Podsumowanie X spotkania Grupy roboczej ds. wdrażania POIR

12 stycznia br. odbyło się X posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Spotkanie prowadzone było przez Pana
Marcina Łatę oraz Panią Anitę Wesołowską, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej POIR (IZ POIR).
Celem spotkania Grupy było omówienie propozycji zmian treści POIR, planowanych do przekazania
członkom KM POIR celem zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu. Przedmiotowe zmiany są efektem
pierwszych doświadczeń w realizacji programu i mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności
interwencji instrumentów w nim zawartych.
W ramach agendy spotkania uwzględniono prezentację Pana Łukasza Małeckiego (IZ POIR)
przedstawiającą propozycje zmian treści POIR. Prezentacja podzielona została na części dotyczące
poszczególnych osi priorytetowych. Po każdej części prowadzono dyskusję nad zakresem zmian
w programie.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej zmian
treści I i IV osi priorytetowej programu:


analiza treści POIR odnoszącej się do Wirtualnych Instytutów Badawczych w kontekście
możliwości wprowadzenia bardziej ogólnego sformułowania wskazującego na wsparcie
instytutów badawczych w zakresie realizacji prac B+R w obszarach tematycznych określonych
jako priorytetowe w SOR;



zachowanie IOB jako typu beneficjenta w IV osi POIR;



członkowie Grupy roboczej pozytywie zaopiniowali propozycje zmian w opisie typu projektu
dotyczącego wsparcia infrastruktury B+R sektora nauki (działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej sektora nauki POIR).

Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej zmian
treści II i III osi priorytetowej programu:


zakres projektu pozakonkursowego Urzędu Patentowego RP oraz wsparcia dla MŚP
dotyczącego ochrony własności przemysłowej - propozycja modyfikacji projektu
pozakonkursowego UP RP została pozytywnie zaopiniowana, jednocześnie uzgodniono, że jego
zakres wymaga uzgodnienia z PARP, z uwagi na komplementarność z poddziałaniem 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej POIR. W kontekście zmian w instrumencie realizowanym przez
PARP pozytywnie zaopiniowano propozycję rozszerzenia możliwości uzyskania przez MŚP
wsparcia ochrony na znaki towarowe oraz na ochronę na terytorium Polski.



analiza oraz ujednolicenie stosowanego zasobu pojęciowego, w szczególności w odniesieniu do
słów: „akcelerator” – propozycja zmiany na „program akceleracyjny” oraz „inkubator” vs. „program
inkubacyjny”. Przedstawicielka SOOIPP zaproponowała, aby nie wprowadzać do programu
nowych pojęć, które mogłyby zaburzać przyjęte rozwiązania w zakresie wsparcia
proinnowacyjnych usług dla MŚP. Przedstawicielka PARP poinformowała, że celem IP jest
umożliwienie wsparcia realizacji programów akceleracyjnych prowadzonych przez inne podmioty
niż akredytowane IOB, zgodnie z doświadczeniami pilotażu wykonanego w projekcie Inno_LAB.



w odniesieniu do pytania przedstawicielki Związku Banków Polskich dotyczącego wsparcia
przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach
międzynarodowych wyjaśniono, iż aktualnie nie przewiduje się skierowania środków POIR do
pośredników finansowych, udzielających wsparcia firmom przygotowującym projekty w ramach
programów realizowanych na szczeblu UE (np. Horyzont 2020). Planowane natomiast jest
skierowanie wsparcia do KPK.



wyjaśniono koncepcję uzupełnienia poddziałań 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP oraz
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP o komponent wdrożeniowy (komercjalizacja wyników prac B+R
oraz usług proinnowacyjnych nabywanych przez przedsiębiorstwa przy wsparciu w ramach ww.
instrumentów). Podkreślono, iż preferowaną opcją byłoby uzupełnienie komponentów
usługowych o wdrożenia w II osi priorytetowej, jednak może to być trudne do wprowadzenia z
uwagi na realizację działań II osi w ramach 1. celu tematycznego. Ewentualnie wzięta zostanie
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pod uwagę możliwość powiązania przedmiotowych działań z komponentem wdrożeniowym z III
osi priorytetowej. Propozycje modyfikacji opisów programu dotyczących poddziałań 2.3.1 oraz
2.3.2 zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Grupy roboczej, którzy wskazywali na
korzyści jakie dzięki nim mogą uzyskać MŚP.


Wyjaśniono, iż w ramach poddziałania 2.3.2 dopuszczalny jest komponent certyfikacji technologii
środowiskowych, jeśli towarzyszy wdrażaniu usługi B+R. W tym zakresie nie proponuje się
żadnych zmian do POIR.

Ponadto Pani Anita Wesołowska, przedstawiła planowane zmiany do POIR w części poświęconej
Pomocy Technicznej. Poinformowała o planowanym przesunięciu środków z PT do III osi
priorytetowej. Wspomniała również, iż przewiduje się uwzględnienie możliwości realizacji projektów
w PT, zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
Podsumowując spotkanie Pan Marcin Łata podziękował za dyskusję oraz poinformował, iż kolejny
Komitet Monitorujący POIR planowany jest pod koniec lutego br. Ponadto podkreślił, iż członkowie
Grupy zostaną powiadomieni o terminie na nadsyłanie uwag do przedstawionej propozycji zmian
treści POIR w ramach oddzielnej korespondencji.

Załącznik 1. - Agenda posiedzenia.
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