liczba
międzynarodowych
publikacji naukowych
Liczba naukowców z
zagranicy we
wspieranych projektach
Liczba dokonanych
zgłoszeń patentowych
5.

4.4

Homing/
Powroty

NCBR

30.04
.2015

FNP

205,3
mln

205,3
mln

ND

205,3
mln

Liczba realizowanych
prac B+R
Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z

Zostanie określona ona w późniejszym etapie

Liczba nowych
naukowców we
wspieranych jednostkach

5

ośrodkami badawczymi
Liczba osób objętych
wsparciem w zakresie
rozwoju kadr B+R
Liczba naukowców z
zagranicy we
wspieranych projektach
Liczba uzyskanych stopni
naukowych
Liczba
międzynarodowych
publikacji naukowych
Liczba dokonanych
zgłoszeń patentowych
6.

4.4

TEAM Tech

NCBR

30.04
.2015

FNP

205,3
mln

205,3
mln

ND

205,3
mln

Liczba realizowanych
prac B+R

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2023

Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z
ośrodkami badawczymi
Liczba osób objętych
wsparciem w zakresie
rozwoju kadr B+R
Liczba naukowców z
zagranicy we
wspieranych projektach
Liczba uzyskanych stopni
naukowych

6

Liczba
międzynarodowych
publikacji naukowych
Liczba dokonanych
zgłoszeń patentowych
7.

4.4

TEAM

NCBR

30.04
.2015

FNP

205,3
mln

205,3
mln

ND

205,3
mln

Liczba realizowanych
prac B+R

III kw. 2015

I kw. 2015

IV kw. 2023

Liczba przedsiębiorstw
współpracujących z
ośrodkami badawczymi
Liczba osób objętych
wsparciem w zakresie
rozwoju kadr B+R
Liczba naukowców z
zagranicy we
wspieranych projektach
Liczba uzyskanych stopni
naukowych
Liczba
międzynarodowych
publikacji naukowych
Liczba dokonanych
zgłoszeń patentowych

7

