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1 Poddziałanie 1.1.1 i Działanie 1.2
1.1 Poddziałanie 1.1.1
1.1.1 Założenia i logika interwencji
Na poniższym schemacie odtworzony został model logiki interwencji w Działaniu 1.1 PO IR. Informacje
zawarte w blokach oznaczonych kolorem niebieskim odpowiadają założeniom i bezpośrednim rezultatom
interwencji, natomiast kolor szary oznacza oczekiwane efekty wsparcia, na jakie przełożyć się mają
osiągnięte rezultaty bezpośrednie. Strzałki łączące poszczególne bloki oznaczają przyjęte wprost lub
założone implicite relacje pomiędzy poszczególnymi elementami logiki interwencji.
Schemat 1. Model logiczny – Działanie 1.1 PO IR
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Źródło: Opracowanie własne

Relacje pomiędzy poszczególnymi elementami logiki interwencji zaprezentowanej powyżej nie zawsze
mają bezpośredni charakter przyczynowy. Oznacza to potrzebę przyjęcia pewnych założeń, które nie są
wyrażane wprost w dokumentacji programowej. W tabeli poniżej zilustrowano podstawowe założenia
logiki interwencji przyjętej w Działaniu 1.1. Informacje te, uzupełnione o dodatkowe założenia dotyczące
wsparcia z omawianego Działania, stanowić będą punkt wyjścia dla określenia roli, którą powinien
odegrać system wyboru projektów.
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Tabela 1. Analiza logiki interwencji Działania 1.1 POIR w kontekście optymalizacji systemu wyboru projektów

lp.

element logiki interwencji

komentarz

założenia dotyczące kryteriów
Kryteria powinny pozwolić
na weryfikację tego, czy:


W Poddziałaniu 1.1.1 przewiduje
się wsparcie dotacyjne na prace
badawczo rozwojowe lub same
prace rozwojowe dla firm z sektora
MŚP i dużych.
Wsparcie skierowane jest
do projektów o gotowości
technologicznej na poziomie co
najmniej II.

Spełnienie tych założeń jest
podstawowym warunkiem
osiągnięcia celów interwencji.
System wyboru projektów powinien
pozwolić na ocenę przewidzianych
przez wnioskodawcę prac
badawczo-rozwojowych
w kontekście logiki całego projektu
oraz perspektyw wdrożenia.


Oczekuje się, że dzięki projektom
realizowanym w ramach
Poddziałania 1.1.1 opracowane
zostaną rozwiązania
technologiczne przekładające się
na wprowadzenie innowacji
produktowych lub procesowych.
Jednocześnie oczekuje się,
że wyniki dofinansowanych
projektów zakończą się
wdrożeniem, nie jest to jednak
wspierane w Działaniu 1.1.

Bezpośrednim rezultatem wsparcia
udzielanego w obydwu
poddziałaniach Działania 1.1
będzie zwiększenie nakładów
sektora prywatnego na B+R (w
ramach wkładu własnego
beneficjentów) oraz ogólnie
zwiększona aktywność B+R

Spełnienie tych warunków jest
istotne z punktu widzenia
długookresowego oddziaływania
interwencji.
Doświadczenia z okresu
programowania 2007-2013
wskazują, że w części projektów
prowadzenie prac badawczych
i rozwojowych było jedynie
pretekstem do finansowania
projektów inwestycyjnych (np.
zakupu nowych linii produkcyjnych).
1

Osiągnięcie bezpośrednich
2
i krótkookresowych efektów
interwencji będzie możliwe dzięki
realizacji projektów
dofinansowanych w Działaniu 1.1.

projekt faktycznie
obejmuje badania
przemysłowe i prace
rozwojowe (względnie
tylko prace rozwojowe)
oraz czy są one logicznie
powiązane z planowanym
wdrożeniem
innowacyjnego
rozwiązania
do działalności
gospodarczej;
projekt charakteryzuje się
wystarczającym
poziomem gotowości
technologicznej.

Kryteria powinny pozwolić
na weryfikację tego, czy
zaplanowane przez
wnioskodawcę prace
badawczo-rozwojowe (lub
tylko rozwojowe) mają szanse
przyczynić się
do wprowadzenia innowacji
produktowej lub procesowej
cechującej się nowością co
najmniej na poziomie
krajowym (MŚP) i światowej
(duże przedsiębiorstwa).

Warunek zbieżny z punktami 1
i 2, przy czym w tym miejscu
chodzi o bezpośrednie
przełożenie na wskaźnik
rezultatu (który jest de facto
wskaźnikiem nakładu).

1

Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, Millward Brown i OPI na
zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 2014.
2
Efekty krótkookresowe w tym ujęciu oznaczają zwiększenie nakładów w sektorze prywatnym na B+R tylko
w okresie ich finansowania ze środków PO IR

5

lp.

element logiki interwencji

komentarz

założenia dotyczące kryteriów

przedsiębiorstw.
Spełnienie tego warunku jest
kluczowe dla osiągnięcia
długookresowych efektów
interwencji, w szczególności tych
związanych z oczekiwaną
komercjalizacją wyników prac
badawczo-rozwojowych.

W przypadku obydwu poddziałań
oczekuje się, że wyniki
dofinansowanych w ramach PO IR
prac badawczo-rozwojowych
zostaną wdrożone w praktyce
gospodarczej beneficjenta lub
poprzez sprzedaż praw
do wyników prac B+R/udzielenie
licencji innym podmiotom.
Planowane wdrożenie powinno
przy tym charakteryzować się
wysokim potencjałem
ekonomicznym.

Oczekuje się, że w dłuższej
perspektywie wsparcie z Działania
1.1 przełoży się na trwałe
zwiększenie nakładów sektora

Doświadczenia z okresu
programowania 2007-2013
pokazują jednak, że w przypadku
części przedsiębiorstw realizowane
projekty B+R nie były dobrze
przemyślane z punktu widzenia ich
potencjału rynkowego, dlatego
możliwość ich wdrożenia
i opłacalność ekonomiczna była
3
niewielka.
Realizacja tego elementu wiąże się
z wyborem pomiędzy:
a) projektami bezpiecznymi, które
z dużym prawdopodobieństwem
doprowadzą do innowacji o małym
lub średnim efekcie a
b) projektami ambitnymi, które
z mniejszym
prawdopodobieństwem (ze względu
na ryzyko technologiczne, ale też
rynkowe) doprowadzą do innowacji
o większym efekcie dla gospodarki.
Z deklaracji przedstawicieli NCBR
wynika preferencja dla drugiej
kategorii projektów. Oznacza to
m.in. akceptację faktu, iż część
projektów nie doprowadzi
do wdrożeń i związanych z nimi
korzyści dla beneficjenta
i gospodarki.
Osiągnięcie długoterminowych
rezultatów interwencji możliwe
będzie, jeśli dofinansowane projekty
będą miały szansę przełożyć się

Kryteria muszą weryfikować
potencjał rynkowy wdrożenia
przewidzianych przez
wnioskodawcę prac badawczorozwojowych, tj. przełożenie
ich efektów na wymierne
efekty ekonomiczne
na poziomie przedsiębiorstwa
oraz całej gospodarki.

Preferencja bardziej ambitnych
projektów powinna być jasna
dla wszystkich kluczowych
interesariuszy tzn. osób
zaangażowanych we
wdrożenie programu (także
ekspertów merytorycznych)
i wnioskodawców.

Kryteria wyboru projektów
powinny pozwolić na wybór
przedsięwzięć zgłaszanych
przez przedsiębiorstwa, które

3

PSDB, Ewaluacja Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Warszawa, 2011.
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lp.

element logiki interwencji
prywatnego na działalność B+R,
które nie będzie już wymagało
bezpośredniego wsparcia
ze środków publicznych.
Zwiększona aktywność badawczorozwojowa przedsiębiorstw
pozwoli z kolei na przełamanie
imitacyjnego modelu rozwoju
gospodarczego.

komentarz
na rzeczywisty rozwój danej firmy,
w tym także w zakresie realizacji
dalszych prac badawczorozwojowych niewymagających
wsparcia ze środków publicznych
(wywołanie tzw. zmiany
behawioralnej).

założenia dotyczące kryteriów
w największym stopniu będą
w stanie powiązać swoją
długookresową strategię
rozwojową z innowacyjnością
opierającą się m.in.
na realizacji własnych prac
badawczo-rozwojowych.

Doświadczenia z PO IG wskazują,
że możliwość realizacji projektów
4 5
badawczo-rozwojowych: ,






przyciąga firmy innowacyjne,
które swoją strategię rozwoju
opierają na ciągłym
udoskonalaniu swoich
produktów i procesów;
pozytywnie wpływa na zmianę
modelu transferu technologii
w przedsiębiorstwach.
może prowadzić do trwałych
zmian w zakresie strategii
i organizacji firmy (np.
powstanie lub wzrost znaczenia
działu B+R) przekładających się
na trwale zwiększone
zaangażowanie w działalność
B+R.

Jednocześnie przyjęcie takiego
założenia wiąże się z ryzykiem
przyciągania firm, których „model
biznesowy” opiera się tylko
i wyłącznie na sprawnym
aplikowaniu o dotacje
na działalność B+R, a mniejszej
trosce o efekty tychże dotacji
w postaci komercjalizacji i wdrożeń.
W związku z powyższym, cenna
mogłaby być informacja dotycząca
historii wnioskodawców – tzn.
efektów dotychczasowego wsparcia
działalności B+R.
4

Ibidem.
Raport końcowy dotyczący metodologii oceny efektywności z wstępnymi pomiarami projektów Priorytetu 1.
Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.5 projekty systemowe NCBR POIG 2007-2013, Wsparcie
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej demonstrator + w obszarze INFO i BIO oraz wsparcie
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + w obszarze TECH, EGO, Warszawa,
2014.
5
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Tabela 2. Podstawowe założenia interwencji w poddziałaniach Działania 1.1

Badania jakościowe

Dokumentacja programowa (PO IR i SzOOP PO IR)

źródło

założenia wsparcia

Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.2

rodzaj wsparcia

dotacja

dotacja

koszty kwalifikowane –min. 2 mln zł
(MŚP), 12 mln zł (duże)
wielkość projektu

wartość dofinansowania – max. 15
mln euro (głównie prace
rozwojowe); max. 20 mln euro
(głównie badania przemysłowe)

koszty kwalifikowane – min. 5 mln zł
(MŚP), 20 mln zł (duże)
wartość dofinansowania – max. 15
mln euro

poziom
dofinansowania

25% - 80% kosztów
kwalifikowalnych

25% - 60% kosztów kwalifikowalnych

beneficjenci

MŚP i duże firmy

MŚP i duże firmy

odbiorcy ostateczni

MŚP i duże firmy

MŚP i duże firmy

typ projektu

badania przemysłowe i prace
rozwojowe lub wyłącznie prace
rozwojowe

prace rozwojowe

innowacyjność

co najmniej poziom krajowy dla
MŚP i światowy dla dużych
przedsiębiorstw

co najmniej poziom krajowy

poziom ryzyka

wyższy niż w Poddziałaniu 1.1.2

niższy niż w Poddziałaniu 1.1.1

potencjał rynkowy

wysoki

wysoki

forma oceny
merytorycznej

panel ekspercki, poprzedzony
wydaniem opinii ekspertów
w zakresie naukowotechnologicznym i gospodarczobiznesowym

panel ekspercki, poprzedzony
wydaniem opinii ekspertów
w zakresie naukowo-technologicznym
i gospodarczo-biznesowym
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1.1.2 Podsumowanie przeprowadzonych naborów
Nabór w ramach Poddziałania 1.1.1, tzw. „szybka ścieżka”, prowadzony był w 2015 roku w ramach
2 konkursów:




Konkurs 1/1.1.1/2015, skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzony w trybie
ciągłym. Nabór podzielony był na miesięczne etapy, obejmujące nabór wniosków w danym
miesiącu kalendarzowym.
Konkurs 2/1.1.1/2015, skierowany do dużych przedsiębiorstw (nienależących do sektora MŚP).

W raporcie z 1 etapu ewaluacji6, w konkursie dla MŚP zostały podsumowane wyniki naborów za okres
maj-sierpień. W obecnym raporcie dodana została ocena naborów w okresie wrzesień-listopad, oraz
podstawowe informacje o naborze grudniowym, dla którego w czasie tworzenia niniejszego raportu nie
były jeszcze dostępne wyniki oceny. W konkursie dla dużych przedsiębiorstw przedstawione zostały
wyniki naboru, które nie były dostępne w czasie tworzenia poprzedniego raportu.

Konkurs 1/1.1.1/2015 – “Szybka ścieżka” dla MŚP
W okresie maj-grudzień 2015, w konkursie „szybkiej ścieżki” dla MŚP, zostało złożonych łącznie 1 968
wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 11,7 mld zł, co ponad 7-krotnie przekracza
dostępną alokację na rok 2015. Przyznane dofinansowanie (bez naboru grudniowego) wyniosło 706 mln
zł, co oznacza, że mimo dużego zainteresowania konkursem, wciąż dostępne jest do wykorzystania ok.
56% środków przeznaczonych dla MŚP w tym konkursie. Pomimo dużej liczby wniosków złożonych w
grudniu, prawdopodobnie istotna część alokacji z roku 2015 nie zostanie wykorzystana.
Można zauważyć dużą popularność konkursu w początkowym okresie (nabory czerwcowy i lipcowy), co
wynika m.in. z faktu, że był to pierwszy ogłoszony konkurs PO IR przeznaczony dla przedsiębiorstw
w perspektywie finansowej 2014-2020. W kolejnych miesiącach liczba wniosków systematycznie malała
(do 114 w październiku), natomiast drugie apogeum osiągnęła w ostatnim, grudniowym naborze, w
którym wpłynęło niemal 1/3 wszystkich wniosków złożonych w 2015 r. Wskazuje to na dużą mobilizację
wnioskodawców w ostatnim miesiącu 2015 r., co może wynikać z 2 przyczyn: dużej kwoty dostępnych,
niewykorzystanych środków dla MŚP w 2015 r. oraz tego, że kolejny nabór „szybkiej ścieżki” dla MŚP
zostanie przeprowadzony dopiero w kwietniu 2016 r., co oznacza 3-miesięczną przerwę w dostępności
środków. Dodatkowo, przed listopadowym i grudniowym naborem ogłoszono, że wszystkie projekty
z województwa mazowieckiego rekomendowane do dofinansowania w naborach do końca 2015 r.
otrzymają dofinansowanie mimo wyczerpania alokacji dla tego regionu (środki zostaną przesunięte
z pozostałych województw ramach budżetu poddziałania 1.1.1). Analiza danych wskazuje jednak,
deklaracja ta spowodowała jedynie powrót udziału wniosków z województwa mazowieckiego do
poziomu obserwowanego w początkowych miesiącach konkursu (czyli ok. 19%).

6

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR – etap I, Konsorcjum Idea, Warszawa 2015
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Tabela 3. Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach konkursu 1/ 1.1.1/2015

od
do
tryb
grupa docelowa
alokacja
w tym mazowieckie
wnioski złożone (liczba)
wnioski złożone (wartość)
przyznane dofinansowanie*

Konkurs 1/1.1.1/2015
4 maja 2015 r.
31 grudnia 2015 r.
otwarty, rundy miesięczne
MŚP
1 600 mln zł
140 mln zł
1 968
11 735,0 mln zł
705,6 mln zł (w tym mazowieckie 147,7 mln zł)

*773,9 mln zł łącznie z uwzględnionymi protestami z maja, czerwca i lipca, w tym mazowieckie 153,4 mln zł. Dane o
przyznanym dofinansowaniu nie uwzględniają naboru grudniowego (niezakończona ocena wniosków na dzień
31.03.2016)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

W kolejnych naborach przeprowadzonych w 2015 r. utrzymała się wysoka selektywność procesu wyboru
wniosków do dofinansowania, opisywana w 1 raporcie ewaluacyjnym PO IR. W całym okresie majlistopad 2015 r., dofinansowanie przyznano jedynie 12,6% wnioskodawców, którzy pozyskali łącznie 8,6%
kwoty, o którą aplikowano we wszystkich wnioskach. Średnia kwota przyznanego dofinansowania
(4,1 mln zł) była o 32% niższa niż średnia kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich
wnioskach złożonych w konkursie (6,1 mln zł). Wynika to z 2 powodów: do dofinansowania zostały
wybrane wnioski o niższej średniej wartości kosztów kwalifikowanych ogółem, oraz o niższym średnim
udziale wnioskowanego dofinansowania w relacji do wartości projektu.7
Wykres 1. Podsumowanie naborów w ramach szybkiej ścieżki – MŚP.
Liczba złożonych i dofinansowanych wniosków

Liczba i wartość dofinansowanych jako % złożonych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

7

Średnia wartość kosztów kwalifikowanych ogółem wniosków zaakceptowanych wyniosła 76% średniej dla
wszystkich wniosków, zaś udział dofinansowania w wartości projektu w zaakceptowanych wnioskach wyniósł
średnio 69% przy 77% dla wszystkich wniosków.
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Łączna analiza 2 konkursów w ramach Poddziałania 1.1.1, skierowanych do firm z sektora MŚP oraz
dużych przedsiębiorstw wskazuje,
że
największy
odsetek
wnioskodawców
stanowią
mikroprzedsiębiorstwa (43%) oraz małe firmy (31%). Mniejszy udział stanowią firmy średnie (18%
wszystkich wnioskodawców), jednak to one są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu dotacji –
dofinansowanie uzyskało aż 28% z nich, podczas gdy dla mikro i małych przedsiębiorstw odsetek ten
stanowił ok. 10%. Wyniki te są spójne z analizą dokonaną w poprzednim raporcie na podstawie ankiety
CAWI wśród wnioskodawców, i wskazują na łatwiejszy dostęp do środków wśród przedsiębiorstw
większych, mających szersze możliwości finansowania prac nad projektem jeszcze przed uzyskaniem
dofinansowania i dysponujących zasobami umożliwiającymi przygotowanie dobrych merytorycznie
wniosków. Ponadto, w wypadku szybkiej ścieżki spełnienie niektórych kryteriów dostępu (zwłaszcza
dotyczących zespołu, zasobów, zarządzania projektem) mogło być łatwiejsze dla większych firm. Warto
jednak podkreślić, że w przypadku przedsiębiorstw dużych, stanowiących ok. 8% wszystkich
wnioskodawców Poddziałania 1.1.1, które brały udział w konkursie 2/1.1.1/2015, odsetek
dofinansowanych projektów wynosi jedynie ok. 11% i jest wyraźnie niższy niż otrzymany dla
przedsiębiorstw średnich uczestniczących w konkursie 1/1.1.1/2015. Hipotezy nt. przyczyn tak słabych
wyników przedsiębiorstw dużych przedstawiamy w ramce w rozdziale 2.1.3.

Wykres 2. Zainteresowanie wsparciem i szanse na dofinansowanie według wielkości (Poddziałanie 1.1.1, konkurs 1 i 2)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR., pominięto ok. 1,5% wnioskodawców z sektora MŚP
dla których brak danych o wielkości zatrudnienia

Utrzymuje się duże zróżnicowanie liczby wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w obszarze
poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz znaczące różnice w odsetku projektów
uzyskujących dofinansowanie w poszczególnych KIS. W naborach w okresie maj-listopad wyraźnie
najwięcej wniosków złożono w obszarze KIS 15. (Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne),
a następnie 1., 17., 7. oraz 19. (łącznie prawie 50%). Jednocześnie, w najpopularniejszej wśród
wnioskodawców KIS 15., odsetek projektów dofinansowanych wyniósł jedynie 4,6%, co jest najniższym
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wynikiem wśród wszystkich krajowych inteligentnych specjalizacji. Również w dwóch innych KIS (19. i 7.)
należących do 5 najpopularniejszych, współczynnik skutecznego ubiegania się o dofinansowanie należał
do najniższych. W rezultacie, najwięcej dofinansowanych projektów należało do KIS 1., 17., 13., 4. i 9.
(łącznie 52%).
Zaobserwowane różnice są w dużej mierze naturalną konsekwencję wielu czynników związanych
ze specyfiką danej KIS, w tym różnego udziału średnich przedsiębiorstw (i wynikającego z tego potencjału
organizacyjnego), różnego etapu rozwoju przedsiębiorstw (w tym udziału startupów) i związanych z tym
ograniczeń w zasobach, zróżnicowanej jakości składanych wniosków, szans biznesowych związanych
z wdrożeniem opracowywanych technologii itp. Podtrzymujemy jednak wniosek z 1 etapu ewaluacji o
tym, że utrzymująca się wysoka popularność niektórych KIS w połączeniu z niskimi współczynnikami
skuteczności ubiegania się o wsparcie wskazuje na pewną nieefektywność systemu wyboru w obszarze
wsparcia dotacyjnego sektora MŚP w Poddziałaniu 1.1.1. Wskaźniki sukcesu w poszczególnych KIS nadal
powinny być uważnie monitorowane i mogą stanowić przesłankę do modyfikacji listy KIS (jako
nieadekwatnej do interwencji realizowanej w ramach Poddziałania 1.1.1), względnie ograniczenie
zakresu interwencji w ramach Podziałania 1.1.1. do wybranych KIS, najlepiej wpisujących się w specyfikę
Poddziałania 1.1.1. Alternatywnie, bez zmieniania KIS i kryteriów dostępu w tym zakresie warto rozważyć
bardziej „miękkie” działanie: wskazanie w dokumentacji konkursowej, które KIS i z jakich względów
stosunkowo najrzadziej uzyskiwały dofinansowanie, tak by wskazać potencjalnym beneficjentom, jakie
projekty z danego obszaru mogą liczyć na wsparcie, a dla których przygotowywanie skomplikowanego
wniosku jest najpewniej stratą czasu.
O ile niskie współczynniki sukcesu w poszczególnych KIS nie stanowią bowiem wskazania, że kryteria
i system wyboru projektów działają nieprawidłowo, to fakt, że w niektórych KIS ubieganie się o wsparcie
rzadko kończy się sukcesem może wskazywać na to, że zakres KIS jest de facto niedostosowany do logiki
interwencji w ramach Poddziałania 1.1.1, co z kolei prowadzi do nieefektywności zarówno dla systemu
wyboru projektów (konieczność oceny dużej liczby słabo dopasowanych do wymogów projektów), jak
i wnioskodawców (ponoszenie kosztów przygotowania wniosków w konkursie, który de facto nie jest do
nich adresowany).
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Wykres 3. Liczba wniosków i współczynnik skutecznego ubiegania się o dofinansowanie według KIS (Poddziałanie 1.1.1,
konkurs 1, maj-listopad).

1. Technologie inżynierii medycznej w tym biotechnologia
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie
spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolnospożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz
inżynierii środowiska
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa
i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich
substytutów

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych
do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody
oraz zmniejszające jej zużycie
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych
właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
19. Inteligentne technologie kreacyjne

łączna liczba wniosków – 1360
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

Dane dostępne w chwili tworzenia niniejszego raportu (początek kwietnia 2016 r.) nie pozwalają na
całościową ocenę konkursu 1/1.1.1/2015 co do jego wyników, niemniej umożliwiają spojrzenie na
skłonność wnioskodawców do składania kolejnych wniosków w ramach konkursu, a także na analizę
decyzji podejmowanych przez nieskutecznych wnioskodawców w maju i czerwcu co do ewentualnego
złożenia odwołania od dokonanej oceny wniosku.
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Wykres 4. Podsumowanie działań wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w maju i czerwcu, we wszystkich naborach Konkursu
1/1.1.1/2015.

Złożone – wszystkie wnioski złożone w maju i czerwcu 2016 r.
Nierekomendowane – wnioski, które nie otrzymały dofinansowania
Rekomendowane – wnioski, rekomendowane do dofinansowania
Odrzucone – wnioski odrzucone z przyczyn formalnych lub wycofane
Dalsze wnioski – wnioskodawcy w okresie maj-grudzień 2016 r. złożyli więcej niż jeden wniosek w Konkursie
1/1.1.1/2016
Brak dalszych wniosków – wnioskodawcy w okresie maj-grudzień 2016 r. złożyli tylko jeden wniosek w Konkursie
1/1.1.1/2016
Próbujemy dalej – wnioskodawcy, których pierwszy wniosek nie uzyskał dofinansowania, został przez nich
złożony więcej niż jeden wniosek w okresie maj-grudzień 2016 r. i nie złożyli odwołania.
Mamy dość – wnioskodawcy, których wniosek nie uzyskał dofinansowania, w okresie maj-grudzień 2016 r. złożyli
tylko jeden wniosek i nie złożyli odwołania.
Odwołanie – wnioskodawcy, którzy złożyli odwołanie (część z nich równocześnie składała dalsze wnioski o
dofinansowanie, jednak niekoniecznie dotyczyły one projektu, w sprawie którego miało miejsce odwołanie). .
Chcemy więcej – wnioskodawcy, których wniosek uzyskał dofinansowanie i którzy złożyli dalsze wnioski o
dofinansowanie.
Jest dobrze – wnioskodawcy, którzy złożyli w maju-czerwcu jeden wniosek, uzyskali dofinansowanie i nie składali
dalszych wniosków w Konkursie 1/1.1.1/2015.
Źródło: Opracowanie własne na danych NCBR.
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Na wykresie umieszczonym na poprzedniej stronie przedstawiono zachowania wnioskodawców z maja i
czerwca w dalszych naborach konkursu. Jak widać, jedynie niewielka część (niespełna 1/3
nierekomendowanych) nie złożyła ponownie wniosku ani nie złożyła odwołania.8 W większości
wypadków nieskuteczni wnioskodawcy podejmowali kolejne próby uzyskania dofinansowania lub (nieco
rzadziej) składali odwołania. Oczywiście w całym konkursie większość wniosków to wnioski składane
przez firmy, które o dofinansowanie ubiegały się raz i nie złożyły odwołania, jednak wnioski ponownie
składane do oceny, w ramach odwołań oraz będące kolejnymi projektami wcześniejszych
wnioskodawców stanowią istotną część wszystkich wchodzących do systemu oceny.
Dane na wykresach poniżej pokazują, że o ile tendencja do ponownego składania wniosków lub
zgłaszania nowych projektów przyczyniła się do rekordowo dużej liczby wniosków złożonych w grudniu,
to większość (blisko 70 proc.) stanowiły wnioski przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie w
ramach konkursu po raz pierwszy. Z ubiegających się o dofinansowanie po raz kolejny, blisko połowę
stanowili przedsiębiorcy którzy składali wnioski także w czerwcu 2015 r. Zbliżony natomiast do
przeciętnego w całym konkursie był udział wnioskodawców z województwa mazowieckiego. W związku z
tym wydaje się, że znaczny napływ wniosków w grudniu wynikał przede wszystkim z chęci złożenia
wniosku o dofinansowanie jeszcze w 2015 r., a w pewnym stopniu także z chęci ponownego złożenia
wniosków – natomiast raczej nie wynikał ze zwiększonego zainteresowania przedsiębiorców z
województwa mazowieckiego (co mogło mieć miejsce w związku z deklaracją NCBR, że mimo
prawdopodobnego wykorzystania całej dostępnej alokacji na to województwo, wszystkie projekty, które
będą rekomendowane do dofinansowania, otrzymają je w ramach ogólnej alokacji na poddziałanie
1.1.1).
Wykres 5. Wnioski składane w poszczególnych naborach Konkursu 1/1.1.1/2015 wg tego, ile łącznie wniosków złożył (we
wszystkich naborach) wnioskodawca
łączna liczba wniosków złożonych

struktura (wnioski złożone w danym naborze = 100%)
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Źródło: Opracowanie własne na danych NCBR.
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Przy czym nie analizowano, czy wnioskodawca ponownie złożył ten sam wniosek, czy też złożył wniosek o
dofinansowanie innego projektu. Nie ulega wątpliwości, że znaczna część przedsiębiorców składających więcej niż
jeden wniosek ubiegała się o dofinansowanie różnych projektów (w niektórych wypadkach składając więcej niż
jeden wniosek w tym samym miesiącu lub wnioski dotyczące różnych projektów w kolejno następujących po sobie
miesiącach).

15

Konkurs 2/1.1.1/2015 – “Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw innych niż MŚP
Drugim konkursem przeprowadzonym w 2015 r. w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR był konkurs dla
dużych przedsiębiorstw. W przeprowadzonym naborze trwającym od 14 października do 30 listopada
zostało łącznie złożonych 114 wniosków na łączną kwotę 1,5 mld zł, co stanowi 2-krotność alokacji w tym
konkursie. Dofinansowanie przyznano 12 projektom na łączną kwotę 146 mln zł. W rezultacie, w
konkursie wykorzystano jedynie 20% z dostępnych środków - 750 mln zł. Również w województwie
mazowieckim nie została wykorzystana pełna alokacja środków – dofinansowanie przyznano łącznie na
kwotę 40,1 mln zł, co stanowi 53% całkowitej alokacji dla tego regionu.
Tabela 4. Podsumowanie naboru w ramach konkursu 2/ 1.1.1/2015 dla dużych przedsiębiorstw

od
do
tryb
grupa docelowa
alokacja
w tym mazowieckie
wnioski złożone (liczba)
wnioski złożone (wartość)
przyznane dofinansowanie

Konkurs 2/1.1.1/2015
14 października 2015 r.
30 listopada 2015 r.
zamknięty
duże przedsiębiorstwa
750 mln zł
75,4 mln zł
114
1 562,7 mln zł
146,3 mln zł (w tym mazowieckie 40,1 mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

Jak sygnalizowano w poprzednim podrozdziale, selektywność wyboru wniosków w konkursie dla dużych
przedsiębiorstw była wysoka – dofinansowanie uzyskało 11% wnioskodawców, którym przyznano 9%
środków, o które łącznie aplikowano. Jest to wyraźnie mniejszy odsetek, niż obserwowany w przypadku
średnich przedsiębiorstw w „szybkiej ścieżce” dla MŚP, wśród których dofinansowanie uzyskało 28%
wnioskodawców. Średnia kwota przyznanego wsparcia wyniosła 12,2 mln zł, wobec 13,7 mln średniej dla
wszystkich złożonych wniosków.
Wykres 6. Podsumowanie naborów w ramach szybkiej ścieżki – duże przedsiębiorstwa.
Liczba dofinansowanych i niedofinansowanych wniosków

Liczba i wartość dofinansowanych jako proc. złożonych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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Podobnie jak w przypadku konkursu dla MŚP, udział projektów wpisujących się w poszczególne krajowe
inteligentne specjalizacje był mocno zróżnicowany. Najwięcej wniosków złożono w obszarach KIS 9., 17.,
15., 13. i 10 (60% wszystkich wniosków), przy czym w 3 z nich nie dofinansowano ani 1 projektu (KIS 17.,
15. i 10.). Ogółem, dofinansowano 12 projektów z 6 różnych KIS, z czego 6 wpisuje się w KIS 9.
(Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), 2 projekty w KIS 4. (Innowacyjne technologie, procesy
i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego), a po 1 – w KIS 18., 5., 8. i 13. Można zauważyć,
że zarówno najwięcej wniosków złożonych, jak i dofinansowanych w konkursie dla dużych
przedsiębiorstw należy do KIS związanej z rozwiązaniami transportowymi przyjaznymi środowisku.
Wykres 7. Liczba wniosków i szanse na dofinansowanie według KIS (Poddziałanie 1.1.1, konkurs 2).

1. Technologie inżynierii medycznej w tym biotechnologia
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie
spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolnospożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz
inżynierii środowiska
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy
wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa
i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich
substytutów

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych
do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody
oraz zmniejszające jej zużycie
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych
właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
19. Inteligentne technologie kreacyjne

łączna liczba wniosków - 114
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów

Kryteria formalne
W obydwu konkursach Poddziałania 1.1.1 ocena formalna obejmuje 15 kryteriów dotyczących samego
wniosku o dofinasowanie, charakterystyki (kwalifikowalności wnioskodawcy) oraz parametrów projektu.
Tabela 5. Kryteria formalne – konkursy 1 i 2 Poddziałania 1.1.1

poziom

wniosek

wnioskodawca

projekt

specyficzne

nazwa kryterium

ocena

Złożenie wniosku we właściwej instytucji

T/N

Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania

T/N

Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór
projektów

T/N

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją
i wymogami regulaminu

T/N

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

T/N

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

T/N

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania

T/N

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

T/N

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR

T/N

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązujących dla działania

T/N

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w
art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

T/N

Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

T/N

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR

T/N

Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych
niż MŚP)

T/N

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

T/N

W ramach “szybkiej ścieżki” dla MŚP, z powodów formalnych odrzucono w naborach maj-listopad 469
wniosków, co stanowi 3,4% wszystkich wniosków złożonych w tym okresie. Natomiast w konkursie 2 –
dla dużych przedsiębiorstw, żaden ze złożonych wniosków nie został odrzucony z powodu niespełnienia
kryteriów formalnych. W związku niskimi współczynnikami odrzucenia wniosków z powodu niespełnienia
kryteriów formalnych, w dalszej części raportu nie poddajemy ich dalszej analizie.

9

Liczba ta zawiera również wnioski wycofane przez wnioskodawcę
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Kryteria merytoryczne
Kryteria merytoryczne, podobnie jak formalne, były wspólne dla obu konkursów Poddziałania 1.1.1. Do
merytorycznej oceny projektów włączono 11 kryteriów, z czego cztery przypisano do oceny naukowotechnologicznej (wyłącznie kryteria dostępu), a pozostałe siedem do oceny gospodarczo- biznesowej
(trzy kryteria dostępu, cztery kryteria punktowane). Projekty rekomendowane do dofinansowania muszą
spełniać wszystkie kryteria dostępu oraz otrzymać co najmniej 12 (w konkursie 1 dla MŚP) lub co
najmniej 13 (w konkursie 2 dla dużych przedsiębiorstw) punktów łącznie w ramach kryteriów
punktowanych (z 17 możliwych w konkursie 1 i 18 w konkursie 2) i przynajmniej 3 pkt. w każdym
z kryteriów 1 do 3.
Tabela 6. Kryteria merytoryczne – konkursy 1 i 2 Poddziałania 1.1.1

poziom

ocena
merytoryczna
naukowotechnologiczna

typ

kryteria
dostępu

kryteria
dostępu
ocena
merytoryczna
gospodarczobiznesowa
kryteria
punktowane

nazwa kryterium

Punktacja

(1) Projekt obejmuje badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

T/N

(2) Zaplanowane prace B+R są adekwatne
i niezbędne do osiągnięcia celu projektu,
a ryzyka z nimi związane zostały
zdefiniowane

T/N

(3) Zespół badawczy oraz zasoby techniczne
wnioskodawcy zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac
B+R

T/N

(4) Projekt wpisuje się w KIS

T/N

(1) Projekt dotyczy innowacji produktowej
lub procesowej

T/N

(2) Kwestia własności intelektualnej
nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów
projektu

T/N

(3) Kadra zarządzająca oraz sposób
zarządzania w projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację

T/N

(1) Nowość rezultatów projektu

0-5

(2) Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty
projektu

0-5

(3) Opłacalność wdrożenia

0-5

(4) Wdrożenie rezultatów na terenie RP

min

T

0 lub 2
(0 lub 3)*

12
(13)*,
min. 3
w kryt.
(1), (2),
(3)

*wartości w nawiasie dotyczą konkursu 2 dla dużych przedsiębiorstw

Szczegółową analizę dotychczasowych naborów pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych
przeprowadzono w podziale na konkurs 1– “Szybka ścieżka” dla MŚP oraz konkurs 2– konkurs dla
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przedsiębiorstw innych niż MŚP. Przeprowadzona analiza uwzględnia faktyczną 2-etapowość oceny
merytorycznej, przez którą rozumiemy:




pierwszy etap: pierwsza ocena przez panel10 i odrzucenie z dalszej oceny wniosków które
nie uzyskały minimum punktowych i/lub nie spełniły merytorycznych kryteriów dostępu (trzy
opinie naukowo-technologiczne i jedna biznesowo-gospodarcza przygotowane przez ekspertów
zewnętrznych nie są dla panelistów wiążące i stanowią jedynie wsparcie procesu decyzyjnego);
drugi etap: druga ocena przez panel ekspertów, mająca miejsce po spotkaniu Wnioskodawcy
z panelem.

Konkurs 1/1.1.1/2015 – “Szybka ścieżka” dla MŚP
W szybkiej ścieżce dla MŚP szczegółowej analizie poddano punktację osiągniętą przez projekty złożone
w naborach maj-listopad, co w znaczącym stopniu rozszerza analizę zawartą w poprzednim raporcie
ewaluacyjnym11, dla którego dostępne były tylko wyniki z rund majowej i czerwcowej.
Łącznie w analizowanym okresie do oceny merytorycznej zakwalifikowano 1302 wnioski, z czego do II
etapu zakwalifikowano 270 wniosków (21%), a dofinansowanie uzyskały 172 wnioski (64% ocenionych
w II etapie i 13% spośród wszystkich złożonych wniosków poprawnych formalnie).
W I etapie wszystkie wnioski zostały poddane pełnej ocenie we wszystkich kryteriach merytorycznych.
Wysoce selektywne okazały się już kryteria dostępu – 75% wniosków poddanych ocenie nie spełniało
przynajmniej 1 z nich, co potwierdza konkluzje płynące z poprzedniego raportu ewaluacyjnego. Wśród
wniosków, które spełniły wszystkie kryteria dostępu, na poziomie oceny punktowanej kryteriów
gospodarczo-biznesowych, odrzucono jedynie ok. 17% z nich. Natomiast wśród wniosków
niespełniających kryteriów dostępu, tylko 4% uzyskało minimalną liczbę punktów w kryteriach
punktowanych.
Wśród kryteriów dostępu, zdecydowanie najtrudniejszym do spełnienia było kryterium nr 2 – dotyczące
adekwatności i niezbędności zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu oraz zdefiniowania
ryzyk z nimi związanych – spełniało je jedynie 32% spośród wszystkich złożonych wniosków. Z danych
wynika, że odsetek wniosków spełniających to kryterium spadł – dla danych za maj-czerwiec wynosił on
45%. Trudne do spełnienia dla wnioskodawców były również 2 inne naukowo -technologiczne kryteria
dostępu: nr 1 – dotyczące samego uwzględnienia w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych
lub prac rozwojowych, oraz nr 3 – dotyczące posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego zespołu
badawczego i zasobów technicznych niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac B+R. Gospodarczobiznesowe kryteria dostępu sprawiały mniej problemów wnioskodawcom, a najczęściej niespełniane były
kryteria związane z zarządzaniem projektem oraz kwestią własności intelektualnej.
Wśród kryteriów punktowanych w części gospodarczo-biznesowej, najmniej wniosków zostało
ocenionych na min. 3 pkt w kryterium nr 3 dotyczącym opłacalności wdrożenia projektu (38%). Ogólnie
można to uznać za pozytywny rezultat – jednym z najbardziej selektywnych jest kryterium bezpośrednio
odnoszące się do spodziewanych korzyści ekonomicznych z wprowadzenia nowego
10

W skład panelu ekspertów wchodzi maksymalnie 5 ekspertów, z zastrzeżeniem, że dla ważności posiedzenia
panelu wymagana jest obecność co najmniej 3 ekspertów.
11
Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR – etap I, op. cit.
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produktu/technologii/usługi na rynek lub wdrożenia innowacji procesowej. Natomiast wyniki badania
wnioskodawców wskazują, że kryterium to nie jest dla wszystkich wnioskodawców zrozumiałe, a sposób
jego oceny budzi wątpliwości.
Wykres 8. Wyniki etapu I oceny merytorycznej dla naborów maj-listopad szybkiej ścieżki dla MŚP - liczba wniosków wg
uzyskanej oceny (1-17 pkt, oś pozioma)

% wniosków spełniających kryteria dostępu i punktowane
w I etapie

% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich
wniosków ocenianych w I etapie

Dla wyjaśnienia poszczególnych kryteriów – zob. tabelę 4. Dla kryteriów punktowanych 1-3 podano odsetek
wniosków ocenionych na min. 3 pkt, dla kryterium 4 – ocenionych na 2 pkt.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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W II etapie oceny w ramach „szybkiej ścieżki” dla MŚP oceniano 270 wniosków. Dla prawie co trzeciego
z nich, po spotkaniu panelu z wnioskodawcą i ponownej ocenie wniosku przez panel, zmieniono decyzję
dotyczącą spełniania kryteriów dostępu na negatywną i odrzucono wniosek. Podobnie jak w I etapie,
najczęściej niespełniane były naukowo-technologiczne kryteria dostępu, w tym zwłaszcza kryterium nr
2 dotyczące adekwatności i niezbędności zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu oraz
zdefiniowania ryzyk. Wśród wniosków zaakceptowanych na poziomie kryteriów dostępu, co 9 został
odrzucony z powodu obniżenia łącznej sumy punktów poniżej 12. Wśród kryteriów punktowanych,
podobnie jak w I etapie, najwięcej wniosków nie uzyskało minimum punktowego w kryterium 3,
dotyczącym opłacalności wdrożenia.
Wykres 9. Wyniki etapu II oceny merytorycznej dla naborów maj-listopad szybkiej ścieżki dla MŚP - liczba wniosków wg
uzyskanej oceny (1-17 pkt, oś pozioma)

% wniosków spełniających kryteria dostępu i punktowane

% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich
wniosków ocenianych w II etapie

Dla kryteriów punktowanych 1-3 podano odsetek wniosków ocenionych na min. 3 pkt, dla kryterium 4 –
ocenionych na 2 pkt.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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Analiza wyników ankiety CAWI wśród wnioskodawców wskazuje, że kryteria oceny merytorycznej były
w większości zrozumiałe (co nie oznacza zgody respondentów z otrzymaną oceną panelu ekspertów).
Wśród najmniej zrozumiałych znalazły się jednak kryteria, które jednocześnie należały do najbardziej
selektywnych w ocenie wniosków – naukowo-technologiczne kryteria dostępu nr 1,2 i 3 oraz
punktowane kryterium gospodarczo-biznesowe nr 3 dotyczące opłacalności wdrożenia.

Wykres 10. Opinia wnioskodawców nt. zrozumiałości poszczególnych kryteriów wyboru

Źródło: Badanie CAWI wnioskodawców, N=512.
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Konkurs 2/1.1.1/2015 – dla przedsiębiorstw innych niż MŚP
W konkursie dla dużych przedsiębiorstw, łącznie złożono 114 wniosków, z czego do II etapu
zakwalifikowano 17 wniosków (15% złożonych), a dofinansowanie uzyskało 12 wniosków
(71% ocenionych w II etapie i 11% spośród wszystkich złożonych).
Podobnie jak w przypadku konkursu dla MŚP, większość ocenionych wniosków nie spełniła kryteriów
dostępu (83%). Jedynie 2 z 19 wniosków spełniających wszystkie kryteria dostępu została odrzucona
w I etapie z powodu niespełnienia kryteriów punktowanych. Natomiast wśród wniosków
niespełniających kryteriów dostępu, tylko 3% uzyskało minimalną liczbę punktów w kryteriach
punktowanych.
Wykres 11. Wyniki etapu I oceny merytorycznej szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw - liczba wniosków wg uzyskanej
oceny (1-17 pkt, oś pozioma)

% wniosków spełniających kryteria dostępu i punktowane

% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich
wniosków ocenianych w I etapie

Dla kryteriów punktowanych 1-3 podano odsetek wniosków ocenionych na min. 3 pkt, dla kryterium 4 –
ocenionych na 3 pkt.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

Kluczowym kryterium, którego nie spełniły prawie wszystkie odrzucone wnioski, było kryterium naukowo
technologiczne nr 2, odnoszące się do adekwatności i niezbędności zaplanowanych prac B+R. Pozytywną
ocenę uzyskał w nim jedynie co piąty spośród złożonych wniosków. Trudne do spełnienia dla
wnioskodawców było również kryterium naukowo – technologiczne nr 1 – dotyczące występowania prac
B+R oraz punktowane kryterium gospodarczo-biznesowe nr 3 – odnoszące się do opłacalności wdrożenia
projektu. Po spotkaniu z wnioskodawcami w II etapie oceny panelu ekspertów ponownie najczęściej
odrzucano wnioski z powodu niespełnienia naukowo-technologicznych kryteriów dostępu nr 1 i 2.
Jednocześnie, nie było ani jednego przypadku, w którym wniosek spełniający kryteria dostępu został
odrzucony z powodu obniżenia łącznej punktowane.
Wykres 12. Wyniki etapu II oceny merytorycznej szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw - liczba wniosków wg uzyskanej
oceny (1-17 pkt, oś pozioma)

% wniosków spełniających kryteria dostępu i punktowane

% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich
wniosków ocenianych w II etapie

Dla kryteriów punktowanych 1-3 podano odsetek wniosków ocenionych na min. 3 pkt, dla kryterium 4 –
ocenionych na 3 pkt.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

Wyniki badania wnioskodawców wskazują, że najmniej zrozumiałe było kryterium gospodarczo
biznesowe nr 3, dotyczące opłacalności wdrożenia nowego produktu, usługi lub technologii na rynek, lub
wprowadzenia nowej technologii w prowadzonej działalności. Część respondentów nie była pewna, czy
jest wymagany dodatni zwrot z inwestycji w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu, oraz czy
kluczowym czynnikiem oceny tego kryterium jest maksymalizacja stopy zwrotu (co mogłoby nie oddawać
specyfiki poszczególnych branż), czy też realność przyjętej projekcji przychodów i kosztów oraz strategii
wdrożenia. Warto byłoby uszczegółowić te kwestie w przewodniku po kryteriach, tak by rozwiać
wątpliwości niektórych wnioskodawców w tym zakresie. Wśród kryteriów naukowo-technologicznych
najmniej zrozumiałe było kryterium nr 2, a wśród wymienianych problemów wymieniano dużą
uznaniowość w ocenie tego kryterium w opinii respondentów, dużą liczbę podpunktów wymaganych do
jego spełnienia przy ograniczonym miejscu na opis oraz trudności w odpowiednim zdefiniowaniu ryzyk.
W ogólnych uwagach do systemu oceny i wyboru najczęściej respondenci konkursu dla dużych
przedsiębiorstw wymieniali:




Długi czas oczekiwania na przesłanie uzasadnienia dokonanej oceny. W opinii respondentów
okres od momentu ogłoszenia list rankingowych do otrzymania karty oceny jest zdecydowanie
zbyt długi, szczególnie w kontekście krótkiego czasu na składanie protestów.
Subiektywność w ocenie kryteriów merytorycznych. Respondenci nie są pewni, jak konkretnie
przyznawana jest ocena w ramach danego kryterium, uznają, że w dużej mierze zależy ona od
danego eksperta, do którego trafi projekt.
Wykres 13. Opinia wnioskodawców nt. zrozumiałości poszczególnych kryteriów wyboru

Źródło: Badanie CAWI wnioskodawców, N=512.

26

Ramka 1. Porównanie wyników oceny przedsiębiorstw dużych oraz sektora MŚP

Interesujących wniosków dostarcza porównanie wyników konkursów dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Ogółem, jak
sygnalizowaliśmy w podsumowaniu przeprowadzonych naborów, odsetek przedsiębiorstw dużych, które zostały
dofinansowane, wyniósł 11%, co jest wynikiem niższym niż uzyskany średnio w konkursie dla MŚP (13%). Relatywnie wysoki
współczynnik sukcesu w uzyskaniu dofinansowania w MŚP wynika jednak przede wszystkim z bardzo wysokiej skuteczności
średnich firm – aż 28% z nich uzyskało dofinansowanie, podczas gdy spośród firm małych i mikro, wskaźnik ten wyniósł 8%.
Ponieważ stosunkowo niska skuteczność w uzyskaniu dofinansowania wśród dużych firm jest niezgodna z tzw. regułą św.
Mateusza, według której wsparcie w danej grupie częściej obejmuje tych, którzy w momencie rozpoczynania konkursu są
w relatywnie lepszej sytuacji (można domniemywać, że tak jest w przypadku dużych firm - mają one większy potencjał
do przygotowania dobrej aplikacji o wsparcie), warto pogłębić analizę przyczyn takich rezultatów w ramach Poddziałania 1.1.1.
Porównanie ocen I etapu panelu ekspertów wniosków złożonych przez duże i średnie firmy wskazuje, że szczególnie duża
różnica między dużymi i średnimi firmami występuje w zakresie spełnienia naukowo-technologicznych kryteriów dostępu nr 1 i
2 (prawie 30 p.p.). Na podstawie wywiadów z ekspertami oceniającymi wnioski można stwierdzić, że problemy w spełnieniu
naukowo – technologicznych kryteriów dostępu wynikały z kilku powodów:


w kryterium nr 1. częstym powodem odrzucania wniosków był zły podział zadań i wydatków między badania
przemysłowe i prace rozwojowe. Wynikało to z chęci uzyskania większego dofinansowania – które dla dużych
przedsiębiorstw w przypadku badań przemysłowych mogło wynieść maksymalnie 65%, a dla prac rozwojowych – 40%.
W kryterium 2 duża liczba wniosków była w istocie wnioskami inwestycyjnymi, które miały sfinansować np. zakup
maszyn i urządzeń, a nie badawczo-rozwojowymi. W efekcie prace B+R były w nich dodawane trochę sztucznie, tak by
móc spełnić kryteria otrzymania dotacji. Mogło to być związane z dużym „głodem dotacji” wśród dużych
przedsiębiorstw, które mają ograniczone możliwości pozyskiwania środków w innych konkursach, a które szukały
sposobów na sfinansowanie planowanych inwestycji.
Innym powodem odrzucania wniosków w kryterium 2. było przeszacowanie budżetu projektu, np. w kontekście
wynagrodzenia kadry zarządzającej.
Część wniosków odrzucano w kryterium 2. z powodu niespełnienia kryterium cząstkowego dotyczącego precyzyjnego
określenia efektów końcowych/kamieni milowych każdego z etapów (np. zapisy, że efektem końcowym etapu jest
przygotowanie raportu, żeby zagwarantować sobie otrzymanie kolejnej transzy funduszy niezależnie od wyników
prowadzonych prac). Dodatkowo, wymóg spełnienia wszystkich wyszczególnionych warunków w ramach danego
kryterium powodował, że odrzucane były wnioski niespełniające np. jednego z dziewięciu warunków w kryterium nr 2.
Wpływ na częstsze przeszacowanie budżetu prac B+R w projektach dużych przedsiębiorstw mogły mieć też warunki
konkursu: minimalna wielkość kosztów kwalifikowalnych dla firm sektora MŚP wynosiła 2 mln zł, natomiast dla dużych
12
– 12 mln zł.








Wśród kryteriów punktowanych, wyraźnie mniej wniosków dużych firm otrzymało min. 3 punkty w kryterium nr 3 (dotyczącym
opłacalności inwestycji). Może to wynikać z opisywanego wyżej przeszacowywania kosztów negatywnie wpływającego na
oczekiwany zwrot z inwestycji. Ponadto w wywiadach z ekspertami pojawiały się głosy, że przedsiębiorcy mieli problemy
z wykazaniem w kryterium punktowanym 1., że innowacja jest innowacją na skalę światową.
W II etapie oceny różnice w odsetku pozytywnie ocenionych wniosków wśród dużych i średnich firm nie były znaczące.
Ponownie jednak, najwięcej wniosków wśród dużych przedsiębiorstw została odrzucona z powodu niespełnienia naukowotechnologicznego kryterium dostępu nr 2.
Podsumowując, wydaje się że główną przyczyną wysokiej selektywności oceny w konkursie dla dużych przedsiębiorstw była
(jeszcze większa niż w wypadku konkursu dla MŚP) nadpodaż wniosków w istocie CAPEX-owych (inwestycyjnych), do których
prace B+R były dołączane niejako „na siłę” w celu spełnienia kryteriów programu. Drugą istotną przyczyną było
przeszacowywanie budżetu projektu, w tym przeszacowanie wynagrodzeń, oraz zły podział wydatków między badania
przemysłowe i prace rozwojowe (wynikające z wyższej maksymalnej intensywności wsparcia w przypadku badań
przemysłowych).
12

Wniosek na podstawie wywiadów z ekspertami
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% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich wniosków ocenianych w I i II etapie w konkursach poddziałania
1.1.1dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Dla kryteriów punktowanych 1-3 podano odsetek wniosków ocenionych na min. 3 pkt, dla kryterium 4 – ocenionych na 2 pkt
(dla MŚP) i 3 pkt (dla dużych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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1.2 Działanie 1.2
1.2.1 Założenia i logika interwencji
Działanie 1.2 dedykowane jest wsparciu przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju branż i sektorów,
których przedstawiciele wspólnie przygotowali agendy badawcze. W ramach przygotowanych agend
grupa przedsiębiorstw reprezentujących daną branżę zgłasza zapotrzebowanie na opracowanie
konkretnych technologii. Wdrażanie programów sektorowych podzielone zostało na dwa etapy.
W pierwszym (realizowanym poza PO IR), z propozycji zgłaszanych przez różne branże, za pośrednictwem
np. platform technologicznych czy inicjatyw klastrowych, wyłaniane są programy sektorowe, które będą
realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków PO IR. W drugim kroku, w ramach agend badawczych
przeprowadzane są konkursy dla przedsiębiorców na realizację projektów, które mają rozwiązać
konkretne problemy z danej agendy badawczej. W ramach niniejszej ewaluacji ocenie podlega jedynie
system wyboru projektów dotyczący drugiego etapu.
Informacje pozyskane podczas wywiadów z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w tworzenie
i wdrażanie PO IR wskazują, że popytowe podejście zastosowane w tym działaniu wpisuje się w ogólną
filozofię wsparcia inteligentnych specjalizacji opierającą się na podejściu bottom-up. Zakłada się bowiem,
że to przedstawiciele danej branży wiedzą najlepiej jakiego typu badań i prac rozwojowych potrzebują.
W ujęciu ogólnym interwencja z Działania 1.2 służyć ma rozwiązaniu konkretnych problemów/wyzwań
w dosyć wąsko zdefiniowanych obszarach badawczych danej branży. Na poniższym schemacie
przedstawiamy syntetyczne założenia leżące u podstaw logiki interwencji w omawianym działaniu.
Analogicznie jak w przypadku Działania 1.1 niebieskie bloki odpowiadają założeniom i bezpośrednim
rezultatom interwencji, kolorem szarym oznaczono oczekiwane efekty wsparcia, na jakie mają się
przełożyć osiągnięte rezultaty bezpośrednie. Poszczególne bloki połączone są za strzałkami oddającymi
przyjęte wprost lub założone implicite relacje pomiędzy poszczególnymi elementami logiki interwencji.
Schemat 2. Model logiczny – Działanie 1.2 PO IR

ETAP II

ETAP I
Wybór
programów
sektorowych

Opracowanie
agend
badawczych
programów
sektorowych

0.2

Dotacje

0.1
1

Przedsiębiorstwa
realizują prace
badawczorozwojowe lub
prace rozwojowe
dotyczące
konkretnych
problemów
badawczych

2

Innowacyjne
rozwiązania B+R
(instalacje
demonstracyjne)
w ramach
poszczególnych
sektorów

3

Większe nakłady
sektora
prywatnego na
B+R

3

Zwiększona
aktywność B+R
przedsiębiorstw

3

Rozwój
innowacyjności i
konkurencyjności
danego sektora

Źródło: Opracowanie własne
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W przypadku Działania 1.2 zależności pomiędzy poszczególnymi elementami logiki interwencji są
stosunkowo proste, ponieważ projekty wybrane do dofinansowania mają odpowiadać na bardzo
konkretne zapotrzebowanie zdefiniowane na poziomie agend badawczych poszczególnych programów
sektorowych. Poza odpowiedzią na specyficzne wyzwania technologiczne oczekuje się również, podobnie
jak w Działaniu 1.1, ogólnego wpływu wsparcia na działalność B+R przedsiębiorstw, a przez to
innowacyjność i konkurencyjność danego sektora.
Tabela 7. Analiza logiki interwencji Działania 1.2 POIR w kontekście optymalizacji systemu wyboru projektów

lp.

element logiki interwencji

Komentarz

W Działaniu 1.2 przewidziano
wsparcie dotacyjne na realizację
projektów B+R mających być
odpowiedzią na konkretne
zapotrzebowanie na technologie
zidentyfikowane w agendzie
badawczej danego programu
sektorowego.

Założenie to jest podstawowym
warunkiem osiągnięcia celów
interwencji. Silne zawężenie zakresu
tematycznego konkursów
prowadzonych w ramach
poszczególnych agend badawczych
powinno zapewnić jego realizację.

Wyniki prac B+R prowadzonych
w ramach dofinansowanych
przedsięwzięć pozwolić mają
na opracowanie innowacyjnego
rozwiązania konkretnego
problemu technologicznego
zgłoszonego przez dany sektor.

Spełnienie tego warunku będzie
możliwe, jeśli rzeczywistym celem
dofinansowanych przedsięwzięć
będzie opracowanie innowacyjnego
rozwiązania, odpowiadającego
na potrzeby danej branży, mającego
realne szanse komercyjnego
zastosowania.

Efektem wspartych projektów
B+R ma być rozwój
innowacyjności
i konkurencyjności danego
sektora, dzięki wykorzystaniu
w nim innowacyjnych rozwiązań
powstałych
w wyniku prowadzonych prac.
Poza wzmocnieniem i rozwojem
poszczególnych sektorów,
analogicznie jak
w Działaniu 1.1, w dłuższej
perspektywie oczekuje się
zwiększenia prywatnych
nakładów na B+R oraz większej
aktywności przedsiębiorstw
w prowadzeniu tego typu
działań.

Rozwój danego sektora będzie
możliwy, jeśli wsparte projekty będą
trafnie odpowiadały na potrzeby
zidentyfikowane w agendzie
badawczej.
Długookresowe zwiększenie
aktywności przedsiębiorstw
w prowadzeniu i finansowaniu
działalności B+R będzie możliwe,
jeśli zrealizowane przez nie projekty
znajdą zastosowanie w praktyce
gospodarczej i stworzą potencjał
dla rozwoju danej branży, tworząc tym
samym popyt na dalsze prace B+R.

założenia dotyczące kryteriów

Kryteria wyboru muszą
pozwolić na weryfikację tego,
czy zaplanowane przez
wnioskodawcę prace
badawczo-rozwojowe pozwolą
na opracowanie technologii
określonych w programie
sektorowym.

System wyboru projektów
musi pozwolić
na zidentyfikowanie
przedsięwzięć, które:






odpowiadają na potrzeby
danego
programu
sektorowego;
mają rzeczywisty i duży
potencjał
do komercyjnego
wykorzystania wyników
prowadzonych prac;
pozwalają
na dalszy
rozwój branży.
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Logika interwencji na poziomie Działania 1.2 dla etapu II jest bardzo zbliżona do logiki w Działaniu 1.1.
W przypadku omawianego instrumentu, ze względu na jego specyfikę tj. odpowiedź na konkretne
zapotrzebowanie,
silniejszy
nacisk
położony
jest
na końcowy
efekt
wsparcia
tj. innowacyjne rozwiązanie służące danej branży.

założenia wsparcia

Działanie 1.2

rodzaj wsparcia

dotacja

min i max wartość projektu

określana oddzielnie dla poszczególnych konkursów

poziom dofinansowania

25% - 80%

beneficjenci

przedsiębiorstwa

odbiorcy ostateczni

konsorcja przedsiębiorstw

Badania jakościowe

źródło
Dokumentacja programowa
(PO IR i SzOOP PO IR)

Tabela 8. Podstawowe założenia interwencji w poddziałaniach Działania 1.2

typ projektu

badania przemysłowe i prace rozwojowe
prace rozwojowe

innowacyjność

co najmniej poziom krajowy

poziom ryzyka (biznesowego)

mały/średni

potencjał rynkowy

duży

forma oceny

panel ekspercki, poprzedzony oceną indywidualną
ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym
13
i gospodarczo-biznesowym

13

Przy czym w etapie pierwszym trzej eksperci dokonywali ocen indywidualnych, a projekty dla których średnia z
ocen indywidualnych spełniała wymagane minima oceniane były panelowo przez tych samych ekspertów
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1.2.2 Podsumowanie przeprowadzonych naborów
Konkurs 2/1.2/2015 INNOMED jest drugim w kolejności konkursem ogłoszonym w 2015 w ramach
Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (pierwszym był INNOLOT). Przeprowadzony został 1 nabór
wniosków, który trwał od 1 września do 1 października 2015 r., a wyniki ogłoszono pod koniec grudnia
2015 r. Podobnie jak w przypadku INNOLOT-u, z racji specyfiki Działania 1.2, w którym poszczególne
konkursy dedykowane są pojedynczym sektorom, liczba złożonych wniosków była znacznie mniejsza niż
w przypadku Poddziałania 1.1.1. Łącznie złożono 18 wniosków na kwotę 97,6 mln zł, czyli na kwotę
bardzo zbliżoną do całkowitej alokacji wynoszącej 95 mln zł.
Tabela 9. Podsumowanie naborów w ramach Działania 1.2

od
do
tryb
grupa docelowa
alokacja
wnioski złożone (liczba)
wnioski złożone (wartość)
przyznane dofinansowanie

Konkurs 2/1.2/2015 INNOMED
1 września 2015 r.
1 października 2015 r.
zamknięty
duże i MŚP
95 mln zł
18
97,6 mln zł
57,6 mln zł
Źródło: Dane NCBR.

Specyfika Działania 1.2, oprócz dedykowania każdego konkursu tylko jednemu sektorowi, polega również
na określeniu listy tematów badawczych, stanowiących agendę badawczą danego programu. Każdy
z projektów zgłaszanych przez wnioskodawców powinien dotyczyć wyłącznie 1 tematu badawczego. Dla
programu INNOMED łącznie określono 27 tematów badawczych, natomiast wnioski złożono jedynie
w ramach 10 z nich, z czego w ramach 5 tematów złożono więcej niż 1 wniosek. Ostatecznie,
dofinansowanie uzyskały projekty w ramach 7 tematów badawczych, co oznacza, że w aż 20 tematach
badawczych nie wybrano żadnego projektu. Tylko w 1 z tematów, dotyczącym nowych terapii w
chorobach nowotworowych opartych o produkty lecznicze, wybrano do dofinansowania 2 projekty.
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Tabela 10. Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 1.2
temat

złożone

dofinansowane

1.I.a
1.I.b
1.I.d
1.II.a
2.I.b
2.I.c
2.II.a
2.II.c
3.II.a
3.II.g

2
2
1
4
1
2
3
1
1
1

1
1

razem
tematy bez projektów

18
17

9

1
1
2
1
1
1

Tematy badawcze, w których nie złożono ani jednego wniosku: 1.I.c, 1.I.e, 1.I.f, 1.I.g, 2.I.a, 2.II.b, 3.I.a, 3.I.b,
3.II.b, 3.II.c, 3.II.d, 3.II.e, 3.II.f, 3.III.a, 3.III.b, 3.III.c, 3.III.d. Szczegółowa lista tematów badawczych znajduje się
w Załączniku nr 1. Zakres merytoryczny konkursu 2/1.2/2015/POIR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

Ogółem, w ramach przeprowadzonego naboru dofinansowano 9 spośród 18 złożonych wniosków. Łączna
kwota przyznanego dofinasowania wyniosła 57,6 mln zł, czyli 61% z całkowitej alokacji dostępnej w
ramach konkursu. Średnio w ramach każdego z wybranych projektów przyznano kwotę 6,4 mln, czyli o
18% więcej, niż średnia kwota we wszystkich wnioskach złożonych w konkursie (5,4 mln zł). Selektywność
procesu naboru była więc nieco wyższa niż w pierwszym konkursie Działania 1.2 – INNOLOT, w którym
dofinansowanie uzyskało 61% wniosków.
Wykres 14. Podsumowanie naborów w ramach działania 1.2 - INNOMED
Liczba dofinansowanych i niedofinansowanych wniosków

Liczba i wartość dofinansowanych jako proc. złożonych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.

33

1.2.3 Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów
Kryteria formalne
Kryteria formalne w Działaniu 1.2 (w ramach drugiego konkursu dotyczącego programu INNOMED) są
identyczne, jak w Działaniu 1.1. oraz w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT. Ich wybór
i sposób sformułowania oceniamy jako trafny i nie budzący większych wątpliwości.
Tabela 11. Kryteria formalne – Działanie 1.2 (INNOMED)

poziom

wniosek

wnioskodawca

projekt

specyficzne

nazwa kryterium

ocena

Złożenie wniosku we właściwej instytucji

T/N

Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania

T/N

Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór
projektów

T/N

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją
i wymogami regulaminu

T/N

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

T/N

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

T/N

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania

T/N

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

T/N

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR

T/N

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązujących dla działania

T/N

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju

T/N

Projekt jest zgodny z polityką równości szans

T/N

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR

T/N

Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych
niż MŚP)

T/N

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

T/N
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Kryteria merytoryczne
Ocena merytoryczna w Działaniu 1.2 obejmuje 12 kryteriów, z których pierwsze sześć przypisano
do oceny naukowo-technologicznej, a pozostałe sześć – do oceny gospodarczo biznesowej. Lista
kryteriów jest zbliżona do Działania 1.1, przy czym niektóre kryteria zostały nieco zmodyfikowane.
W szczególności, do oceny naukowo-technologicznej włączono także kryteria punktowane.
Tabela 12. Kryteria merytoryczne – Działanie 1.2 (INNOMED)
poziom

typ

kryteria
dostępu
ocena
merytoryczna
naukowotechnologiczna
kryteria
punktowane

ocena
merytoryczna
gospodarczobiznesowa

kryteria
dostępu

kryteria
punktowane

nazwa kryterium

punktacja

(1) Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe

T/N

(2) Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się
w krajową inteligentną specjalizację

T/N

(3) Zgodność z zakresem tematycznym konkursu

T/N

(1) Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne
do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka zostały zdefiniowane

0-5

(2) Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają
prawidłową realizację prac B+R

0-5

(3) Nowość rezultatów prac B+R w porównaniu do aktualnego
stanu nauki i techniki w zakresie objętym projektem

0-5

(1) Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

T/N

(2) Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla
wdrożenia rezultatów projektu

T/N

(3) Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie
umożliwia jego prawidłową realizację

T/N

(1) Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

0-5

(2) Opłacalność wdrożenia

0-5

(3) Wdrożenie rezultatów na terenie RP

0 lub 5

Ocena w ramach konkursu INNOMED przebiegała w sposób zbliżony do Poddziałania 1.1.1 i identyczny
z konkursem INNOLOT tj. była prowadzona w dwóch etapach, przy czym w etapie pierwszym trzej
eksperci dokonywali ocen indywidualnych, a projekty dla których średnia z ocen indywidualnych
spełniała wymagane minima oceniane były panelowo przez tych samych ekspertów.
W konkursie INNOMED do I etapu oceny merytorycznej skierowano 16 wniosków14, których 10 zostało
zakwalifikowanych do II etapu oceny. Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak w konkursie INNOLOT, I
etap był kluczowy dla końcowej decyzji o przyznaniu dofinansowania – tylko 1 z projektów
zakwalifikowany do II etapu finalnie nie otrzymał dofinansowania. Analiza rozrzutu ocen wskazuje, że w
kilku przypadkach wniosków odrzuconych w I etapie występowały relatywnie duże rozbieżności w
ocenach poszczególnych ekspertów, przy czym 1 wniosek został odrzucony z powodu jednej oceny
14

Spośród 18 złożonych w konkursie wniosków 1 został wycofany, a 1 odrzucony ze względów formalnych
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znacząco niższej od dwóch pozostałych. Natomiast w II etapie podczas oceny panelowej w większości
przypadków ocena z I etapu została obniżona lub podtrzymana (jedynie 1 wniosek uzyskał minimalnie
lepszą ocenę niż w I etapie).
Wykres 15. Oceny ekspertów w I i II etapie oceny INNOMED-u (konkurs 2. Działania 1.2).
I etap oceny – rozrzut ocen ekspertów dla poszczególnych
projektów (projekty poniżej linii poziomej nie przeszły do II
etapu oceny)

średnia ocena poszczególnych projektów w pierwszym etapie
a ocena w drugim etapie (projekty nad linią uzyskały w II etapie
lepszą, a pod –gorszą ocenę niż w etapie I)

Źródło: Dane NCBR.

W konkursie INNOMED, inaczej niż w przypadku „szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1, wnioskodawcy
w I etapie nie mieli praktycznie problemów ze spełnieniem kryteriów dostępu, zarówno naukowotechnologicznych, jak i gospodarczo biznesowych. Tylko 1 wniosek został odrzucony z powodu
niespełnienia kryterium nr 9, odnoszącego się do kadry zarządzającej projektem.
Spośród kryteriów punktowanych, najbardziej selektywne było kryterium naukowo-technologiczne nr 4 –
odnoszące się do adekwatności i niezbędności zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu.
Minimum punktowe uzyskały w nim jedynie 2 na 3 złożone wnioski. Widać zatem w tym przypadku
analogie do konkursów w poddziałaniu1.1.1, gdzie szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw
również to kryterium (tam zdefiniowane jako kryterium dostępu nr 2) stanowiło najczęstszą przyczynę
odrzucenia wniosków. Pozostałe kryteria w konkursie INNOMED, które były najczęściej niespełniane
w I etapie oceny, to kryterium naukowo-technologiczne nr 5 (odnoszące się do zespołu badawczego oraz
zasobów technicznych), nr 6 (odnoszące się do nowości rezultatów prac B+R w porównaniu do obecnego
stanu nauki i techniki) oraz kryterium gospodarczo-biznesowe nr 11 (dotyczące opłacalności wdrożenia).
W II etapie wszystkie projekty spełniły poszczególne kryteria dostępu oraz osiągnęły minimalne progi
punktowe w kryteriach punktowanych. Jedyny odrzucony wniosek nie wypełnił kryterium osiągnięcia
łącznej sumy punktów w kryteriach punktowanych na poziomie min. 22 punktów.
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% wniosków spełniających dane kryterium wśród wszystkich wniosków ocenianych w I i II etapie w konkursie INNOMED

Dla kryteriów punktowanych 4-6 oraz 10-12 podano odsetek wniosków ocenionych na min. 3 pkt
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR.
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1.3 Podsumowanie
1.3.1 Analiza i ocena systemu wyboru projektów
W zakresie oceny systemu wyboru projektów brak jest w chwili obecnej przesłanek do rewizji ustaleń
pierwszego etapu oceny, a przebieg wdrażania potwierdza nasze wcześniejsze ustalenia.
W szczególności, warto zauważyć, że oparty na panelu ekspertów system wyboru projektów jest wysoce
selektywny i dostępne dane wskazują na to, że jest skuteczny w eliminowaniu projektów niezgodnych z
celami interwencji, w szczególności projektów de facto inwestycyjnych. Jednocześnie, w wyniku
procedury odwoławczej akceptowanych jest niewielki odsetek wniosków, co potwierdza trafność
początkowej oceny.15
Ocena wniosków jest pracochłonna i mimo wysiłków NCBR nie udało się w ostatnich naborach
Poddziałania 1.1.1. dotrzymać sześćdziesięciodniowego okresu oceny wniosków.16 W związku z tym
podtrzymujemy wcześniejszą rekomendację takiej modyfikacji systemu wyboru projektów, by możliwe
było nierekomendowanie projektu do wsparcia na podstawie negatywnej oceny kryteriów dostępu, bez
wykonywania pełnej oceny merytorycznej.17
Wskazane też jest w instrukcjach dla wnioskodawców uwzględnienia bardziej „miękkich” czynników – np.
wskazanie, jaki jest profil ekspertów oceniających wniosek, wskazanie, że powinien on być nie tylko
przemyślanym projektem badawczym, ale też dobrym pomysłem na biznes, a także szersze
informowanie np. o tym, jakie były główne przyczyny negatywnej oceny wniosków w poprzednich
naborach.
Dodatkowo trzeba zauważyć, że liczba wniosków złożonych w ostatnim, grudniowym etapie konkursu dla
MŚP była tak duża (ponad 30 proc. wszystkich złożonych w konkursie wniosków), że spowodowała
istotne opóźnienia w procesie oceny. Dane przedstawione w podrozdziale 2.1.2 wskazują, że głównym
powodem tak dużego zainteresowania była chęć złożenia wniosku jeszcze w 2015 r., co dotyczyło
zarówno wnioskodawców składających wniosek po raz pierwszy, jak i podmiotów ponownie aplikujących
po odrzuceniu ich wniosku we wcześniejszych miesiącach (przy informacjach, że kolejny konkurs będzie
w II kwartale 2016 r. i w I kwartale nie będzie możliwości ubiegania się o wsparcie). Natomiast wpływ
efektywnie większej dostępności środków dla firm z mazowieckiego był niewielki. Dla uniknięcia takich
sytuacji w przyszłości warto rozważyć działania sprzyjające bardziej równomiernemu napływowi
wniosków w ciągu roku (wstępne propozycje przedstawiamy w ramach podsumowania w kolejnym
podrozdziale).
Przebieg oceny projektów w ramach programu INNOMED nie daje przesłanek do modyfikacji ocen
sformułowanych na pierwszym etapie oceny Działania 1.2. System jest dobrze dopasowany do specyfiki
działania, a niewielka liczba wniosków przy szerokiej bazie eksperckiej sprawia, że w Działaniu 1.2 nie
występują problemy charakterystyczne dla Poddziałania 1.1.1, wynikające z jego masowości.
15

W okresie maj-lipiec pozytywnie oceniono 8% wszystkich złożonych odwołań w ramach konkursu „szybkiej
ścieżki” dla MŚP, co zwiększyło łączny odsetek dofinansowanych wniosków w tym okresie z 14% do 16%.
16
Opóźnienia w naborach październikowym i listopadowym wyniosły ok. 1 miesiąc, w grudniowym wyniosą ok. 2
miesięcy (planowane ogłoszenie wyników w pierwszym tygodniu maja 2016).
17
Trzeba podkreślić, że rozwiązania przyjęte w konkursie 1/1.1.1/2016 konsumują tę rekomendację.
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W tym kontekście warto zauważyć, że odmienne podejście do oceny projektów Działania 1.2
w porównaniu z Poddziałaniem 1.1.1, uzewnętrznione zarówno w różnych kryteriach, jak i innej
organizacji prac panelu, jest uzasadnione i powinno być utrzymane.

1.3.2 Wnioski i rekomendacje
Dokonana w niniejszym raporcie analiza stanowi uzupełnienie i rozszerzenie badania Poddziałania 1.1.1.
i Działania 1.2 wykonanego w pierwszym etapie ewaluacji w 2015 r. W stosunku do poprzedniego
raportu, uwzględniono w niej wyniki kolejnych naborów konkursu 1/1.1.1/2015 (od lipca do listopada), a
także wyniki konkursu 2/1.1.1/2015 oraz konkurs 2/1.2/2015 (INNOMED). Zarówno kryteria oceny, jak i
system wyboru są identyczne z tymi analizowanymi w poprzednim raporcie, w związku z tym
przedstawiane poniżej wnioski stanowią jedynie uzupełnienie wcześniejszego badania i poprzestajemy
na przytoczeniu tych z nich, które w świetle uzyskanych wyników wydają się szczególnie aktualne lub
które ponownie zostały wskazane jako istotne w badaniach jakościowych:







Propozycja wprowadzenia możliwości renegocjacji wniosków ocenianych wysoko, ale
posiadających wady możliwe do skorygowania. Dotyczy to przede wszystkim wniosków
odrzuconych z powodu złego podziału kosztów między badania przemysłowe a prace rozwojowe
oraz wniosków z przeszacowanym budżetem (w tym wynagrodzeniami),
Wprowadzenie większej elastyczności w ocenie spełnienia danego kryterium – obecnie
niespełnienie 1 podpunktu w ramach danego kryterium powoduje odrzucenie wniosku.
Zwiększenie gwarancji dotyczących kluczowej kadry badawczej i zarządzającej oraz
podwykonawców. Osoby kluczowe powinny być już zatrudnione lub posiadać umowy
warunkowe zatrudnienia w chwili uzyskania dotacji, podobnie podwykonawcy powinni być już
wybrani – jeśli są kluczowi dla projektu.
Lepsze zdefiniowanie kryterium opłacalności. W szczególności wskazanie, na ile kluczowa jest
w nim realistyczność przyjętych założeń dotyczących przychodów i kosztów oraz wdrażania
produktu, a na ile istotna jest stopa zwrotu w projekcie.

Ponadto, biorąc pod uwagę liczbę wniosków złożonych w grudniu w Poddziałaniu 1.1.1, celowe jest
podjęcie działań zmierzających do bardziej równomiernego rozłożenia napływu wniosków w ciągu roku.
Oprócz skrócenia przerw między konkursami można rozważać następujące rozwiązania:



regularne ogłaszania naborów zamkniętych (np. 6 kolejnych naborów w ciągu roku, trwających
miesiąc każdy i rozpoczynanych co dwa miesiące);
przekazywanie wpływających wniosków do oceny „na bieżąco”, z założeniem, że 60 dni oceny
liczone jest od momentu złożenia wniosku oraz wnioski rekomendowane do dofinansowania
i złożone wcześniej mają pierwszeństwo w dostępie do środków nad złożonymi później.
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2 Poddziałanie 2.3.4
2.1.1 Założenia i logika interwencji
W ramach Poddziałania 2.3.4 realizowane jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa
własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym,
z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium
Polski, i jej realizacji. Głównym, oczekiwanym efektem działania nie jest, nie tyle liczba uzyskanych
patentów, lecz ogólny wzrost liczby zgłoszeń patentowych dokonywanych przez polskich
przedsiębiorców (z sektora MŚP). Tak ustalone oczekiwania względem efektów interwencji wynikają z
samej specyfiki Poddziałania 2.3.4. Polega ona na tym, że w pewnym sensie jest to instrument o
charakterze niszowym, na który popyt wśród przedsiębiorstw jest aktualnie ograniczony, co oczywiście
pozostaje w związku relatywnie niską liczbą zgłoszeń patentowych w Polsce. Zbyt wygórowane
oczekiwania względem wnioskodawców, czy też składanych projektów, mogłyby w praktyce skutkować
ograniczeniem liczby zainteresowanych podmiotów. Takie doświadczenia płyną z wdrażania Poddziałania
5.4.1 PO IG, dla którego Poddziałanie 2.3.4 stanowi naturalną kontynuację. Co prawda pod koniec
wdrażania PO IG, odnotowano istotny wzrost zainteresowania tym instrumentem, jednak ów wzrost
popularności należy wiązać między innymi z modyfikacjami systemu wdrażania Poddziałania 5.4.1 PO IG
(delegowanie części zadań związanych z przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie do RIF w 2012 r.),
jak również postępem i specyfiką realizacji innych instrumentów w ramach perspektywy 2007-2013
(wyczerpywanie alokacji w ramach innych działań, finansowanie np. w ramach Działania 4.6 PO IG
projektów, w których stawiano wymogi dotyczące posiadania patentu, itp.). W PO IR, powrócono do
pierwotnego systemu wdrażania interwencji – działanie w całości będzie realizowane przez PARP. W
działaniu przyjęto założenie, że system selekcji projektów powinien być maksymalnie uproszczony – tak
by zachęcać przedsiębiorców do udziału.
Za uproszczeniem oceny przemawiają również pewne względy techniczno-prawne – co do zasady,
zgodnie z założeniami systemu wyboru projektów, dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym może
się odbyć po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4, a co za tym idzie na etapie
wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie może udostępnić szczegółów na temat
rozwiązania mającego być przedmiotem ochrony, bowiem Urząd Patentowy mógłby w tej sytuacji
zakwestionować przesłankę nowości zgłaszanego rozwiązania. Sama kwestia innowacyjności powinna
być więc analizowana w ograniczonym stopniu (np. poprzez wymóg wpisywania się projektu w KIS).
Biorąc powyższe pod uwagę, sama logika interwencji przewidziana dla Poddziałania 2.3.4 jest
stosunkowo prosta. Przewiduje ona dwie odrębne ścieżki wsparcia przedsiębiorstw. W pierwszym
przypadku wspierany jest proces związany z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów,
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe). Na tym etapie
przewidziano również możliwość sfinansowania kosztów usług doradczych oraz analiz i ekspertyz działań
niezbędnych w procesie przygotowywania do procesu komercjalizacji, przy czym sama komercjalizacja
nie jest celem poddziałania (możliwość otrzymania wsparcia na ten cel, ma pełnić rolę zachęty do
skorzystania z instrumentu). W drugim przypadku wsparcie ukierunkowane jest na realizację ochrony
własności przemysłowej, w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: a)
unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; b) stwierdzenia
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. W efekcie wzrosnąć
ma bezwzględna liczba zgłoszeń patentowych.
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Na kolejnym schemacie przedstawiony został uproszczony model logiki interwencji dla Poddziałania 2.3.4
PO IR.
Schemat 3. Model logiczny – Poddziałanie 2.3.4 PO IR

Źródło: Opracowanie własne
W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe założenia, jakie muszą być spełnione na poziomie kryteriów
oceny wniosków o dofinansowanie, by wystąpiły efekty oczekiwane w Poddziałaniach 2.3.4..

Tabela 13. Analiza logiki interwencji Poddziałania 2.3.4 POIR w kontekście optymalizacji systemu wyboru projektów

lp.

element logiki interwencji

Firmy podejmują działania
związane z uzyskaniem
ochrony własności
przemysłowej, tj.:
patentów, praw
ochronnych na wzory
użytkowe oraz praw z
rejestracji na wzory
przemysłowe

komentarz
Sednem Poddziałania 2.3.4 jest
zachęcenie przedsiębiorstw do podjęcia
działań związanych z uzyskaniem
ochrony własności przemysłowej. Z
tego powodu kryteria przede wszystkim
powinny nie odstraszać potencjalnych
wnioskodawców od korzystania z tego
instrumentu wsparcia.
Kryteria powinny jednak weryfikować
zgodność projektów z celem i zakresem
Poddziałania oraz analizować zasadność
planowanych wydatków.
Doświadczenia z wdrażania
Poddziałania 5.4.1 PO IG pokazały, że
problemem podczas realizacji
instrumentu, może być zawyżanie przez
wnioskodawców planowanych
wydatków w ramach projektu.

założenia dotyczące kryteriów







Kryteria zachęcają do
podejmowania działań
związanych z uzyskaniem
ochrony własności
przemysłowej.
Kryteria pozwalają
weryfikować ewentualny
oportunizm wykonawców w
zakresie szacowania kosztów
kwalifikowalnych w projekcie.
Kryteria oceniają zgodność
projektu z zakresem działania.
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lp.

element logiki interwencji
Firmy podejmują działania
związane z realizacją
ochrony własności
przemysłowej

komentarz

założenia dotyczące kryteriów

j.w. w odniesieniu do realizacji ochrony
własności przemysłowej

Firmy dokonują
zwiększonej liczby
zgłoszeń patentowych

Osiągnięcie pożądanego efektu
wyznaczonego dla Poddziałania, jest
pochodną wcześniejszych działań.
Doświadczenia z PO IG pokazały jednak,
że barierą w realizacji działania był brak
udokumentowanego prawa do
uzyskania ochrony własności
przemysłowej.

Kryteria weryfikują czy
wnioskodawcy posiadają
udokumentowane prawo do
uzyskania ochrony własności
przemysłowej.

Firmy bronią posiadanych
przez siebie praw

Osiągnięcie pożądanego efektu będzie
możliwe, jeśli firmy rzeczywiście mają
uzasadnione prawa do danej własności
przemysłowej.

Kryteria weryfikują czy
wnioskodawcy posiadają
udokumentowane prawo do
uzyskania ochrony własności
przemysłowej.

W kolejnej tabeli zaprezentowane zostały kluczowe założenia dotyczące specyfiki analizowanej
interwencji.
Tabela 14. Podstawowe założenia interwencji w poddziałaniach Poddziałania 2.3.4

Badania
jakościowe

Dokumentacja programowa
(PO IR i SzOOP PO IR)

źródło

założenia wsparcia
rodzaj wsparcia
min i max wartość
kosztów
kwalifikowanych
projektu
poziom dofinansowania
beneficjenci
odbiorcy ostateczni

typ projektu

innowacyjność
poziom ryzyka
(biznesowego)
potencjał rynkowy
forma oceny

poddziałanie 2.3.4
Dotacja
Min. 10 000,00
Max. 1 000 000,00
50%
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i
komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na
wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe
- działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z
wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z
rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji.
Nie ma sprecyzowanych oczekiwań
umiarkowany poziom ryzyka
niski (nie ma tutaj sprecyzowanych oczekiwań)
Komisja Oceny Projektów
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2.1.2 Podsumowanie przeprowadzonych naborów
2.1.2.1 Podsumowanie przeprowadzonych naborów
Nabór w ramach Podziałania 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej” prowadzony był dotychczas w
ramach jednego konkursu, trwającego od 22 października 2015 roku do 31 marca 2016 r. Wnioski
oceniane były w trybie quasi-ciągłym – do momentu opracowania niniejszego raportu, opublikowane
zostały łącznie cztery wyniki oceny, dla wniosków złożonych odpowiednio do końca października,
listopada i grudnia 2015 roku oraz do końca stycznia br.
Tabela 15. Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Poddziałania 2.3.4

Konkurs 1.
22 października 2015 r.
31 marca 2016 r.
otwarty ciągły, rundy miesięczne
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
50 mln zł
4,44 mln zł
201
36,34 mln zł

od
do
tryb
grupa docelowa
alokacja
w tym mazowieckie
wnioski złożone (liczba)
wnioski złożone (wartość)

Źródło: Dane PARP

Od października do końca marca złożono łącznie 201 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad
36,3 mln zł, a więc dotychczasowe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw jest niższe wniż
wskazywałaby na to przeznaczona alokacja (50 mln zł). Pierwszy nabór wniosków dla przedsiębiorstw
zamknięty został na etapie końcowych prac nad niniejszym raportem, przy czym większość wniosków
została złożona przez wnioskodawców w „ostatniej chwili”, a więc pod koniec marca br. Dosyć istotnie
wpływa to na możliwość kompleksowej oceny Poddziałania 2.3.4, bowiem próbka analizowanych
wniosków jest stosunkowo niewielka, by wspomnieć tylko, że projektów rekomendowanych do
dofinansowania jest na obecny moment jedynie dwanaście (na 53 wniosków dotychczas ocenionych,
przy czym 7 z nich nie dotarło na etap oceny merytorycznej).
Wykres 16. Podsumowanie naborów w ramach Poddziałania 2.3.4
Liczba pozytywnie ocenionych formalnie i dofinansowanych
wniosków
25

22

złożone

20

dofinansowane

15

13

9

10

6
4

5

2

0

1

październik

1

listopad

grudzień

styczeń

Liczba i wartość dofinansowanych jako proc. pozytywnie
formalnie ocenionych wniosków

83%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

liczba
wartość

50%

46%

44%

52%

25%

5%
październik

listopad

11%

grudzień

styczeń

Źródło: Dane PARP
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Przeciętnemu zainteresowaniu wsparciem towarzyszy relatywnie wysoka selektywność procesu wyboru.
W praktyce do objęcia wsparciem w ramach przeprowadzonej oceny rekomendowany jest mniej więcej
co czwarty wniosek. Przy czym ponad przeciętnie wysoka selekcja dotyczy wyłącznie projektów
złożonych w grudniu (do wsparcia rekomendowany został tylko jeden projekt na 22 podlegające ocenie
merytorycznej), dla pozostałych miesięcy selektywność systemu wyboru oscylowała wokół 50%.
Przedstawiciele PARP, szacują ostrożnie, że taka powinna być również przybliżona skuteczność oceny dla
pozostałych wniosków, co wskazuje, że w wyniku pierwszego naboru dofinansowanie może otrzymać
około 100 projektów. Jednocześnie dotychczasowe wykorzystanie alokacji jest wyższe, niż wskazywałby
udział projektów wybranych do dofinansowania – projekty rekomendowane do wsparcia „konsumują”
około 39% środków o jakie aplikowano. Przeciętna kwota dofinansowania wynosi 329,1 tys. Pięć
z dwunastu projektów uzyskało dofinansowanie bliskie maksymalnemu (kwoty od 460-496 tys. zł).

2.1.3 Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów
Pewne modyfikacje kryteriów, wynikające z pierwszych doświadczeń oceny wniosków w ramach
Poddziałania zostały już wprowadzone i zostaną wdrożone w ramach konkursu zaplanowanego w okresie
od lipca 2016 do stycznia 2017. Modyfikacje te były również przedmiotem opinii ewaluatora, złożonej
w lutym br. Wprowadzone modyfikacje kryteriów wyboru projektów polegały w głównej mierze na
doprecyzowaniu brzmienia poszczególnych opisów kryteriów. Część z nich odpowiadała bezpośrednio na
dotychczasowe wątpliwości wnioskodawców (np. w odniesieniu do wcześniejszej daty rozpoczęcia
projektu), jedna z dokonanych zmian wprowadza potencjalnie istotne modyfikacje merytoryczne
dotyczące zakresu projektu. Należy jednak zauważyć, że cały zestaw kryteriów pozostał spójny i zgodny
z logiką Poddziałania 2.3.4 PO IR. W związku z powyższym nie występowały przeciwwskazania do
wprowadzenia zaproponowanych modyfikacji.
2.1.3.1.1 Kryteria formalne
W kontekście analizy Poddziałania 2.3.4 warto zauważyć, że kryteria formalne, czy szerzej etap oceny
formalnej18, stanowi istotną część procesu oceny wniosków, co bezpośrednio wynika z modelu
logicznego interwencji. Łącznie w ramach oceny formalnej analizowanych jest dziesięć kryteriów, a więc
dwa razy więcej niż kryteriów merytorycznych. Same kryteria oceny, poza kryterium „Projekt jest zgodny
z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013” nie budzą większych wątpliwości i problemów. W przypadku Poddziałania 2.3.4
wpływ projektów na realizację zasad horyzontalnych UE, jest z definicji neutralny. Trudno sobie
wyobrazić, by projekty w ramach Poddziałania 2.3.4 miały w tym wymiarze wpływ pozytywnych,
zwłaszcza że ich efektem jest przygotowanie dokumentacji, a nie wdrożenie. Obecność tego kryterium
wprowadza jednak w błąd część beneficjentów, którzy w ramach systemu mają możliwość „zaznaczenia”
opcji o pozytywnym wpływie projektu w tym wymiarze. Jeśli tak się stanie, beneficjent musi wskazać
wskaźniki monitorowania, co w praktyce generuje problemy i konieczność ich korekty z udziałem IP. W
konsekwencji niepotrzebnie wydłuża się sam proces oceny formalnej. Optymalne byłoby więc wyłączenie
tego kryterium z oceny w ramach działania 2.3.4 lub przynajmniej lepsze zakomunikowanie
beneficjentom rekomendowanym podejściu dla tego wymiaru projektu.

18

Za błędy formalne klasyfikowane są również braki w obszarze kryteriów merytorycznych – np. uzasadnienia do
wydatków w ramach projektu. Działanie to służy zmniejszeniu poziomu selektywności systemu projektów i
ogólnemu podniesieniu jakości składanych projektów.
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Generalnie w opinii przedstawicieli PARP etap weryfikacji wymogów formalnych pochłania w całym
procesie oceny najwięcej czasu. Przy czym problem ten ma głównie źródła systemowe i nie leży w samej
konstrukcji kryteriów formalnych (więcej na ten temat w ocenie systemu). Z tego powodu poza
rozważeniem rezygnacji z kryterium poświęconego zasadom horyzontalnym, nie rekomendujemy więcej
zmian w samych kryteriach formalnych.
Tabela 16. Kryteria formalne – Poddziałanie 2.3.4

poziom
wniosek

wnioskodawca

projekt

specyficzne

nazwa kryterium

ocena

Złożenie wniosku we właściwej instytucji

tak/nie

Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

tak/nie

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki
europejskie

tak/nie

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

tak/nie

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR

tak/nie

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia

tak/nie

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

tak/nie

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązującymi dla działania

tak/nie

Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

tak/nie

Wnioskodawca posiada status MŚP

tak/nie

2.1.3.1.2 Kryteria merytoryczne
Liczba kryteriów merytorycznych została ograniczana do niezbędnego minimum – kryteria mają przede
wszystkim nie zniechęcać potencjalnych wnioskodawców. Wybrane pięć kryteriów koncentruje się
przede wszystkim na weryfikacji zasadności wskazanych wydatków, ocenie zgodności projektu z
zakresem Poddziałania. Wszystkie kryteria merytoryczne mają charakter kryteriów obligatoryjnych.
Wnioskodawca chcący otrzymać wsparcie musi otrzymać w tym zakresie komplet punktów.
System wydaje się być przejrzysty dla beneficjenta (przy czym na ten moment nie było to weryfikowane
w ramach badania wnioskodawców). Ewentualne wątpliwości/rozbieżności między wnioskodawcą
a ekspertem oceniającym, pojawiają się w zasadzie wyłącznie w zakresie oceny wysokości kosztów
kwalifikowanych. Co do zasady system ma na celu weryfikować krytycznie te koszty. Jedyne złożone
dotychczas odwołanie dotyczyło właśnie kryterium związanego z wydatkami kwalifikowanymi i
propozycją ich korekty ze strony IP. Przedstawiciele PARP, wskazują również, że dotychczas najwięcej
wątpliwości ze strony wnioskodawców, pojawia się w odniesieniu do kwestii uzasadnienia kosztów.
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Tabela 17. Kryteria merytoryczne – Poddziałanie 2.3.4

typ

dostępu

nazwa kryterium

punktacja

Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony
i racjonalny

0-1

1

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

0-1

1

Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne

0-1

1

Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają
założone cele projektu, adekwatne do projektu.

0-1

1

Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony
20
własności przemysłowej

0-1

1

min

19

2.1.3.1.3 Kryteria rozstrzygające
Kryteria rozstrzygające nie były na obecnym etapie wykorzystywane i jako takie nie budzą na obecnym
etapie wątpliwości.

2.1.4 Analiza i ocena systemu wyboru projektów
Największy problem w systemie wyboru projektów dla działania 2.3.4 dotyczy weryfikacji wymogów
formalnych – gdy projekty są przygotowywane do właściwej oceny merytorycznej. Niestety najwięcej
czasu poświęcane jest na formalne procedury, niezwiązane z samym procesem oceny – tj.
zwroty/wezwania wnioskodawców. Naturalnie cały proces odbywa się w formie papierowej
z uwzględnieniem terminów przewidzianych w KPA. W praktyce oznacza to, że znaczą część czasu
przewidzianego na ocenę wniosku (45 dni), pochłaniają procedury administracyjne (np. terminy na
uzupełnienia to 7 dni, nieodebranie pisma to 14 dni). W związku z powyższym czas analizy formalnej
wniosku może wydłużyć się nawet do trzech tygodni, co istotnie skraca czas na dokonanie oceny
merytorycznej w tym ewentualne wyjaśnienia. Proponowane są tu w zasadzie dwa rozwiązania – jedno
z nich to odejście od papierowego obiegu dokumentów na etapie oceny formalnej (optymalnie byłoby
ograniczyć całość wymiany informacji wyłącznie do systemu LSI – w praktyce i tak to w nim są
wprowadzane wszelkie zmiany we wniosku, ale obecnie muszą być one poprzedzone wysłaniem pisma
z informacją o konieczności uzupełnienia). Drugie rozwiązanie to wydłużenie terminu oceny (o dwa
tygodnie – do około 60 dni). Pierwsze rozwiązanie, napotyka w praktyce na problem prawny (art. 50
ustawy). W związku z powyższym należy rozważyć wdrożenie rozwiązania drugiego, co nie powinno
istotnie wpłynąć na płynność realizacji samego działania. Rozwiązanie to może się okazać szczególnie
korzystne w przypadku znaczącej kumulacji składanych wniosków, z czym mieliśmy do czynienia również
pod koniec trwania pierwszego naboru – naboru – gros wniosków zostało złożonych ostatniego dnia.

19
20

Minimalna liczba punktów uprawniająca do dofinansowania.
W trakcie prac nad raportem kryterium zostało zmienione.
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2.1.5 Podsumowanie
Doświadczenie w pierwszego naboru w ramach Poddziałania 2.3.4 wskazuje, że:




Przyjęty zestaw kryteriów wyboru projektów jest poprawny – drobne modyfikacje, polegające
w głównej mierze na doprecyzowaniu brzmienia wybranych kryteriów zostały wprowadzone
(w kontekście kolejnego naboru) i należy ocenić je pozytywnie.
Korekty wymaga system wyboru projektów, zwłaszcza w kontekście realizowanej oceny
formalnej. Rozważyć należy całkowite przejście na system elektroniczny w odniesieniu do
komunikacji z wnioskodawcami – rozwiązanie to pozwoli lepiej alokować krótki czas
przewidziany na dokonanie oceny w ramach poddziałania (45 dni). Alternatywnie należy
rozważyć wydłużenie czasu przeznaczonego na ocenę do około 60 dni.
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3 Poddziałanie 4.1.4
3.1.1 Założenia i logika interwencji
Poddziałanie 4.1.4 PO IR mieści się w architekturze wsparcia IV Osi priorytetowej PO IR. Cały katalog
interwencji - wszystkie działania / poddziałania - tej osi służą realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1a
skoncentrowanego na "udoskonaleniu infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększeniu zdolności do
osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wsparciu ośrodków kompetencji, w
szczególności tych, które leżą w interesie Europy". Celem szczegółowym, odpowiadającym temu
Priorytetowi, jest zwiększenie poziomu rynkowego wykorzystania badań naukowych. Kierunki
interwencji, zapewniające realizację tego celu, mogą być rozmaite. Odzwierciedlają je (m.in.) cele
Działania 4.1 i wchodzących w jego skład poddziałań, w tym analizowanego tu Poddziałania 4.1.4. Cel
tego Poddziałania ustalono jako zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w
przedsiębiorstwach, umożliwiające ich rozwój i skutkujące znaczącą poprawą pozycji konkurencyjnej.
Przy czym, oczekiwana jest tu bardzo wysoka skala nowości rozwiązań technologicznych, które - w
porównaniu do aktualnego stanu wiedzy - powinny mieć poziom światowy. Jest to z kolei konsekwencją
PI 1a, w którym mówi się o doskonaleniu / osiąganiu doskonałości badań, innowacji i ośrodków
kompetencji, które leżą w interesie całej Europy.

Przedsiębiorcy identyfikują
potrzeby w zakresie
podejmowania prac badawczorozwojowych, w związku z
poszukiwaniem przełomowych
innowacji, wdrażaniem ich do
praktyki - w celu zapewnienia
rozwoju i wzrostu
konkurencyjności.

Wypracowanie przełomowych rozwiązań wymaga bliskiej współpracy
przedsiębiorstw i jednostek naukowych, z uwagi na konieczność
tworzenia rozwiązań "rynkowych"

Schemat 4. Model logiczny – Poddziałanie 4.1.4
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jednego przedsiębiorcy. Oczekiwany jest światowy poziom nowości wypracowywanych rezultatów w
Źródło: Opracowanie własne

W Poddziałaniu 4.1.4 PO IR zakłada się, że interwencja publiczna przyczyniać się będzie do powstawania
konsorcjów podmiotów ze sfery przemysłu i nauki, ukierunkowanych na wypracowanie bardzo
innowacyjnych rozwiązań, ściśle pod potrzeby rynkowe (projekty aplikacyjne), a więc (najczęściej)
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definiowane przez konkretne przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa) i osiągane dzięki badaniom
realizowanym w ramach konsorcjów złożonych co najmniej z jednego przedsiębiorstwa i jednostki
naukowej (jednak skład konsorcjum nie może przekraczać 5 podmiotów - podmioty o statusie
przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej połowę członków konsorcjum). Liderem konsorcjum może
być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo (dowolność ustalenia lidera). W Poddziałaniu
przewidywany jest zróżnicowany poziom intensywności wsparcia, oscylujący w granicach od 25% do 80%
w przypadku przedsiębiorstw i do 100% w przypadku jednostek naukowych.
Tabela 18. Analiza logiki interwencji Poddziałania 4.1.4 PO IR w kontekście optymalizacji systemu wyboru projektów

lp.

element logiki interwencji

komentarz

1

W gospodarce funkcjonują
podmioty identyfikujące
potrzeby, a jednocześnie szanse,
podejmowania prac badawczorozwojowych (badań
przemysłowych i prac
rozwojowych lub prac
rozwojowych), prowadzących do
wypracowania rozwiązań o
bardzo wysokiej skali
innowacyjności (nowość w skali
światowej)i ich wdrożenia do
praktyki biznesowej.
Rozwiązania te umożliwiać będą
rozwój biznesu poprzez
innowacyjność i wzrost jego
konkurencyjności.

 Niezbędne jest wspieranie
inicjatyw, w których
identyfikowane są potrzeby,
dotyczące nowych
(przełomowych) produktów /
technologii i realne szanse ich
urynkowienia.
 Sfera nauki jest w stanie, w
wyniku prowadzenia prac
B+R, wypracowywać
rozwiązania posiadające
zdolność komercjalizacyjną i
mieszczących się w katalogu
Krajowych Inteligentnych
Specjalizacji (KIS).
 Wypracowywanie nowych
rozwiązań musi odbywać się
poprzez ścisłą współpracę
jednostek naukowych i
przedsiębiorstw,
skoncentrowaną na danym
rozwiązaniu.

2

Wypracowanie przełomowych
rozwiązań wymaga bliskiej
współpracy przedsiębiorstw i
jednostek naukowych, z uwagi
na konieczność tworzenia
rozwiązań "rynkowych".
Kluczowe znaczenie mają
zasoby, uprawdopodobniające
wypracowanie innowacji
przełomowych.

 Opracowanie nowych
rozwiązań, dostosowanych do
potrzeb rynkowych
(komercjalizowanych)
wymaga współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami
i jednostkami naukowymi.
 Działalność sfery B+R musi być
skupiona na potrzebach
biznesu - gwarantuje to
współpraca realizowana w
układach konsorcjalnych.

założenia dotyczące kryteriów
 Koncentracja wsparcia na
przedsięwzięciach,
posiadających wysoki potencjał
komercjalizacyjny (wynikający z
przełomowej skali innowacji).
 Proponowane przedsięwzięcia
muszą mieć charakter projektów
badawczych, realizowanych w
zakresie KIS, prowadzących do
innowacji produktowych lub
procesowych i
charakteryzujących się
przełomowością w skali
światowej.
 Musi istnieć wyraźne
zapotrzebowanie rynku na
planowane rezultaty
wspieranych przedsięwzięć.
 Zobowiązanie beneficjenta do
wdrożenia rezultatów projektu
(wprowadzenie do własnej
działalności gospodarczej,
udzielenie licencji, sprzedaż
praw do wyników badań).
 Konieczne jest tworzenie
konsorcjów, obejmujących
zarówno przedsiębiorstwa, jak i
jednostki naukowe,
skupiających swoją działalność
na poszukiwaniu nowych
rozwiązań, wdrażanych do
praktyki biznesowej i
przełomowych (co oznacza, że
jednocześnie zapewniających
znaczny rozwój i wzrost
konkurencyjności biznesu).
 Zasoby ludzkie i techniczne
muszą umożliwiać skuteczną
realizację projektu - zgodnie z
jego celami. Realizacja
projektów w układzie
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lp.

element logiki interwencji

komentarz

założenia dotyczące kryteriów



3

Koncentracja zasobów,
zdolności i potencjału B+R w
zakresie rozwoju produktów i
technologii , odzwierciedlona
tworzeniem konsorcjów
realizujących projekty pod
konkretne potrzeby biznesu.

 Realizacja prac w ramach
konsorcjów, zapewniająca ich
pro-rynkowe ukierunkowanie
(zgodnie z potrzebami
biznesu), łącząca zdolności i
zasoby obu sfer
(przedsiębiorstw i jednostek
świadczących usługi
badawczo-rozwojowe).







4

W rezultacie dystrybucji
wsparcia możliwe będzie
pojawianie się na rynku zupełnie
nowych, przełomowych
rozwiązań - wypracowywanych z
uwzględnieniem potrzeb sfery
biznesu.

 Nowe rozwiązania
odpowiadać muszą
zapotrzebowaniu rynkowemu
oraz być opłacalne z
ekonomicznego punktu
widzenia.





konsorcjalnym umożliwi
odpowiednią koncentrację
zasobów.
Kryteria powinny uwzględniać
takie łączenie zasobów, które
odpowiada specyfice projektów.
Pod uwagę musi być brana
bardzo wysoka innowacyjność
projektów, możliwości
efektywnej komercjalizacji oraz
zdolność do prowadzenia
skomplikowanych / zakrojonych
na szeroką skalę prac badawczorozwojowych.
Wspierane projekty musi
uzasadniać opłacalność
wdrożeniowa.
W wyniku współpracy wzrośnie
innowacyjność przedsiębiorstw,
nastąpi skuteczna
komercjalizacja wypracowanych
rozwiązań. Wzrośnie też ich
konkurencyjność oraz zdolność
do współpracy ze sferą B+R.
Pojawią się nowe relacje
współpracy oraz wzrośnie
skłonność do jej kontynuacji.
Efekty te przekładać się będą na
konkurencyjność całej
gospodarki.
Rezultaty projektu wdrażane w
Polsce - przyczynią się do
wzrostu innowacyjności i
konkurencyjności polskiej
gospodarki.
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3.1.2 Podsumowanie przeprowadzonych naborów
Podstawowe informacje o naborze i wynikach oceny
Dla poddziałania został dotąd przeprowadzony jeden konkurs - numer 1/4.1.4/2015/POIR, ogłoszony 21
września 2015 r. Nabór wniosków, składanych wyłącznie w wersji elektronicznej, prowadzony był
w terminie od 21 października do 19 listopada 2015 r. Wysokość alokacji w konkursie wyniosła 200 mln
zł.
Ocena wniosków realizowana była w etapach21:





21

ocena formalna - I etap oceny (kryteria zerojedynkowe – spełnienie wszystkich tych kryteriów
było warunkiem przekazania wniosku do II etapu oceny);
ocena merytoryczna - II etap oceny, obejmująca 2 obszary oceny:
 zakres naukowo-technologiczny (ocena realizowana przez 3 ekspertów): zerojedynkowe
kryteria dostępu (ich spełnienie było niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny wniosku –
konieczne było uzyskanie pozytywnej oceny ze strony co najmniej 2 oceniających
ekspertów) oraz kryteria punktowane w skali 0 do 5 punktów (uzyskanie średniej z ocen 3
ekspertów w wysokości co najmniej 3 punktów było warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
wniosku);
 zakres gospodarczo-biznesowy (ocena dokonywana przez 2 ekspertów): zerojedynkowe
kryteria dostępu (ich spełnienie było niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny wniosku –
konieczne było uzyskanie pozytywnej oceny ze strony co najmniej jednego eksperta) oraz
kryteria punktowane w skali 0 do 5 punktów (uzyskanie średniej z ocen 2 ekspertów
w wysokości co najmniej 3 punktów było warunkiem uzyskania przez wniosek oceny
pozytywnej), kryterium punktowane w skali 0 lub 3 punkty i kryterium punktowane w skali 0
lub 1 punkt (w obu przypadkach nieotrzymanie punktów nie powodowało odrzucenia
wniosku);
ocena merytoryczna dokonywana przez Panel ekspertów – III etap oceny, dokonywana gdy w II
etapie projekt: (i) spełnił wszystkie kryteria dostępu, (ii) uzyskał co najmniej 3 punkty w każdym
z następujących kryteriów merytorycznych punktowanych: „Zaplanowane prace B+R są
adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane
zostały zdefiniowane”, „Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R”, „Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty
projektu”, „Opłacalność wdrożenia”, (iii) uzyskał łącznie w ramach oceny merytorycznej
prowadzonej w II etapie: 16 na 24 punkty możliwe do uzyskania.
Panel ekspertów dokonywał powtórnej i ostatecznej oceny projektu w zakresie gospodarczobiznesowym. Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel ekspertów była prezentacja przez
Wnioskodawcę (podczas spotkania Panelu ekspertów) przedkładanego we wniosku
rozwiązania/technologii.

Regulamin przeprowadzania konkursu Konkurs 1/4.1.4/2015/POIR
aplikacyjne”, Narodowe Centrum Badań I Rozwoju.

w ramach Poddziałanie 4.1.4 „Projekty
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Wpłynęło 140 wniosków. Spośród nich 135 wniosków oceniono pozytywnie pod względem formalnym
i skierowano do oceny merytorycznej. Ostatecznie rekomendowano udzielenie dofinansowania na
realizację 18 przedsięwzięć.

Charakterystyka wnioskodawców
Wnioski mogły być składane tylko w ramach konsorcjów, składających się wyłącznie z jednostek
naukowych i przedsiębiorców, liczących między 2 a 5 podmiotów, z czego przedsiębiorstwa musiały
stanowić co najmniej połowę konsorcjantów. Oznacza to, że konsorcjum spełniające tylko minimalne
warunki konkursu składało się z jednego tylko przedsiębiorcy i jednej jednostki naukowej. Taka sytuacja
dotyczyła aż 91 (65%) spośród 140 złożonych wniosków. O ile 3 lub 4 konsorcjantów występowało w
około co trzecim wniosku, to większa ich liczba była niezwykle rzadka.

Wykres 17. Odsetek złożonych wniosków o dofinansowanie według liczba konsorcjantów - Poddziałanie 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru nr 1/4.1.4/2015/POIR

Liczba konsorcjantów składających wniosek tylko w nieznacznym stopniu wiązała się z wartością
planowanego przedsięwzięcia. Choć wnioski składane przez 3 lub 4 podmioty charakteryzują się
najwyższymi kosztami kwalifikowanymi w przeliczeniu na jeden wniosek (6,5 mln - 6,9 mln zł)
i wnioskowaną kwotą dofinansowania (przeciętnie 5,5 mln - 5,6 mln zł), to wartości te nie odbiegają
znacząco od wniosków składanych przez konsorcja najmniej lub najbardziej liczne. Średnia wartość
składanych wniosków znacząco odbiega od maksymalnych pułapów określonych w dokumentacji
konkursowej naboru (maksymalną wartość dofinansowania w projekcie ustalono na 10 mln zł).
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Tabela 19. Charakterystyka zgłoszonych wniosków o dofinansowanie w zależności od liczby konsorcjantów - Poddziałanie 4.1.4

(mln zł)

kwota
dofinansowania
(mln zł)

średnie koszty
kwalifikowane na 1
wniosek (mln zł)

średnia kwota
dofinansowania
na 1 wniosek (mln
zł)

91

493,3

379,8

5,4

4,2

3

18

123,3

99,8

6,9

5,5

4

26

169,7

145,7

6,5

5,6

5

5

27,4

21,4

5,5

4,3

Suma

140

813,8

646,8

5,8

4,6

liczba
konsorcjantów

liczba
wniosków

2

koszty
kwalifikowane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Liderem konsorcjum w 56% przypadków (78 wniosków) byli przedsiębiorcy (najczęściej inni niż
kwalifikujący się do sektora MŚP), zaś w 44% (62 wnioski) - jednostki naukowe (w tym połowę stanowiły
uczelnie wyższe).
Wykres 18. Typ podmiotów występujących jako lider konsorcjum - Poddziałanie 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Wnioski były złożone przez konsorcja, w skład których weszło łącznie 365 podmiotów, przy czym miały
miejsce sytuacje, w których dany podmiot brał udział w więcej niż jednym aplikującym konsorcjum –
rekordzistą pod tym względem są krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza (uczestnik 11 konsorcjów –
nigdy jednak jako lider) oraz politechniki: Łódzka i Warszawska (każda uczestniczyła w 10 konsorcjach,
przy czym Politechnika Warszawska w 8 przypadkach jako lider konsorcjum).
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Wykres 19. Rozkład liczby projektów i wartości kosztów kwalifikowanych projektów pomiędzy województwa (wg siedziby lidera
konsorcjum) - Poddziałanie 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Analizując rozkład geograficzny miejsca rejestracji liderów konsorcjum projektu oraz wartość kosztów
kwalifikowanych w projektach widać, że liderzy pochodzili z 15 województw (wszystkich poza
warmińsko-mazurskim), przy czym zauważyć można zdecydowaną dominację projektów zgłaszanych
przez konsorcja, w których lider pochodził z województwa mazowieckiego lub śląskiego. Podobnie,
biorąc pod uwagę miejsce rejestracji wszystkich 365 uczestników konsorcjów uzyskujemy bardzo
podobny rozkład regionalny, obejmujący tym razem już wszystkie województwa kraju.
Wykres 20. Rozkład 365 uczestników konsorcjów pomiędzy województwa - Poddziałanie 4.1.4 PO IR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Analiza miejsca rejestracji podmiotów wchodzących w skład konsorcjów pokazuje, że bardzo częste były
przypadki, że podmioty składające dany wniosek pochodziły z tego samego regionu. Widać to szczególnie
dobrze na przykładzie 91 konsorcjów liczących tylko dwa podmioty (to jest lidera i jednego konsorcjanta),
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które odpowiadają za około 2/3 złożonych wniosków. Poniższe zestawienie pokazuje, z jakich
województw pochodzą partnerzy wspólnie aplikujący w najmniejszych konsorcjach. Można wyróżnić
grupę sześciu regionów (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie), które
najczęściej były liderem najmniejszych konsorcjów, przy czym szczególnie w przypadku mazowieckiego
wyraźnie widać, że znacznie częściej z regionu tego pochodził lider, niż drugi uczestnik (partner)
konsorcjum (sytuacja taka miała miejsce w odpowiednio: 22 i 15 konsorcjach). Dość rzadko podmioty z
terenu Mazowsza uczestniczyły jako partner w konsorcjach, w których liderem był podmiot spoza tego
regionu.

8
1

1
7

łódzkie

1

małopolskie

2
1

1

lubuskie

2

Suma (liczba
liderów z danego
regionu)

1

1

lubelskie

zachodniopomorskie

wielkopolskie

warmińskomazurskie

1

śląskie

podkarpackie

1

pomorskie

opolskie

1

podlaskie

mazowieckie

1
1

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

3

małopolskie

dolnośląskie

kujawskopomorskie

lider

dolnośląskie

konsorcjant

świętokrzyskie

Tabela 20. Lokalizacja uczestników konsorcjów liczących tylko dwa podmioty (lider konsorcjum i jeden partner) - Poddziałanie
4.1.4 (wiersze tabeli pokazują liczbę konsorcjów, w których lider pochodził z danego regionu, kolumny zaś – ile razy z danego
regionu pochodził partner)

2

2

2
1

1

3

1

4

11

2
1

1

2

14

1

7

1

22
1

opolskie

1

2

podkarpackie

2
0

podlaskie

1

pomorskie
śląskie

1

2

1

5

1

7
10

1

świętokrzyskie

1

15

2

3
0

warmińsko-mazurskie

2

wielkopolskie

1

2

zachodniopomorskie
Suma (liczba partnerów
w konsorcjach z danego
regionu)

2

6

3

1

2

11

15

15

2

2

3

7

14

3

0

5

5
1

1

2

91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Analiza składu pozostałych konsorcjów (to znaczy liczących co najmniej 3 członków) pokazuje, że
podmioty z Mazowsza jako liderzy występowały dość rzadko (za to bardzo często jako uczestnicy
konsorcjów), ustępując pod tym względem przede wszystkim podmiotom ze Śląska, ale również z
województw: dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego. Jest to sytuacja odmienna, niż w przypadku
wniosków składanych tylko przez dwa współpracujące podmioty.
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Tabela 21. Lokalizacja uczestników konsorcjów liczących trzy i więcej podmiotów (występujących jako lider konsorcjum i
uczestnik konsorcjum) - Poddziałanie 4.1.4

województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Suma

lider konsorcjum
6
2
3
5
4
2
2
5
12
2
4
2
49

konsorcjant
10
3
4
1
12
10
32
1
7
11
22
3
2
11
5
134

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

W badaniu przeanalizowano rozkład geograficzny uczestników wszystkich konsorcjów, których lider
pochodził z województwa śląskiego lub mazowieckiego, a więc regionów, z których wywodziła się
największa liczba liderów konsorcjów (ze Śląska pochodziło 27 liderów, z Mazowsza – 26). Analiza objęła
zatem lokalizację 137 uczestników konsorcjów (38% ogółu wszystkich uczestników konsorcjów),
aplikujących o wsparcie dla 53 wniosków / projektów (tj. 37% z łącznej liczby złożonych aplikacji). Dane
prezentowane na poniższej mapie pozwalają na dostrzeżenie pewnych prawidłowości:






liderzy z Mazowsza współpracowali w ramach aplikujących konsorcjów z partnerami
pochodzącymi z większej liczby regionów (10) niż liderzy ze Śląska (8),
liderzy składali wnioski najczęściej wspólnie z partnerami pochodzącymi z regionu, w którym
sami posiadają adres rejestrowy, przy czym w większym stopniu miało to miejsce na Śląsku (w 27
konsorcjach, w których lider pochodził z województwa śląskiego, uczestniczyło także 28
partnerów z tego samego regionu), niż na Mazowszu (w projektach 26 liderów było 16
partnerów z tego samego regionu).
konsorcja, w których lider pochodził ze Śląska były liczniejsze niż konsorcja, w których lider
pochodził z Mazowsza (odpowiednio: 78 i 59 uczestników konsorcjów, wliczając w to liderów),
w projektach zgłaszanych przez konsorcja, w których lider pochodził ze Śląska, liczne były także
jednostki z Mazowsza (jako partner wystąpiły 9 razy), natomiast w konsorcjach, w których lider
pochodził z Mazowsza nie było ani jednego podmiotu ze Śląska.
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Schemat 5. Rozkład geograficzny uczestników konsorcjów, w których lider pochodził z regionu mazowieckiego lub śląskiego Poddziałanie 4.1.4 (uwaga: wartości liczbowe na mapie otoczone ramką oznaczają liczbę konsorcjów, w których lider pochodził z
danego regionu, zaś strzałki prowadzą do regionów, z których pochodzili partnerzy tych konsorcjów).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Wyniki oceny merytorycznej
Kryteria oceny formalnej były dla wnioskodawców relatywnie łatwe do spełnienia, natomiast już na
ocenie merytorycznej, stanowiącej II etap kwalifikacji, odpadło około 6 na 10 ocenianych wniosków.
Jeszcze większa selekcja miała miejsce na III etapie oceny, realizowanej przez panel ekspertów:
rekomendację do dofinansowania uzyskał tylko co trzeci poddany tej ocenie wniosek.
Tabela 22. Wynik kolejnych etapów oceny zgłoszonych wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 4.1.4

status oceny

liczba wniosków

koszty kwalifikowane (mln zł)

Negatywna ocena formalna - I etap

5

29,2

Negatywna ocena merytoryczna - II etap

82

448,0

Negatywna ocena merytoryczna - III etap

35

206,4

Projekt rekomendowany do dofinansowania

18

130,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR
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Wykres 21. Odsetek wniosków pozytywnie ocenionych na kolejnych etapach oceny - Poddziałanie 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR.

Widać zdecydowaną różnicę pomiędzy odsetkiem projektów wybranych do dofinansowania – w
zależności od typu podmiotu będącego liderem konsorcjum. Generalnie mniej skuteczne były wnioski
składane przez konsorcja, w których liderem była jednostka naukowa (zwłaszcza, gdy była to uczelnia
wyższa). Ponadprzeciętnie skuteczne były natomiast wnioski składane przez konsorcja, w których liderem
były przedsiębiorstwa, zwłaszcza średnie lub duże.
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Tabela 23. Liczba zgłoszonych wniosków o dofinansowanie według etapu oceny i typu instytucji będącej liderem konsorcjum Poddziałanie 4.1.4

Lider konsorcjum

przedsiębiorstwa

uczelnie

instytuty
badawcze

mikro

małe

średnie

duże

-

1

1

-

2

1

5

Negatywna ocena
merytoryczna - II etap

23

15

13

12

7

12

82

Negatywna ocena
merytoryczna - III etap

6

12

4

1

-

12

35

Rekomendowany do
dofinansowania

2

3

2

2

3

6

18

Suma

31

31

20

15

12

31

140

6,5%

9,7%

10,0%

13,3%

25,0%

19,4%

12,9%

Wynik oceny
Ocena formalna negatywna

Wybrane do wsparcia - jako
odsetek wniosków złożonych

suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Relatywnie niska liczba rekomendowanych do wsparcia projektów nie pozwala na daleko idące wnioski
w zakresie korelacji jakości wniosków (mierzonej pozytywną oceną merytoryczna) z liczbą konsorcjantów
składających dany wniosek (tym bardziej, że dość nieliczne były przypadki konsorcjów innych niż
składających się z 3 lub większej liczby podmiotów). Można jednak uznać, że generalnie konsorcja liczące
2 lub 3 jednostki, w których odsetek skutecznych aplikacji wyniósł odpowiednio: 14% i 17%, wypadają
lepiej od konsorcjów większych, tzn. z czterema lub pięcioma podmiotami, gdyż w tym przypadku
rekomendowano do otrzymania wsparcia tylko 6,5% wniosków.
Większość kryteriów merytorycznych, od spełnienia których uzależnione było przekazanie wniosku do III
etapu oceny, sprawiała wnioskodawcom znaczne problemy. Tylko w przypadku jednego kryterium
(„projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej”) pozytywną ocenę uzyskały wszystkie 135
aplikacje poddane II etapowi oceny. Aż co trzeci projekt nie uzyskał minimalnej średniej oceny punktowej
na poziomie 3 punktów w kryterium dotyczącym oceny opłacalności wdrożenia. Powyżej 10% projektów
nie spełniło także 6 kolejnych kryteriów:






zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu – 17,0%,
planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej – 13,3%,
planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej – 13,3%,
zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu,
a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane – 12,6%,
projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe – 11,1%.

Widać zatem, że znaczna część problemów dotyczyła zaproponowania przez wnioskodawców projektów
o bardzo wysokim i zweryfikowanym potencjale rynkowym, pozwalających uzyskać rozwiązania
innowacyjne / przełomowe lub których wdrożenie może być opłacalne. W rezultacie aż 82 projekty
zostały w II etapie oceny ocenione negatywnie.
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Tabela 24. Spełnienie kryteriów we wnioskach w II etapie oceny - Poddziałanie 4.1.4

kryterium

liczba wniosków, dla których spełnienie danego
liczba
liczba
% wniosków
kryterium uznała odpowiednia, wskazana
wniosków
wniosków nie
niespełniających
poniżej liczba ekspertów *:
spełniających spełniających
danego
kryterium
kryterium
kryterium
0
1
2
3
Kryteria dostępu - ocena w zakresie gospodarczo-biznesowym

Projekt dotyczy innowacji
produktowej lub
135
0
0
10
125
nd
procesowej
Własność intelektualna nie
stanowi bariery dla
123
12
12
42
81
nd
wdrożenia rezultatów
projektu
Planowane rezultaty
projektu mają cechy
117
18
18
47
70
nd
innowacji przełomowej
Kadra zarządzająca oraz
sposób zarządzania w
126
9
9
47
79
nd
projekcie umożliwia jego
prawidłową realizację
Kryteria punktowane (wymagające uzyskania określonej, minimalnej liczby punktów)
- ocena w zakresie gospodarczo-biznesowym
Zapotrzebowanie rynkowe
112
23
6
41
88
nd
na rezultaty projektu
Opłacalność wdrożenia
90
45
18
49
68
nd
Kryteria dostępu - ocena w zakresie naukowo-technologicznym
Projekt obejmuje badania
przemysłowe i prace
120
15
2
13
45
75
rozwojowe albo prace
rozwojowe
Przedmiotem projektu jest
rozwiązanie wpisujące się w
134
1
0
1
16
118
Krajową Inteligentną
Specjalizację
Planowane rezultaty
projektu charakteryzują się
117
18
2
16
49
68
nowością w skali światowej
Kryteria punktowane (wymagające uzyskania określonej, minimalnej liczby punktów)
- ocena w zakresie naukowo-technologicznym
Zaplanowane prace B+R są
adekwatne i niezbędne do
osiągnięcia celu i
118
17
1,0
10,0
45,0
79,0
przedmiotu projektu, a
ryzyka z nimi związane
zostały zdefiniowane
Zespół badawczy oraz
zasoby techniczne
zapewniają prawidłową
128
7
0
6
24
105
realizację zaplanowanych w
projekcie prac B+R

0,0%

8,9%

13,3%

6,7%

17,0%
33,3%

11,1%

0,7%

13,3%

12,6%

5,2%

* w przypadku kryteriów punktowanych prezentowane dane dotyczą sytuacji, gdy ekspert za spełnienie danego
kryterium
przyznał
co
najmniej
3
punkty.
Te
kolumny
tabeli
prezentują
faktycznie
homogeniczność/heterogeniczności ocen ekspertów.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR
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Analiza wyników ocen wniosków pokazuje, że dość liczne były przypadki, gdy eksperci oceniający
spełnienie danego kryterium w tym samym wniosku, podejmowali decyzje niejednomyślnie, tzn. część
uznawała dane kryterium za spełnione, a inni - za niespełnione (w zależności od obszaru oceny, ocenę
przeprowadzały dwie lub trzy osoby). Do pewnego stopnia takie sytuacje są uzasadnione, gdyż
przedmiotem oceny były kwestie trudne do jednoznacznego określenia. Z drugiej jednak strony,
szczególnie liczne przypadki ocen niejednomyślnych mogą sugerować, że zasadne byłoby opracowanie
dodatkowych wytycznych dla ekspertów oceniających, wspomagających przeprowadzenie oceny.
Przypadki ocen niejednomyślnych najczęściej (w odniesieniu do co najmniej 40% projektów) dotyczyły 3
kryteriów:




planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej,
projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe,
zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu, a
ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.

Na uwagę zasługuje fakt, że 3 wyżej wymienione kryteria należą jednocześnie do kryteriów
najtrudniejszych do spełnienia przez wnioskodawców.
Wykres 22. Odsetek wniosków spełniających poszczególne kryteria (z uwzględnieniem jednomyślności lub niejednomyślności
dokonujących oceny ekspertów) w II etapie oceny w Poddziałaniu 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Spośród 7 kryteriów merytorycznych dostępowych oraz 4 kryteriów merytorycznych punktowanych,
w przypadku których warunkiem pozytywnej oceny wniosku było uzyskanie minimalnej liczby punktów (3
na 5 punktów możliwych do uzyskania na każdym kryterium), można wyróżnić kryteria, które były przez
wnioskodawców niespełniane najczęściej także w III etapie oceny. Spośród 53 wniosków poddanych III
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etapowi oceny (ocena merytoryczna dokonywana przez panel ekspertów), aż 35 nie spełniło co najmniej
jednego z 11 wyżej wymienionych kryteriów, w tym zdecydowanie najczęściej (w ponad połowie
wniosków) oceniający kwestionowali jakość planowanych przedsięwzięć, w tak istotnych obszarach jak:




"Planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej" (kryterium merytoryczne
dostępowe),
"Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację"
(kryterium merytoryczne dostępowe),
"Opłacalność wdrożenia" (kryterium merytoryczne punktowane - punktacja poniżej wymaganego
minimum).

Często niespełniane były także następujące kryteria:



"Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu" (kryterium
merytoryczne dostępowe),
"Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu" (kryterium merytoryczne punktowane punktacja poniżej wymaganego minimum).
Wykres 23. Odsetek wniosków nie spełniających poszczególnych kryteriów w III etapie oceny w Poddziałaniu 4.1.4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NCBR nt. wyników naboru numer 1/4.1.4/2015/POIR

Spośród 35 wniosków ocenionych negatywnie w III etapie oceny (panel), co najmniej jednego kryterium
dostępowego nie spełniły 32 wnioski, zaś co najmniej jednego kryterium punktowanego – 20 wniosków.
Tylko na jednym kryterium merytorycznym (dostępowym lub punktowanym) odpadło 10 wniosków, zaś
na dwóch lub trzech – 20 wniosków.
Wszystkie wnioski oceniane w III etapie oceny merytorycznej spełniły 3 pozostałe kryteria dostępowe, tj.:




"Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe",
"Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację",
"Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej"
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oraz 2 kryteria punktowane, w których konieczne było uzyskanie co najmniej 3 na 5 możliwych do
uzyskania:



"Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i przedmiotu projektu,
a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane",
"Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych
w projekcie prac B+R".

3.1.3 Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów
W Poddziałaniu 4.1.4 system kryteriów wyboru projektów obejmuje cztery grupy kryteriów formalnych.
Stanowią je: kryteria formalne, dotyczące wniosku (4 kryteria), kryteria formalne, dotyczące
wnioskodawcy (3), kryteria formalne, dotyczące projektu (6) oraz jedno kryterium specyficzne. Natomiast
komponent kryteriów oceny merytorycznej obejmuje: 6 kryteriów dostępowych (ocenianych w systemie;
"tak" - "spełnia" / "nie" - "nie spełnia" oraz 6 kryteriów merytorycznych punktowanych w ramach skal.
Kryteria formalne
Tabela 25. Kryteria formalne – Poddziałanie 4.1.4

poziom

wniosek

wnioskodawca

projekt

nazwa kryterium

ocena

Złożenie wniosku we właściwej instytucji

tak/nie

Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania

tak/nie

Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór
projektów

tak/nie

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i
wymogami regulaminu

tak/nie

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

tak/nie

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

tak/nie

Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania

tak/nie

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

tak/nie

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR

tak/nie

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania

tak/nie

Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

tak/nie

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zróżnicowanego rozwoju, o której
mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

tak/nie

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR

tak/nie

(kryterium formalne specyficzne) Projekt został rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie

tak/nie

Zestaw kryteriów formalnych jest wystarczający - ich konstrukcja i treść (w tym opis uszczegóławiający
kryteria) nie budzą zastrzeżeń. Treść kryteriów pozostaje zgodna z logiką interwencji przewidzianą dla
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Poddziałania 4.1.4 - szczególnie w odniesieniu do kryteriów odnoszących się do składu konsorcjum oraz
charakterystyk jego członków, a także z uwzględnieniem możliwości zlecania przez członków konsorcjum,
będących przedsiębiorstwami (wyłącznie), realizacji usług podwykonawcy zagranicznemu.
Przeprowadzone badanie CAWI wnioskodawców22 w analizowanym naborze wniosków w ramach
Poddziałania 4.1.4 PO IR wykazało, iż nie wystąpiły szczególnie istotne problemy ze zrozumieniem
kryteriów formalnych. Ponad 2/3 respondentów poinformowała o całkowitej zrozumiałości całego
zestawu kryteriów oceny formalne. Choć sytuacje przeciwne występowały zdecydowanie rzadziej, to
jednak warto zwrócić uwagę, iż wiodącym pośród kryteriów budzących wątpliwości okazało się kryterium
weryfikujące zgodność projektu z polityką równych szans (zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 1303/2013)
- kryterium formalne nr 4, dotyczące projektu W związku z tym uzasadniona jest konkluzja, że kwestia ta
powinna nadal podlegać głębszemu (precyzyjniejszemu / jaśniejszemu) omówieniu w dokumentacji
konkursowej (opisie kryteriów konkursu).

Wykres 24. Odsetek wnioskodawców w Poddziałaniu 4.1.4 wskazujących na nie zrozumienie kryteriów formalnych

Wszystkie kryteria były zrozumiałe

68%

Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję
odpowiedzialną za nabór projektów
Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z
właściwą instrukcją i wymogami regulaminu

6%
3%

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania
Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami
finansowania projektów obowiązującymi dla działania

11%
2%

Projekt jest zgodny z polityką równości szans

23%

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady
zrównoważonego rozwoju
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie

9%
2%

*paski czerwone obrazują odsetki badanych informujących o nie zrozumieniu danego kryterium formalnego
Źródło: CAWI - wnioskodawcy w naborze numer 1/4.1.4/2015/POIR, N=66

22

Ankietę CAWI skierowano do wszystkich wnioskodawców (liderzy 140 konsorcjów). Uzyskano odpowiedzi od 66
podmiotów (tj. ok. 47%).
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Kryteria merytoryczne (dostępowe i punktowane)

Tabela 26. Kryteria merytoryczne – Poddziałanie 4.1.4

poziom

min

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace
rozwojowe

T/N

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową
Inteligentną Specjalizację

T/N

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

T/N

Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów
projektu

T/N

Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali
światowej

T/N

Planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej

T/N

Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia
jego prawidłową realizację

T/N

Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu i
przedmiotu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane

0-5

Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R

0-5

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

0-5

Opłacalność wdrożenia

0-5

Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie Polski

0 albo 3

Min. = 0

Projekt ma charakter ponadregionalny

0 albo 1

Min. = 0

Każde kryterium min. 3

kryteria
punktowane

punktacja

Każde kryterium = T

kryteria
dostępu

nazwa kryterium

W badaniu CAWI wnioskodawców zapytano również o ocenę zrozumiałości kryteriów oceny
merytorycznej. Uzyskane wyniki przedstawia kolejny wykres.
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23

Wykres 25. Ocena kryteriów merytorycznych w Poddziałaniu 4.1.4 (oceny dotyczące słabej / niskiej zrozumiałości kryteriów )
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

2

3

1

2

naukowo-technologiczne
naukowo(dostępu)
technologiczne
(punktowane)
Raczej niezrozumiałe

Niezrozumiałe

1

2

3

4

1

gospodarczo-biznesowe
(dostępu)
Zdecydowanie niezrozumiałe

2

3

4

gospodarczo-biznesowe
(punktowane)
Nie mam zdania

Źródło: CAWI - wnioskodawcy w naborze numer 1/4.1.4/2015/POIR, N=66

Jak pokazują przedstawione powyżej dane, za najbardziej problematyczne (najwyższa suma wskazań
informujących o wystąpieniu problemu w zrozumieniu kryterium) uznano następujące kryteria:





nr 2 i 3 - w grupie kryteriów gospodarczo-biznesowych, dostępowych (odpowiednio: Planowane
rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej oraz Planowane rezultaty
projektu mają cechy innowacji przełomowej - to drugie kryterium - nr 3 - wskazywane było
najczęściej jako problematyczne),
nr 3 - w grupie kryteriów naukowo-technologicznych, dostępowych (Projekt dotyczy innowacji
produktowej lub procesowej), oraz
nr 2 - w grupie kryteriów gospodarczo-biznesowych, punktowanych (Opłacalność wdrożenia) –
w przypadku tego kryterium zauważalny jest stosunkowo wysoki udział wskazań opisujących to
kryterium jako "zdecydowanie niezrozumiałe".

Odwołując się do prezentowanych wcześniej konkluzji, widoczna jest dodatnia korelacja ocenianej przez
respondentów szczególnie wysokiej niezrozumiałości dwóch spośród wskazanych powyżej kryteriów
problematycznych z wynikami oceny wniosków, zarówno odnotowanymi na etapie II, jak i III oceny. To
właśnie negatywne oceny na dwóch kryteriach, tj. Opłacalność wdrożenia oraz Planowane rezultaty
projektu mają cechy innowacji przełomowej, stanowią najczęstsze przyczyny niepowodzenia wniosków
(pozostając jednocześnie wysoce niezrozumiałymi). Ta sfera oceny stanowi zatem ewidentne pole do
pewnego udoskonalenia kryteriów oceny, zapewne poprzez ich bardziej precyzyjny opis z jaśniejszym
sformułowaniem oczekiwań, jakie w tym zakresie powinien spełniać satysfakcjonujący wniosek
projektowy24. Konkluzja ta znajduje potwierdzenie również w opiniach ekspertów oceniających projekty.

23

W celu bardziej czytelnej prezentacji na wykresie pomijamy oceny wskazujące na to, że dane kryterium jest
w wysokim lub przeciętnym stopniu zrozumiałe.
24
Najbardziej ogólnie stwierdzić można, że tego typu doskonalenie powinno dotyczyć wszystkich czterech
kryteriów, których zrozumienie przez wnioskodawców (jak sami podkreślają) okazuje się problematyczne.
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Z kolei badani eksperci wskazywali, że co do zasady układ kryteriów i sposób ich sformułowania jest
prawidłowy i dostosowany do celów i założeń Poddziałania. Zwracano natomiast uwagę na to, że
w przewodniku po kryteriach dla Podziałania 4.1.4 PO IR (Opis kryteriów wyboru finansowanych operacji
w ramach PO IR 2014-2020 - Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, wersja z 7.09.2015 r.) należałoby
bardziej szczegółowo omówić i wyjaśnić pojęcie „innowacji przełomowej” oraz bardziej zaakcentować jej
daleko idące i radykalne zmiany, jakie może powodować na rynku, którego dotyczy składany wniosek.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że wielu wnioskodawców nie rozumie tego pojęcia, co
ma znaczące konsekwencje dla rodzaju składanych projektów, które - zdaniem ekspertów - nie mają
charakteru przełomowego25 (jak pokazano powyżej, opinia ta znajduje także potwierdzenie w badaniu
CAWI wnioskodawców). Pojęcie innowacji przełomowej bywa realnie utożsamiane z bardzo wysoką
innowacyjnością (np. w skali świata), podczas gdy wiele tego typu innowacji nie ma wcale charakteru
innowacji przełomowych, gdyż nie powodują radykalnych zmian na danym rynku. Właśnie skutki danej
innowacji powinny być bardzo uwypuklone – mowa o tym wprawdzie w opisie kryteriów, jednak
najwyraźniej nie jest to wystarczająco dobrze rozumiane. W tej sferze zwracano też uwagę na to, że
głęboko uzasadnione byłoby – ze względu na dość powszechne niezrozumienie tego pojęcia – wskazanie
w przewodniku po kryteriach wyboru przykładów innowacji przełomowych, w miarę możności dla
powszechnie znanych branży. Kryterium to bywa też słabo rozumiane przez samych oceniających – jak
wskazywaliśmy było ono przedmiotem negatywnej oceny przede wszystkim w ramach III etapu oceny
merytorycznej, podczas gdy na II etapie wskutek jego niespełnienia odpadało stosunkowo niewiele
wniosków. Prawdopodobnie czynnikiem decydującym była tutaj możliwość przedyskutowania
rozumienia tego kryterium z innymi oceniającymi, co jest możliwe w ramach III etapu oceny, nie ma zaś
takiej możliwości na II etapie oceny.
Badani wskazywali też, że w ramach kryteriów oceny bardzo trudne jest odrzucanie lub przypisanie
niskich ocen dla wnioskodawców (głównie firm), nie dysponujących – zdaniem oceniających odpowiednimi zasobami finansowymi do realizacji projektu i generalnie mających trudności finansowe, a
jednocześnie nie spełniających definicji przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy państwa. Kwestie tę można by rozwiązać uzupełniając odpowiednio
kryterium punktowane nr 2 o „zasoby finansowe” oraz uszczegółowiając jego opis.
Badani eksperci zwracali też uwagę na fakt, że w ramach konsorcjów składających wnioski projektowe
warto byłoby rozważyć wzmocnienie pozycji partnerów gospodarczych (firm) wobec jednostek
naukowych – przykładowo można by rozważyć, aby przedstawiciel firmy lub firm musiał być
kierownikiem projektu lub też w inny sposób zagwarantować znaczący wpływ partnerów gospodarczych
na zarządzanie projektem. Dość częstym zjawiskiem jest też znacznie lepszy i bardziej szczegółowy opis
kadry zarządzającej ze strony jednostek naukowych, przy bardzo lakonicznym opisie kadry zarządzającej
ze strony będących członkami konsorcjum firm, co oczywiście nie jest zjawiskiem korzystnym, choć
zrozumiałym.
W szerszym kontekście (wobec kształtu i grupy docelowej innych działań PO IR), wskazywano też, że być
może warto byłoby nieco wzmocnić i udoskonalić działania informacyjne i promocyjne, dotyczące logiki
poszczególnych działań PO IR, być może poprzez promocję przykładów „idealnych” dla danego działania

25

Jak podaliśmy wcześniej, pośród wszystkich wniosków odrzuconych w III etapie oceny, aż w ok. 77% przypadków
zakwestionowano wniosek w oparciu o niespełnienie kryterium "przełomowej innowacji".
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projektów, aby unikać dość niestety częstych sytuacji, w których dany projekt ewidentnie nie pasuje do
działania, w ramach którego został złożony

3.1.4 Analiza i ocena systemu wyboru projektów
Badani eksperci nie zgłaszali szczególnych uwag do systemu wyboru projektów – został on
zaprojektowany trafnie i funkcjonował ich zdaniem raczej prawidłowo, nie powodując jakichkolwiek
istotnych problemów.
Jako zdecydowanie korzystne (podobnie jak i w wielu innych działaniach PO IR), należy ocenić
rozwiązanie polegające na zastosowaniu panelu ekspertów oraz prezentacji wnioskodawców, którzy
przeszli II etap oceny merytorycznej. Jako jedyne ryzyko z tym związane (i poniekąd wpisane w system)
badani wskazywali tylko to, że niska ocena merytoryczna w ramach panelu ekspertów może stać w
sprzeczności z dobrą oceną w ramach etapu II, co oczywiście jest sytuacją zrozumiałą dla osób znających i
rozumiejących cały system oceny. Jednocześnie uzasadnienia oceny w ramach panelu ekspertów mogą
być bardziej lakoniczne, niż w ramach etapu II, gdyż mają charakter podsumowania dyskusji w ramach
panelu i odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli wnioskodawcy, wskutek czego mogą (niesłusznie)
wydawać się mniej przemyślane niż indywidualne oceny w ramach etapu II oceny. Może mieć to pewne
znaczenie w razie składania przez wnioskodawcą skargi do właściwego sądu administracyjnego.

3.1.5 Podsumowanie
Wyniki analizy kryteriów Poddziałania uzasadniają konkluzję, że kryteria te odpowiadają logice
interwencji działania - umożliwiają wybór adekwatnych projektów, gdyż koncentrują się na kluczowych z
punktu widzenia celów i założeń interwencji, aspektach ocenianych projektów. Pośród kryteriów
wymagających udoskonalenia (głównie poprzez ich bardziej precyzyjny opis / jaśniejsze sformułowanie
wymogów / oczekiwań wobec ocenianych kwestii oraz zapewnienie odpowiednich przykładów) wskazać
można na trzy kryteria, tj.: (i) w grupie kryteriów formalnych - zgodność z polityką równych szans oraz (ii)
w grupie kryteriów merytorycznych - kwestia przełomowości innowacji (w pierwszym rzędzie) i
opłacalności wdrożenia wyników projektu do praktyki gospodarczej. Szczególnie duże znaczenie należy
przypisać bardziej szczegółowemu i klarownemu opisowi pojęcia innowacji przełomowej, wraz z
zapewnieniem odpowiednich przykładów tego typu innowacji.
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4 Załącznik. Opinie robocze
4.1 Poddziałanie 1.1.2
Niemal wszystkie wprowadzone zmiany naturalnie wynikają z dwóch zmian dotyczących logiki działania i mają charakter redakcyjny (jedynym wyjątkiem jest
zmiana minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych). W związku z czym, należy ocenić je pozytywnie.
Warto odnieść się do wspomnianych dwóch zmian – dotyczą one zawężenia:
1) przedmiotowego zakresu wsparcia do „prac B+R związanych z wytworzeniem linii pilotażowej”;
Zawężenie należy ocenić pozytywnie w świetle wyników badań ewaluacyjnych. Dzięki niemu m.in. jaśniejsze dla wnioskodawców będą różnice pomiędzy
Poddziałaniami 1.1.1 oraz 1.1.2.
2) podmiotowego zakresu wsparcia do dużych przedsiębiorców.
Zmiana ta przedstawiana jest jako logiczna konsekwencja zawężenia przedmiotowego. I jako taką należy ocenić ją pozytywnie. Jednocześnie warto
zasygnalizować dwa związane z nią ryzyka na poziomie całej interwencji. Po pierwsze, w przypadku dużych przedsiębiorstw można się spodziewać rzadszego (niż
dla mniejszych podmiotów) występowania efektu zachęty. Kwestię tę warto monitorować i rozważyć dodanie odpowiedniego kryterium. Po drugie, wykluczenie
ze wsparcia MŚP może ograniczać stymulowanie działalności B+R w tym sektorze. Warto więc rozważyć minimalizujące to ryzyko zmiany alokacji wsparcia w
innych Poddziałaniach (np. 1.1.1).
Podniesienie minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych także należy ocenić pozytywnie w kontekście zasygnalizowanych zmian (zwłaszcza zawężenia
wsparcia do dużych podmiotów).

4.2 Poddziałanie 1.3.1
nazwa i nr
kryterium

lp.

Problemy / wątpliwości

propozycja zmian w kryteriach lub inne zalecenia

Kryteria formalne - wniosek:
1

Kryteria nr 1 - 3

Brak uwag.


Kryterium nr 4
(Wniosek o
dofinansowanie
został
przygotowany
zgodnie z właściwą
instrukcją i
wymogami
Regulaminu
[przeprowadzania
konkursu])

2

Pierwszy tiret opisu kryterium: "wszystkie wymagane pola wniosku zostały
wypełnione zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania wniosku i
Regulaminu przeprowadzania konkursu (tj. w szczególności zawierają
wymagany zakres informacji umożliwiających ocenę merytoryczną
Projektu);"






Drugi tiret opisu kryterium: "do wniosku dołączono wszystkie wymagane
załączniki przygotowane zgodnie
z wymogami Instrukcji wypełniania wniosku i Regulaminu przeprowadzania
konkursu ([ewentualnie do wykreślenia] tj. w szczególności w odpowiednich
formatach/wzorach)".

Dla zapewnienia pełnej jasności tego wymogu
proponuje się usunięcie treści w nawiasie: "tj.
w szczególności". Wszystkie pola wniosku
powinny zawierać adekwatne (wymagane)
informacje, zapewniające możliwość oceny - co
należy zaznaczyć w Instrukcji.
Sformułowanie to jest prawidłowe, pamiętać
jednak trzeba, aby w dokumentacji (Instrukcji)
jasno sprecyzować "odpowiednie
formaty/wzory" (jakie formaty / wzory uznaje
się za odpowiednie?), o których mowa w
nawiasie / ewentualnie wykreślić obecną treść
w nawiasie (szczegóły na ten temat należy
umieścić w Instrukcji wypełnienia wniosku).

Kryteria formalne - wnioskodawca:

3

Kryterium nr 1
(Wnioskodawca
nie podlega
wykluczeniu z
ubiegania się o
dofinansowanie)

W opisie kryterium pominięto czynnik wykluczający tj. znajdowanie się
wnioskodawcy w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy publicznej, tj. zgodnie z definicją z art. 1 pkt 18 rozporządzenia GBER
(651/2014). Choć czynnik ten nie jest wykluczający w przypadku
wnioskodawców posiadających status MŚP, jednak jest tak tylko w przypadku
MŚP istniejących krócej niż 3 lata. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawcami mogą być
podmioty istniejące dłużej (maksymalnie 5 lat od zarejestrowania), badanie
wnioskodawców z tego punktu widzenia staje się zasadne (dla wnioskodawców
istniejących dłużej niż 3 lata). SzOOP PO IR, w przypadku Poddziałania 1.3.1
26
(zgodnie z projektem nowego opisu ) definiuje jako beneficjentów wsparcia
(wnioskodawców) mikro i małe przedsiębiorstwa (pkt 11 "Typ beneficjenta").

4

Kryterium nr 2

Brak uwag.

26

Uzupełnić w opisie kryterium listę o następujący
fragment: "w odniesieniu do wnioskodawcy, który
istnieje dłużej niż 3 lata od dnia zarejestrowania
nie zachodzi przesłanka wskazująca, iż jest
przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu
unijnych przepisów dotyczących pomocy
publicznej, zgodnie z definicją art. 1 pkt 18
rozporządzenia GBER (651/2014)".

Projekt opisu Poddziałania 1.3.1 z 1.02.2016 r.
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Kryterium 3
(Kwalifikowalność
wnioskodawcy
w ramach
działania)

5

Ostatnie zdanie akapitu drugiego w opisie kryterium odwołuje się do definicji:
"/.../ przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 22 ust. 5"
rozporządzenia GBER (651/2014). Tymczasem przepis ten nie definiuje
"przedsiębiorstwa innowacyjnego", a jedynie posługuje się tym terminem.
Definicja ta zawarta jest w innym przepisie rozporządzenia GBER, tj. w art. 2 pkt
80.

W opisie kryterium należy odesłać do przepisu art.
2 pkt 80 rozporządzenia GBER (651/2014),
definiującego "przedsiębiorstwo innowacyjne".

Kryteria formalne - projekt:
6

Kryterium nr 1

7.

8.

27

Brak uwag.

Kryterium nr 2
(Realizacja
projektu mieści się
w ramach
czasowych PO IR)

Zgodnie z opisem kryterium: "Harmonogram realizacji Projektu rozpoczyna się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. i nie wykracza poza końcową datę okresu
kwalifikowalności wydatków (tj. 31 grudnia 2023 r.)".

Kryterium 3
(Wnioskowana
kwota
wsparcia jest
zgodna z zasadami
finansowania
projektów
obowiązującymi
dla poddziałania)

W opisie kryterium:
 Pod numeratorem pierwszym (1) wymaga się zapewnienia zgodności
budżetu projektu z jego minimalną / maksymalną wartością, określonymi w
Regulaminie konkursu - standardowym rozwiązaniem jest wskazanie
maksymalnej i minimalnej wartości projektu w zestawie kryteriów.
 Pod numeratorem drugim (2) stwierdza się: "/.../ oraz ich rynkową walidacją
/.../".
 Pod numeratorem czwartym (4) wskazuje się maksymalne poziomy
(wartościowo) wkładu NCBR do budżetu operacyjnego Projektu - wielkości te
podano w euro, czerpiąc je bezpośrednio z art. 22 ust. 3 lit c) i ust. 5.
 Pod numeratorem piątym (5) wymaga się, aby w ramach budżetu
operacyjnego Projektu minimum 20% jego wartości przeznaczone było na
finansowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie Proof-of-Principle, gdy
27
tymczasem w projekcie nowego opisu SzOOP PO IR , dotyczącym
Poddziałania 1.3.1, stwierdza się, że faza Proof-of-Principle "poprzedza
powołanie spółki typu spin-off i finansowana jest w 80% dotacją udzielaną
przez NCBR, a w 20% dofinansowana środkami inwestorów prywatnych"

Wskazane jest wyjaśnienie (właściwa będzie tu
Instrukcja wypełnienia wniosku) konsekwencji
ustalenia daty początkowej (1 stycznia 2016 r.)
(np.) dla spółek, które rozpoczęły działalność
wcześniej, podejmując realizację fazy Proof-ofPrinciple i które zamierzałyby ją kontynuować po
uzyskaniu wsparcia / ewentualnie przeprowadziły
już tę fazę i zamierzałyby w ramach
dofinansowania realizować tylko fazę Proof-ofConcept.
Dla zwiększenia jasności opisu kryterium
proponuje się:
 Pod numeratorem pierwszym (1) umieścić
wskazanie minimalnej / maksymalnej wartości
projektu.
 Pod numeratorem drugim (2) sformułowanie
"/.../ oraz ich rynkową walidacją /.../" zastąpić
sformułowaniem "/.../ oraz ich rynkową
weryfikacją, w tym obejmującą sfinansowanie
prac badawczo-rozwojowych /.../"
(sformułowania "weryfikacja" używa się zresztą
pod numeratorem piątym) - z uwagi
(przynajmniej dla niektórych wnioskodawców)
na możliwą niejasność znaczenia pojęcia
"walidacji".
 Pod numeratorem czwartym (4) maksymalne
wielkości wkładu NCBR do budżetu

Projekt opisu Poddziałania 1.3.1 z 1.02.2016 r.
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(wskaźniki ustalone zostały jako "sztywne").


9.

Kryteria 4 i 5

operacyjnego Projektu należy podać w złotych
/ ewentualnie zaznaczyć (" /.../ mln euro w
przeliczeniu na złote")
Pod numeratorem piątym (5) wprowadzić
wskaźniki zgodnie z ustaleniem SzOOP dla
poddziałania 1.3.1 lub inaczej ustalić ich
poziomy w opisie SzOOP (jako zmienne tj. min.
20% środki prywatne i max. 80% środki NCBR).

Brak uwag.

Kryteria formalne - specyficzne:

10

Kryterium nr 1
(Doświadczenie
kluczowego
personelu w
zakresie
finansowania lub
zarządzania
projektami B+R we
wczesnej fazie
rozwoju
uprawdopodobnia
efektywne
zarządzanie
projektem)

11

Kryterium nr 2
(Strategia
Inwestycyjna
wnioskodawcy
zakłada
finansowanie
projektów B+R
mających
charakter
innowacji
produktowej lub
procesowej)

Warunek spełnienia tego kryterium ustalono jako udokumentowanie
wymaganych doświadczeń (wskazanych w opisie kryterium) dwóch osób
wchodzących w skład personelu kluczowego Projektu.

Wydaje się, iż zasadnym będzie wyjaśnienie, co
oznacza w praktyce wymóg udokumentowania, co
do jego formy (np. czy wyklucza się oświadczenie o
spełnieniu warunku bezpośrednio
zainteresowanego / zainteresowanych?).

Proponuje się rozważenie wprowadzenia
następującego, zmodyfikowanego opisu (wydaje
się jaśniej przedstawiać istotę tego kryterium):
Kryterium opisane zostało w sposób standardowy - na wzór opisów stosowanych
w zestawach kryteriów, dotyczących innych działań wspierających w sferze
innowacyjności. Opis ten jest akceptowalny. Tym niemniej można zaproponować
jego udoskonalenie (np. w drodze eliminacji pewnych powtórzeń).

"Ocenie podlega, czy proponowana koncepcja
realizacji Projektu, jak i Strategia Inwestycyjna
dotyczą rozwijania projektów B+R będących
innowacją produktową lub procesową. Mając na
względzie realizację celów i osiągnięcie
wskaźników PO IR, dofinansowanie mogą otrzymać
wyłącznie Projekty, w których zakłada się
finansowanie projektów B+R dotyczących
innowacji produktowej lub innowacji procesowej,

72

zdefiniowanych przez OECD w Podręczniku Oslo w
następujący sposób (definicje te stosuje się w
niniejszym Poddziałaniu):




innowacja produktowa - oznacza
wprowadzenie na rynek przez dane
przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub
znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio
towarów i usług w odniesieniu do ich
charakterystyk lub przeznaczenia;
innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie
do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub
znacząco ulepszonych metod produkcji lub
dostawy.

Wykluczone z finansowania są przedsięwzięcia
dotyczące innowacji marketingowych i
organizacyjnych, tj. (zgodnie z Podręcznikiem
Oslo):

12

Kryterium 3
(Wnioskodawca
zapewni
finansowanie
Projektu ze
środków
prywatnych)

W drugim akapicie opisu kryterium, wymaga się przedłożenia przez
wnioskodawcę, niezależnie od złożonego oświadczenia w sprawie zapewnienia
środków na sfinansowanie wkładu prywatnego w Projekcie, zaświadczeń,
dotyczących tzw. "Inwestora", potwierdzających dysponowanie środkami
finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej (przez Inwestora).



innowacja marketingowa - oznacza
zastosowanie nowej metody marketingowej,
obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie
produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu,
promocji, polityce cenowej lub modelu
biznesowym, wynikającej z nowej strategii
marketingowej przedsiębiorstwa;



innowacja organizacyjna - oznacza
zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej
metody organizacji jego działalności
biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub
nowej organizacji relacji zewnętrznych".

Należy doprecyzować sposób rozumienie pojęcia
"Inwestora", wskazując, że obejmuje ono (jak
rozumiemy) również Wnioskodawcę.
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13

Kryterium 4

Brak uwag.

Kryteria merytoryczne (punktowane):
Brak uwag.
Zestaw kryteriów merytorycznych punktowanych obejmuje pięć kryteriów. Dwa z nich służą ocenie jakości zespołu wnioskodawcy
(kluczowego personelu), co jest mierzone doświadczeniem: (i) w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów B+R
na wczesnych fazach rozwoju oraz (ii) w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania, realizacji wyjść z
inwestycji (obu tym kryteriom przyznaje się największe znaczenie - pułap oceny maksymalnej w przypadku każdego z nich wynosi 5
punktów, gdy w pozostałych kryteriach są to 3 punkty. Trzecie kryterium służy ocenie Strategii Inwestycyjnej (ocenie podlegają:
zgodność z celami Poddziałania 1.3.1 PO IR, adekwatność doświadczeń personelu kluczowego w kontekście profilu branżowego
planowanych inwestycji, skład Komitetu Inwestycyjnego, system zarządzania sytuacjami konfliktu interesów, adekwatność budżetu
operacyjnego w związku z zamierzeniami Strategii Inwestycyjnej. Czwarte kryterium dotyczy oceny sposobu pozyskiwania i
przygotowania projektów B+R do realizacji w ramach fazy Proof-of-Principle i Proof-of-Concept. Ostatnie (piąte) kryterium służy
ocenie proponowanego sposobu pozyskiwania kolejnych rund finansowania.

14

Kryteria nr 1-5

Ww. kryteria są adekwatne do logiki i mechanizmu operacyjnego wsparcia przewidywanego w Poddziałaniu1.3.1 PO IR. W zasadzie,
dla powodzenia tego rodzaju mechanizmów (skoncentrowanych na identyfikacji przedsięwzięć oraz wspieraniu najwcześniejszych faz
rozwojowych projektów, opartych na pierwiastku B+R, a więc jednocześnie najbardziej ryzykownych) podstawowe znaczenie ma
jakość i zaangażowanie personelu (w tym szczególnie personelu kluczowego) Projektu.
Powyższy układ kryteriów uznajemy zatem za prawidłowy i wystarczająco kompletny. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że w ramach
tak zaprojektowanych kryteriów ocena wniosków będzie miała charakter jakościowy. Oznacza to konieczność zapewnienia:
(1) odpowiedniego składu panelu eksperckiego, a także
(2) przyjęcie rozwiązania proceduralnego, polegającego na ocenie porównawczej - wszyscy członkowie panelu analizują wszystkie
projekty; ostatecznie panel wypracowuje oceny każdego z kryteriów (danego wniosku), uwzględniając wszystkie oceniane wnioski.
Na koniec warto poczynić dodatkową uwagę na temat zastosowania ewentualnego kryterium merytorycznego punktowanego (na
pozór bardzo atrakcyjnego i w praktyce często wykorzystywanego przy wspieraniu innowacyjności / B+R), które odnosiłoby się do
deklarowanego przez wnioskodawcę wkładu prywatnego do Projektu (im wyższy wkład wnioskodawcy / inwestora, tym wyższa
ocena). Kryterium takie, na pozór właściwe w przypadku niniejszego Poddziałania, a także stosunkowo łatwe do zoperacjonalizowania,
po głębszym namyśle okazuje się rozwiązaniem nieadekwatnym. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że w sytuacji zadeklarowania
wysokiego wkładu własnego (a następnie jego wykorzystania), ostatecznie projektodawca koncentrować się będzie na projektach o
niskim poziomie ryzyka (właśnie w celu "zabezpieczenia" wkładu własnego przed nadmiernym ryzykiem). W ten sposób podważona
zostanie istota Poddziałania 1.3.1, które z założenia ma prowadzić do wyszukiwania i rozwijania bardzo ryzykownych przedsięwzięć
(zarówno z uwagi na ich bardzo wczesną fazę rozwojową, jak i oparcie na wynikach działalności badawczo-rozwojowej).

Kryteria merytoryczne rozstrzygające
15

-

W zestawie nie uwzględniono tego rodzaju kryteriów

Sugeruje się przeanalizowanie zestawu kryteriów
pod kątem oceny zasadności / ewentualnie
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zaprojektowania co najmniej jednego kryterium
rozstrzygającego.
Przykładowo (nie przesądzając o zasadności
takiego rozwiązania), kryterium takie stanowić
mógłby procentowy poziom nakładów na prace
B+R finansowane w fazie Proof-of-Principle (w
ramach budżetu operacyjnego projektu) - im
wyższy udział tym wyższa ocena (do wyznaczonego
poziomu np. - maksymalnie 80% budżetu
operacyjnego, po to aby zawsze zapewnione było
finansowanie części kosztów zarządzania). Warto
w tym miejscu dodać, że tego typu kryterium
nadawałoby się również do włączenia do zestawu
kryteriów merytorycznych punktowanych.
Kryterium to mobilizowałoby do poświęcania
większej części budżetu operacyjnego na segment
wydatków B+R (szczególnie istotnych z punktu
widzenia logiki interwencji niniejszego
Poddziałania).
Możliwe inne rozwiązania, to ustalenie jako
kryterium / kryteriów rozstrzygających niektórych
spośród obecnych w katalogu kryteriów
merytorycznych punktowanych - np. kryterium I
stopnia (jedno z kryteriów dotyczących
doświadczenia personelu kluczowego) oraz
kryterium II stopnia (drugie / pozostałe z kryteriów
dotyczących doświadczenia personelu kluczowego
wnioskodawcy).

Uwaga ogólna:
Schemat wsparcia przewidziany w Poddziałaniu 1.3.1 jest niestandardowy w tym sensie, iż stosowany tu mechanizm ma charakter mieszany tj.
dotacyjno-inwestycyjny, obejmujący: (1) wejście kapitałowe do spółki spin-off finansowane ze środków prywatnych + (2) dotację dla beneficjenta
(w ramach budżetu operacyjnego) + (3) dotację NCBR dla spółki spin-off przekazywaną przez beneficjenta odbiorcy ostatecznemu - tj. spółce
spin-off. Uznajemy za wysoce prawdopodobne, że wielu potencjalnych wnioskodawców może napotkać trudności we właściwym zrozumieniu
tego schematu (naturalnie, wiele zależeć będzie od opisu całego schematu w Regulaminie konkursu - bardzo przydatne byłoby wizualizowanie
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całego mechanizmu wsparcia). Oznacza to konieczność zapewnienia łatwo dostępnej i dobrej jakościowo informacji, precyzyjnie wyjaśniającej
istotę i działanie mechanizmu operacyjnego wsparcia (Poddziałania 1.3.1).

4.3 Poddziałanie 3.3.3
lp.

nazwa i nr kryterium

Problemy / wątpliwości

propozycja zmian w kryteriach lub
inne zalecenia

Kryteria merytoryczne
Z opisu kryterium nie wynika dokładnie co i jak będzie oceniane. Przy
czym wydaje się, że bada ono dwa aspekty: 1) zgodność projektu z
zakresem działania; 2) uzasadnienie i racjonalność celów projektu.

Kryterium nr 1
1

Projekt jest zgodny z zakresem i
celem działania, a cel projektu jest
uzasadniony i racjonalny

W kontekście pierwszego z analizowanych aspektów, nie jest do końca
jasne kiedy projekt będzie pozytywnie oceniony. Czy należy uznać, że
projekt jest zgodny z zakresem, jeśli przedsiębiorca planuje wziąć udział
w branżowym lub o charakterze ogólnym programie promocji? Jeśli tak,
to warto napisać to wprost. Warto również zastanowić się, czy nie
uczynić z tego warunku formalnego.
W kontekście drugiego aspektu wątpliwości budzi zakres oceny w
odniesieniu do kwestii budżetowych – czego dokładnie będzie ta ocena
dotyczyła i na ile będzie szczegółowa? Brak precyzji w tym zakresie
może być problematyczny dla oceniających. Dodatkowo warto
zauważyć, że kwestia racjonalności wydatków jest podejmowana
również w ramach kryterium merytorycznego nr 3. Kryteria te mogą się
więc niepotrzebnie powielać.

Kryterium nr 1
2

3

Projekt jest zgodny z zakresem i
celem działania, a cel projektu jest
uzasadniony i racjonalny
Kryterium nr 4
Wskaźniki projektu są obiektywnie

Punktacja w ramach kryterium wskazuje, że projekt otrzyma 0 pkt, jeśli
nie jest zgodny z zakresem działania lub cel projektu nie jest
uzasadniony i racjonalny.

Należy doprecyzować zakres oceny
w ramach kryterium, eksponując
jego dwuaspektowość. W
kontekście pierwszego aspektu
należy wskazać kiedy projekt spełni
wskazany warunek.
Warto również rozważyć możliwość
przeniesienia oceny pierwszego
aspektu, na etap oceny formalnej.
W kontekście drugiego z
analizowanych aspektów należy
doprecyzować czego dotyczyć
będzie ocena związana z budżetem
projektu. Być może należy
zrezygnować z jej oceny w tym
miejscu, biorąc pod uwagę, że
kwestia ta badana jest szczegółowo
w ramach kryterium nr 3.
Proponuje się zamianę zapisu na
następujący:

Wskazany zapis sugeruje, że projekt, którego cel nie jest uzasadniony,
ale jest racjonalny (i na odwrót), nie będzie mógł być oceniony.

0 pkt – Projekt nie jest zgodny z
zakresem działania lub cel projektu
nie jest uzasadniony lub racjonalny;

Zapis: Wnioskodawca powinien wskazać założenia, na podstawie
których określił wskaźniki, jest nieprecyzyjny – nie wiadomo czy ocena

Proponuje się zamianę zapisu na
następujący:
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lp.

nazwa i nr kryterium
weryfikowalne, odzwierciedlają
założone cele projektu, adekwatne
do projektu.

Problemy / wątpliwości
dotyczyć będzie tego jakie wskaźniki zostały wybrane, czy tego jak
zostały ustalone ich wartości.

propozycja zmian w kryteriach lub
inne zalecenia
Wnioskodawca powinien wskazać
założenia, na podstawie których
wybrał wskaźniki oraz oszacował
ich wartości.

Jest to prawdopodobnie najważniejsze kryterium merytoryczne, silnie
powiązane z logiką samej interwencji i celem działania. Wątpliwości
budzi stopień selektywności tego kryterium w aktualnym brzmieniu,
biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z opisem kryterium:
Ocena dokonywana będzie na podstawie deklaracji Wnioskodawcy oraz
opisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 5
4

Produkt będący przedmiotem
eksportu jest konkurencyjny
jakościowo i cenowo względem
produktów występujących na danym
rynku docelowym

Powyższy zapis sugeruje, że o przyznanych punktach w całości będą
decydować deklaracje wnioskodawców, bez możliwości ich krytycznej
analizy. Zabieg ten wydaje się rozsądny z punktu widzenia alokacji czasu
osób oceniających oraz problemów związanych z ewentualnymi
odwołaniami od oceny merytorycznej. Jednak wydaje się że – podobnie
jak ma to miejsce w przypadku oceny budżetu projektu w kryterium nr 3
– warto pozostawić oceniającym możliwość krytycznego odniesienia się
do przedstawianych informacji.
Druga wątpliwość dotyczy szczegółowości informacji wymaganych od
wnioskodawcy, w tym przede wszystkim danych o kosztach
wytworzenia jednostki produktu. Informacja ta może mieć charakter
tajemnicy handlowej. Jej wymaganie wydaje się nie do końca
uzasadnione, zwłaszcza, że nie będzie dostępna analogiczna informacja
dla produktów konkurencyjnych (mało prawdopodobne by dysponowali
takimi informacjami wnioskodawcy).

Kryterium nr 5
5

Produkt będący przedmiotem
eksportu jest konkurencyjny
jakościowo i cenowo względem
produktów występujących na danym

W opisie kryterium znajduje się następujący zapis:
W sytuacji gdy projekt dotyczy kilku produktów punkty za ocenę
poszczególnych produktów nie sumują się, a ostateczny wynik oceny
badanego kryterium będzie odpowiadał ocenie produktu ocenionego

Proponuje się, by oceniający
wnioski mieli możliwość weryfikacji
przedstawianych przez
wnioskodawców informacji.
Ostateczna ocena powinna być
uzależniona od tego, na ile
przedstawione informacje są
prawdziwe.
Proponuje się zrezygnować z
wymogu podania informacji na
temat jednostkowych kosztów
wytworzenia produktu.

Proponuje się zamianę zapisu na
następujący:
W sytuacji gdy projekt dotyczy kilku
produktów punkty za ocenę
poszczególnych produktów nie
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lp.

nazwa i nr kryterium
rynku docelowym

Problemy / wątpliwości
najniżej.
Biorąc pod uwagę, że szanse na osiągnięcie przewag konkurencyjnych
na rynkach globalnych mają produkty najlepsze, wydaje się, że to one
powinny być oceniane. Aktualne zapisy mogą prowadzić do tego, że
wpierane będą firmy z produktami przeciętnymi.

propozycja zmian w kryteriach lub
inne zalecenia
sumują się, a ostateczny wynik
oceny badanego kryterium będzie
odpowiadał ocenie produktu
ocenionego najwyżej.

Kryterium nr 6

6

7

Wnioskodawca prowadził
samodzielną działalność badawczorozwojową w okresie 3 lat
poprzedzających rok złożenia
wniosku o dofinansowanie lub
wdrażał wyniki zakupionych lub
zleconych prac badawczorozwojowych zakończonych nie
wcześniej niż 3 lata przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie

W opisie sposobu punktacji znajduje się następujący zapis:
Wnioskodawca nie prowadził samodzielnej działalności badawczorozwojowej w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
dofinansowanie lub nie wdrażał wyników prac badawczo-rozwojowych
zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projekt otrzymuje 0 punktów

Proponuje się zamianę spójnika
„lub” na „i”

Obecność spójnika „lub” sprawia, że cały zapis jest sprzeczny z
wcześniejszą punktacją (10 punktów można otrzymać za prowadzenie
prac B+R albo ich wdrażanie)

Kryterium nr 7

Zapisy kryterium są nieprecyzyjne. Należy wskazać za jaki okres
analizowana jest działalność eksportowa – czy chodzi o ostatni okres
sprawozdawczy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, czy rok czasu,
licząc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie). Należy
przypuszczać, że łatwiej podmiotom będzie raportować przychody za
zamknięte już okresy sprawozdawcze.

Wnioskodawca na dzień składania
wniosku o dofinansowanie prowadzi
działalność eksportową

Nie jest również jasne jak oceniane będą podmioty, które prowadzą
działalność eksportową dłużej niż trzy lata, ale w tym czasie miały
roczną przerwę.
Do rozważenia jest również zmiana punktacji w ramach tego kryterium.
Aktualnie szanse na otrzymanie wsparcia przez podmioty, które nie
mają doświadczenia w prowadzeniu działalności eksportowej są w
sposób istotny zaniżane.

Należy doprecyzować zapisy
dotyczące kwestii związanej z
czasem prowadzenia działalności
eksportowej.
Warto również rozważyć
zmniejszenie wagi punktowej tego
kryterium, co korzystnie przełoży
się na szansę otrzymania wsparcia
przez podmioty, które nie mają
doświadczenia w prowadzeniu
działalności eksportowej.

Kryteria rozstrzygające
8

Kryterium rozstrzygające I stopnia –

Kryterium jako takie należy uznać za poprawne. Jednak nie jest

Rozsądniej byłoby zweryfikować tę
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lp.

nazwa i nr kryterium

Problemy / wątpliwości

Udział wydatków na działalność B+R
w działalności gospodarczej
Wnioskodawcy w ciągu ostatnich,
zamkniętych 3 lat obrachunkowych

zrozumiałe dlaczego wartość: „procentowy udział wydatków na
działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy” będzie
przedmiotem kontroli dopiero na etapie realizacji oraz rozliczenia
projektu, skoro dotyczy ona okresu poprzedzającego złożenie wniosku o
dofinansowanie („ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie”).
Co w sytuacji gdy dopiero na etapie rozliczania projektu okaże się, że
zadeklarowana wartość, była inna od faktycznej? Czy rzeczywiście
planowane jest kilkukrotna analiza tego wskaźnika (na etapie realizacji i
rozliczenia projektu)?

propozycja zmian w kryteriach lub
inne zalecenia
wartość w oparciu o informacje
zadeklarowane we wniosku o
dofinansowanie.
Jeśli zapis ma pozostać w formie
niezmienionej, należałoby wskazać
potencjalne konsekwencje, w
przypadku negatywnego wyniku
kontroli.
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4.4 Poddziałanie 4.1.4
Uwaga ogólna:
Kryteria mają charakter bardzo zbliżony do kryteriów z osi I. Co z operacyjnego punktu widzenia jest bardzo dobrą praktyką – pozwoli na
przetestowanie podobnych kryteriów w różnych obszarach. W związku z czym przedstawione komentarze odnoszą się do doświadczeń z
testowania i ewaluacji kryteriów w ramach pierwszej osi, a także do specyfiki Poddziałania 4.1.2.
Samo działanie w świetle przedstawionych kryteriów będzie odbierane przez wnioskodawców jako kopia działań z osi I (z „bonusem” w postaci
obowiązku współpracy z jednostką naukową). Dlatego też wskazane jest zapewnienie komplementarności w zakresie ogłaszania konkursów oraz
łączne monitorowanie podobnych poddziałań.
lp.

nazwa i nr kryterium

Problemy / wątpliwości

propozycja zmian w kryteriach lub inne zalecenia

Doświadczenia z osi I wskazują, że duża część składanych
wniosków nie spełniała tego kryterium. Jednocześnie, wszystkie
wnioski były oceniane ze względu na pozostałe kryteria. Ze
względu na zbliżoną formułę interwencji, można przypuszczać,
że w przypadku Poddziałania 4.1.2 będziemy mieli do czynienia z
podobną sytuacją – składaniem wniosków przez beneficjentów,
którzy nie będą prowadzili tego typu prac. Sytuacja taka może
prowadzić do niepotrzebnego obciążenia systemu wyboru
projektów.

Zalecenie do systemu wyboru projektów: proponuje się
ograniczenie pierwszego etapu oceny do oceny kryteriów
merytorycznych dostępu i wykonanie pełnej oceny kryteriów
punktowanych dopiero w drugim etapie.

Kryteria merytoryczne (dostępu)
Kryterium nr 1

1

Projekt obejmuje
badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe oraz
dotyczy innowacji
produktowej lub
procesowej
Kryterium nr 1

2

Projekt obejmuje
badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe oraz
dotyczy innowacji
produktowej lub
procesowej

Niejasny zapis:
„W ramach przedmiotowego kryterium nie jest oceniany aspekt
nowości, którego dotyczy kryterium punktowane.”
Zapis prawdopodobnie dotyczy kryterium dostępu (ocenianego
zero-jedynkowo): nowość rezultatów projektu.

Rekomendowana jest zmiana zapisu na: „W ramach
przedmiotowego kryterium nie jest oceniany aspekt nowości,
którego dotyczy kryterium dostępu nr 2 .”

Kryteria merytoryczne (punktowane)
3

Kryterium nr 1

W opisie kryterium widoczne jest napięcie pomiędzy samym
wskazaniem ryzyk a także kolejnym krokiem jakim może być

Proponuje się wybranie jednej z opcji:
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Zaplanowane prace B+R
są adekwatne
i niezbędne do
osiągnięcia celu
i przedmiotu projektu,
a ryzyka z nimi związane
zostały zdefiniowane

planowanie reakcji na ryzyko. Nazwa kryterium i punkt:
„zidentyfikowanie i precyzyjne opisanie ewentualnych ryzyk
związanych z pracami B+R” sugerują samo szczegółowe
zdefiniowanie ryzyk. Z kolei punkt „uwzględnienie (jeśli dotyczy)
innych
niż
technologiczne
ewentualnych
ryzyk/zagrożeń/wymogów
prawno-administracyjnych
oraz
przedstawienie sposobu ich minimalizacji/ spełnienia.” dla
opcjonalnie
wskazanych
ryzyk
sygnalizuje
potrzebę
przedstawienia planu reakcji na ryzyko.

1.

Brak oczekiwań odnośnie planowania reakcji na
ryzyko

a)

Zmiana punktu

„uwzględnienie (jeśli dotyczy) innych niż technologiczne
ewentualnych ryzyk/zagrożeń/wymogów prawnoadministracyjnych oraz przedstawienie sposobu ich
minimalizacji/ spełnienia.”
na:
„uwzględnienie (jeśli dotyczy) innych niż technologiczne
ewentualnych ryzyk/zagrożeń/wymogów prawnoadministracyjnych oraz przedstawienie sposobu ich
spełnienia”
2.

Artykulacja oczekiwań odnośnie zaplanowania
reakcji na ryzyko odnośnie wszystkich ryzyk

a)

Zmiana punktu

„uwzględnienie (jeśli dotyczy) innych niż technologiczne
ewentualnych ryzyk/zagrożeń/wymogów prawnoadministracyjnych oraz przedstawienie sposobu ich
minimalizacji/spełnienia.”
na:
„uwzględnienie (jeśli dotyczy) innych niż technologiczne
ewentualnych ryzyk/zagrożeń/wymogów prawnoadministracyjnych oraz przedstawienie sposobu ich
spełnienia.”
b) dodanie punktu
„ przedstawienie sposoby mitygacji ryzyk”.
Rekomendowane jest rozwiązanie a).
Kryterium nr 2
4

Zespół badawczy oraz
zasoby techniczne

Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego Poddziałania
jest „Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach”.
Obecny opis kryterium nie adresuje tej kwestii.

Jeśli uznać, że wzrost zatrudnienia personelu B+R jest
faktycznie oczekiwanym efektem, warto to uwzględnić w
ocenie kryterium. Proponuję się wtedy dodanie do listy „W
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zapewniają prawidłową
realizację zaplanowanych
w projekcie prac B+R

Kryterium nr 3
5

Zapotrzebowanie
rynkowe i opłacalność
wdrożenia

Kryterium nr 3
6

Zapotrzebowanie
rynkowe i opłacalność
wdrożenia

Kryterium nr 3
7

Zapotrzebowanie
rynkowe i opłacalność
wdrożenia

ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu”:


Ewaluacja funkcjonowania kryterium w osi I wskazała na brak
jasności wśród wnioskodawców i ekspertów oceniających
odnośnie scenariuszy opłacalności wdrożenia. Nie chodzi tu o
potrzebę większej parametryzacji, ale zrozumienie wzajemnych
oczekiwań. Równocześnie sami recenzenci nie zawsze wiedzieli
jak dogłębnie powinni analizować realność proponowanych
obliczeń i w jakim scenariuszu oceniać projekty.
Zgodnie z zapisami ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie ma objąć najwyższej jakości projekty mające
znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz
poszczególnych regionów.
Wydaje się, że zaproponowane kryteria mogłyby w większym
stopniu zaadresować kwestię wpływu na rozwój gospodarczy
(innego niż tylko poprzez opłacalność poczynionej inwestycji) np.
przełomowość innowacji wpływająca na cały łańcuch
wartości/rynek/branżę.
W opisie, jeden z elementów składowych tego kryterium
(czwarty odnośnik dla innowacji produktowych), stwierdza, że:
"wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny
względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku
oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie
asortymentu lub wejście na nowe rynki".

do realizacji projektu u Wnioskodawcy (Lidera lub
Lider konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów)
angażowani będą nowi naukowcy

Przy opisie kryterium opłacalność wdrożenia proponuję się
dodanie punktu:


projekcja spodziewanych korzyści powinna być
przedstawiona wariantowo (optymistycznie i
pesymistycznie)

Przy opisie kryterium opłacalność wdrożenia proponuję się
dodanie punktu:


opisano ewentualne gospodarcze korzyści
wynikające z wdrożenia wykraczające poza sukces
ekonomiczny firmy (np. wpływ na branżę, łańcuch
wartości);

Proponuję się zmianę zapisu na „wykazano, że produkt
projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych
produktów oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji
projektu nastąpi wejście na nowe rynki".

Należy jednak uznać, że każdy nowy produkt będzie powodował
zwiększenie asortymentu.
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