
czego dotyczy Uwagi KE Stanowisko IZ PO IR

zmiana kryterium dla 

poddziałania 1.1.1 POIR

Zmiany zaproponowane w tym działaniu wydają się mieć na celu doprecyzowanie 

pojęć i ułatwienie oceny projektów. Jednakże, istnieje ryzyko, iż modyfikacje 

kryterium punktowego nr 2 (Zespół badawczy oraz zasoby techniczne 

wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac 

B+R) skutkować będą zaostrzeniem wymogów dla działania. W szczególności, 

eliminacja dopuszczalności doświadczenia personelu kluczowego w zakresie 

uzyskanych patentów czy prawa ochronnego na wzory użytkowe lub inne 

zastosowania wyników prac B+R może spowodować obniżenie poziomu 

akceptowalności wniosków, natomiast nie wydaje się mieć znaczącego pozytywnego 

wpływu na jakość projektów.

Zmiana opisu kryterium 1.1.1.  „Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację 

zaplanowanych w projekcie prac B+R” dotyczy także działania 1.2 oraz poddziałań, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4.  Zaproponowana zmiana 

nie będzie powodować zaostrzenia wymogów stawianych projektom. Nie została wyeliminowana dopuszczalność wykazywania 

doświadczenia kluczowego personelu w zakresie uzyskanych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub innych 

zastosowań wyników prac B+R. Zniesiono jedynie obowiązek w tym zakresie, gdyż nie zawsze wydaje się to nieodzowne. W 

efekcie, zaproponowana zmiana ma spowodować, że wniosek o dofinansowanie nie będzie odrzucany wyłącznie z tego 

powodu, że kluczowy personel nie uczestniczył w prowadzeniu prac B+R zakończonych uzyskaniem patentów, praw ochronnych 

na wzory użytkowe, itd. Modyfikacja opisu wynika z dotychczasowych doświadczeń NCBR związanych z oceną projektów. IZ 

POIR podtrzymuje konieczność modyfikacji opisu zgodnie z propozycją przedłożoną na KM POIR.

Zmiany kryteriów 

wyboru projektów dla 

poddziałania 3.2.1 

Badania na rynek PO IR

Jak uzasadniają Państwo wprowadzenie zmian w progach dotyczących wielkości 

projektów (kryterium formalne nr 6) oraz wprowadzenie konkursów dedykowanych 

(kryterium merytoryczne nr 1)? 

Zmiany w progach dotyczących wielkości projektów mają zastosowanie wyłącznie do konkursów dedykowanych. Tylko w takich 

konkursach dopuszcza się możliwość obniżenia minimalnej wielkości projektów do 5 mln zł i tylko w sytuacji, gdy konsultacje 

przeprowadzone w związku z przygotowaniem konkursu dedykowanego wykażą potrzebę i zasadność takiego obniżenia. 

Intencją jest, by w przypadku zidentyfikowania popytu ze strony wnioskodawców przygotowujących mniejsze projekty 

wchodzące w obszar konkursu dedykowanego, mogły one ubiegać się o uzyskanie wsparcia w ramach takiego naboru. Podjęcie 

decyzji o konkursach dedykowanych zwiększy efekty planowanej w tym obszarze interwencji. 

W odniesieniu do celu wprowadzania konkursów dedykowanych - należy podkreślić, że instrumenty wsparcia wdrażane w 

ramach programów operacyjnych powinny odpowiadać na potrzeby ich potencjalnych odbiorców, a jednocześnie być 

narzędziami, za pomocą których rząd może realizować politykę rozwojową. Instrumenty realizowane w POIR to w większości 

programy horyzontalne, których zakres działania jest określony przedmiotowo. Z kolei w przyjętych w późniejszym czasie 

dokumentach strategicznych obszary wsparcia definiowane są również w sposób podmiotowy. W związku z tym, że rząd dąży 

do wspierania tych obszarów w sposób kompleksowy, zaproponowane uelastycznienie istniejących instrumentów wsparcia 

umożliwi realizację priorytetów polityki państwa. Zgodnie z pojektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

system wsparcia innowacyjności ma być przeorientowany na wspieranie, w większym zakresie, określonych w SOR branż 

uznanych za strategiczne. Jednym z przewidzianych działań jest uwzględnienie tego podejścia w istniejących programach 

operacyjnych, w szczególności w kryteriach wyboru projektu. Należy jednocześnie podkreślić, że w poddziałaniu 3.2.1 POIR 

planowane jest przeprowadzenie w 2017 r. co najmniej dwóch konkursów ogólnych (niesprofilowanych pod kątem branży lub 

sektora) z łączną alokacją wynoszącą 1,5 mld zł oraz co najmniej jednego konkursu dedykowanego - dla branży elektromobilnej 

(alokacja 50 mln zł). 

Zmiany kryteriów 

wyboru projektów dla 

poddziałania 3.3.3 

Wsparcie MŚP w 

promocji marek 

produktowych - Go to 

Brand

Postulujemy o nieusuwanie kryterium rozstrzygającego "Udział wydatków na 

działalność B+R w działalności gospodarczej". Kryterium to zapewnia preferencję dla 

promocji eksportu produktów najbardziej zaawansowanych technologicznie. Jeżeli 

argumentem za usunięciem kryterium są trudności w jego stosowaniu, alternatywą 

może być zastosowanie kryterium mierzącego udział nakładów na działalność B+R w 

całkowitych nakładach inwestycyjnych. 

Zrezygnowano z kryterium rozstrzygającego  "Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej", z uwagi na fakt, 

iż nie odnosi się ono bezpośrednio do rezultatów poddziałania 3.3.3 POIR. Głównym celem tego poddziałania jest promocja 

polskich marek produktowych, a więc promocja obecnie istniejących produktów i usług przedsiębiorstw, które mogą stać się 

markami rozpoznawalnymi poza granicami RP.   Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż kryterium dot. B+R było jedynie 

kryterium rozstrzygającym, stosowanym po zakończeniu procesu oceny w celu ustalenia kolejności na liście rankingowej 

wniosków stosowanym w przypadku, gdy wnioski otrzymują taką samą liczbę punktów. Znaczenie tego kryterium dla 

określenia, który wniosek może uzyskać dofinansowanie, nie było więc zbyt duże.

W związku z powyższym nie rekomenduje się uwzględniania uwag przedstawiciela KE.

Pytania i uwagi Komisji Europejskiej

Zał. 2 do Protokołu z posiedzenia Komitetu monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w dn. 15 grudnia 2016 r.


