
Podsumowanie spotkania I Grupy roboczej ds. wdrażania PO IR 

17 kwietnia br. odbyło się I posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (zwanej dalej Grupą roboczą) działającej na podstawie Uchwały nr 4 Komitetu 

Monitorującego Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój z dnia 10 marca 2015 r. 

Spotkanie rozpoczęło się głosowaniem nad Regulaminem Grupy. Wszyscy uprawnieni do głosowania 

byli za jego przyjęciem. Do przedstawionego porządku obrad nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

Następnie Pani Agnieszka Kręcisz-Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania 

Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) 

przedstawiła informację ogólną nt. projektów pozakonkursowych w PO IR. Kolejno zostały wygłoszone 

prezentacje na temat projektów pozakonkursowych, a także propozycje kryteriów ich oceny, w ramach 

2. 3. i 4. osi PO IR. Po każdym zaprezentowanym projekcie odbywała się dyskusja. 

1. Międzynarodowe Agendy Badawcze (działanie 4.3) oraz Zwiększania potencjału 

kadrowego sektora B+R (działanie 4.4) – prezentacja projektów – Pan Michał Pietras,  

przedstawiciel Fundacji Nauki Polskiej (FNP); prezentacja propozycji kryteriów – Pan Leszek 

Grabarczyk, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); 

W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące koncepcji projektów oraz sposoby ich 

realizacji w zakresie: definiowania pojęcia innowacji, uwzględnienia ryzyka niepowodzenia, 

elastyczności realizacji projektu, ewaluacji czy sposobów mierzenia efektywności projektu. 

Ze strony FNP padło zapewnienie, że definicja innowacyjności przyjęta w ramach ww. działań 

obejmuje wdrożenie, a projekty zakładają potencjalne ryzyko niepowodzenia. Efekty realizacji 

projektów będą mierzone w trakcie ich realizacji, na różnych poziomach. W ramach FNP zostaną 

powołani opiekunowie projektów służący merytorycznym wsparciem w ich realizacji.  

Podczas dyskusji Pan Michał Karoński, przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki (NCN) poruszył 

również temat możliwości uwzględnienia NCN jako instytucji realizującej projekt w zakresie 

Zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w ramach PO IR. Dyrektor DKI, Marcin Łata 

przekazał stanowisko Instytucji Zarządzającej, iż – zgodnie z ustaleniami z KE – w ramach PO IR nie 

przyporządkowuje się instytucji do realizacji konkretnych zadań; poza tym na obecnym etapie prac 

projekty pozakonkursowe stanowią już zamknięty katalog. 

Podczas spotkania Grupy roboczej nie zostały zgłoszone uwagi na temat prezentowanych kryteriów 

dla działań 4.3 oraz 4.4 PO IR. 

2. Otwarte innowacje (działanie 2.2) – prezentacja projektu – Pan Jakub Moskal, przedstawiciel 

Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP); prezentacja propozycji kryteriów – Pani Małgorzata 

Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych, przedstawicielka 

Ministerstwa Gospodarki (MG); 

W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące koncepcji projektu oraz sposobu jego 

realizacji. W trakcie spotkania członkowie Grupy roboczej zadawali pytania dotyczące tego, jakie 

elementy będą wyróżniały projekt spośród innych instrumentów mających na celu generowanie 

transferu technologii, również w kontekście potencjału Agencji w tym obszarze. Przedstawiciel ARP 

wyjaśnił, że projekt będzie realizowany metodą efektywnego systemu współpracy z partnerami 

zewnętrznymi, uwzględniając usługi brokerskie, a w trakcie realizacji wykorzystany zostanie potencjał 

Agencji związany z kontaktami z dużymi przedsiębiorcami czy funkcjonującymi w ramach SSE, co 

umożliwi m. in. stworzenie katalogu dostępnego w ramach bazy. Czynnik wyróżniający projektu ARP 

to prowadzenie animacji (wykorzystywanie portfeli potrzeb przez grupę animatorów, pomoc  

w nawiązywaniu kontaktów, kreowaniu transakcji; transfer technologii może odbywać się bez pomocy 

ARP lub z udziałem Agencji - pomoc doradcza, prawna) oraz możliwości zaproszenia partnera 

finansowanego do zamknięcia realizacji przedsięwzięcia. 



Podczas spotkania Grupy roboczej została zgłoszona jedna uwaga w zakresie prezentowanych 

kryteriów. Pani Barbara Nowakowska, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów 

Kapitałowych, prosiła o wyjaśnienie czy ze wsparcia w ramach działania zostaną wykluczeni 

przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową. Pani Małgorzata Szczepańska, wyjaśniła, że 

wykluczenie dotyczące prowadzenia działalności wywozowej nie obejmuje wszystkich 

przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, a jedynie dotyczy możliwości udzielania 

dofinansowania bezpośrednio na ten rodzaj działalności (działania bezpośrednio związane z ilością 

wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 

bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej). 

3. Brand.pl (działanie 3.3) – prezentacja projektu – Pani Agnieszka Buła-Kopańska, 

Departament Instrumentów Wsparcia, przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki; prezentacja 

propozycji kryteriów – Pani Katarzyna Kaczkowska, DKI, MIiR; 

W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące koncepcji projektu oraz sposobu jego 

realizacji. W związku z tym, że projekt jest kontynuacją działania 6.5.1 realizowanego w ramach  

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG), Pani Dyrektor Agnieszka 

Buła-Kopańska, na prośbę członków Grupy roboczej przedstawiła podstawowe różnice pomiędzy 

działaniem 6.5.1 PO IG, a Brand.pl w PO IR: 

Brand.pl 

- wsparcie 10 branż przez 6 lat, 

- odbiorcy pomocy - MSP, 

 
- głownie rynki pozaeuropejskie 

nowy element: koordynacja 
promocji kraj – region 

6.5.1 PO IG 

- wsparcie 15 branż przez 3 lata, 

- odbiorcy pomocy -  MSP i duże 
przedsiębiorstwa, 

- rynki - dominujące kraje UE 

Podczas spotkania Grupy roboczej nie zostały zgłoszone żadne uwagi na temat prezentowanych 

kryteriów dla działania 3.3 PO IR. 

4. Monitoring Krajowej inteligentnej specjalizacji (działanie 2.4) – prezentacja projektu – Pani 

Beata Lubos, Departament Innowacji i Przemysłu, przedstawicielka MG; prezentacja 

propozycji kryteriów – Pani Katarzyna Kaczkowska, DKI, MIiR; 

W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie dotyczące koncepcji projektu oraz sposobu jego 

realizacji. Podczas posiedzenia nie zostały zgłoszone żadne uwagi na temat prezentowanych 

kryteriów dla działania 2.4 PO IR. 

Podsumowując spotkanie Grupy roboczej Pan Marcin Łata, Dyrektor DKI, MIiR poinformował, że 

członkom Grupy zostaną przekazane drogą mailową prezentacje projektów przedstawionych na 

posiedzeniu (w przypadku Brand.pl – wersja wzbogacona o informacje nt. efektów wdrażania działania 

6.5.1 PO IG), z prośbą o zgłaszanie komentarzy/ uwag w formie pisemnej w terminie do 27 kwietnia 

br. W uzgodnieniu z Panem Jakubem Moskalem,  Dyrektor DKI zapowiedział również organizację 

spotkania Grupy, na którym szerzej zostanie przedstawiony projekt Otwarte innowacje, zgodnie  

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez członków Grupy. 

 

 

Zał. Agenda posiedzenia 


