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Streszczenie 

Celem badania było zdiagnozowanie przyczyn niskiego zainteresowania Działaniem 1.1 ("Projekty 

B+R przedsiębiorstw") Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) ze strony dużych 

przedsiębiorstw (przedsiębiorstw innych niż należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw).  

Badanie zostało zrealizowane w okresie luty-kwiecieo 2017 roku przez firmę PAG Uniconsult na 

zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Metodologia badania opierała się na wykorzystaniu 3 metod 

badawczych: analizy danych zastanych (desk research), indywidualnych wywiadach pogłębionych 

(wywiady bezpośrednie IDI i wspomagająco wywiady telefoniczne ITI) z dużymi firmami ubiegającymi 

się o wsparcie w ramach Działao 1.1 i 1.2 PO IR, wybranych regionalnych programów operacyjnych, 

a także nie aplikującymi o wsparcie. Wywiady jakościowe zostały również przeprowadzone 

z przedstawicielami wybranych organizacji przedsiębiorców, firm doradczych przygotowujących 

wnioski oraz przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO IR (Ministerstwo Rozwoju) i Instytucji 

Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badao i Rozwoju). Ponadto, przeprowadzono badanie ilościowe 

CAWI wśród firm nie ubiegających się dotąd o wsparcie. 

Zgromadzone dane pozwoliły oszacowad, że chod w Polsce działa ponad 3 tys. dużych firm, to tylko 

nieliczne z nich mogą byd potencjalnymi beneficjentami w Działaniu 1.1 – ich liczebnośd oszacowano 

na ok. 500-700 podmiotów. Wśród tych firm zainteresowanie prowadzeniem projektów B+R jest 

znaczne – prace badawcze są postrzegane jako warunek konieczny do skutecznego konkurowania 

w globalizującej się gospodarce. 

Badanie pozwoliło wskazad czynniki, które z jednej strony są postrzegane jako trudnośd 

w aplikowaniu do Działania 1.1 (ale raczej nie powodują wyraźnego zmniejszenia zainteresowania) 

oraz te, które wyraźnie wpływają na małą liczbę wniosków. Do pierwszej grupy zaliczyd można m.in.: 

wysoki poziom skomplikowania zasad aplikowania (firmy to na ogół akceptują, poza tym dobrze jest 

oceniany system informatyczny do składania wniosków), dośd niski (w porównaniu z MŚP) poziom 

dofinansowania (jest on jednak uznawany w większości za akceptowalny), dośd długi czas upływający 

od złożenia wniosku do podpisania umowy, ewentualnie (w przypadku nie przyznania 

dofinansowania) – uzyskania uzasadnienia oceny i wypełnionych przez ekspertów kart oceny.  

Podstawowym czynnikiem wpływającym na dośd niską liczbę składanych wniosków do Działania 1.1 

są ograniczenia co do minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Firmy realizują wiele 

projektów B+R na poziomie znacznie poniżej dolnego progu obowiązującego w Poddziałaniu 1.1.1 

(12 mln zł) lub Poddziałaniu 1.1.2 (30 mln zł) – bardzo często są to projekty rzędu 2 mln - 5 mln zł. 

Innym, bardzo ważnym czynnikiem odbieranym nieco niekorzystnie przez duże firmy jest obowiązek 

przestrzegania wymogu konkurencyjności, w pewnej sferze koniecznośd podpisywania 

z podwykonawcami umów warunkowych i nałożone ograniczenia w zakresie podwykonawstwa 

w projekcie. Gdy prace B+R powierzone podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór 

podwykonawcy musi byd zakooczony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej 

w zakresie etapu kooczącego się pierwszym kamieniem milowym, a wnioskodawca musi podpisad 

z podwykonawcą umowę warunkową. Do niedawna obowiązywał wymóg dołączenia na etapie 

aplikowania zawartych umów warunkowych z podwykonawcami w projekcie, obecnie wystarczy 

dołączyd oświadczenie, że takie umowy zostały zawarte. Grono potencjalnych podwykonawców 
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ograniczono też do jednostek naukowych, które uzyskały ocenę jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej na poziomie co najmniej B, dla pozostałych podmiotów wymagane było 

uzyskanie zgody NCBR (Instytucji Pośredniczącej), co w powszechnej (chod niekoniecznie słusznej) 

opinii było bardzo czasochłonne.  

Na zainteresowanie Działaniem 1.1 negatywnie wpływa też oferta innych działao i programów, 

które umożliwiają dużym firmom także ubieganie się o wsparcie na prace B+R. Szczególnie ważnym 

czynnikiem jest niski w Działaniu 1.1 odsetek wybieranych do wsparcia wniosków – około 26% 

(średnio – w zakooczonych dotychczas naborach) - w porównaniu z 86% w programach sektorowych 

w Działaniu 1.2. Zrozumiałe jest, że przedsiębiorstwa kalkulując szanse wygrania w konkursie biorą to 

pod uwagę i są mało skłonne do ponoszenia tak znacznego ryzyka porażki. W mniejszym stopniu, 

w odniesieniu do wybranych tylko wnioskodawców, atrakcyjne może byd także wsparcie dostępne 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wdrażanego przez Komisję Europejską 

programu Horyzont 2020 (w tym ostatnim przypadku jednak wsparcie jest faktycznie dostępne tylko 

dla najbardziej doświadczonych firm, szanse na udane aplikowanie są też ograniczone). 

Badanie doprowadziło też do wniosku, że w przypadku sektora dużych firm, biorąc pod uwagę jego 

specyfikę, a także ograniczony poziom intensywności wsparcia, warto rozważyd uproszczenie 

wymogów formalnych i nieco inne, bardziej indywidualne traktowanie firm z tego sektora. Pewne 

wątpliwości budził przyjęty system oceny (chod warto wspomnied, że częśd firm mogła nie byd 

świadoma wprowadzanych przez NCBR w kolejnych konkursach uproszczeo), w szczególności zaś jego 

przebieg, zdaniem części badanych prowadzący do tego, że udział wniosków negatywnie ocenianych 

merytorycznie był bardzo znaczący (chod sytuacja ta, szczególnie w pierwszych naborach, mogła byd 

wynikiem składania przez częśd firm projektów, które miały charakter stricte inwestycyjny, o nieco 

fasadowym komponencie B+R). Zwracano jednak uwagę na to, że udział firm dopuszczanych do 

etapu panelu ekspertów powinien byd znacznie wyższy (np. poprzez obniżenie progu punktowego, 

pozwalającego na przejście do etapu panelu ekspertów). Dodatkowo postulowano wzmocnienie 

roli przedstawicieli NCBR, w szczególności w sferze moderowania i kontrolowania prawidłowości 

przebiegu procesu oceny. Ważną i bardzo problematyczną z punktu widzenia przedstawicieli firm 

kwestią była ponadto anonimowośd członków panelu ekspertów i związane z tym obawy o ich 

rzekome powiązania z konkurencyjnymi firmami. 

Badani wskazywali także na zasadnośd poprawy informacji na temat Działania 1.1 i podjęcie 

odpowiednich działao promocyjnych, przede wszystkim na poziomie poszczególnych regionów, 

a także bezpośrednie kontakty z dużymi firmami w celu przekazania im odpowiednich informacji. 

Na podstawie wniosków z badania zostały sformułowane następujące rekomendacje: 

 Należy rozważyd w przypadku „Szybkiej ścieżki” dla firm spoza sektora MŚP obniżenie 

wymogów kwalifikujących do uczestnictwa w panelu, na przykład - co najmniej 2 pkt na 

każdym z kryteriów punktowanych i co najmniej 10 punktów w ramach wszystkich 

kryteriów punktowanych. Takie rozwiązanie powinno pozwalad na to, aby większa grupa 

projektów trafiała na panel ekspercki, w ramach którego można byłoby wyjaśniad 

ewentualne wątpliwości związane z projektem oraz oceną w ramach poszczególnych 

kryteriów. Dodatkowo można rozważyd rejestracje audio i video przebiegu paneli 

eksperckich, co może prowadzid do pewnej obiektywizacji i uporządkowania procesu oceny. 
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 W celu zwiększenia transparentności procesu oceny proponujemy rozważenie możliwości 

ujawniania szerokiej listy ekspertów oceniających wnioski w ramach całego Działania 1.1 

lub tylko jego komponentu dla dużych firm, a nie osób oceniających wniosek danej firmy, 

a także udoskonalenie brzmienia deklaracji ekspertów o braku konfliktu interesów oraz 

o zachowaniu poufności  

 Należy także podjąd wyspecjalizowane działania informacyjno-promocyjne, skierowane do 

sektora dużych firm. Powinno one w szczególności polegad na wzmocnieniu przekazu na 

stronie internetowej NCBR o wsparciu skierowanym do sektora dużych firm (stworzenie 

oddzielnych zakładek, wyróżnianie graficzne itp.), a także o działaniach prowadzących do 

większego udziału wniosków pozytywnie ocenianych, zwiększonego poziomu poufności 

i mniejszego ryzyka konfliktu interesów wśród osób oceniających. Można też wystosowad 

(w tradycyjnej, papierowej formie) list do wszystkich dużych firm dotąd nie aplikujących do 

Działania 1.1 (naturalnie po stworzeniu odpowiedniej ich listy), informujący o ofercie 

w ramach Działania 1.1, ewentualnie dokonywanych zmianach w systemie oceny 

i zachęcający do ubiegania się o wsparcie. 

 Warto rozważyd stworzenie (pod kątem Działania 1.1 PO IR, ale także innych programów 

wsparcia ze środków publicznych, nie tylko europejskich), instytucji „oficerów 

łącznikowych”, mających utrzymywad kontakt NCBR z dużymi firmami w sferze ich 

działania (wybrane 2-4 województwa lub określona branża/grupa branż). Osoby te mogłyby 

nie tylko promowad (poprzez bezpośrednie spotkania z firmami) ofertę Działania 1.1 (a także 

Działania 1.2), ale również ofertę innych programów publicznych. Ponadto, ich rolą byłaby 

pomoc firmom w wyborze odpowiednich projektów, mających ubiegad się o wsparcie, 

a także przekazywanie informacji o wybranych problematycznych elementach programów 

wsparcia pod kątem ich ewentualnej korekty. Osoby te nie uczestniczyłyby jednak 

w jakikolwiek sposób w ocenie projektów składanych przez firmy. 

 W celu umożliwienia korzystania ze wsparcia większej grupie firm zalecamy obniżenie 

poziomu minimalnych kosztów kwalifikowanych w Poddziałaniu 1.1.1 do poziomu nie 

więcej niż 5 mln zł, a optymalnie – 2 mln zł, a w przypadku Poddziałania 1.1.2 (o ile będzie 

kontynuowane) do poziomu 5-10 milionów złotych. 

 Należy też silniej promowad wprowadzane w kolejnych konkursach uproszczenia i zmiany, 

tak, aby firmy, które nieskutecznie aplikowały lub analizowały możliwośd aplikowania 

w ramach któregoś z pierwszych konkursów, były w stanie łatwo otrzymad informacje 

o zmianach, które zaszły od tego czasu. 
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Executive summary 

The objective of the study was to identify causes of little interest in Measure 1.1 (“R+D Projects of 

Enterprises”) of the Operational Programme Smart Growth (OP SG) among large enterprises 

(enterprises other than SMEs). 

The study was conducted within the period of February – April 2017 by PAG Uniconsult at the 

request of the Ministry of Economic Development. The research methodology was based on three 

methods: desk research, individual in-depth interviews (direct interviews and telephone interviews) 

with large companies applying for support under Measure 1.1 and 1.2 of OP SG, selected regional 

operational programmes, and also companies that were not applying for support. Qualitative 

interviews had been also conducted with representatives of chosen business organisations, advisory 

companies preparing applications and representatives of the Managing Authority of OP SG (the 

Ministry of Economic Growth) and the Intermediate Body (National Centre for Research and 

Development). Moreover, a quantitative research CAWI was performed among companies that did 

not apply for support thus far. 

The gathered data allowed for determining that while there are over 3 thousand large enterprises in 

Poland, only some qualify as potential beneficiaries under Measure 1.1 – their number was 

estimated at approx. 500 – 700. Among those enterprises there is considerable interest in R&D 

projects – research initiatives are perceived as a prerequisite for any company to be able to compete 

effectively in a globalising economy. 

The study helped identify factors which on one side are considered an obstacle in applying for 

Measure 1.1 (though do not result in noticeably lessened interest) and factors that have a clear 

bearing on a small number of applications. The first group includes – among others – high complexity 

of application rules (usually accepted by the enterprises, also the IT application system is regarded 

highly), a relatively low (compared to SME) level of financial support (though considered acceptable 

in most cases), a relatively extended period between the submittal of an application and contracting, 

or (if support is not granted) – the receiving of an appraisal justification and score cards filled by the 

experts. 

The basic factor that results in a relatively small number of applications submitted for Measure 1.1 is 

related to limitations with regard to the minimum value of eligible expenditures. The companies 

pursue many R&D projects at a level much below the lower limit required in Sub-measure 1.1.1 (PLN 

12 million) or in Sub-measure 1.1.2 (PLN 30 million) – very often value of such projects is between 

PLN 2 million and 5 million.  

Another crucial factor perceived as somewhat unfavourable by large companies is the required 

competitiveness principle, in a certain areas the need to sign conditional agreements with 

subcontractors, and limitations imposed on subcontracting within the scope of a project. When R&D 

works contracted to a subcontractor are of a key character, the selection of a subcontractor must be 

finalised before an application for financial support is submitted, at least in the phase ending with 

the 1st milestone, and the applicant is required to sign a conditional agreement with the 

subcontractor. Until recently the applicant had to enclose conditional agreements signed with 

subcontractors within a project, now they can submit only a statement that such agreements have 
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been concluded. The group of potential subcontractors has been restricted to scientific institutions 

with at least B score in terms of quality of scientific or R&D activities, whereas other entities must 

obtain consent of the National Centre for Research and Development (NCfRD – Intermediate Body), 

what is commonly (though not always rightly) considered as time-consuming. 

Interest in Measure 1.1 is also affected by the offer of other measures and programmes that allow 

large enterprises to apply for support for R&D works. A very important factor is the low number of 

applications chosen for support in Measure 1.1 – 26% on average compared to 86% in sectoral 

programmes under Measure 1.2. It is understandable that enterprises – when calculating the 

likelihood of their success in the competition consider that fact and therefore are unwilling to incur 

a considerable risk of failure. To a lesser degree, as regards chosen applicants only, support available 

within the scope of Regional Operational Programmes and the Horizon 2020 implemented by the 

European Commission may be very attractive (however, in the last case support is available only to 

the most experienced businesses and the likelihood of successful applying is limited). 

The study led to the conclusion that in case of the large enterprises sector, given its specificity and 

also the limited level of the aid intensity, the simplifying of formal requirements and a more 

individual approach towards large enterprises are worth considering. The applied applications’ 

evaluation system raised some doubts (some of the enterprises might not have been aware of the 

simplifications implemented by the National Centre for Research & Development in successive 

competitions), in particular its proceeding, which in the opinion of some respondents was the reason 

for a considerable number of applications appraised negatively in technical terms (this situation, 

however, could be caused, especially within first competitions, by submission by some companies of 

pure investment project with a bit ’artificial’ R&D component. Attention was also given to the fact 

that the number of companies admitted to the experts panel should be greater (e.g. by decreasing 

the score threshold qualifying for the experts panel). In addition, the strengthening of the role of 

NCfRD representatives was addressed, in particular as regards moderating and controlling the 

accuracy of the scoring process. A very important and problematic issue from the point of view of 

the enterprises’ representatives was the anonymity of the members of the experts panel and 

related concerns as regards their purported affiliations with competitive firms. 

Respondents pointed also to the reasonableness of improving information about Measure 1.1 and 

initiating promotional actions, in particular on a regional level, and additionally direct contacts with 

large enterprises aimed at providing them with relevant information. 

Based on conclusions of the study the following recommendations have been formulated: 

 In the “Fast Route” for enterprises other than SME the lessening of requirements qualifying 

for the panel should be considered – for example – at least 2 scores in every scored 

criterion and at least 10 scores in all scored criteria. Such solution should allow a larger 

group of projects to qualify for the expert panel, where any doubts relating to the project 

and its appraisal according to respective criteria could be clarified. In addition, audio and 

video recordings of the expert panels could help make the process more objective and 

structured.  

 To increase the transparency of the appraisal process, consideration should be given to the 

possibility of disclosing a broad list of experts assessing the applications under Measure 1.1 

or only its component for large enterprises, rather than the individuals appraising an 
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application of a given company, and also to improving the wording of the experts’ 

declaration about impartiality and confidentiality. 

 Furthermore, specialised information & promotional activities ought to be undertaken that 

would be addressed to the large enterprises sector. Those activities should aim to 

strengthen the message on the website of the National Centre for Research & Development 

regarding support targeted at large enterprises (separate pages, graphical features, etc.) and 

also to increase the number of positively appraised applications, to ensure higher level of 

confidentiality and lower risk of conflict of interests among the appraising individuals. Also, 

a letter (in a traditional, paper form) could be sent to all large enterprises that thus far have 

not applied under Measure 1.1 (naturally, once a list of such companies is drawn), informing 

about the offer available in Measure 1.1, changes in the scoring system, if any, and 

encouraging them to apply for the offered support. 

 Considered should also be (in terms of Measure 1.1 of OP SG and other programmes offering 

support from public funds, not only European) the establishment of an institution of “liaison 

officer” maintaining contact between NCfRD and large enterprises within the scope of their 

activities (chosen 2-4 regions or a particular sector/group of sectors). Those persons could 

not only promote (through direct contacts with businesses) the offer of Measure 1.1 (and 

also Measure 1.2) but also the offer of other public programmes. Moreover, it would be their 

role to assist companies in choosing suitable projects to apply for support and also to provide 

information about problematic elements of the support programmes in view of their possible 

adjustment. However, those persons would not be involved in any way in the appraisal of 

projects submitted by the enterprises. 

 To allow a larger group of enterprises to benefit from support, we suggest that the minimum 

level of eligible expenditures in Sub-measure 1.1.1 is decreased to a limit of no more than 

PLN 5 million – preferably PLN 2 million and in case of Sub-measure 1.1.2 (provided it is 

continued) to PLN 5 – 10 million. 

 Simplifications and changes implemented in successive competitions ought to be promoted 

more intensely so that companies that have applied unsuccessfully or analysed the 

possibility of applying in any of the primary competitions can be provided easily with 

information about changes introduced since then. 
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1. Cele i zakres badania. 

Celem badania było zdiagnozowanie przyczyn niskiego zainteresowania Działaniem 1.1 ("Projekty 

B+R przedsiębiorstw") Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) ze strony dużych 

przedsiębiorstw (przedsiębiorstw innych niż należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw). 

Tego typu podmioty wydają się w oczywisty sposób predestynowane do korzystania ze wsparcia, 

które oferuje Działanie 1.1 (szerzej opisujemy je w rozdziale 3.2), zatem tym bardziej obserwowana 

sytuacja zaczęła budzid zastanowienie. Podstawowym celem badania było zatem zidentyfikowanie 

powodów ograniczonego zainteresowania dużych firm ofertą Działania 1.1, przy czym nie chodziło 

tylko o zidentyfikowanie i skatalogowanie tych powodów, ale przede wszystkim określenie ich 

znaczenia (siły oddziaływania). Ustalenia w tym względzie będą stanowid istotne źródło informacji, 

które pozwoli na określoną reakcję ze strony organów programujących wsparcie, mającą na celu 

zmianę obecnego stanu na korzyśd wzrostu zainteresowania wsparciem, skutkującego większą liczbą 

wniosków i wnioskodawców z grona dużych przedsiębiorstw (w sferze interwencji oferowanej 

w Działaniu 1.1). 

Opisany powyżej problem stanowi podłoże merytoryczne badania, prowadzące do określenia celu 

głównego, sformułowanego w następujący sposób: 

Identyfikacja przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów 

z grupy dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach Działania 1.1  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

W ramach celu głównego badania wyróżniono dwa cele szczegółowe: 

 Określenie znaczenia poszczególnych przesłanek (czynników) przesądzających o niskim 

zainteresowaniu ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 PO IR. 

 Zidentyfikowanie ewentualnych działao korygujących / modyfikujących, podejmowanych 

w różnych sferach, mających na celu wzrost zainteresowania, przekładających się na większą 

liczbę wniosków i większą liczbę wnioskodawców. 

Dążąc do jak najpełniejszego osiągnięcia sformułowanych celów, w zakresie badania uwzględniono 

także następujące kwestie: 

 Zidentyfikowanie podobnych, do oferowanych w Działaniu 1.1, instrumentów wsparcia ze 

środków publicznych, „konkurujących” o beneficjentów z tym Działaniem oraz określenie, czy 

inne działania (przede wszystkim w ramach PO IR) oferują bardziej, czy mniej korzystne dla 

beneficjentów warunki. 

 Przeanalizowanie, na ile Działanie 1.2 PO IR („Sektorowe programy B+R”) stanowi 

konkurencję dla działania 1.1 PO IR, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw z branż 

objętych sektorowymi programami B+R. 

 Identyfikacja czynników mogących zachęcid potencjalnych beneficjentów do ubiegania się 

o wsparcie w ramach Działania 1.1.  

 Określenie, na ile zasady udzielania wsparcia w Działaniu 1.1 są dla firm zrozumiałe, 

jednoznaczne i na ile wymagają korzystania przez wnioskodawcę z usług firm doradczych. 

 Określenie, na ile zakres wsparcia oferowanego w Działaniu 1.1 odpowiada potrzebom 

dużych przedsiębiorstw. 
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 Oszacowanie wpływu rozstrzygnięd dotychczasowych naborów w Działaniu 1.1 (duża 

selekcyjnośd) na zainteresowanie wnioskodawców w kolejnych naborach wniosków. 

 Określenie wpływu wprowadzonego w 2016 r. uproszczenia w zakresie zasad monitorowania 

dochodu w projektach realizowanych przez dużych przedsiębiorców w ramach I OP PO IR na 

zwiększenie zainteresowania ofertą Działania 1.1. 

Wychodząc z założenia, że badanie to powinno prowadzid do sformułowania bardzo praktycznych 

(użytecznych) wniosków i rekomendacji, nadających się do szybkiego wdrożenia, zadbano o dobór 

adekwatnego zestawu metod i technik badawczych oraz - w szczególności - zróżnicowany dobór 

respondentów (prób badawczych), reprezentujących rozmaite perspektywy oglądu tematyki 

badawczej. Kluczowe znaczenie przypisano poznaniu perspektywy dużych przedsiębiorstw, 

postrzeganych jako potencjalni beneficjenci Działania 1.1. Wykorzystano łącznie trzy metody/techniki 

badawcze, tj. analizę desk research (analiza źródeł zastanych), indywidualne wywiady pogłębione 

(IDI) oraz badanie kwestionariuszowe (internetowe - CAWI). Opisujemy je w kolejnym rozdziale 

raportu. 

2. Metodologia i przebieg badania 

Badanie zostało zrealizowane w okresie od lutego do początków kwietnia 2017 roku i opierało się na 

wykorzystaniu 3 metod badawczych: analizy danych zastanych (desk research), indywidualnych 

wywiadach pogłębionych (wywiady bezpośrednie IDI i wspomagająco wywiady telefoniczne ITI) oraz 

badaniu ilościowym CAWI. 

Realizacja badania przebiegała bez większych zakłóceo, chod z całą pewnością poważnym wyzwaniem 

był bardzo krótki czas przewidziany na jego realizację. Poważniejsze problemy wystąpiły jedynie 

w przypadku umawiania wywiadów z grupą dużych przedsiębiorstw nie korzystających ze wsparcia 

w ramach PO IR, których przedstawiciele stosunkowo często albo nie byli skłonni umawiad się na 

wywiady albo wskazywali, że jedyną akceptowalną dla nich formą jest krótki wywiad telefoniczny, 

stąd też w tej grupie zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia znaczącej liczby wywiadów ITI. 

W ramach badania zostały przeanalizowane kluczowe dane zastane, których analiza posłużyła do 

odpowiedzi na niektóre pytania badawcze. W szczególności jako użyteczne dokumenty należy 

wskazad: 

 Dokumentacja aplikacyjna dla Działania 1.1 i Działania 1.2 PO IR, a także dla wybranych 

działao w ramach RPO w Celu Tematycznym 1, w których duże przedsiębiorstwa mogły 

ubiegad się o wsparcie (w szczególności kryteria wyboru projektów oraz regulaminy 

poszczególnych konkursów). 

 Badanie "Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR - etap II", IMAPP, Fundacja Idea 

Rozwoju, PAG Uniconsult, Uniwersytet Jagiellooski - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk 

Publicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, raporty cząstkowe (z 2016 roku) oraz raport 

koocowy (2017 r.). 

 Raport z badania „Poprawa doświadczenia wnioskodawcy na ścieżce wnioskowania – raport 

cząstkowy”, NCBR, Warszawa, styczeo 2017. 
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W ramach badania zrealizowano 40 wywiadów indywidualnych, w tym 35 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI) oraz 5 indywidualnych wywiadów telefonicznych (ITI)1. Wywiady przeprowadzono 

z: 

 przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej (4),  

 przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców i partnerami społecznymi, 

w tym stowarzyszeniem branżowym zaangażowanym w przygotowanie programu 

sektorowego w Działaniu 1.2 (4),  

 firmami doradczymi oferującymi usługi dla dużych przedsiębiorstw w zakresie 

opracowywania wniosków o wsparcie – zarówno dużymi i renomowanymi podmiotami, jak 

i mniej znanymi (6 wywiadów, ze względu na dużą przydatnośd rozmów z przedstawicielami 

tej grupy zrealizowano więcej wywiadów, niż pierwotnie zakładano), 

 dużymi przedsiębiorstwami (26), w tym ubiegającymi się o wsparcie w ramach Działania 1.1 

i 1.2 PO IR (10), beneficjentami wsparcia na działalnośd badawczo-rozwojową w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (6) oraz dużymi przedsiębiorstwami prowadzącymi 

działalnośd B+R, które dotąd nie ubiegały się o wsparcie w ramach PO IR (10).  

Przy doborze firm do wywiadów dążyliśmy do tego, aby w miarę możności prowadzid wywiady ze 

zróżnicowaną grupą respondentów pod względem branży, którą reprezentują, lokalizacji siedziby 

firmy oraz liczby projektów, o które aplikowały/realizują w obszarze prac B+R. Rozmówcy pochodzili 

ogółem z ośmiu regionów Polski (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie). Szczegółowy wykaz przeprowadzonych 

wywiadów w ramach tej metody badawczej prezentujemy w załączniku 1. 

Zgodnie z założeniami badanie kwestionariuszowe z wykorzystaniem Internetu (CAWI) zostało 

przeprowadzone na próbie celowej dużych firm. Z bazy Bisnode Polska została wyselekcjonowana 

grupa dużych firm, które potencjalnie mogłyby byd zainteresowane aplikowaniem o wsparcie 

w ramach Działania 1.1 PO IR. Dodatkowo, na podstawie dostępnych baz beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – wyodrębniliśmy 

beneficjentów, wywodzących się z grupy dużych firm, którzy realizowali projekty w obszarze B+R. 

Z powstałego operatu zostały wyeliminowane przedsiębiorstwa, z przedstawicielami których zostały 

przeprowadzone wywiady IDI oraz wszystkie te, które aplikowały o wsparcie w ramach Działania 1.1 

oraz Działania 1.2 PO IR. 

Dla wyselekcjonowanych w ten sposób dużych firm została przeprowadzona analiza stron 

internetowych, w oparciu o którą ustalone zostały (wszędzie tam, gdzie było to możliwe) adresy 

e-mailowe do osób lub jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych w danej firmie za 

przygotowywanie i/lub realizację projektów rozwojowych w celu jak najbardziej trafnie dobranej 

wysyłki linku do ankiety.  

W wyniku przeprowadzonej analizy powstała baza 1116 dużych przedsiębiorstw2, na których adresy 

mailowe zostało wysłane spersonalizowane zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu. 

                                                      
1 Realizacja wywiadów telefonicznych (ITI) wynikała z ograniczonej dostępności części rozmówców i niskiego 
zainteresowania do udziału w badaniu, przede wszystkim ze strony firm nie aplikujących dotąd do PO IR.  
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Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-23 marca 2017 r. - ankietowani mieli zatem 10 dni na 

wypełnienie kwestionariusza. Respondenci 3-krotnie otrzymali maile przypominające o wypełnieniu 

ankiety. W sytuacji, gdy serwer odbiorcy nie przyjmował wysłanych wiadomości z zaproszeniem do 

wypełnienia kwestionariusza, została przeprowadzona weryfikacja adresów mailowych 

i zorganizowana dodatkowa wysyłka zaproszeo do udziału w badaniu. 

W trakcie realizacji badania ilościowego, Wykonawca zapewnił kontakt telefoniczny i mailowy 

zarówno do zespołu merytorycznego, jak i technicznego, w celu umożliwienia wyjaśniania 

ewentualnych wątpliwości. W badaniu ostatecznie wzięło udział 55 respondentów, co oznacza, że 

tzw. response rate został osiągnięty na poziomie 5% - zgodnie z przyjętymi założeniami.  

3. Kontekst badawczy  

Punktem wyjścia analizy poziomu zainteresowania dużych przedsiębiorstw naborami w ramach 

Działania 1.1 było poznanie podstawowych danych dotyczących liczebności i dochodowości dużych 

przedsiębiorstw w Polsce, w podziale na sekcje PKD. Statystyki GUS dotyczące liczby aktywnych 

przedsiębiorstw niefinansowych (tzn. działających w danym roku, bez uwzględnienia sekcji: A - 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, K - Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa oraz O - 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne) pokazują, że 

firm zatrudniających co najmniej 250 osób jest w Polsce nieco ponad 3,4 tys., a na przestrzeni lat 

2012-2015 widoczny jest ich stopniowy wzrost.  

Warto pamiętad, że GUS dzieli firmy na klasy wielkości w oparciu tylko o liczbę pracujących, zatem 

w sposób nieco odbiegający od wytycznych UE (GUS nie uwzględnia kryteriów finansowych oraz 

kryterium niezależności), zatem poniższe dane stanowią tylko przybliżenie liczby dużych firm 

mogących się ubiegad o wsparcie w PO IR. Faktyczna liczba dużych przedsiębiorstw w rozumieniu 

definicji zgodnej z załącznikiem do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 jest zatem zapewne 

znacząco wyższa. 

Duże firmy mogą zgłaszad projekty do wsparcia w ramach Poddziałaniach 1.1.1 i 1.1.2 o wartości 

minimalnej, odpowiednio: 12 mln i 30 mln zł, dlatego istotna jest informacja, że przeciętny zysk 

brutto, przypadający na jedną dużą firmę to 27 mln zł. Oznacza to, że znaczna częśd dużych firm nie 

jest raczej w stanie samodzielnie sfinansowad tak znacznych wartościowo projektów dotyczących 

prac B+R. 

Tabela 1. Liczba i zysk brutto niefinansowych dużych przedsiębiorstw 

Rok 
Liczba niefinansowych dużych 

przedsiębiorstw 

Zysk brutto w mln zł (dla 
podmiotów osiągających dodatni 

wynik finansowy) 

Zysk brutto w mln zł (dla 
podmiotów osiągających dodatni 

wynik finansowy) na 1 firmę 

2012 3 201 90 203 28,2 

2013 3 218 93 043 28,9 

2014 3 356 94 318 28,1 

2015 3 432 92 550 27,0 

                                                                                                                                                                      
2 889 firm z bazy Bisnode oraz 227 firm z bazy beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, realizujących projekty w obszarze B+R. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego "Działalnośd 
przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.", Warszawa 2016. 

Wspierane w Działaniu 1.1 PO IR mogą byd tylko przedsięwzięcia dotyczące Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji, zatem jest mało prawdopodobne, by beneficjentem mogły byd firmy z takich branż jak 

handel, zakwaterowanie i gastronomia, edukacja, kultura i rekreacja, obsługa nieruchomości, co 

oznacza, że tylko z tego powodu liczba dużych firm, mogących aplikowad do Działania 1.1 PO IR 

najprawdopodobniej zmniejsza się do około 2,4 tys. Z tej liczby tylko mniej niż połowa jednostek 

w 2015 roku poniosła nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe (oraz ulepszenie istniejących 

obiektów) w kwocie co najmniej 10 mln zł, co z kolei sugeruje, że tylko ta częśd jest w stanie pozwolid 

sobie na sfinansowanie prac badawczo rozwojowych w minimalnej kwocie wymaganej w Działaniu 

1.1. Takich firm jest około 950.  

Tabela 2. Liczba i nakłady inwestycyjne niefinansowych dużych przedsiębiorstw w 2015 roku 

Sekcje 

Liczba 
niefinansowych 

dużych 
przedsiębiorstw 

Nakłady inwestycyjne 
na nowe obiekty 
majątkowe oraz 

ulepszenie istniejących 

Odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady 
inwestycyjne (na nowe obiekty majątkowe oraz 

ulepszenie istniejących) w kwocie: 

Liczba dużych 
firm, które w 

2015 r. poniosły 
nakłady 

inwestycyjne 
pow. 10 mln zł 

Wartośd 
(mln zł) 

Wartośd na 
1 firmę 
(mln zł) 

do 10 mln zł 
(%) 

10-50 mln zł 
(%) 

50-100 mln zł 
(%) 

pow. 100 mln 
zł (%) 

Łącznie 3 432 
105 

922,0 
30,9 66,4 24,5 4,2 4,9 1 153 

Przemysł (sekcje B + C 
+ D + E) 

1 770 70 451,7 39,8 57,1 31,3 5,4 6,2 759 

w tym: przetwórstwo 
przemysłowe (sekcja 
C) 

1 597 36 946,6 23,1 59,5 30,9 5,1 4,5 647 

Budownictwo (sekcja 
F) 

135 1 137,3 8,4 82,9 14,2 2,2 0,7 23 

Handel i naprawa poj. 
samoch. (sekcja G) 

458 7 548,7 16,5 72,8 20,9 2,9 3,4 125 

Transport i 
gospodarka 
magazynowa (sekcja 
H) 

218 17 924,3 82,2 57,9 25,1 6,6 10,4 92 

Zakwaterowanie i 
gastronomia (sekcja I) 

54 663,6 12,3 84,9 7,5 3,8 3,8 8 

Informacja i 
komunikacja (sekcja J) 

121 4 749,1 39,2 65,8 21,4 6 6,8 41 

Obsługa rynku 
nieruchomości (sekcja 
L) 

34 351,9 10,4 76,5 20,6 0 2,9 8 

Działalnośd 
profesjonalna, 
naukowa i techniczna 
(sekcja M) 

162 1 502,9 9,3 80,9 14,5 2,6 2 31 

Administrowanie 
i działalnośd 
wspierająca (sekcja N) 

312 498,3 1,6 96,6 3 0,4 0 11 

Edukacja (sekcja P) 6 2,9 0,5 100 0 0 0 0 

Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna 
(sekcja Q) 

127 871,7 6,9 79 20,2 0 0,8 27 

Kultura i rekreacja 
(sekcja R) 

20 119,9 6,0 80 20 0 0 4 

Pozostała działalnośd 
usługowa (sekcja S) 

15 99,7 6,6 85,8 7,1 7,1 0 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego "Działalnośd 
przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.", Warszawa 2016. 
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Także statystyki GUS pokazują, że wśród firm przemysłowych, zatrudniających powyżej 249 osób, 

w 2015 roku tylko 58% firm było innowacyjnych (tzn. wprowadziło na rynek przynajmniej jedną 

innowację produktową lub procesową)3. Przy realizacji znacznych wartościowo badao przemysłowych 

i/lub badao rozwojowych zazwyczaj konieczna jest współpraca z jednostkami naukowymi, tymczasem 

tylko około 31% dużych firm przemysłowych współpracowało w 2015 r. w zakresie działalności 

innowacyjnej (z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami niekomercyjnymi)4. 

Reasumując, chod poniższe wyliczenie jest obarczone znacznym ryzykiem błędu, liczbę potencjalnych 

beneficjentów z grupy dużych firm w Działaniu 1.1 można oszacowad na znacznie poniżej 1000, 

a bardzo prawdopodobne, że jest ich około 500-700. Tylko one spełniają kryterium dużego 

przedsiębiorstwa, prowadzą regularnie prace B+R i są w stanie ponieśd na ten cel nakłady rzędu 10 

mln zł. A zatem, uwzględniając powyższą argumentację, krąg potencjalnie zainteresowanych 

wnioskodawców jest dośd znacznie ograniczony. Wniosek ten jest istotny z punktu widzenia 

ewentualnego planowania działao marketingowych kierowanych do potencjalnych wnioskodawców 

w przyszłości oraz poszukiwania powodów dośd niskiej efektywności działao dotychczasowych. 

Oznacza to także (biorąc pod uwagę dane prezentowane w kolejnym rozdziale), że dośd znaczna 

częśd z grupy tych podmiotów o wsparcie z Działania 1.1 już aplikowała (w latach 2015-2016). 

3.1. Wsparcie dla sektora dużych firm w ramach perspektywy 2014-
2020 w ramach Działania 1.1 PO IR 

Podstawowa zasady wsparcia 

W Poddziałaniu 1.1.1 PO IR („Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”), zwanym także „Szybką ścieżką”, przewidziano wsparcie na prace badawczo-

rozwojowe lub same prace rozwojowe dla firm z sektora MŚP i przedsiębiorstw dużych (projekty 

o gotowości technologicznej TRL na poziomie co najmniej 2). Efektem interwencji mają byd 

rozwiązania technologiczne przekładające się na wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacji 

produktowych lub procesowych. Docelowo wyniki dofinansowanych projektów mają zakooczyd się 

wdrożeniem, nie jest to jednak przedmiotem wsparcia w Działaniu 1.1 PO IR. 

W porównaniu z Poddziałaniem 1.1.1 PO IR, w Poddziałaniu 1.1.2 PO IR ("Prace B+R związane 

z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej"), wspierane są przeciętnie większe projekty, 

obejmujące jedynie prace rozwojowe, o gotowości technologicznej na poziomie co najmniej 

6 (oznacza to, że musi już istnied funkcjonalny prototyp). Wsparte prace rozwojowe mają pozwolid na 

stworzenie instalacji pilotażowych/demonstracyjnych, których powstanie powinno następnie 

przełożyd się na wprowadzenie do działalności gospodarczej innowacji produktowej lub procesowej. 

  

                                                      
3 Wielkośd wskaźnika na przestrzeni ostatnich kilku lat pozostaje niezmienny (BDL GUS, Przedsiębiorstwa 
innowacyjne przemysłowe wg rodzajów wprowadzonych innowacji i klas wielkości). 
4 BDL GUS, Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej jako % ogółu 
przedsiębiorstw. 
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Tabela 3. Charakterystyka wsparcia w Działaniu 1.1 PO IR (dla dużych przedsiębiorstw) 

Element naboru Poddziałanie 1.1.1 Poddziałanie 1.1.2** 

Wielkośd projektu 

koszty kwalifikowane – min. 12 mln zł, 

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

przemysłowe) 

koszty kwalifikowane: min. 30 mln zł, 
max. 50 mln euro 

wartośd dofinansowania – max. 15 
mln euro 

Poziom dofinansowania kosztów 
kwalifikowalnych 

do 25% - prace rozwojowe (40% - w 
przypadku premii z tytułu szerokiego 

rozpowszechniania wyników projektu) 

do 50% (z premią – do 65%) - badania 
przemysłowe 

do 25% (do 40% - z uwzględnieniem 
premii z tytułu szerokiego 

rozpowszechniania wyników projektu) 

Typ projektu 
badania przemysłowe i prace 

rozwojowe lub wyłącznie prace 
rozwojowe 

eksperymentalne prace rozwojowe 
związane z wytworzeniem linii 

pilotażowej 

Poziom innowacyjności co najmniej poziom krajowy* co najmniej poziom krajowy 

* W pierwszym naborze dla dużych firm (2/1.1.1/2015) obowiązywał poziom światowy. 
** Opis dotyczy ostatniego konkursu w Poddziałaniu (1/1.1.2/2016). W trakcie dwóch wcześniejszych 
konkursów (1/1.1.2/2015 oraz 2/1.1.2/2015) minimalna wartośd kosztów kwalifikowanych była niższa (20 mln 
zł).  

Przebieg wdrażania 

W Poddziałaniu 1.1.1 PO IR dotychczas przeprowadzono 2 nabory skierowane do dużych 

przedsiębiorstw: pierwszy w 2015 roku (konkurs 2/1.1.1/2015), a następnie kolejny w 2016 roku 

(konkurs 2/1.1.1/2016). Pierwszy konkurs organizowany był w trybie zamkniętym, a drugi - w trybie 

otwartym (z siedmioma miesięcznymi etapami naboru), co pozwoliło ograniczyd kumulację 

składanych wniosków, pojawiającą się przed datą zamknięcia konkursu. Na początku lutego 2017 r. 

ogłoszono kolejny nabór w tym Poddziałaniu – przyjmowanie wniosków zaplanowano na okres od 

marca do czerwca br. 

Porównując te dwa konkursy widoczny jest spadek zainteresowania naborami w Poddziałaniu 1.1.1 

PO IR wśród dużych przedsiębiorstw. W trwającym około pół roku naborze z 2016 r. złożyli oni 

jedynie 74 wnioski, co oznacza spadek o ok. 35% w stosunku do naboru z 2015 roku (nabór ten trwał 

tylko 1,5 miesiąca). Spadek liczby aplikujących do pewnego stopnia wynika z rezygnacji z aplikowania 

o wsparcie firm, które w poprzednim konkursie składały wnioski niedopasowane do obowiązujących 

zasad wsparcia w Działaniu (np. których głównym celem było zdobycie środków na inwestycje, a nie 

rzeczywiste finansowanie prac badawczo-rozwojowych). Inną przyczyną spadku zainteresowania 

dużych przedsiębiorstw było także uruchomienie w międzyczasie (pomiędzy pierwszym i drugim 

naborem) innych konkursów, w tym przede wszystkim licznych konkursów sektorowych w Działaniu 

1.2 PO IR. Regularne ogłaszanie naborów w tym Poddziałaniu jest korzystne dla potencjalnych 

wnioskodawców, sprzyja dużej liczbie wniosków, eliminuje zjawisko ich gromadzenia/kumulacji. 

  

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/
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Tabela 4. Konkursy w Działaniu 1.1 PO IR dostępne dla dużych firm 

Szczegóły naboru 2/1.1.1/2015 2/1.1.1/2016 1/1.1.2/2015 2/1.1.2/2015 1/1.1.2/2016 

Od 
14 października 

2015 r. 
1 czerwca 2016 r. 7 kwietnia 2015 r. 7 stycznia 2016 r. 6 lipca 2016 r. 

Do 
30 listopada 2015 

r. 

2 stycznia 2017 r. 

(etap 7 został 
przedłużony) 

22 czerwca 2015 
r. 

29 lutego 2016 r. 
31 października 

2016 r. 

Tryb zamknięty 
otwarty, etapy 

(mc) 
zamknięty zamknięty 

otwarty, etapy 
(mc) 

Grupa docelowa 
duże 

przedsiębiorstwa 
duże 

przedsiębiorstwa 
MŚP i duże 

przedsiębiorstwa 
MŚP i duże 

przedsiębiorstwa 
Duże 

przedsiębiorstwa 

Alokacja 750 mln zł 1000 mln zł 100 mln zł 100 mln zł 500 mln zł 

Liczba wniosków 
złożonych 

114 74 39 (firmy duże) 33 (firmy duże) 26 

Wnioski złożone 
(wartośd 
dofinansowania) 

1 562,7 mln zł 896,2 
632,4 mln zł 
(firmy duże) 

464,7 (firmy duże) 608,1 mln zł 

Podpisane 
umowy (liczba) 

16 24* 17 (firmy duże)  9 (firmy duże)* 8* 

Przyznane 
dofinansowanie 

202,7 mln zł 304,1* 
263,3 mln zł 
(firmy duże) 

116,7 (firmy 
duże)* 

171,1* 

* projekty rekomendowane do dofinansowania 
Źródło: Komunikaty NCBiR (dostępne na witrynie www.ncbir.gov.pl oraz przekazany przez Zamawiającego 
wykaz wniosków o dofinansowanie dużych firm złożonych do PO IR. 

W Poddziałaniu 1.1.2 PO IR dotychczas przeprowadzono trzy konkursy, z czego dwa adresowane były 

do wszystkich firm, a ostatni tylko do dużych przedsiębiorstw. Ostatni konkurs podzielony był na 

miesięczne etapy, co dawało wnioskodawcom niemal ciągłą możliwośd aplikowania o środki PO IR. 

Dwa pierwsze konkursy realizowane były w trybie zamkniętym. W chwili obecnej nie planuje się 

dalszych naborów w tym Poddziałaniu, przynajmniej do kooca 2017 roku. 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzid, że podobnie jak w przypadku Poddziałania 1.1.1, 

zainteresowanie wśród dużych przedsiębiorców kolejnymi konkursami Poddziałania 1.1.2 zmniejszało 

się. Spadek w 2016 r. zapewne wiązał się z podniesieniem progu minimalnej wartości 

dofinansowania. Przyczyną było także zapewne uruchomienie innych konkursów dla wniosków 

obejmujących prace B+R, w tym przede wszystkim konkursów sektorowych w Działaniu 1.2 (ich 

bliższą charakterystykę przedstawiamy w tabeli nr 9). 

Charakterystyka składanych wniosków 

Wstępne wyliczenia pokazują, że dośd znaczny odsetek dużych firm aplikujących o wsparcie 

w Poddziałaniu 1.1.1 oraz 1.1.2, do danego Poddziałania składał więcej niż jeden wniosek. Bardzo 

liczne były także przypadki aplikowania dodatkowo o wsparcie pochodzące także z innego Działania 

lub Poddziałania PO IR. Konkluzje te wynikają z analizy danych Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego SL2014 (dalej: SL2014) w zakresie aplikacji złożonych do PO IR przez duże 

przedsiębiorstwa do 1 marca 2017 r. Do SL2014 wprowadzane są tylko wnioski, które zostały 

ocenione pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów formalnych, dlatego też prezentowane 

poniżej dane są zazwyczaj o kilka procent niższe niż wartości w powyższej tabeli (nr 4). 

http://www.ncbir.gov.pl/
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Tabela 5. Rozkład złożonych wniosków dużych firm do PO IR (wnioski poprawne formalnie)  
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Dz. 1.1 – ogółem 279 196 61 21,9% 9 138,8 4 075,1 4,8 66,5 14,6 

Pddz. 1.1.1 182 149 28 15,4% 4 907,8 2 386,7 4,8 66,5 13,1 

Pddz. 1.1.2 97 82 33 34,0% 4 230,9 1 688,4 6,6 64,5 17,4 

Dz. 1.2 73 51 63 86,3% 1 005,1 506,7 0,8 28,4 6,9 

Dz. 2.1 70 65 47 67,1% 1 524,7 390,8 0,6 49,2 5,6 

Pddz. 4.1.4 56 43 8 14,3% 353,0 240,1 1,4 9,9 4,3 

Suma 478 - 179 37,4% 12 022 5 213 - - 10,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju (stan na 1.03.2017 r.). 

Powyższe zestawienie pokazuje, że chod najwięcej wniosków duże firmy złożyły dotąd do Działania 

1.1 (279), to zatwierdzono do dofinansowania tylko 22% wniosków, przy czym w Poddziałaniu 1.1.1 

tylko 15,4% (w Poddziałaniu 1.1.2 – 34%), podczas gdy w pozostałych Działaniach PO IR odsetek ten 

był na ogół zdecydowanie wyższy: w Działaniu 1.2 – aż 86%, w Działaniu 2.1 – 67%. Tylko wnioski 

składane przez duże firmy w ramach konsorcjów w Poddziałaniu 4.1.4 były wspierane rzadziej 

(w 14,3% przypadków). Aplikując do Działania 1.1 wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 

średnio 14,6 mln zł (wartośd minimalna to 4,8 mln zł), podczas gdy w Działaniu 1.2 o kwotę ponad 

dwukrotnie niższą – 6,9 mln zł (wartośd minimalna - 825 tys. zł). 

Poniżej przedstawiamy rozkład wniosków składanych do różnych Poddziałao PO IR. Podmioty 

aplikujące do Poddziałania 1.1.1 (ogółem 149 firm) składały wnioski bardzo często także do 

Poddziałania 1.1.2 (35 firm), ale także do innych działao i poddziałao.  

Biorąc pod uwagę, że firmy często składały więcej niż jeden wniosek do PO IR (na 10 firm przypada 

około 14 złożonych wniosków), można wyliczyd (informuje o tym dolna połowa poniższej tabeli), że 

firmy, które do "Szybkiej ścieżki" złożyły 182 wnioski, aplikowały także 45 razy do Poddziałania 1.1.2 

oraz 20 razy do Działania 1.2. 

Do pewnego stopnia pokazuje to, jakie działania i poddziałania stanowią dla siebie 

konkurencję/substytut. Pojęcie konkurencji czy substytutu należy w tym wypadku traktowad bardzo 

umownie, gdyż przedsięwzięcia możliwe do realizacji w Poddziałaniach 1.1.1, 1.1.2 oraz Działaniu 1.2 

dośd znacznie się od siebie różnią (np. pod względem wartości kosztów kwalifikowanych oraz stopnia 

gotowości technologicznej TRL), tym niemniej wszystkie z nich umożliwiają przedsiębiorcom 

uzyskanie dofinansowania dla realizacji prac badawczo-rozwojowych. Widad zatem, że dla dwóch 

badanych Poddziałao główną konkurencją dotąd było to drugie (w ramach Działania 1.1) 

Poddziałanie, a w dalszej kolejności Działanie 1.2. 

  



 
18 

 

„Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach działania 1.1 PO IR” 

 

Tabela 6. Rozkład dużych firm aplikujących do różnych działao PO IR (wnioski poprawne formalnie) 

Działanie / Poddziałanie Ogółem Pdz. 1.1.1 Pdz. 1.1.2 Dz. 1.2 Dz. 2.1 Pdz. 4.1.4 

Wg liczby aplikujących podmiotów  

Ogółem X 149 82 51 65 43 

Pdz. 1.1.1 149 X 35 13 13 8 

Pdz. 1.1.2 82 35 X 13 8 9 

Dz. 1.2 51 13 13 X 4 4 

Dz. 2.1 65 13 8 4 X 3 

Pdz. 4.1.4 43 8 9 4 3 X 

Wg liczby wniosków złożonych przez aplikujące podmioty 

Ogółem X 182 97 73 70 56 

Pdz. 1.1.1 182 X 45 20 16 9 

Pdz. 1.1.2 97 49 X 25 9 10 

Dz. 1.2 73 20 18 X 4 5 

Dz. 2.1 70 15 11 11 X 5 

Pdz. 4.1.4 56 12 13 8 3 X 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju (stan na 1.03.2017 r.). 

Poniższe zestawienie pokazuje z kolei, jaka częśd wnioskujących dużych firm (oraz składanych przez 

nie wniosków) aplikowała także do Poddziałania 1.1.1 oraz do Poddziałania 1.1.2. Widad m.in., że 

prawie połowa (43%) firm aplikujących do Poddziałania 1.1.2 złożyła wniosek także do „Szybkiej 

ścieżki”. Także co czwarty podmiot aplikujący do „programów sektorowych” aplikował do obu 

analizowanych Poddziałao. 

Tabela 7. Udział dużych firm aplikujących do innych działao PO IR (oraz rozkład wniosków dużych firm 
składanych do poszczególnych innych działao PO IR) aplikujących także do Poddziałao 1.1.1 oraz 1.1.2 
(wnioski poprawne formalnie) 

Działanie / Poddziałanie 
Pdz. 1.1.1 Pdz. 1.1.2 Pdz. 1.1.1 Pdz. 1.1.2 

Wg liczby aplikujących 
podmiotów 

Wg liczby wniosków złożonych przez aplikujące 
podmioty 

Pdz. 1.1.1 X 23% X 30% 

Pdz. 1.1.2 43% X 51% X 

Dz. 1.2 25% 25% 27% 25% 

Dz. 2.1 20% 12% 21% 16% 

Pdz. 4.1.4 19% 21% 21% 23% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju (stan na 1.03.2017 r.). 

Widad zatem, że dośd znaczna częśd firm aplikujących o wsparcie do działao innych niż 1.1 ma za sobą 

doświadczenie w aplikowaniu o wsparcie do Poddziałania 1.1.1 lub 1.1.2. 
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3.2. Wsparcie dla sektora dużych firm w ramach perspektywy 2014-
2020 poza Działaniem 1.1 PO IR 

Rozdział 3.1 wykazał, że duże firmy ubiegające się o wsparcie działalności B+R (głównie w zakresie 

dofinansowania kosztów prowadzonych badao) poza Działaniem 1.1 aplikowały także do innych 

Działao PO IR. Analiza bazy podpisanych umów o dofinansowanie pokazuje, że te podmioty planując 

realizację projektów w obszarze wzmacniania badao naukowych, rozwoju technologicznego 

i innowacji (Cel Tematyczny - CT 1), poza Działaniem 1.1 PO IR, mogły ubiegad się o wsparcie także 

w ramach innych programów finansowanych ze środków UE. Chod duże firmy na projekty dotyczące 

CT 1 otrzymywały dotacje najczęściej z Działania 1.1 PO IR (48 zawartych umów do kooca lutego 

2017 r.), to jeszcze większa ich liczba jest beneficjentem innych działao PO IR lub regionalnych 

programów operacyjnych. 

Tabela 8. Podpisane umowy dużych przedsiębiorstw dotyczące dofinansowania z funduszy strukturalnych 
2014-2020 przedsięwzięd dot. Celu Tematycznego 1 (Wzmacnianie badao naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji) 

Program/ działanie/ poddziałanie Liczba umów 

Wartośd 
ogółem 

 (mln zł) 

Wydatki 
kwalifikowalne 

(mln zł) 

Dofinansowanie 
(mln zł) 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 112 3 589 099 3 317 965 1 575 124 

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw 48 1 499 510 1 499 510 646 571 

1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa 

22 556 677 556 677 269 438 

1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem 
instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 

26 942 833 942 833 377 133 

1.2. Sektorowe programy B+R 27 269 037 269 037 150 603 

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw 

23 745 804 474 670 172 550 

4.1.4. Projekty aplikacyjne 12 55 189 55 189 35 195 

RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkursy 
horyzontalne 

8 18 300 16 029 5 836 

RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach 

2 12 608 7 368 3 684 

RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 

1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach 

6 56 537 38 895 16 236 

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

1 65 53 45 

Suma 129 3 676 609 3 380 310 1 600 925 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (stan na 
28.02.2017). 

Poniżej opisujemy pokrótce wybrane działania, które umożliwiły dużym firmom uzyskanie wsparcia 

na przedsięwzięcia podobne do możliwych do dofinansowania w Działaniu 1.1 PO IR. Działao takich 

jest więcej niż wymienione (zwłaszcza wdrażanych w ramach RPO – wyszczególniamy je w dalszej 

części rozdziału), jednak realizacja poniżej wskazanych jest najbardziej zaawansowana (duże firmy 
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zawarły w ramach nich umowy dofinansowania), zatem ich wpływ na zainteresowanie Działaniem 1.1 

PO IR jest także największy. 

PO IR, Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R" 

Działanie 1.2 oferuje wsparcie dla prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak 

i duże), będących odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie na technologie zidentyfikowane 

w agendzie badawczej danego programu sektorowego. Wyniki prac B+R prowadzonych w ramach 

wspartych przedsięwzięd mają służyd opracowaniu innowacyjnego rozwiązania konkretnego 

problemu technologicznego zgłoszonego przez dany sektor. Z dużymi firmami w ramach tego 

Działania podpisano 27 umów. 

W ramach Działania 1.2 dotychczas ogłoszono 13 konkursów sektorowych. Spośród nich 8 zostało 

zakooczonych do kooca 2016 roku. Łącznie złożono w nich 240 wniosków na kwotę 1 182 mln zł, 

spośród których wsparcie przyznano 153 projektom, a łączna wartośd dofinansowania wyniosła 

806 mln zł. Dane te dotyczą zarówno firm dużych, jak i MSP. Do kooca lutego 2017 roku w Działaniu 

1.2 duże firmy złożyły 73 wnioski, spośród których zatwierdzonych zostało aż 63. Odsetek wniosków, 

które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie jest zatem wyraźnie wyższy niż 

w Działaniu 1.1 PO IR, co ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców 

(sprowadzające się do decyzji, w jakim działaniu ubiegad się o wsparcie). System i kryteria wyboru 

projektów są w Działaniu 1.2 PO IR bardzo podobne do rozwiązao obecnych w Działaniu 1.1. 

(zwłaszcza w Poddziałaniu 1.1.1 PO IR). 

Tabela 9. Wyniki naborów w Działaniu 1.2 PO IR 

Szczegóły naboru INNOLOT INNOMED INNOCHEM INNOTEXTILE 

Od 18 maja 2015 r. 1 września 2015 r. 1 lutego 2016 r. 15 kwietnia 2016 r. 

Do 17 lipca 2015 r. 1 października 2015 r. 1 marca 2016 r. 15 czerwca 2016 r. 

Tryb zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty 

Alokacja 400 mln zł 95 mln zł 120 mln zł 60 mln zł 

Minimalna wartośd 
kosztów kwalifikowalnych 

(mln zł) 
10 1 1 0,5 

Wnioski złożone (liczba) 29 18 49 20 

Wnioski złożone (wartośd 
dofinansowania) 

283,9 mln zł 97,6 mln zł 188,6 mln zł 46,3 mln zł 

Podpisane umowy (liczba) 18 10 31 13 

Przyznane dofinansowanie  160,7 mln zł 58 mln zł 109,6 mln zł 31,2 mln zł 

 

Szczegóły naboru GAMEINN INNOSTAL INNOSBZ INNOTABOR 

Od 1 czerwca 2016 r. 1 czerwca 2016 r. 10 czerwca 2016 r. 16 sierpnia 2016 r. 

Do 16 sierpnia 2016 r. 15 września 2016 r. 11 lipca 2016 r. 
14 października 2016 

r. 

Tryb zamknięty zamknięty zamknięty zamknięty 

Alokacja 116 mln zł 132 mln zł 50 mln zł 196 mln zł 

Minimalna wartośd 
kosztów kwalifikowalnych 

(mln zł) 
0,5 2 2 1 
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Szczegóły naboru GAMEINN INNOSTAL INNOSBZ INNOTABOR 

Wnioski złożone (liczba) 72 21 17 14 

Wnioski złożone (wartośd 
dofinansowania) 

185,8 mln zł 144,8 mln zł 74,3 mln zł 160,3 mln zł 

Podpisane umowy (liczba) 38 19 11 13 

Przyznane dofinansowanie 115,8 mln zł 131,9 mln zł 42,0 mln zł 156,7 mln zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (stan na 
28.02.2017). 

PO IR, Działanie 2.1 (Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) 

W ramach Działania 2.1 PO IR przewidziano dotacyjne wsparcie przedsiębiorstw na tworzenie 

i rozwój infrastruktury B+R. Środki przeznaczone są na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie 

i inną niezbędną infrastrukturę, która służyd ma prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia 

innowacyjnych produktów i usług. Na poziomie operacyjnym interwencja prowadzid ma do tworzenia 

i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, w ramach których prowadzone 

będą w przyszłości prace badawcze. Inwestycje w infrastrukturę mają pozostawad w bezpośrednim 

związku z planami badawczymi firm, które, w ramach prowadzonych konkursów, muszą byd 

przedstawione przez firmy w formie tzw. agend badawczych (obligatoryjny załącznik do wniosku 

o dofinansowanie). Co do zasady, agendy badawcze powinny charakteryzowad się innowacyjnością 

w zakresie wytypowanych obszarów badawczych i wskazywad indykatywny plan prac B+R, 

obejmujący również okres trwałości projektu. Do kooca lutego 2017 r. duże firmy złożyły 70 

wniosków o dofinansowanie, a 47 zostało zatwierdzonych. 

Działanie to, dotyczące rozwoju infrastruktury, prawdopodobnie tylko w nieznacznym stopniu może 

stanowid konkurencję dla Działania 1.1 (dotyczącego prac badawczych), aczkolwiek wysoki odsetek 

pozytywnie ocenionych wniosków (67%) stanowi dośd znaczną zachętę. 

PO IR, Podziałanie 4.1.4 (Projekty aplikacyjne) 

W Poddziałaniu tym interwencja publiczna ma przyczyniad się do powstawania konsorcjów 

podmiotów ze sfery przemysłu i nauki, ukierunkowanych na wypracowanie bardzo innowacyjnych 

rozwiązao, ściśle pod potrzeby rynkowe (projekty aplikacyjne), a więc (najczęściej) definiowane przez 

konkretne przedsiębiorstwo i osiągane dzięki badaniom realizowanym w ramach konsorcjów 

złożonych co najmniej z jednego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej (jednak skład konsorcjum nie 

może przekraczad 5 podmiotów - podmioty o statusie przedsiębiorcy muszą stanowid co najmniej 

połowę członków konsorcjum). Liderem konsorcjum może byd zarówno jednostka naukowa, jak 

i przedsiębiorstwo (dowolnośd 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. 

W Poddziałaniu 4.1.4 PO IR dotychczas przeprowadzono dwa konkursy. Do kooca lutego 2017 r. 

złożono 57 wniosków o dofinansowanie, w których liderem było duże przedsiębiorstwo, 8 spośród 

nich zostało zatwierdzonych (ponadto, duże firmy występowały także jako uczestnicy konsorcjów, 

w których liderem były inne grupy podmiotów, np. jednostki naukowe, firmy MŚP).  
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Tabela 10. Charakterystyka wsparcia w Działaniach 1.2 i 2.1 oraz w Poddziałaniu 4.1.4 POIR. 

Szczegóły 
interwencji 

Działanie 1.2 Działanie 2.1 Poddziałanie 4.1.4 

Oczekiwane 
rezultaty 

interwencji 

zwiększenie nakładów 
sektora prywatnego na 
B+R w celu zapewnienia 

wdrożeo nowych 
rozwiązao w gospodarce 

wyższa aktywnośd B+R 
przedsiębiorstw, nowe 

innowacyjne produkty lub 
procesy, wyższa 

konkurencyjnośd firm 

znaczące zwiększenie skali 
wykorzystania nowych rozwiązao 
technologicznych niezbędnych dla 

rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy 
ich pozycji konkurencyjnej 

Wielkośd 
projektu 

określana oddzielnie dla 
poszczególnych 

konkursów 

wartośd kosztów 
kwalifikowanych 2 mln – 50 

mln euro 

wartośd kosztów kwalifikowanych 2 
mln – 50 mln euro 

wartośd projektu: max. 15 mln euro 
(głównie prace rozwojowe); max. 20 

mln euro (głównie badania 
przemysłowe). 

Poziom 
dofinansowania 

25% - 80% 

Zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej; Koperta 

Mazowiecka: Max. 10% - 
55%; Koperta 15 

województw: Max. 25% - 70% 

max. 100% kosztów kwalifikowanych 
(jednostki naukowe), max. 25% - 80% 

kosztów kwalifikowalnych 
(przedsiębiorcy) 

Beneficjenci 
MŚP i duże firmy, 

konsorcja przedsiębiorstw 
przedsiębiorstwa 

konsorcja jednostek naukowych i 
przedsiębiorców (liczące max. 5 

podmiotów, liczba przedsiębiorców 
stanowi co najmniej 50% liczby 

wszystkich członków konsorcjum) 

Typ projektu 

badania przemysłowe 
i prace rozwojowe lub 

wyłącznie prace 
rozwojowe 

wsparcie tworzenia i rozwoju 
infrastruktury B+R 

przedsiębiorstw poprzez 
inwestycje w aparaturę, 

sprzęt, technologie i inną 
niezbędną infrastrukturę, 

która służyd będzie 
prowadzeniu prac badawczo-

rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych 

produktów i usług 

badania przemysłowe i/lub prace 
rozwojowe, realizowane przez 

jednostki naukowe we współpracy z 
konkretnym przedsiębiorcą/ 

przedsiębiorcami 

Poziom 
innowacyjności 
wymagany dla 

dużych firm 

co najmniej poziom 
krajowy 

brak wymogu 
poziom światowy (innowacja o 

charakterze przełomowym) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju, stan na 1.03.2017 r.) 

Poza PO IR, wsparcie przedsięwzięd dużych przedsiębiorstw w obszarze B+R oferowane jest także 

w regionalnych programach operacyjnych. Dotąd umowy z dużymi firmami (dotyczące CT 1) zawarto 

w ramach RPO województw: dolnośląskiego (5 umów), lubelskiego (2), opolskiego (6) 

i zachodniopomorskiego (1). Przedstawiamy krótką charakterystykę działao w RPO oferujących 

dofinansowanie takich przedsięwzięd. 

RPO Województwa Dolnośląskiego, Poddziałanie 1.2.1 "Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkursy 
horyzontalne" (Schemat 1.2 A "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząd lub rozwinąd działalnośd 
B+R" oraz Schemat 1.2 B "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"). 

W schemacie 1.2 A, w ramach konkursu dofinansowanie mogły otrzymad projekty przedsiębiorstw 

polegające m.in. na: 

 prowadzeniu badao przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, 
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 innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), 

 opracowaniu linii pilotażowych, 

 opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana 

zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

i operacyjnych), 

 ocenie potencjału komercyjnego projektu. 

W odróżnieniu od Działania PO IR 1.1, beneficjenci mogą ponosid także wydatki wykraczające poza 

zakres prac B+R (o ile stanowią ich niezbędne uzupełnienie) w zakresie: 

 tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, 

 ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie 

kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów 

patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi), 

 wzornictwa przemysłowego, 

 rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financing'u). 

Z kolei w schemacie 1.2 B dofinansowanie mogą otrzymad projekty obejmujące tworzenie i rozwój 

zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: 

 laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 

 centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami 

organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub 

rozwijającymi działalnośd, której głównym zadaniem jest prowadzenie badao naukowych 

i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności 

pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry. 

RPO Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach  

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego, w szczególności na: zakup środków trwałych - aparatury i urządzeo laboratoryjnych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności 

B+R. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ze środków UE 

wynosi w przypadku dużych przedsiębiorstw 50%. 

RPO Województwa Opolskiego, Działanie 1.1. "Innowacje w przedsiębiorstwach".  

Wspierane były przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza 

badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz finansowania 

procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów: badao 

naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii 

pilotażowych, działao w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych, pierwszej produkcji. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów dużych przedsiębiorstw w tym 

Działaniu wyniósł 35%.  
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RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R. 

Istotnym elementem oferowanego wsparcia była jego wysoka intensywnośd. Dofinansowanie 

w rozstrzygniętym konkursie wynosiło do 85%, także dla dużych przedsiębiorstw. 

Ogólną zasadą jest, że programy regionalne umożliwiają dużym firmom aplikowanie o projekty 

badawcze, natomiast preferowane są przedsięwzięcia podejmowane przez podmioty sektora MŚP. 

Uszczegółowienia RPO przewidują natomiast preferencje dla projektów dużych firm, o ile są one 

podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. 

Wsparcie uzależnione jest także od zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do 

gospodarki regionu lub kraju. W szeregu województw zakłada się możliwośd wsparcia skupionego na 

obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie 

mogą byd zrealizowane przez MŚP. Duże przedsiębiorstwa są zobowiązywane do wykazania, że 

wypracowane rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą 

w przyszłości (do zakooczenia okresu trwałości) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie 

umowy partnerstwa) lub z MŚP i instytucjami badawczymi, naukowymi, proinnowacyjnymi. 

Tabela 11. Główne cechy wsparcia w ramach wybranych Działao/Poddziałao Regionalnych Programów 
Operacyjnych 2014-2020 (RPO) 
 

RPO / Region 
Działanie / 

Poddziałanie 

Alokacja 
(mln 

EUR)* 
Typ projektu Stan wdrażania 

Wielkośd 
projektu (zł) 

Dolnośląskie 

 

1.2 Innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

130,7 

 Rozpoczęcie lub rozwinięcie 
działalności B+R (prace rozwojowe i 
badania przemysłowe, zakup i 
dostosowanie do wdrożenia wyników 
prac B+R oraz praw własności 
intelektualnej).  

 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 
przedsiębiorstw. 

Podpisane umowy 
– duże firmy 

100 tys. – 

12 mln 

Kujawsko-
pomorskie 

1.2.1 Wsparcie 
procesów badawczo-

rozwojowych 
89,2 

 Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R.  

 Prowadzenie prac B+R.  

 Ochrona własności intelektualnej: 
wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego. 

Brak naborów dla 
przedsiębiorców 

10 tys. – 80 tys. 
(tylko dla proj. 
dot. ochrony 

własności 
intelektualnej) 

Lubelskie 

1.2 Badania celowe 39,7 

 Opracowanie nowych 
produktów/usług, procesów lub też 
wprowadzeniu znaczących ulepszeo 
do istniejących produktów/usług, 
procesów. Wsparcie dla m.in. badao 
przemysłowych oraz 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych, w tym m.in. koszty: 
aparatury, sprzętu, budynków i 
gruntów, personelu badao, wartości 
niematerialnych i prawnych, 
ekspertyz, analiz.  

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

80 tys. – 

50 mln 

1.3 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
w przedsiębiorstwach 

37,7 

 Stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R, m.in.: zakup środków 
trwałych (aparatury i urządzeo 
laboratoryjnych), wartości 
niematerialnych i prawnych. 

Podpisane umowy 
– duże firmy 

100 tys. – 

10 mln 

Lubuskie 
1.1 Badania i 

innowacje 

50 mln 

 

 Projekty B+R przedsiębiorstw.  

 Inwestycje przedsiębiorstw w 

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

do 10 mln zł 
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RPO / Region 
Działanie / 

Poddziałanie 

Alokacja 
(mln 

EUR)* 
Typ projektu Stan wdrażania 

Wielkośd 
projektu (zł) 

infrastrukturę B+R.  

Łódzkie 

I.2.1 Infrastruktura 
B+R 

przedsiębiorstw 
99,5 

 Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 
oraz wartości niematerialne i prawne 
służące wytworzeniu lub 
unowocześnieniu infrastruktury 
badawczo-rozwojowej, 
wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstwa.  

Podpisane umowy 
– duże firmy 

b.d. 

I.2.2 Projekty B+R 
przedsiębiorstw 

51,2 

 Badania przemysłowe i 
eksperymentalne prace rozwojowe 
albo eksperymentalnych prac 
rozwojowych (do etapu pierwszej 
produkcji) służących opracowaniu 
nowego lub znacząco 
udoskonalonego produktu (wyrobu 
lub usługi) lub procesu.  

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

b.d. 

Małopolskie 

1.2.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw 

20 mln 
(wyłączni
e dla firm 
dużych) 

 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw: badania 
przemysłowe i prace rozwojowe, 
prace rozwojowe związane z 
wytworzeniem instalacji pilotażowej / 
demonstracyjnej. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

100 tys. – 

25 mln 

1.2.2. 
Infrastruktura 

badawczo-
rozwojowa 

przedsiębiorstw 

20 mln 
(wyłączni
e dla firm 
dużych) 

Infrastruktura badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw: 

 typ A. infrastruktura i doposażenie 
laboratoriów lub działów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach; 

 typ B. centra badawczo-rozwojowe w 
przedsiębiorstwach. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

typ A: 100 tys. – 
10 mln; 

typ B: 100 tys. – 
25 mln 

Mazowieckie 
1.2. Działalnośd 

badawczo - rozwojowa 
przedsiębiorstw 

153 mln 
 Projekty badawczo-rozwojowe. 

 Bon na innowacje. 

 Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R. 

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

b.d. 

 

Opolskie 
Działanie 1.1 
Innowacje w 

przedsiębiorstwach 
61,6 mln 

 Budowa, rozbudowa, zakup 
wyposażenia dla zaplecza B+R w celu 
rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw; 

 Finansowanie procesu powstawiania 
innowacji (od pomysłu do rynku) lub 
jego wybranych elementów tj.: badao 
naukowych i przemysłowych, prac 
rozwojowych (w tym etap prac 
demonstracyjnych), linii 
pilotażowych, działao w zakresie 
wczesnej walidacji produktów, 
zaawansowanych zdolności 
produkcyjnych, pierwszej produkcji. 

Podpisane umowy 
– duże firmy 

b.d 

Podkarpackie 

1.2 Badania 
przemysłowe, 

prace rozwojowe 
oraz ich wdrożenia 

85 mln 

 typ2: Prace B+R, obejmujące 
realizację badao przemysłowych, prac 
rozwojowych, w tym prac 
demonstracyjnych i pilotażowych, 
walidacji, włącznie z uruchomieniem 
pierwszej produkcji i przygotowaniem 
do wdrożenia wyników prac B+R w 
działalności gospodarczej. 

 typ 3. Wsparcie na stworzenie lub 

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

Typ 2: 200 tys. – 
75 mln; 

Typ 3: 200 tys. – 
30 mln. 
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RPO / Region 
Działanie / 

Poddziałanie 

Alokacja 
(mln 

EUR)* 
Typ projektu Stan wdrażania 

Wielkośd 
projektu (zł) 

rozwój istniejącego zaplecza B+R. 

Podlaskie 

1.2.1. 

Wspieranie transferu 
wiedzy, innowacji, 

technologii i 
komercjalizacji 

wyników B+R oraz 
rozwój działalności 

B+R w 
przedsiębiorstwach 

50 mln 

 Typ 1: Tworzenie lub rozwój zaplecza 
B+R, służącego działalności 
inwestycyjnej. 

 Typ 2: Prowadzenie przez 
przedsiębiorstwo prac B+R 
ukierunkowanych na wdrożenie . 

 Typ 3: Wdrożenie (do etapu pierwszej 
produkcji włącznie) własnych lub 
zakupionych wyników prac B+R.  

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

Typ 1: 100 tys. – 
10 mln; 

Typ 2: 20 tys. – 
5 mln; 

Typ 3: 100 tys. – 
10 mln; 

Projekt 
kompleksowy 

200 tys. – 

15 mln 

Pomorskie 

1.1.1. Ekspansja przez 
innowacje - wsparcie 

dotacyjne 

 

83,2 

 Realizacja badao przemysłowych i 
prac rozwojowych, w tym 
przygotowanie prototypów 
doświadczalnych, tworzenie linii 
demonstracyjnych i pilotażowych, 
walidacji oraz uruchomienie pierwszej 
produkcji. 

 Wsparcie procesu zabezpieczenia i 
ochrony własności intelektualnej 
przedsiębiorstwa dla własnych 
rozwiązao technicznych. 

 Zakup i dostosowanie do wdrożenia 
wyników prac B+R oraz praw do 
własności intelektualnej, w tym 
patentów, licencji, know-how lub 
innej nieopatentowanej wiedzy 
technicznej związanej z wdrażanym 
produktem lub usługą. 

 Budowa, rozbudowa, przebudowa 
laboratoriów specjalistycznych, 
działów B+R lub centrów badawczo-
rozwojowych. 

 Zakup wyposażenia, w tym aparatury 
badawczej, sprzętu i urządzeo 
laboratoryjnych, technologii i innej 
niezbędnej infrastruktury służącej 
tworzeniu innowacyjnych produktów 
i usług.  

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

b.d. 

Śląskie 
1.2 Badania, rozwój i 

innowacje w 
przedsiębiorstwach 

176,5 

 Tworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R służącego działalności 
innowacyjnej. 

 Wsparcie prac B+R. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

200 tys. – 

10 mln / 5 mln 

Świętokrzyskie 

1.2 Badania i 
rozwój w 
sektorze 

świętokrzyskiej 
przedsiębiorczośc

i 
 

61 mln 

 Typ 1: Wsparcie na rozwój 
istniejącego lub stworzenie nowego 
zaplecza B+R służącego działalności 
innowacyjnej.  

 Typ 2. Projekty badawcze 
przedsiębiorstw służące opracowaniu 
nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów i procesów produkcyjnych 
(innowacje produktowe, procesowe) 
tj. realizowanie badao 
przemysłowych i prac rozwojowych 
albo prac rozwojowych obejmujące 
dofinansowanie wydatków do 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

Typ 1: 

50 tys. – 

10 mln; 

Typ 2 i typ 3: 

50 tys. – 

5 mln 
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RPO / Region 
Działanie / 

Poddziałanie 

Alokacja 
(mln 

EUR)* 
Typ projektu Stan wdrażania 

Wielkośd 
projektu (zł) 

momentu stworzenia prototypu i 
jego pierwszej produkcji.  

 Typ 3: Zakup wyników prac B+R oraz 
praw własności intelektualnej. 

Warmiosko-
mazurskie 

1.2.1 Działalnośd B+R 
przedsiębiorstw 

3,2 mln 

(wyłączni
e dla firm 
dużych) 

 Wsparcie infrastruktury B+R tj. 
stworzenia lub rozwoju istniejącego 
zaplecza B+R w postaci: działów B+R 
w przedsiębiorstwach oraz tworzenie 
centrów B+R. 

 Prowadzenie badao w 
przedsiębiorstwach, (badao 
przemysłowych i/lub prac 
rozwojowych), w tym inwestycje w 
rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, służące 
wytworzeniu lub unowocześnieniu 
infrastruktury. 

 badawczej wykorzystywanej do 
prowadzenia rynkowo zorientowanej 
działalności B+R. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

800 tys. – 

5 mln zł 

 

1.2.2 Współpraca 
biznesu z nauką 

25,4 
 „Kontrakt B+R” – dofinansowanie 

dużych przedsięwzięd B+R do etapu 
pierwszej produkcji włącznie. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

260 tys. – 

10 mln 

Wielkopolskie 

1.2. Wzmocnienie 
potencjału 

innowacyjnego 
przedsiębiorstw 

Wielkopolski 

101,9 

 Wsparcie infrastruktury B+R poprzez 
stworzenie lub rozwój istniejącego 
zaplecza B+R w postaci działów B+R w 
przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie centrów 
badawczo-rozwojowych. 

 Prowadzenie badao w 
przedsiębiorstwach, w tym badao 
przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac 
rozwojowych po stworzenie linii 
demonstracyjnej. 

 Wsparcie przygotowania do 
wdrożenia własnych lub zakupionych 
wyników badao 
naukowych/technologii oraz praw do 
własności intelektualnej . 

Podpisane umowy 
– brak dużych firm 

do 25 mln 

Zachodnio-
pomorskie 

1.1 Projekty 
badawczo-
rozwojowe 

przedsiębiorstw 

29,5 

 Małe projekty B+R. 

 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw wraz z 
przygotowaniem do wdrożenia w 
działalności gospodarczej. 

Podpisane umowy 
– duże firmy 

do 5 mln zł 

1.2 Rozwój 
infrastruktury B+R 

w 
przedsiębiorstwach 

23,9 
 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R 

w przedsiębiorstwach. 

Nabór w trakcie 
rozstrzygania 

 

*O ile nie podano inaczej, kwota alokacji dotyczy projektów różnych typów beneficjentów, nie tylko dużych 
przedsiębiorstw. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (stan na 
28 lutego 2017 r.) oraz komunikatów instytucji wdrażających RPO. 
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4. Prezentacja wyników  

4.1. Warunki formalne wsparcia 

Warunki formalne ubiegania się o wsparcie w Działaniu 1.1 należą do kluczowych, jeśli chodzi o ich 

wpływ na ograniczenie zainteresowania dużych firm. Częśd z nich bezpośrednio i niejako 

automatycznie powoduje zaniechanie złożenia wniosku, częśd natomiast wywiera wpływ bardziej 

subtelny, obniżając atrakcyjnośd oferowanego wsparcia, co w odniesieniu do części potencjalnych 

wnioskodawców także zmniejsza zainteresowanie Działaniem. 

Badanie firm nie aplikujących dotąd do Działania 1.1 (ankiety CAWI, ale także indywidualne wywiady 

bezpośrednie) pokazuje, że wśród dużych przedsiębiorstw jest znaczne zainteresowanie 

prowadzeniem działalności B+R. Dośd powszechnie dostrzega się, że jest to warunek konieczny do 

skutecznego konkurowania w obliczu globalizacji (konkurencja z firmami z całego świata) i szybkich 

zmian technologicznych w wielu branżach. W tej sytuacji innowacyjnośd i stały rozwój produktów 

oraz usprawnienia realizowanych procesów jawią się dużym firmom jako szansa utrzymania obecnej 

sytuacji konkurencyjnej lub jej polepszenia. Tę obiegową opinię potwierdzają wyniki CAWI, zgodnie 

z którymi w najbliższych 2 latach działalności badawczo-rozwojowej nie zamierza prowadzid tylko 

11% ankietowanych, zaś 76% ma takie plany (13% firm nie było w stanie wskazad jednoznacznej 

odpowiedzi) – por. wykres poniżej. 

Wykres 1. Czy Paostwa firma planuje w najbliższych 2 latach rozwijad lub kontynuowad działalnośd 
badawczo-rozwojową? 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=55), próba dużych firm nie aplikujących do Działania 1.1 PO IR. 

Co trzecia badana ankietą internetową firma planuje realizację relatywnie niewielkich projektów B+R 

– do wartości 1 mln zł. 

Dopuszczalna wielkośd projektów kwalifikowanych 

Ograniczenia, co do wartości kosztów kwalifikowanych projektów w przedsięwzięciach ubiegających 

się o dofinansowanie w poszczególnych poddziałaniach, czy nawet naborach (ustalane każdorazowo 

dla programów sektorowych w Działaniu 1.2), to - zdaniem autorów - jeden z podstawowych 

czynników wpływających na dośd niską liczbę składanych wniosków do Działania 1.1. O ile 

11% 

33% 

27% 

16% 

13% 

Nie, raczej nie będziemy prowadzili takiej
działalności.

Będziemy prowadzili taką działalnośd, ale
raczej sporadycznie lub na niewielką skalę
(tzn. o wartości poniżej 1 mln zł rocznie).

Planujemy regularne prowadzenie prac B+R o 
wartości 1 mln – 10 mln zł rocznie. 

Planujemy regularne prowadzenie prac B+R o
wartości ponad 10 mln zł rocznie.

Nie wiem/ trudno powiedzied.
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w przypadku programów sektorowych rzadkie są przypadki niemożności złożenia projektu 

wystarczająco dużego (natomiast zdarzają się problemy ze zmieszczeniem w górnym limicie – np. 

maksymalna wartośd dofinansowania projektu w programie INNOMED wynosi 10 mln zł, co w branży 

medycznej nie jest kwotą bardzo dużą), to wiele firm nie zgłasza wniosków o dofinansowanie 

projektów badawczych w Działaniu 1.1, ponieważ w swojej działalności nie ma potrzeby 

(i możliwości) ponosid kosztów kwalifikowanych na wymaganym tam poziomie. Firmy realizują wiele 

projektów B+R na poziomie znacznie poniżej dolnego progu obowiązującego w Poddziałaniu 1.1.1 

(12 mln zł) czy Poddziałaniu 1.1.2 (30 mln zł) i tylko dla określonych sektorów (np. farmaceutycznego) 

i pojedynczych firm realizacja tak dużych projektów nie stanowi problemu. Bardzo wiele firm jest 

zainteresowanych projektami rzędu 2 mln - 5 mln zł, a - pragnąc spełnid wymóg „Szybkiej ścieżki” 

w sposób nie do kooca uzasadniony - wydłuża okres realizacji projektu albo rozszerza jego zakres. 

Wiąże się to z pewnym ryzykiem, co ogranicza skłonnośd do aplikowania o dotacje.  

Ewentualne obniżenie poziomu minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł 

powinno zapewnid znaczny wzrost liczby składanych wniosków, jednak dalsze obniżanie wartości 

tego progu powinno skutkowad dodatkowym wzrostem zainteresowania. Podana kwota ma 

oczywiście charakter przybliżony i szacunkowy, wynika zaś z szeregu rozmów (w ramach wywiadów 

IDI) z przedsiębiorcami, najprawdopodobniej taka zmiana pozwoli na zgłoszenie szeregu projektów, 

dotąd nie spełniających kryterium minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Z rozmów przeprowadzanych w ramach badania z dużymi przedsiębiorcami jednoznacznie wynikało, 

że fakt nie spełniania przez daną firmę kryterium MŚP nie oznacza automatycznie, że dysponuje ona 

bardzo dużym potencjałem (wiele spółek funkcjonuje w krajowych lub zagranicznych grupach 

kapitałowych, co przesądza o niemożności spełnienia wymogów statusu MŚP, niezależnie od poziomu 

zatrudnienia, czy sprzedaży). Obniżony wartościowy próg wejścia projektu do Działania 1.1 zachęci do 

aplikowania podmioty dotąd nie aplikujące oraz zwiększy podaż projektów zgłaszanych przez 

podmioty dotąd aplikujące (w dużych firmach rozważa się prowadzenie wielu prac B+R, przy czym nie 

wszystkie kwalifikują się do dostępnych programów wparcia – także pod względem wartości).  

Potencjalni wnioskodawcy mają często wrażenie, że próg 12 mln zł wynika z nieco arbitralnego 

przekonania instytucji zarządzających, że to one wiedzą lepiej od firm, jakie projekty są firmom 

potrzebne. Takie przeświadczenie wśród firm zostało zaobserwowane także w badaniu NCBR5. 

Ustalanie wysokiego minimalnego progu kosztów kwalifikowanych jest traktowane jako nieco 

oderwane od rzeczywistych potrzeb firm i rzutuje na utrwalenie przekonania, że wsparcie w „Szybkiej 

ścieżce” jest trudne do uzyskania. 

Tylko około co trzecia duża firma (35%) badana w ankiecie CAWI (a więc dotąd nie aplikująca do PO 

IR w ramach Działania 1.1) nie zamierza aplikowad o dotację na prowadzenie działalności B+R, 

a wysoka minimalna wartośd projektu dla dużych firm jest jednym z deklarowanych powodów braku 

zainteresowania (na poniższym wykresie wymiar ten jest zawarty w kategorii „inne”).  

  

                                                      
5 Por. raport cząstkowy „Poprawa doświadczenia wnioskodawcy Narodowego Centrum Badao i Rozwoju na ścieżce 
wnioskowania”, NCBiR 2017 (s. 35),  



 
30 

 

„Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach działania 1.1 PO IR” 

 

Wykres 2. Co jest głównym powodem braku obecnie planów ubiegania się o wsparcie publiczne (dotację) na 
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej? (możliwośd udzielenia do 3 odpowiedzi)? 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=38). 

Poniższy wykres pokazuje z kolei, że o ile przy projektach o wartości 12 mln zł mniej niż połowa 

badanych firm jest chodby wstępnie zainteresowana aplikowaniem, to przy kwocie 2 mln zł, próg 

wejścia przestaje byd znaczącą barierą. 

Wykres 3. Ocena możliwości firm do realizacji różnej wartości projektów dotyczących działalności B+R 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=55). 

Zakres możliwych do sfinansowanych kosztów kwalifikowanych  

Doświadczenie pierwszego naboru w „Szybkiej ścieżce” pokazuje, że częśd wnioskodawców obok 

prowadzenia prac B+R była zainteresowana także (a byd może przede wszystkim) finansowaniem 

inwestycji. Obecnie jednak jest powszechnie akceptowane to, że w Działaniu 1.1 mogą byd 

finansowane tylko badania przemysłowe i prace rozwojowe (takie były zresztą zasady od samego 

początku ich wdrażania) i szereg firm jest gotowych zgłaszad tego typu projekty (chod jednocześnie 

poniższy wykres sugeruje, że jest popyt na wsparcie obejmujące również komponent inwestycyjny). 

37% 

32% 

32% 

21% 

21% 

11% 

5% 

42% 

Pozyskanie wsparcia byłoby zbyt skomplikowane

Obecnie brak jest pomysłu na odpowiedni / użyteczny
projekt

Mamy wystarczające środki własne na realizację projektów

Nasza firma nie zamierza prowadzid prac B+R

Pozyskanie wsparcia byłoby zbyt kosztowne

Sądzimy, że korzystanie ze środków unijnych jest zbyt
ryzykowne

Nie bardzo wiemy, gdzie powinniśmy aplikowad o wsparcie
dla takiego projektu

Inne

62% 

36% 

7% 

13% 

24% 

7% 

11% 

22% 

71% 

15% 

18% 

15% 

Parametr obowiązujący w naborze wniosków -
30 mln zł

Parametr obowiązujący w naborze wniosków -
12 mln zł

Parametr obowiązujący w naborze wniosków - 2
mln zł

Tak dużych projektów B+R raczej nie będziemy realizowad.

To duża wartośd projektu B+R, ale pod pewnymi warunkami możemy byd zainteresowani takim projektem.

Taki próg wartości projektu B+R nie byłby dla nas problemem.

Nie wiem/trudno powiedzied.
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Wykres 4. Ocena możliwości firm do realizacji projektów dotyczących prac B+R o różnym zakresie 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=55). 

Częśd aplikujących sugeruje podwyższenie limitu kosztów pośrednich rozliczanych stawka ryczałtową, 

wynoszącego 17% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu (np. w programie Horyzont 

2020 ryczałt na koszty pośrednie wynosi 25% kosztów kwalifikowanych), jednak ten pojedynczy 

czynnik ma relatywnie niewielki wpływ na liczbą składanych wniosków. 

Niektórzy beneficjenci Działania 1.1 skarżą się natomiast na zdarzającą się praktykę bardzo znacznego 

ograniczania na etapie oceny merytorycznej zakresu kosztów kwalifikowanych w rekomendowanym 

do wsparcia projekcie. Pojawiające się zastrzeżenia ze strony ekspertów powinny byd wyjaśniane 

z wnioskodawcą - były przypadki, że kwestionowano zasadnośd zaangażowania bardzo licznego 

zespołu, podczas gdy uzasadnienie nie mogło byd we wniosku szerzej zamieszczone ze względu na 

ograniczenia liczby znaków wpisywanych do generatora wniosków (sugerujemy zwiększenie liczby 

znaków do opisania kluczowego personelu, a jednocześnie możliwe jest ich ograniczenie np. dla opisu 

historii przedsiębiorstwa). 

Poziom dofinansowania projektu 

Każde podwyższenie poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowanych byłoby czynnikiem 

zwiększającym atrakcyjnośd wsparcia w Działaniu 1.1, jednak obecnie obowiązujące zasady, 

pozwalające uzyskad premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu i w efekcie 

uzyskad dofinansowanie nawet do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych projektu, są dla dużych 

przedsiębiorstw atrakcyjne. Ten element wsparcia nie jest czynnikiem wpływającym istotnie na niską 

podaż wniosków badawczych (por. wykres poniżej).  

  

24% 

31% 

11% 

25% 

35% 

15% 

25% 

9% 

56% 

25% 

25% 

18% 

Dofinansowanie tylko na badania przemysłowe i prace
rozwojowe

Dofinansowanie tylko na eksperymentalne prace
rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej

Dofinansowanie tylko na badania przemysłowe i prace
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Takiego projektu nie będziemy realizowad.

Taki zakres nie do kooca nam odpowiada, moglibyśmy realizowad taki projekt pod pewnymi warunkami

Taki zakres nam odpowiada.

Nie wiem/t rudno powiedzied.
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Wykres 5. Ocena skłonności firm do realizacji projektów dot. prac B+R o różnym poziomie dofinansowania 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=55). 

Wymogi dotyczące innowacyjności  

Wśród części przedsiębiorstw pokutuje przeświadczenie, że nie są w stanie aplikowad do Działania 

1.1, gdyż nie mogą spełnid wymogu nowości rezultatu projektu (produktu/technologii/usługi) w skali 

światowej, chod jednocześnie deklarują możliwośd udowodnienia innowacyjności na poziomie Polski 

(por. wykres poniżej). Zapewne ma to swoje źródło w fakcie, że wymóg nowości w skali światowej 

obowiązywał w naborze nr 2/1.1.1/2015 i dopiero później został złagodzony. Tak więc w tym 

przypadku czynnikiem ograniczającym skłonnośd do aplikowania w „Szybkiej ścieżce” jest bardziej 

niewiedza, czy też nieaktualna wiedza o obecnie obowiązujących zasadach, niż realny wymóg, tym 

niemniej ten aspekt powinien byd uwypuklany w informacjach przekazywanych potencjalnym 

wnioskodawcom (w materiałach drukowanych, reklamach, na spotkaniach informacyjno-

promocyjnych).  

Wykres 6. Ocena skłonności firm do realizacji projektów dotyczących prac B+R o różnym poziomie 
innowacyjności (na skalę regionu, kraju, świata) 

 

Źródło: Ankieta CAWI (n=55). 
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Przy tak niskim dofinansowaniu nie będziemy aplikowad o wsparcie na prace B+R.

To niezbyt atrakcyjny poziom wsparcia prac B+R (ale pod pewnymi warunkami
moglibyśmy o nie aplikowad).
To atrakcyjny poziom wsparcia prac B+R.

Nie wiem/trudno powiedzied.
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Poziom wojewódzki

Poziom krajowy

Poziom światowy

Przy tak wyśrubowanym wymogu nie będziemy aplikowad o wsparcie.

To trudny wymóg, ale moglibyśmy aplikowad o wsparcie pod pewnymi warunkami.

Jesteśmy w stanie sprostad takiemu wymogowi.

Nie wiem/trudno powiedzied.
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Wymóg konkurencyjności i podpisywanie umów warunkowych, ograniczenia w zakresie 

podwykonawstwa 

Obowiązujące zasady w zakresie określenia spełnienia kryterium posiadania niezbędnych zasobów 

w momencie składania wniosku („Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy 

zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R”) są czynnikiem 

utrudniającym złożenie poprawnego wniosku o dofinansowanie, a dla części przedsiębiorstw także 

w ogóle zniechęcającymi do aplikowania.  

Wnioskodawca dla realizacji założonego projektu bardzo często musi powierzyd wykonanie części 

prac B+R innemu podmiotowi (podwykonawcy). W takim przypadku, gdy prace B+R powierzone 

podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi byd zakooczony przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w zakresie etapu kooczącego się pierwszym 

kamieniem milowym, a wnioskodawca musi podpisad z podwykonawcą umowę warunkową.  

Przedsiębiorcy nie są co prawda zobowiązani do stosowania prawa zamówieo publicznych, niemniej 

w przypadku udzielania zamówienia o wartości netto powyżej 20 tys. zł a nie więcej, niż 50 tysięcy 

złotych, musi zostad zastosowana uproszczona procedura wyboru wykonawcy. Z kolei dla zamówieo 

powyżej 50 tysięcy złotych niezbędne jest zastosowanie zasady konkurencyjności, nieco zbliżonej do 

reguł prawa zamówieo publicznych (umieszczane zapytania ofertowego dotyczącego zamówieo 

publicznych w tzw. bazie konkurencyjności, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju). 

W określonych sytuacjach stanowi to dla firm niedogodnośd na tyle znaczną, że są one skłonne do 

rezygnacji z aplikowania o wsparcie, a co najmniej do ograniczania liczby składanych wniosków. Były 

przypadki nie zdecydowania się z tego powodu na podpisanie umowy przez firmy wybrane do 

wsparcia. W przypadku projektów badawczych o strategicznym znaczeniu dla firm, zdarzają się 

przypadki nie ubiegania się o wsparcie publiczne z powodu chęci zachowania w całkowitej poufności 

tematu prac B+R, co jest niemożliwe w przypadku rozpoczęcia poszukiwao podwykonawcy zgodnie 

z zasadą konkurencyjności i upublicznienia na temat informacji w tzw. bazie konkurencyjności. 

Wielu badanych wskazywało także, że bardzo użyteczne i zachęcające do korzystania Działania 1.1 

byłyby uproszczenia w stosowaniu zasady konkurencyjności, w związku ze specyfiką finansowanych 

projektów oraz beneficjentów – dużych firm. W tym zakresie postulowano uproszczenia (lub wręcz 

odstąpienie od tego trybu) w sytuacji wyłącznie korzystania z zasobów osobowych, zaoferowanych 

przez podwykonawcę, naturalnie przy zachowaniu określonych progów wartościowych6. Zwracano 

także uwagę na fakt, że szereg dużych firm dysponuje listą (wcześniej wyłonionych 

i licencjonowanych) podwykonawców i korzystanie z usług firm spoza tej listy bywa dla nich bardzo 

trudne, gdyż wymaga odejścia od obowiązujących procedur wewnętrznych. Byd może zatem częśd 

postępowao w tego typu sytuacjach mogłaby mied charakter postepowao skierowanych do 

ograniczonego, a nie nieograniczonego kręgu potencjalnych usługodawców. 

Czynnikiem w określonych przypadkach mogącym nieco zniechęcad do aplikowania jest ograniczenie 

grona potencjalnych podwykonawców prac merytorycznych wyłącznie do jednostek naukowych - 

uczelni publicznych, paostwowych instytutów badawczych, instytutów PAN lub innych jednostek 

                                                      
6 Por. Raport cząstkowy „Poprawa doświadczenia wnioskodawcy Narodowego Centrum (…)”, op. cit. (s. 71). 
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prowadzących badania i upowszechniających wiedzę, które uzyskały ocenę jakości działalności 

naukowej lub badawczo-rozwojowej na poziomie co najmniej B. Oznacza to uniemożliwienie 

wybrania jako podwykonawcy np. przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-

Rozwojowego (o ile nie przeprowadzili oceny parametrycznej jednostki naukowej). Warto przy tym 

wskazad, że jest możliwe wybranie podmiotów spoza tego grona po wyrażeniu zgody przez NCBR 

i dopiero po wybraniu projektu do dofinansowania7. Oznacza to, że wnioskodawca ponosi ryzyko, że 

NCBR może nie zaakceptowad wybranego podwykonawcy, dodatkowo zaś w przypadku, gdy korzysta 

na przykład z zasobów kadrowych takiego podwykonawcy, brak akceptacji NCBR oznacza de facto 

koniecznośd rezygnacji z projektu. W związku z tym można rozważyd wprowadzenie możliwości 

warunkowej akceptacji przez NCBR danego podwykonawcy na etapie jeszcze przed składaniem 

wniosków o finansowanie, tak, aby wyeliminowad ryzyko, związane z brakiem akceptacji NCBR. 

Aby wykazad, że wnioskodawca posiada wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie, konieczne jest podpisanie umów warunkowych o współpracy z członkami 

kluczowego zespołu badawczego (o ile nie są oni pracownikami wnioskodawcy, co w praktyce rzadko 

ma miejsce). Zasada konkurencyjności wymaga, aby zawarcie umowy zlecenia było poprzedzone 

długą (w zależności od wartości i przedmiotu zamówienia trwającą nawet do około 5 tygodni) 

procedurą jeszcze przed złożeniem wniosku, co wydłuża znacznie proces aplikowania i generuje dużą 

liczbę składanych wniosków na koocu terminu zamknięcia naboru. 

Z kolei odnośnie osób planowanych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i mających pełnid 

rolę kluczowego personelu badawczego/zarządzającego, wymagane jest dołączenie do wniosku 

zaakceptowanej przez kandydata wiążącej oferty zatrudnienia, określającej szczegółowe warunki 

wykonywania pracy, zawierającej zobowiązanie do zawarcia umowy o pracę na ustalonych w ofercie 

warunkach w przypadku przyjęcia projektu do realizacji.  

Wymóg zapewnienia kluczowych zasobów osobowych już na etapie składania wniosku 

o dofinansowanie (zawarte umowy warunkowe) jest częściowo uzasadniony, gdyż pozwala on łatwiej 

ocenid projekt w ramach kryteriów merytorycznych dotyczących posiadania zasobów kadrowych, 

jednocześnie jednak utrudnia on przygotowanie wniosków o dofinansowanie, co jest szczególnie 

istotne w przypadku dużych projektów badawczych, wymaganych w Działaniu 1.1 od dużych firm. 

Widzimy jednak możliwośd oceniania w kryterium tylko obecnego potencjału kadrowego 

wnioskodawcy oraz rzetelności/realności stawianych wymagao, co do kadr planowanych do 

pozyskania po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Pozyskanie kluczowych zasobów osobowych 

zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku i w okresie np. pierwszych 6 miesięcy po zawarciu 

umowy, stanowiłoby do pewnego stopnia gwarancję, że personel będzie odpowiedni dla realizacji 

przedsięwzięcia, a jednocześnie wyraźnie by zmniejszyło obciążenia dla wnioskodawców. Warto 

przypomnied, że w naborze nr 2/1.1.1/2015 kryterium „Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania 

w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację” było niespełnione w niemal co trzecim wniosku8. 

                                                      
77 Vide pytania i odpowiedzi (FAQ) dla poszczególnych konkursów. 
8 Badanie "Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR - etap II", IMAPP, Fundacja Idea Rozwoju, PAG Uniconsult, 
Uniwersytet Jagiellooski - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, raport 
cząstkowy nr 1, 2016. 
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Ogólny poziom skomplikowania zasad aplikowania o wsparcie 

Bezsporne jest, że aplikowanie o wsparcie ze środków PO IR prac B+R jest czasochłonne (zajmuje 

często 3-4 miesiące) i oznacza poważny wysiłek organizacyjny, w który jest zaangażowanych nawet 

kilkadziesiąt osób. Firmy są na to przygotowane, gdyż są autentycznie zainteresowane rozwojem, 

a występując o milionowe dofinansowanie godzą się na koniecznośd postepowania zgodnie 

z wytycznymi programowymi i konkursowymi. Ich spojrzenie jest realistyczne i chod chętnie by 

powitały każde uproszczenie zasad aplikowania, realizowania i rozliczania projektów w Działaniu 1.1, 

to poziom skomplikowania sam w sobie nie skłania ich do rezygnacji z próby pozyskania środków. 

Zdecydowana większośd firm korzysta ze wsparcia specjalistycznych firm doradczych, aby zwiększyd 

szanse dobrego przygotowania wniosku, gdyż wydaje to się im korzystniejsze (wykorzystanie wiedzy 

i doświadczenia płynącego z pracy nad wieloma wnioskami), niż stworzenie na stałe "działu 

projektów unijnych". Warto też dodad, że w ramach kolejnych konkursów dla Działania 1.1 pojawiają 

się korzystne zmiany, upraszczające proces ubiegania się o wsparcie. 

Zrozumienie przedmiotu naborów 

Poziom wiedzy potencjalnych wnioskodawców na temat tego co może byd przedmiotem wsparcia 

w danym konkursie w Działaniu 1.1 jest często niewystarczający, co skutkuje albo nieaplikowaniem 

o dotację, albo (co częstsze) złym przygotowaniem wymaganej dokumentacji. Problemem jest m.in. 

definicja badao przemysłowych i prac rozwojowych, gdyż zdarzają się sytuacje, że personel 

badawczo-rozwojowy nawet w prężnie działającej firmie (osoby z ogromnym doświadczeniem 

w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych) nie jest w stanie rozróżnid, co to są badania 

przemysłowe, a co to są prace rozwojowe, gdyż tego typu terminologia nie jest w ogóle w danym 

dziale B+R stosowana. Określenie „badania przemysłowe” mylnie sugeruje pracownikom zajmującym 

się prowadzeniem prac badawczych, że coś co ma w nazwie „przemysłowe” odbywa się już w skali 

przemysłowej. Oczywiście dokumentacja konkursowa zawiera podstawowe, rozbudowane definicje, 

jednak brak konkretnych przykładów zaczerpniętych najlepiej z różnych (najczęściej występujących) 

branż utrudnia uchwycenie sedna tych pojęd /cytat: „tak naprawdę same definicje badao 

przemysłowych i prac rozwojowych są nie do kooca doprecyzowane, (…) wydaje mi się, że w każdym 

wniosku znajdzie się jakiś element, który nie będzie tymi pracami(…), dużo jest takich bardzo szerokich 

definicji, pojęd. Nie wiadomo jak je rozumied, (..,) nie mówiąc o definicji prac B+R w IT – firma 

doradcza/. Doświadczenie rozmówców pochodzących z grona aplikujących do Działania 1.1 firm 

sugeruje, że także częśd ekspertów, wnioskując po wypełnionych kartach oceny merytorycznej i po 

przebiegu paneli ekspertów, miewa z tym problemy.  

Brak możliwości składania wniosków w konsorcjum z uczelnią/instytutem badawczym 

Rzadko, ale jednak zdarzają się sytuacje, że zakaz tworzenia konsorcjów z jednostkami naukowymi 

jest podawany jako powód nieaplikowania o wsparcie w Działaniu 1.19. W poprzednim okresie 

finansowania to właśnie jednostki naukowe były bezpośrednimi beneficjentami wsparcia i do 

pewnego stopnia rynek się przyzwyczaił do tamtej sytuacji. Obecnie obowiązujące zasady (służące de 

facto sprowadzeniu jednostek naukowych do roli dostawcy usług, na które jest popyt) w dłuższej 

                                                      
9 Taka możliwośd istnieje natomiast w ramach IV Osi Priorytetowej PO IR. 
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perspektywie powinny mied zdecydowanie korzystne skutki, chod konkretne wymogi z kim można 

współpracowad bez zgody NCBR, niektórzy badani uznawali jako nieco kontrowersyjne. Utrzymaniu 

obowiązujących zasad mogłoby jednak towarzyszyd złagodzenie zasad wyboru podwykonawstwa 

zgodnego z zasadami konkurencyjności (np. dla określonej wartości prac, powyżej obecnie 

obowiązującego progu 20 tys. zł netto, w zaawansowanej fazie realizacji projektu), tak aby 

pojawiające się ad hoc zapotrzebowanie na zakup drobnych usług badawczych nie musiało opóźniad 

realizacji całego przedsięwzięcia, albo powiększad wartości kosztów niekwalifikowanych 

(w przypadku wieloletnich prac badawczych, dopuszczenie do projektu nowego podmiotu 

zewnętrznego, wybranego zgodnie z zasadą konkurencyjności stanowi dla przedsiębiorstwa 

dodatkowe ryzyko). 

Kwestia monitorowania dochodu 

Obowiązek monitorowania dochodu obowiązywał w projektach dużych firm (w których całkowity 

koszt kwalifikowany wynosił co najmniej 1 mln euro) realizowanych w Działaniu 1.1 do maja 2016 

roku. Sformalizowane i niekorzystne dla beneficjentów procedury zostały jednak zniesione 

i zastąpione 20% zryczałtowaną stawką. Utrzymanie starych zasad z całą pewnością ograniczałoby 

zainteresowanie aplikowaniem. Koniecznośd monitorowania kosztów i przychodów, związanych 

z danym projektem oraz corocznego przekazywania raportów była bardzo niekorzystnie odbierana 

przez duże firmy. Bardzo obawiano się ewentualnych problemów w razie wątpliwości, co do 

nieprawidłowego, zdaniem organów kontrolnych, wyliczenia kosztów i przychodów i związanych 

z tym potencjalnych sankcji. Istniało także ryzyko konieczności zwrotu części dotacji po zakooczeniu 

realizacji projektu, co było odbierane jako nieuzasadniona sankcja, wyraźnie zmniejszająca sens 

aplikowania.  

Zmiana tego przepisu nie będzie miała jednak najprawdopodobniej szczególnie pozytywnego wpływu 

na wzrost liczby składanych wniosków, chod jego utrzymanie oddziaływałoby bardzo niekorzystnie 

(skutecznie odstraszałoby od aplikowania o wsparcie). 

4.2. Podejście do programów wsparcia dla firm spoza sektora MŚP 

W związku z wdrażaniem Działania 1.1, komponentu dla dużych firm, jedną z kluczowych, ale 

jednocześnie bardzo złożonych kwestii, wydaje się byd, na co zwracała uwagę znaczna grupa osób 

badanych w ramach badao jakościowych, sprawa jednolitego vs. odmiennego podejścia do firm 

sektora MŚP i firm spoza sektora MŚP. Modelowo bowiem obie grupy firm charakteryzują się 

bowiem nieco odmienną kulturą organizacyjną, nieco inaczej są też w ich ramach podejmowane 

decyzje10. I tak, co do zasady: 

 W firmach spoza sektora MŚP procedury decyzyjne są znacznie bardziej sformalizowane, 

a proces podejmowania decyzji i akceptacji wydatków przeważnie wielostopniowy. 

 Realizacja projektów rozwojowych (w tym dotyczących prac badawczo-rozwojowych) jest 

przeważnie uwarunkowana ich wpisaniem w odpowiednie plany strategiczne, a także 

przewidzeniem w budżecie na kolejne lata odpowiednich środków finansowych. 

                                                      
10 Różnice te mają raczej statystyczny charakter i konkretne firmy mogą nie wykazywad tego typu zróżnicowania. 
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 W tego typu firmach znacznie bardziej rozwinięte są systemy kontroli wewnętrznej (często 

nie istniejące w mniejszych firmach lub istniejące w ograniczonej skali). 

 Z punktu widzenia większych firm (szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego) znacząca 

jest rola ryzyka reputacyjnego w sytuacji, gdy jakieś podejmowane przez firmę i jej 

pracowników działania mogą rodzid podejrzenia, co do naruszania obowiązujących przepisów 

prawa.  

Dodatkowo warto pamiętad, że w przypadku firm spoza sektora MŚP znacząco ograniczona jest 

intensywnośd wsparcia. W przypadku Działania 1.1 wynosi ona 50% (badania przemysłowe) lub 25% 

(eksperymentalne prace rozwojowe) + ewentualnie dodatkowe 15 punktów procentowanych 

w sytuacji spełnienia warunku tzw. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Oznacza to, że 

beneficjent musi przeznaczyd z własnych środków 35%-75% kwoty przeznaczonej na finansowanie 

projektu11.  

Wszystkie te czynniki łącznie powodują, że ryzyko ewentualnych nieprawidłowości w wydatkowaniu 

środków publicznych wydaje się byd, zdaniem autorów niniejszego raportu, znacząco niższe, niż 

w przypadku firm sektora MŚP (chociaż oczywiście ryzyka takiego nie można wykluczyd). Wydaje się 

zatem, że w przypadku firm spoza sektora MŚP można przyjąd, że w procesie oceny największy nacisk 

należałoby położyd na ocenę zgodności planowanego do realizacji projektu z celami i kształtem 

Działania12, a takie kwestie jak na przykład jakośd zespołu przewidzianego do realizacji projektu, 

a także zapotrzebowanie rynkowe i opłacalnośd wdrożenia oceniad nieco bardziej minimalistycznie, 

przyjmując stosunkowo niskie wymogi. Bardzo trudno bowiem wyobrazid sobie, aby firmy spoza 

sektora MŚP realizowały projekty, które nie mają byd opłacalne i na które nie istnieje 

zapotrzebowanie rynkowe. Badani wskazywali zresztą na to, że w wielu przypadkach oceniający 

eksperci nie znali wystarczająco specyfiki danej branży, kwestionując na przykład kwalifikacje 

członków zespołu projektowego lub zaproponowane im wynagrodzenia.  

Warto mied świadomośd, że generalnie identyfikacja ekspertów, którzy będą spełniali dwa 

podstawowe warunki, czyli (1) bardzo dobra znajomośd branży, w której prowadzi działalnośd dana 

firma i której dotyczy proponowany do realizacji projekt oraz (2) jednocześnie nie znajdują się 

w sytuacji konfliktu interesów (czyli przede wszystkim nie są powiązani z wnioskującą o finansowanie 

firmą, ani jej bezpośrednią konkurencją) jest dośd trudnym zadaniem. Stąd też wydaje się, że 

w przypadku konkursów dla firm spoza sektora MŚP (o znacząco mniejszej intensywności wsparcia) 

warto byłoby rozważyd dokonanie pewnych zmian w zestawie kryteriów oceny i znaczeniu 

poszczególnych kryteriów, tak, aby ocenie podlegało przede wszystkim to, czy projekt wpisuje się 

w reguły obowiązujące dla danego Działania i ma charakter projektu badawczo-rozwojowego, 

znacznie mniejszy nacisk kładąc na kwestie związane z uzasadnieniem realizacji projektu, jego 

opłacalnością i zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty projektu (ze względu na duże trudności 

w ocenie tych czynników przez ekspertów zewnętrznych i możliwy wysoki subiektywizm oceny)13. 

                                                      
11 Naturalnie te reguły wynikają z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i należy je 
traktowad jako dane; tworzą one jednak ważne ramy kontekstowe. 
12 Aby minimalizowad ryzyko sfinansowania projektów o stricte inwestycyjnym charakterze. 
13 Ze względu na złożonośd tej kwestii nie proponujemy konkretnych rozwiązao, niniejsze wskazanie ma charakter 
bardziej kierunkowy. 
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Naszym zdaniem można przyjąd, że przy tych poziomach intensywności wsparcia duże firmy nie będą 

realizowały projektów, które nie są dla nich potencjalnie opłacalne. 

4.3. Dostępność i atrakcyjność innych programów wsparcia 

Funkcjonowanie przedstawionych w rozdziale 3.2 programów wsparcia wywiera istotny wpływ na 

ograniczanie zainteresowania naborami w Działaniu 1.1. Ważnym czynnikiem jest niski, 

w porównaniu z „konkurencyjnymi” źródłami dofinansowania, odsetek wybieranych do wsparcia 

wniosków. W tej sytuacji 15% wskaźnik sukcesu w „Szybkiej ścieżce” prezentuje się bardzo 

niekorzystnie w porównaniu z 86% wskaźnikiem w programach sektorowych w Działaniu 1.2. 

Przedsiębiorstwa kalkulując szanse wygrania w konkursie biorą to pod uwagę i patrząc na 

dotychczasowe doświadczenia (przyglądają się im uważnie) są mało skłonne do ponoszenia tak 

znacznego ryzyka porażki, za czym podąży zmarnotrawienie także znacznego nakładu pracy oraz 

środków (np. z tytułu wynagrodzenia dla firm doradczych pomagających przy przygotowaniu 

wniosku14). 

Działanie 1.2 jest głównym „konkurentem” Działania 1.1, a jego jedną z podstawowych „przewag” 

stanowi dopasowanie do potrzeb danej branży. Chod w żadnym z naborów w Działaniu 1.1 nie została 

wyczerpana alokacja, to przedsiębiorcy wolą konkurowad z firmami o podobnym profilu działalności, 

lepiej rozumieją jakie wnioski można składad, mają większe zaufanie do merytorycznych kwalifikacji 

ekspertów oceniających wnioski. Ponadto widad, że większośd wniosków składanych do programów 

sektorowych była zbyt ograniczona wartościowo do składania w „Szybkiej ścieżce”. W związku 

z powyższym aplikowanie do Działania 1.1 bywa traktowane jako ostatecznośd, wynikająca wyłącznie 

z następujących czynników: 

 możliwości składania dużych wartościowo wniosków (jest to spotykane np. w branży 

farmaceutycznej czy chemicznej); 

 dużej dostępności (częstotliwości) naborów – jest to czynnik bardzo pozytywnie odbierany 

w środowisku przedsiębiorców; 

 braku naboru (w ogóle lub w najbliższym czasie) w „programach sektorowych”; 

 szybkim wyłanianiu projektów rekomendowanych do wsparcia – jest to bardzo dobrze 

odbierane, chod niestety jednocześnie firmy nierekomendowane do wsparcia zwracają 

uwagę na problem wielomiesięcznego oczekiwania na uzasadnienie negatywnej oceny 

i wypełnione przez ekspertów karty oceny, co uniemożliwia im sprawne podjęcie decyzji, co 

do ponownego aplikowania lub odwołania się od wyników oceny. 

Obserwując więc rosnącą liczbę podpisanych umów w Działaniu 1.2 można bez wahania wskazad to 

jako jedną z przyczyn małej liczby wniosków w analizowanym Działaniu. W przypadku innych działao 

o tak silnej konkurencji wobec Działania 1.1 już nie można mówid. W PO IR częśd dużych firm wybiera 

także wspólne z jednostkami naukowymi wnioskowanie do Poddziałania 4.1.4 („projekty 

aplikacyjne”), do niedawna obowiązywały tam jednak wyższe wymogi w zakresie innowacyjności15 

                                                      
14 O ile nie ma ono charakteru success fee. 
15 Brzmienie kryteriów zostało jednak zmienione pod koniec marca 2017 roku, a wymogi obniżone. 
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(na poziomie światowym, innowacje przełomowe), a odsetek rekomendowany do wsparcia – 

podobnie niski. 

Alternatywą dla PO IR są programy regionalne, w których także duże firmy mogą się ubiegad 

o dotacje na prowadzenia prac B+R. Do pewnego stopnia trudno stwierdzid na ile będą one tym 

zainteresowane, gdyż jak dotąd tylko około 10 dużych firm uzyskało w ich ramach dofinansowanie. 

Można szacowad, że w dużej części wynika to z ich niewiedzy (pokutuje przekonanie, że w RPO ze 

wsparcia mogą korzystad tylko MŚP i w praktyce tylko jednostki aktywne w poszukiwaniu źródeł 

wsparcia występują o wsparcie w regionach), natomiast będzie się to zmieniad (w kolejnych 

województwach są rozstrzygane konkursy na wsparcie). Biorąc jednak pod uwagę niskie alokacje dla 

dużych firm w RPO i dośd niskie dopuszczalne wartości projektów, można się spodziewad, że RPO 

będą raczej potrzebnym uzupełnieniem niż konkurencją dla Działania 1.1 i generalnie oferty NCBiR. 

Częśd polskich dużych przedsiębiorstw z bogatym doświadczeniem w realizowaniu projektów 

badawczych, przede wszystkich w środowisku międzynarodowym, będzie prawdopodobnie 

zainteresowana aplikowaniem do wdrażanego przez Komisję Europejską Programu Horyzont 2020. 

Chod na razie znajomośd programu jest dośd niska (barierą jest m.in. znajomośd języków obcych oraz 

raczej niska otwartośd na prowadzenie projektów w dużych konsorcjach), to częśd badanych 

rozmówców aplikowała o te środki (najczęściej nieskutecznie, co studziło ich zapał). Wydaje się 

jednak, że z czasem liczba wniosków będzie rosła, gdyż oferowane w Horyzoncie 2020 warunki 

wydają się niektórym firmom atrakcyjniejsze niż w POIR, chod oczywiście wsparcie to jest bardzo 

trudno dostępne /cytat: my bierzemy udział w projektach Horyzont 2020 i to jest zupełnie inna jakośd. 

Inna klasa. Portal mają (…), tak poukładane wszystko, że głowa boli. Ja mam do dyspozycji oficera. 

Facet wie wszystko. Ja do niego dzwonię o dowolnej porze dnia i nocy i chłopina jest w stanie 

odpowiedzied mi we śnie co mam zrobid, żeby sobie dad radę, jak rozwiązad problem. A stan 

skomplikowania pisania wniosków do Horyzontu 2020 w porównaniu z krajowymi to jest niebo 

a ziemia. [W Horyzoncie 2020+ potworna biurokracja w porównaniu z krajową. Ale to wszystko da się 

tak ładnie poukładad, że tam właściwie gładziutko idzie. Tam nie ma żadnych problemów. (…) Strona 

informatyczna, ta zasilająca klienta w informacje, jest do perfekcji zrobiona. Więcej do zrobienia, ale 

mimo to łatwiej się robi (…). I nie ma co ukrywad, że Horyzont 2020 to jest 70% dofinansowania (…). 

U nich overheady jest chyba 25%. Poza tym (…) tworzę konsorcjum z firmami *niemal+ o światowym 

zasięgu. Jeżdżę do nich oglądam co robią. Nawiązuję kontakty. Buduję relacje. To jest wartośd taka, 

którą w ramach tych projektów krajowych w życiu nie zrobię. Inna liga. Więc ja się koncentruję na 

takich projektach (…) W ramach projektów europejskich biurokracja jest znacznie gorsza, tak jak się 

popatrzy na pierwszy rzut oka, ale jednak da się tam pewne rzeczy robid, bo oni są kompetentni aż do 

bólu, no nie, nie ma, że gdzieś czekasz, że są gdzieś wąskie gardła - przedsiębiorca/. 

Na koniec warto dodad, że alternatywnym wobec Działania 1.1 źródłem finansowania projektów B+R 

są własne środki przedsiębiorców. Częśd z nich nie aplikuje w ogóle lub aplikuje tylko z projektami 

obejmującymi badania o nie pierwszorzędnym znaczeniu, gdyż stad je na sfinansowanie badao lub, co 

ma miejsce znacznie częściej, nie mają wiele środków, ale decydują się realizowad samodzielnie 

najistotniejsze dla nich badania, aby mied pełną kontrolę nad projektem i nie obawiad się 

przedwczesnego ujawnienia poufnych danych (aplikowanie, wybór podwykonawców, praca 

ekspertów jest postrzegana w tym aspekcie jako czynnik ryzyka). 
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4.4. Jakość procesu oceny 

Kwestia systemu oceny jako mającego istotny wpływ na poziom zainteresowania firm ofertą 

w ramach Działania 1.1 była wskazywana jako jedna z najważniejszych. Generalnie badani nie 

zgłaszali większych uwag do kryteriów oceny wniosków, co do zasady uznając je za stosunkowo 

trafnie sformułowane i prawidłowe.  

Szereg wątpliwości i stosunkowo krytycznych uwag budził natomiast sam proces oceny oraz 

obowiązujące w jego ramach zasady. 

Przede wszystkim stosunkowo często wskazywano, że (w subiektywnej ocenie wielu badanych) fakt, 

że bardzo duży odsetek wniosków, składanych przez duże firmy, jest ocenianych negatywnie 

w ramach oceny merytorycznej, może budzid pewne wątpliwości, co do profesjonalizmu 

i obiektywizmu osób oceniających. Wielu badanych miało wrażenie, że niektóre osoby oceniające 

zachowywały się tak, jakby jedynym ich celem było doprowadzenie do negatywnej oceny wniosku. 

W szczególności wskazywano na zdarzające się niekiedy sytuacje, w których dany wniosek nie był 

nawet dopuszczony do oceny w ramach panelu ekspertów i prezentacji samego projektu, ze względu 

na zbyt niską ocenę w ramach kryteriów merytorycznych. Zwracano też uwagę na to, że uzasadnienia 

oceny były przekazywane wnioskodawcom niekiedy w terminie dośd odległym od zakooczenia oceny 

merytorycznej, a ich jakośd była stosunkowo zróżnicowana i niekiedy relatywnie niska16. 

Naturalnie, tego typu tezy są bardzo trudne do udowodnienia bądź sfalsyfikowania, w sytuacji 

w której częśd kryteriów oceny ma z konieczności charakter częściowo subiektywny. Nie można 

zatem wykluczyd sytuacji, że krytyka systemu oceny jest całkowicie nieuzasadniona i wynika 

z rozgoryczenia w sytuacji odrzucenia wniosku, jak i tego, że – symetrycznie – jest ona w znacznym 

stopniu uzasadniona i w systemie oceny zasadne byłoby dokonanie pewnych znaczących zmian. 

Ponieważ kwestii tej nie da się oczywiście ostatecznie rozstrzygnąd, wydaje się, że uzasadnione 

byłoby wprowadzenie pewnych zmian, które mogłyby doprowadzid do większej przejrzystości 

systemu oceny i maksymalnej obiektywizacji procesu oceny. Z drugiej strony jednak warto pamiętad, 

że - wobec bardzo ograniczonej oferty wsparcia publicznego dla firm spoza sektora MŚP - pewna 

częśd składanych projektów mogła mied charakter stricte inwestycyjny i była tylko „ubierana” w szaty 

projektu badawczo-rozwojowego. 

Mimo wszystko jednak w przypadku Działania 1.1 i komponentu dla firm nie będących firmami MŚP, 

biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę wniosków można by rozważyd obniżenie wymogów 

kwalifikujących do uczestnictwa panelu. W obecnie trwającym naborze wniosków do uczestnictwa 

w panelu kwalifikowane są projekty, które jednocześnie spełniają następujące warunki: spełniają 

wszystkie kryteria dostępu, uzyskały w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych w skali od 

0 do 5, co najmniej 3 pkt, oraz uzyskały łącznie co najmniej 15 punktów w ramach wszystkich 

kryteriów punktowanych17. W związku z tym można się zastanowid, czy nie należałoby (w przypadku 

                                                      
16 Kwestie te nie były zresztą specyficzne dla Działania 1.1, ale były wskazywane jako pewien problem także 
w przypadku wybranych innych działao PO IR. 
17 Narodowe Centrum Badao i Rozwoju „Regulamin Przeprowadzania Konkursu w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 2/1.1.1/2017 – konkurs dla 
przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni”, § 11 pkt. 4. 
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„Szybkiej ścieżki” dla firm spoza sektora MŚP) obniżyd wymogi kwalifikujące do uczestnictwa 

w panelu na przykład w postaci uzyskania co najmniej 2 pkt na każdym z kryteriów punktowanych 

i co najmniej 10 punktów w ramach wszystkich kryteriów punktowanych. Takie rozwiązanie powinno 

pozwalad na to, aby większa grupa projektów trafiała na panel ekspercki, w ramach którego można 

byłoby wyjaśniad ewentualne wątpliwości związane z projektem oraz oceną w ramach 

poszczególnych kryteriów18. 

Można też rozważyd wzmocnienie roli przedstawiciela NCBR, który mógłby sugerowad głębszą 

dyskusję nad wnioskami, w przypadku których poszczególni członkowie panelu nie mają identycznych 

opinii pod kątem oceny w ramach poszczególnych kryteriów oceny (obecnie, zgodnie z regulaminem 

oceny „Przy braku konsensusu ocena dokonywana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku 

równej liczby głosów, rozstrzygający głos ma przewodniczący panelu ekspertów”). Generalnie wielu 

badanych postulowało, aby przedstawiciele NCBR odgrywali bardziej aktywną rolę i starali się 

(naturalnie bez bezpośredniego wpływania na oceny ekspertów) promowad jak najbardziej dogłębną 

analizę wniosków, stymulowad dyskusję między osobami oceniającymi. 

Dodatkowo, przed kolejnymi naborami warto rozważyd19 przeprowadzenie szkolenia/spotkania 

w gronie ekspertów oceniających, w ramach którego można by przedyskutowad podejście ekspertów 

do oceny wniosków, sugerując jednak podejście bardziej otwarte i skupiające się na istocie projektu 

i jego wpisywaniu w zasady Działania, a nie na kwestiach – naszym zdaniem – pobocznych lub 

trudnych do oceny, takich jak kwestionowanie wysokości poszczególnych wydatków, czy też 

podważanie potencjalnej opłacalności projektu20. Alternatywnie lub wspomagająco można byłoby 

opracowad bardziej szczegółowe wytyczne dla ekspertów, dotyczące tego w jaki sposób należy 

dokonywad oceny wniosków i które kwestie mają charakter kluczowy, a które są nieco mniej istotne. 

Wielu badanych sugerowało też, aby NCBR w silniejszy i bardziej dokładny sposób kontrolował jakośd 

pracy ekspertów oceniających wnioski. Jak rozumiemy, tego typu działania są na bieżąco prowadzone 

w przypadku wszystkich działao wdrażanych w ramach PO IR, można jednak przyjąd, że w ramach 

konkursów dla firm spoza sektora MŚP powinny one byd szczególnie dokładne.  

Do rozważenia, w celu monitoringu przebiegu procesu oceny, pozostaje ewentualne wprowadzenie 

rejestracji audio i video przebiegu panelu ekspertów (a także zapewne prepanelu, jednak 

w przypadku realizacji prepanelu w siedzibie firmy może to byd bardzo trudne); mogłoby to z jednej 

strony nieco dyscyplinowad ekspertów, z drugiej zaś strony byd wykorzystywane przez firmy 

w ramach ewentualnych odwołao od wyników oceny. Kwestia ta jest złożona; tego typu rozwiązania 

są stosowane przez niektóre instytucje (np. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

w ramach PO PW 2014-2020), drugiej jednak strony może to prowadzid do pewnego (co 

niekoniecznie musi odegrad pozytywną rolę) usztywnienia i formalizacji procesu oceny. 

                                                      
18 Nie analizujemy nowo wprowadzonego mechanizmu realizacji prepaneli w siedzibie wnioskodawców, gdyż warto 
poczekad na to jak faktycznie się sprawdzą. Ponadto postanowienia regulaminu konkursu są w tej sferze bardzo 
lakoniczne i bardzo trudno ocenid jak faktycznie będą przebiegad te spotkania. 
19 Jak rozumiemy, takie szkolenia są już prowadzone. 
20 Oczywiście kwestia opłacalności projektu jest bardzo istotna, jest ona jednak bardzo trudna do oceny przez 
zewnętrznych ekspertów; przy dopuszczalnych intensywnościach wsparcia bardzo trudno jest oczekiwad, aby firmy 
podejmowały się realizacji projektów, które potencjalnie nie będą opłacalne.  
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Badani zwracali też uwagę na to, że celowe byłoby wprowadzenie rozwiązania (testowanego, jak 

rozumiemy, w ramach niektórych programów sektorowych), zgodnie z którym osoby mające 

prezentowad w imieniu firmy projekt w ramach panelu ekspertów są z góry (na przykład na tydzieo 

przed terminem panelu) uprzedzane o tym, jakie kwestie budzą wątpliwości osób oceniających 

i czego mogą dotyczyd pytania. Taki postulat wydaje się byd głęboko zasadny, gdyż w sytuacji, gdy 

wątpliwości dotyczą nie istoty projektu, ale wybranego, szczegółowego aspektu, można się lepiej 

przygotowad do odpowiedzi21. Wskazywano także, że byd może celowe byłoby wydłużenie czasu 

realizacji panelu np. do 45 minut, tak, aby można było dogłębnie przedstawid wątpliwe elementy 

projektu i wyjaśnid wątpliwości22. 

Niektórzy badani postulowali także, aby stworzyd sformalizowaną możliwośd konsultacji pomysłu na 

projekt, pod kątem jego kwalifikowalności i możliwości rekomendacji do finansowania, 

z przedstawicielami ekspertów oceniających. Pomysł ten wydaje się bardzo zasadny, gdyż w razie 

negatywnej oceny (i przyjęcia tego do wiadomości przez przedstawicieli firmy) można zaoszczędzid 

sporo czasu i wysiłku związanego z przygotowaniem projektu. Naturalnie, kwestia ta wymaga 

dopracowania, aby było jasne, jak rozwiązywad ewentualne sytuacje, w których wstępna ocena 

byłaby pozytywna, a następnie projekt uzyskiwałby w wyniku pełnej oceny niewystarczającą liczbę 

punktów lub – co gorsza – zostałby odrzucony z powodu nie spełnienia któregoś z kryteriów dostępu. 

Jako bardzo ważną kwestię badani podkreślali także nieco odmienną kulturę organizacyjną większości 

dużych firm, w kontekście zasad oceny wniosków projektowych.  

Mianowicie – co do zasady – przedstawiciele firm spoza sektora MŚP uważają, że powinni oni byd 

poważniej traktowani, niż przedstawiciele mniejszych firm, ze względu na subiektywnie oceniany ich 

poziom profesjonalizmu oraz rolę większości ich firm w gospodarce Polski. Z jednej strony takie 

podejście może budzid pewne kontrowersje, co do zasady bowiem wszyscy wnioskodawcy powinni 

byd traktowani na równych zasadach, z drugiej jednak takiemu rozumowaniu trudno odmówid 

pewnej słuszności, firma zatrudniająca kilkaset, czy nawet kilka tysięcy pracowników ma obiektywnie 

rzecz biorąc większe znaczenie dla administracji publicznej niż firma zatrudniająca kilkanaście, czy 

kilkadziesiąt osób. Argument zaś o równym traktowaniu jest zasadny tylko w przypadku konkursów, 

w których bezpośrednio rywalizują firmy z sektora MŚP i spoza tego sektora; z taką sytuacją nie 

mamy zaś do czynienia w przypadku Działania 1.1 PO IR. 

Tego typu bardziej „poważne” podejście do sektora dużych firm powinno – zdaniem niektórych 

badanych, ale i autorów niniejszego raportu – polegad przede wszystkim na umożliwieniu osobistych 

kontaktów z przedstawicielami NCBR pod kątem dyskusji o planach badawczych danej firmy, 

a jednocześnie możliwości ich sfinansowania w ramach dostępnych i planowanych w przyszłości 

programów wsparcia, a także (o czym piszemy w rekomendacjach) o wyznaczeniu „oficera 

łącznikowego” do kontaktów z daną firmą23. 

                                                      
21 Taki postulat, podobnie jak i kilka innych, był też wyrażany w ramach wspomnianego wcześnie raportu dotyczącego 
ewaluacji systemu oceny i kryteriów w ramach PO IR. 
22 Przy czym warto zauważyd, że i obecnie maksymalny czas spotkania był w wielu wypadkach traktowany 
stosunkowo elastycznie 
23 Oczywiście nie chodzi o zwiększanie intensywności wsparcia, co byłoby i niemożliwe i niezasadne. 
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Badani zwracali także uwagę na to, że niektóre firmy spoza sektora MŚP niezbyt chętnie korzystają 

z drogi odwoławczej i – w szczególności - drogi sądowej, uznają bowiem, że jest to niezgodne z ich 

polityką ładu korporacyjnego. Oznacza to zatem, że odrzucenie ich projektów w ramach 

podstawowej fazy oceny może prowadzid do rezygnacji z dalszego ubiegania się o akceptację 

wniosku, a ostatecznie do zniechęcenia o ubieganie się o wsparcie w ramach Działania 1.1, czy też – 

szerzej – całego PO IR. 

Jako bardzo ważną kwestię, wiele badanych firm wskazywało, że nie wiedzą one kim są eksperci 

oceniający ich wniosek. Tego typu rozwiązanie, polegające na anonimowości osób oceniających, jest 

naturalnie w dużej mierze uzasadnione, chodzi bowiem o to, aby zminimalizowad ryzyko wywierania 

przez wnioskodawców wpływu na ekspertów w celu pozytywnej oceny ich wniosków. Z drugiej 

jednak strony, co podkreślało bardzo wiele badanych firm, mają one poważne obawy, czy ich 

wniosków nie oceniają aby eksperci związani z firmami będącymi dla nich bezpośrednią konkurencją. 

W rezultacie byd może częśd firm nie startuje w konkursach, gdyż obawia się możliwości 

wykorzystania informacji zawartych we wniosku przez firmy z nimi konkurujące (naturalnie, warto 

podkreślid, że eksperci podpisują stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności). 

Rozstrzygnięcie tej kwestii jest bardzo trudne, z jednej strony trudno podważad zasadnośd utajniania 

nazwisk ekspertów, z drugiej jednak, nawet jeżeli obawy firm – wnioskodawców są całkowicie 

nieuzasadnione, to jednak są one faktem i mogą znacząco wpływad na poziom zainteresowania 

aplikowaniem do Działania 1.1.  

Jedną z możliwości zmiany tej sytuacji mogłoby byd ujawnianie szerokiej listy ekspertów oceniających 

wnioski w ramach całego Działania 1.1 lub tylko jego komponentu dla dużych firm, a nie osób 

oceniających wniosek danej firmy. Wówczas ryzyko wpływu na ekspertów byłoby bardzo niewielkie 

(firma nie wiedziałaby bowiem z góry, którzy eksperci będą oceniali jej wniosek), a z drugiej strony 

firma mogłaby (w sytuacji identyfikacji na liście eksperta powiązanego z jej konkurencją) przekazad 

taką informację NCBR, które mogłoby ją wyjaśniad, porozmawiad z ekspertem i ostatecznie 

ewentualnie nie kierowad go do oceny wniosku danej firmy. Naturalnie, na ujawnienie nazwisk zgodę 

musieliby wyrazid sami eksperci, nie można niestety wykluczyd, że częśd z nich w takiej sytuacji 

zrezygnowałaby z udziału w procesie oceny.  

Dodatkowo ważną kwestią jest zakres deklaracji o braku konfliktu interesów i o przestrzeganiu 

zasady poufności, podpisywanej przez oceniających ekspertów. Wzór takiej deklaracji jest załączony 

do regulaminu komisji oceny projektów, dokument ten jest jednak dośd trudny do znalezienia 

i znaczna częśd wnioskodawców go nie zna, byd może zatem należałoby go silniej wyeksponowad np. 

podając każdorazowo link do niego w dokumentacji konkursowej.  

Zakres deklaracji wydaje się obejmowad większośd potencjalnych rodzajów konfliktu interesów, 

można natomiast rozważyd dokonanie pewnych zmian/uzupełnieo. Przede wszystkim w części 

deklaracji dotyczącej konfliktu interesów brak jest wymiaru współpracy/zatrudnienia przez firmę 

konkurującą z firmą, będącą wnioskodawcą. Naturalnie sformułowanie takiego punktu deklaracji 

nastręcza poważne trudności, jednakże problem istnieje; przykładowo, by użyd z lekka absurdalnego 
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porównania, trudno, aby wniosek firmy Boeing był oceniany przez przedstawiciela Airbusa24. 

Proponujemy zatem, aby do deklaracji poufności dodad punkt mówiący o takich powiązaniach 

z firmą, będącą konkurencją wnioskodawcy, które mogą wpływad na obiektywnośd procesu oceny25. 

Inne sugerowane przez niektórych badanych rozwiązanie to ujawnianie danych oceniających 

ekspertów ex post, po zakooczeniu procesu oceny. Takie rozwiązanie nie wydaje się jednak 

szczęśliwe, nie prowadziłoby raczej do usunięcia obaw wnioskodawców i mogło prowadzid do 

niekorzystnych skutków dla samych oceniających ekspertów. 

Kolejna kwestia to zachowanie poufności oceny, wprawdzie odpowiednia klauzula znajduje się we 

wspomnianym podpisywanym oświadczeniu, jednak pytanie, czy nie należałoby jej nieco rozbudowad 

(wskazując w szczególności ujawnienie informacji zawartych we wniosku konkurencyjnym firmom) 

i przewidzied ewentualne sankcje za jej niezachowanie. Dodatkowo, badani nie znali na ogół treści 

deklaracji poufności ekspertów, gdyż chod jest ona publicznie dostępna na stronie www NCBR, to 

jednak, jak wspominaliśmy, jej znalezienie nie jest łatwe. 

W kontekście przebiegu procesu oceny interesujące uwagi zgłaszali też przedstawiciele firm, które 

ubiegały się o wsparcie zarówno w ramach Działania 1.1, jak i Działania 1.2 PO IR. Ich zdaniem, 

uczestnictwo ekspertów zagranicznych w ocenie wniosków w ramach Działania 1.2 było pewnym 

utrudnieniem z punktu widzenia wnioskodawców, na przykład konieczne było przygotowanie części 

wniosku projektowego i prezentacji w języku angielskim (co w sytuacji, gdy w panelu bywał 

reprezentowany tylko jeden ekspert budziło niekiedy pewne wątpliwości), z drugiej jednak strony 

zdaniem badanych eksperci zagraniczni byli przeważnie bardziej otwarci i koncentrujący się na istocie 

projektu, a nie na szczegółowych kwestiach, dzięki czemu generalnie cały proces oceny był odbierany 

znacznie lepiej. Wskazywano także na to, że wśród ekspertów zagranicznych było znacznie więcej 

praktyków, dobrze znających daną branżę, a mniej osób o stricte naukowym nastawieniu. Pewne 

znaczenie mogło też odegrad to, że – ze względu na branżowy charakter poszczególnych programów 

wsparcia w ramach Działania 1.2 – łatwiej było wybrad ekspertów bardzo dobrze znających branżę, 

której dotyczył oceniany projekt. Ponadto w przypadku ekspertów zagranicznych nieco mniejsze było 

ryzyko braku obiektywizmu oceny, wskutek powiązao z daną firmą lub jej konkurencją (chod z drugiej 

strony i tak duża częśd firm – wnioskodawców działa co najmniej na rynku europejskim). Ostatecznie, 

po rozważeniu wszelkich wad i zalet znaczna większośd badanych wskazywała zatem na przewagę 

zastosowania ekspertów zagranicznych. 

4.5. Percepcja Działania 1.1 PO IR 

Znaczącą rolę w zainteresowaniu kolejnymi konkursami w ramach Działania 1.1 mogły też odegrad 

ogłoszone wyniki konkursów, w szczególności zaś wysoki udział wniosków ocenionych negatywnie. 

Na kwestię tę dośd powszechnie zwracały uwagę osoby uczestniczące w badaniach jakościowych 

                                                      
24 Chod oczywiście w wielu branżach może niestety istnied taka sytuacja, że specjaliści w danej dziedzinie pochodzą 
wyłącznie z konkurujących ze sobą firm. 
25 Wyliczanie konkretnych sytuacji byłoby bowiem bardzo trudne – ciężko bowiem byłoby rozstrzygnąd, gdy 
przykładowo dana osoba realizowała na zlecenie konkurenta wnioskodawcy jakieś niewielkie zlecenie kilka lat temu, 
to istnieje konflikt interesów, czy też nie. 
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i można postawid tezę, że to właśnie ta kwestia przyczyniła się znacząco do malejącego 

zainteresowania Działaniem w ramach kolejnych ogłoszonych konkursów.  

Zdaniem badanych duży udział negatywnie ocenionych wniosków może teoretycznie wskazywad na 

ich niską jakośd (co jednak powszechnie nie jest uznawane za prawdopodobną hipotezę), ale może 

też świadczyd o dużej restrykcyjności osób oceniających i byd może błędnym sformułowaniu 

kryteriów i zasad oceny za ich pomocą.  

Zdaniem bardzo wielu badanych, w sytuacji ograniczonej liczebności populacji dużych firm 

prowadzących działalnośd badawczo-rozwojową, opinie o restrykcyjności i rzekomym braku 

rzetelności dokonywanych ocen mogły mied znaczący wpływ na ograniczone zainteresowanie 

składaniem wniosków w kolejnych naborach. 

Sytuacja ta jest naturalnie bardzo trudna do zmiany, gdyż z jednej strony nie można oczywiście 

wykluczyd hipotezy, że jednak (wbrew opinii badanych) jakośd składanych wniosków projektowych 

była w wielu wypadkach stosunkowo niska i nie mogły one zostad rekomendowane do finansowania, 

z drugiej zaś nawet jeżeli ewentualne zmiany w systemie oceny wpłyną pozytywnie na zwiększenie 

udziału wniosków rekomendowanych do finansowania, to zanim firmy pozyskają tę informację, 

„przetrawią” ją i podejmą decyzję o składaniu wniosku projektowego, może upłynąd sporo czasu. 

Stąd też, aby osiągnąd korzystne rezultaty niezbędna wydaje się aktywna praca z potencjalnymi 

wnioskodawcami, o czym piszemy w kolejnym rozdziale. Dodatkowo, w sytuacji, w której udałoby się 

doprowadzid (naturalnie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych) do sytuacji, w której 

udział pozytywnie ocenionych wniosków w ramach kolejnych konkursów znacząco by wzrósł, to 

należałoby ten fakt odpowiednio nagłośnid poprzez na przykład: 

 Informacje na stronie internetowej NCBR (w „aktualnościach”), zwracając jednocześnie 

uwagę na zwiększony udział pozytywnie ocenionych wniosków. 

 Informacje na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, z analogicznym komentarzem. 

 (Ewentualnie) konferencji prasowej Dyrektora NCBR. 

 Informację rozesłaną do kluczowych organizacji przedsiębiorców, skupiających duże firmy, 

a także byd może do wybranego grona dużych firm, nie aplikujących dotąd o wsparcie 

w ramach Działania 1.1 PO IR lub też nieskutecznie aplikujących o wsparcie.  

W analogiczny sposób warto by rozważad informowanie o ewentualnych zmianach w zasadach oceny 

projektów, w celu zwiększenia udziału projektów rekomendowanych do dofinansowania. 

4.6. Promocja Działania i praca z wnioskodawcami 

Badani w większości wskazywali, że informacja na temat Działania 1.1 PO IR jest stosunkowo łatwo 

dostępna, naturalnie o ile ktoś wie gdzie jej szukad. Ich zdaniem firmy zainteresowane aplikowaniem 

nie powinny mied najmniejszych problemów w zdobyciu niezbędnych informacji. Jako źródła 

informacji najczęściej wymieniano stronę internetową NCBR oraz newslettery przekazywane przez 

NCBR oraz portal „Fundusze europejskie”. Z drugiej strony mało kto był w stanie podad konkretne 

przykłady działao promocyjnych skierowanych do sektora dużych firm.  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Niektórzy badani wskazywali natomiast, że o ile nie jest trudno zdobyd informacje o ofercie w ramach 

Działania 1.1 (gdy ktoś wiedział już o jego istnieniu), to częśd dużych firm może nie byd świadoma 

tego, że w ramach Polityki Spójności 2014-2020 jest w ogóle dostępne wsparcie dla sektora firm nie 

należących do sektora MŚP (i to zarówno w ramach PO IR, jak i regionalnych programów 

operacyjnych). Wydaje się, że tę ewentualną lukę informacyjną można by spróbowad niwelowad za 

pomocą precyzyjnie zaadresowanych działao promocyjnych (ze względu na ograniczoną liczbę firm 

spoza sektora MŚP, nie ma w tym przypadku większego sensu masowa promocja, na przykład za 

pomocą większości mass mediów, takich jak telewizja, czy ogólnopolskie dzienniki). Stąd też wydaje 

się, że ewentualne działania promocyjne powinny byd dośd precyzyjnie zaadresowane i realizowane 

w formie bezpośredniej korespondencji, kierowanej do firm spoza sektora MŚP, a także spotkao 

informacyjnych, idealnie realizowanych na poziomie regionalnym, na przykład we współpracy 

z właściwymi urzędami marszałkowskimi. Kilka osób zwracało także uwagę, że dostępnośd informacji 

o wsparciu oferowanym w ramach regionalnych programów operacyjnych jest znacznie lepsza, niż 

w przypadku programów krajowych, na szczeblu regionalnym są też często prowadzone znacznie 

bardziej intensywne działania promocyjne, które niekiedy „przykrywają” ofertę programów 

krajowych. W związku z tym sugerowano, aby prowadzid na poziomie regionalnym odpowiednie 

działania promocyjne, byd może nie tylko promujące ofertę Działania 1.1 dla dużych firm, ale także 

pozostałych działao PO IR, ze zdecydowanym jednak zaznaczeniem oferty dla sektora firm nie 

należących do kategorii MŚP. 

Wydaje się, że w przypadku firm spoza sektora MŚP i oferty w ramach Działania 1.1 problemem jest 

nie tylko brak wiedzy na jego temat, ale także (oprócz firm, które nie prowadzą i nie maja zamiaru 

prowadzid prac badawczo-rozwojowych) brak przekonania, co do sensowności przygotowywania 

wniosku i realizacji projektu. Przekonanie firm, co do zasadności ubiegania się o środki nie będzie 

łatwe, ale jest możliwe. Na pewno powinny w tym pomóc sugerowane w różnych częściach 

niniejszego raportu zmiany, mające prowadzid do pewnych zmian w konstrukcji samego Działania, 

a także usprawnienie systemu oceny, mogące zredukowad niekorzystną reputację Działania, jako 

tego, w ramach którego jest (niekoniecznie zasadnie) negatywnie ocenianych w ramach oceny 

merytorycznej stosunkowa duża częśd wniosków. 

W związku z tym poważnym wyzwaniem pozostaje dotarcie do dużych firm, potencjalnie mogących 

byd zainteresowanych wsparciem w ramach Działania 1.1. Badani w wywiadach indywidualnych 

przedstawiali szereg sugestii, dotyczących efektywnego sposobu dotarcia do takich firm. 

Paradoksalnie jako potencjalnie dośd skuteczny sposób niektórzy badani wskazywali na zastosowania 

tradycyjnych listów (papierowych), dzięki coraz rzadszemu stosowaniu tej formy korespondencji 

mogą się one okazad nieoczekiwanie bardzo skuteczne.  

Kolejną, dośd rewolucyjną zmianą mogłaby byd, naturalnie wyłącznie w przypadku dużych firm, 

zmiana podejścia do konkursów i kontaktów z samymi firmami. Obecnie, tak jak w przypadku 

konkursów dla innych potencjalnych wnioskodawców, przyjmuje się, że to rolą potencjalnych 

wnioskodawców jest pozyskanie informacji o danym schemacie wsparcia, przeanalizowanie jego 

reguł i podjęcie ewentualnej decyzji o składaniu (lub nie) wniosku. W przypadku sektora dużych firm, 

ze względu na ograniczoną liczebnośd takich firm i ich strategiczne znaczenie dla gospodarki, można 

rozważyd przyjęcie nieco odmiennego podejścia, zgodnie z którym NCBR mogłoby też prowadzid 
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bardziej aktywne działania zmierzające do identyfikacji projektów i przekonania firm o zasadności 

ubiegania się o finansowanie26. Warto przy tym niestety mied świadomośd, że zastosowanie takiego 

podejścia oraz znalezienie i przeszkolenie osób, które z ramienia NCBR mogłyby pełnid takie zadania 

będzie bardzo poważnym wyzwaniem. Wynika to z kilku ważnych czynników, przede wszystkim 

takich jak poniżej opisane: 

 Osoby aktywnie pracujące z firmami nad identyfikacją odpowiednich projektów 

i przekonaniem firm o zasadności aplikowania o wsparcie będą musiały posiadad dobrą 

znajomośd specyfiki dużych firm, ale jednocześnie znad też dobrze zasady funkcjonowania 

administracji publicznej.  

 Niestandardowe podejście do współpracy z firmami może budzid obawy samych 

zaangażowanych w nie osób o potencjalne podejrzenia ze strony zewnętrznych instytucji 

o działania nieetyczne i zagrożenia korupcyjne. Aby zminimalizowad związane z tym ryzyka 

(szczególnie wysokie wobec wybranych wypowiedzi i działao niektórych, wpływowych 

polityków) zasady współpracy powinny zostad bardzo precyzyjnie i szczegółowo określone. 

Dodatkowo, osoby zajmujące się współpracą z firmami nie powinny uczestniczyd 

w podejmowaniu decyzji o ewentualnym przyznaniu finansowania, chod z drugiej strony 

celowe byłoby, aby mogły też one przekazywad osobom oceniającym stosowne ważne 

informacje o projekcie (byd może wspólnie z przedstawicielem danej firmy) i udzielad 

odpowiedzi na pytania.  

 Same firmy mogą nie byd przyzwyczajone do tego, aby osoba reprezentująca administrację 

publiczną wspierała je przy identyfikacji projektów i takim ich opracowaniu, aby można się 

było ubiegad o wsparcie publiczne. Z drugiej strony bardzo korzystnym czynnikiem może byd 

to, że rolę taką miałoby zapewne pełnid Narodowe Centrum Badao i Rozwoju, a więc 

instytucja o bardzo korzystnej reputacji, powszechnie uznawana za jedną z najbardziej 

otwartych i przyjaznych dla przedsiębiorców w gronie administracji publicznej.  

Współpraca przedstawicieli NCBR z dużymi firmami mogłaby obejmowad - co do zasady - całe 

wsparcie NCBR kierowane do tego grona firm, a także – w możliwym i pewnie raczej ograniczonym 

zakresie – inne rodzaje wsparcia publicznego dla tej grupy firm. Wsparcie to mogło by byd 

zorganizowane w następujący, niżej opisany sposób. 

Mianowicie należałoby wyznaczyd (spośród obecnych pracowników NCBR) lub zatrudnid kilka osób 

z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniami, które odpowiadałyby za kontakty z dużymi 

firmami. Mogłyby one podzielid się obowiązkami zgodnie z kryterium terytorialnym (co wydaje nam 

się najbardziej logiczne i dogodne; jedna osoba odpowiadałaby za kontakty z 2-4 regionami) lub 

branżowym. Osoby te (przy wsparciu odpowiednich komórek NCBR) mogłyby stworzyd bazę dużych 

firm z obszaru, za który by odpowiadały i z którymi stopniowo by nawiązywały kontakty, oferując 

swoje wsparcie i możliwośd spotkania. Jednocześnie informacja o stworzeniu takich „oficerów 

łącznikowych” z dużymi firmami powinna zostad umieszczona na stronie internetowej NCBR, wraz 

                                                      
26 Tego typu podejście bywało już w przeszłości stosowane, chod przede wszystkim na poziomie tworzenia 
programów wsparcia – przykładem mogą byd programy sektorowe w ramach Działania 1.2 PO IR, które były 
przygotowywane ze znacznym udziałem firm i organizacji przedsiębiorców, reprezentujących daną branżę. 
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z odpowiednimi danymi kontaktowymi. Następnie poszczególne osoby w odpowiedzi na ewentualne 

zapytania, jak i z własnej inicjatywy mogłyby zacząd odwiedzad poszczególne firmy położone na 

obszarze, za który odpowiadają. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby takie nie powinny 

natomiast w jakikolwiek sposób uczestniczyd w ocenie wniosków w ramach konkursów dla dużych 

firm i podejmowaniu decyzji o ewentualnym przyznaniu wsparcia. 

Zakres obowiązków „oficerów łącznikowych” mógłby obejmowad co najmniej następujące obszary: 

 Odpowiadanie na pytania dużych firm, dotyczące aktualnych i przygotowywanych 

programów wsparcia. 

 Pomoc dużym firmom w identyfikacji i wyborze projektów najlepiej dopasowanych do 

specyfiki danego programu wsparcia.  

 Identyfikacja elementów programów wsparcia, które nie są najlepiej dopasowane do potrzeb 

i specyfiki dużych firm, a następnie prowadzenie działao, mających na celu dokonanie 

ewentualnych korekt w ich kształcie. 

 Identyfikacja potencjalnych obszarów wsparcia publicznego w ważnych z punktu widzenia 

polityki paostwa obszarach, na bazie kontaktów z dużymi firmami.  

W ramach badania zrealizowaliśmy też badanie ilościowe (CAWI) z dużymi firmami, które dotąd nie 

aplikowały o wsparcie w ramach Działania 1.1. Większośd badanych firm słyszała (a przynajmniej tak 

deklaruje) zarówno o ofercie Poddziałania 1.1.1, jak i 1.1.2 – wskazuje na to, odpowiednio, 55% i 62% 

badanych firm. Odsetek ten należy uznad za znaczący, nadal jednak odpowiednio 35% i 31 % 

badanych firm nie słyszało o tym schemacie wsparcia, co obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 7. Znajomośd Działania 1.1 

 

Źródło: Badanie CAWI dużych firm nie ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 1.1 PO IR, n=55. 

Z kolei jeżeli chodzi o bardziej szczegółową znajomośd i interesowanie się ofertą w ramach obu 

analizowanych poddziałao (o tę kwestię pytaliśmy już wyłącznie firmy, które zadeklarowały ogólną 

znajomośd Działania 1.1), to kwestia ta jest dośd złożona, co przedstawiamy poniżej. Z jednej strony 

aż 71-75% badanych firm deklaruje wiedzę w sferze, jakie projekty mogą byd finansowane w ramach 

55% 

35% 

11% 

62% 
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7% 
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Działania 1.1. Jednocześnie jednak tylko 14% (Pdz. 1.1.1) lub 21% (Pdz. 1.1.2) deklaruje, że uważa 

wsparcie w ramach danego poddziałania za atrakcyjne. Mimo tego odpowiednio 47% i 45% badanych 

deklaruje, że śledzi informacje na temat kolejnych konkursów ogłaszanych dla Działania 1.1.  

Wykres 8. Szczegółowa znajomośd oferty Działania 1.1 

Źródło: Badanie CAWI dużych firm nie ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 1.1 PO IR, n=38 (firmy, 
które słyszały o ofercie Działania 1.1). 

4.7. Inne kwestie 

W niniejszym rozdziale przedstawiamy inne wybrane kwestie, mogące mied pewien związek 

z zakresem badania i poziomem zainteresowania ofertą Działania 1.1. 

W ramach badao jakościowych pojawił się wątek niezbyt korzystnej atmosfery w sferze dotyczącej 

rozwoju przedsiębiorczości, związanej z działaniami niektórych instytucji publicznych, w tym 

kontekście wymieniano przede wszystkim działania zmierzające do minimalizacji skali nadużyd 

podatkowych oraz wzmożoną aktywnośd Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na rolę tych 

czynników wskazywali też przedsiębiorcy, wśród których badanie zrealizowała Krajowa Izba 

Gospodarcza – znaczna grupa badanych wskazywała, że ogranicza projekty inwestycyjne ze względu 

na poczucie niepewności i zły klimat do inwestowania, a także dotkliwe sankcje za błędy 

w rozliczeniach podatkowych27. 

                                                      
27 Wyniki badania zostały zaprezentowane na konferencji KIG w dniu 30 marca 2017 roku – więcej informacji np. na 
stronie http://www.bankier.pl/wiadomosc/KIG-w-2017-r-inwestycje-firm-i-gmin-powinny-wzrosnac-po-slabym-2016-
r-3672901.html  
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Zwracano też uwagę na dośd ograniczony udział w konkursach spółek z udziałem Skarbu Paostwa 

(chod nie prowadziliśmy szczegółowych analiz w tej sferze28). Może to wynikad z zawirowao 

związanych ze zmianami zarządów w szeregu firm, które z całą pewnością nie sprzyjały 

podejmowaniu decyzji o realizacji kosztownych i ryzykownych projektów rozwojowych. Warto też 

wskazad, że chod często są to podmioty o dużym potencjale, realizujące prace B+R, to decydenci 

w nich wolą niekiedy przeznaczad duże środki na przynoszące szybki (chod nie zawsze w pełni 

uzasadniony) efekt inwestycje w majątek produkcyjny, niż na (w dodatku obciążone ryzykiem 

niepowodzenia) badania, z których korzyści mogą (ale nie muszą) się pojawid po znacznie dłuższym 

czasie. 

Niektórzy, chod raczej dośd nieliczni badani, zwracali też uwagę na to, że nieco kuleje komunikacja 

pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, a instytucjami odpowiedzialnymi za programowanie i wdrażanie 

odpowiednich programów operacyjnych i w ich ramach poszczególnych działao. Teoretycznie forum 

do wymiany opinii i wypracowywania propozycji odpowiednich zmian miał się stad Komitet 

Monitorujący, faktycznie jednak wobec tego, że jego spotkania odbywają się przeciętnie raz na 

kwartał i programy obrad są wtedy bardzo wypełnione, to rola ta jest przezeo spełniana tylko w nieco 

ograniczonym stopniu. Byd może sytuacja ta ulegnie zmianie w miarę postępu wdrażania PO IR 

i pojawi się możliwośd spokojnego przedyskutowania dotychczasowych doświadczeo z wdrażania, 

w celu ewentualnego dokonania korekt i usprawnieo. Dodatkowo, korzystną rolę w tej sferze 

mogłaby także odegrad grupa robocza ds. wdrażania PO IR. 

5. Wnioski i rekomendacje 

Wniosek 1 

System oraz kryteria oceny w ramach Działania 1.1 dla firm spoza sektora MŚP skutkują znaczącym 

udziałem wniosków ocenianych negatywnie. Naturalnie trudno powiedzied, czy jest to rezultatem 

przyjętych kryteriów, procedur i podejścia ekspertów oceniających, czy też faktycznie niskiej jakości 

wniosków projektowych29. Niezależnie od przyczyn, taka sytuacja ma niekorzystny wpływ na 

skłonnośd sektora dużych firm do składania wniosków w ramach Działania 1.1. 

Rekomendacja 1 

Należy rozważyd w przypadku „Szybkiej ścieżki” dla firm spoza sektora MŚP obniżenie wymogów 

kwalifikujących do uczestnictwa w panelu, na przykład do wymogu uzyskania co najmniej 2 pkt na 

każdym z kryteriów punktowanych i co najmniej 10 punktów w ramach wszystkich kryteriów 

punktowanych. Takie rozwiązanie powinno pozwalad na to, aby większa grupa projektów trafiała na 

panel ekspercki, w ramach którego można byłoby wyjaśniad ewentualne wątpliwości związane 

z projektem oraz oceną w ramach poszczególnych kryteriów. Dodatkowo, należy rozważyd 

przeprowadzenie przed każdym naborem spotkania/szkolenia z ekspertami oceniającymi, aby 

wskazad kwestie kluczowe do oceny i kwestie drugorzędne, w których ocena mogłaby mied nieco 

                                                      
28 Przykładowo, koncern PKN Orlen realizuje 1 projekt w Działaniu 1.2 i kolejny w tym samym Działaniu poprzez swoją 
spółkę zależną, z kolei Grupa LOTOS tylko 1 projekt w Działaniu 1.2; można przyjąd, że potencjał obu firm do 
generowania interesujących projektów jest znacznie większy.  
29 Mogło to byd wynikiem tego, że częśd składanych projektów miała charakter stricte inwestycyjny. 
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mniej restrykcyjny charakter, a także ewentualnie opracowanie szczegółowych wytycznych co do 

sposobu dokonywania oceny. 

Dodatkowo, można rozważyd rejestracje audio i video przebiegu paneli eksperckich, co może 

prowadzid do pewnej obiektywizacji i uporządkowania procesu oceny. 

Należy też monitorowad skutki wprowadzenia realizacji pre-panelu w siedzibie wnioskodawcy, które 

– co do zasady – powinny też odegrad korzystne skutki dla podwyższenia jakości procesu oceny. 

Wniosek 2 

Bardzo wiele badanych firm wyraża poważne obawy o faktyczne niepozostawanie przez osoby 

oceniające w sytuacji konfliktu interesów i o przestrzeganie poufności, jeżeli chodzi o informacje 

pozyskane w trakcie oceny wniosków. Naturalnie, bardzo możliwe, że obawy te są całkowicie lub 

przynajmniej w znacznym stopniu nieuzasadnione, jednakże są one faktem. W związku z tym warto 

rozważyd podjęcie działao, zmierzających do lepszego upowszechnienia informacji o podejmowanych 

działaniach, mających na celu eliminację konfliktu interesów i zachowanie poufności oraz byd może 

także udoskonalenie niektórych reguł. Pewnym problemem pozostaje też anonimowośd osób 

oceniających, wskutek czego firmy mają poważne obawy, czy aby nie oceniała ich osoba 

współpracująca z ich bezpośrednią konkurencją i znajdująca się w sytuacji konfliktu interesów.  

Rekomendacja 2 

W celu zwiększenia transparentności procesu oceny proponujemy rozważenie możliwości ujawniania 

szerokiej listy ekspertów oceniających wnioski w ramach całego Działania 1.1 lub tylko jego 

komponentu dla dużych firm, a nie osób oceniających wniosek danej firmy. W sytuacjach gdy dana 

firma zidentyfikuje osobę blisko powiązaną z konkurencyjną firmą może taką sytuację zgłosid NCBR, 

które podejmie odpowiednie działania wyjaśniające (niekoniecznie zresztą prowadzące do wyłączenia 

danego eksperta). 

Proponujemy także, aby do deklaracji o braku konfliktu interesów dodad punkt mówiący o takich 

powiązaniach z firmą, będącą konkurencją wnioskodawcy, które mogą wpływad na obiektywnośd 

procesu oceny. 

Sugerujemy także rozbudowanie klauzuli poufności oceny (wskazując w szczególności ujawnienie 

informacji, zawartych we wniosku, konkurencyjnym firmom) i przewidzenie ewentualnych sankcji za 

jej niezachowanie. 

Do dokumentacji konkursowej warto by także każdorazowo dołączyd informację o miejscu 

umieszczenia na stronie www NCBR wzoru deklaracji poufności i braku konfliktu interesów. 

Wniosek 3 

Działania informacyjne i promocyjne skierowane do sektora dużych firm wydają się byd 

niewystarczające, nadal dośd znaczne grono firm nie jest świadome faktu, że w ramach Polityki 

Spójności 2014-2020, w tym w ramach Działania 1.1 PO IR, jest dostępne wsparcie dla tego sektora 

firm lub też nie zna szczegółowej oferty finansowania.  
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Rekomendacja 3 

Należy podjąd wyspecjalizowane działania informacyjno-promocyjne, skierowane do sektora dużych 

firm. Powinny one w szczególności polegad na wzmocnieniu przekazu na stronie www NCBR 

o wsparciu skierowanym do sektora dużych firm (stworzenie oddzielnych zakładek, wyróżnianie 

graficzne itp.), a także – w razie dokonania pewnych zmian w systemie oceny – o działaniach 

prowadzących do większego udziału wniosków pozytywnie ocenianych, zwiększonego poziomu 

poufności i mniejszego ryzyka konfliktu interesów wśród osób oceniających. Celowe byłoby także 

odpowiednie nagłaśnianie tych zmian poprzez informacje i konferencje prasowe oraz wiadomości 

w rozsyłanych biuletynach informacyjnych. Można także rozważyd bardziej spójną identyfikację 

Działania 1.1 – używanie zawsze tylko pełnej nazwy „Działanie 1.1 PO IR - Szybka ścieżka”, a nie tylko 

obu nazw zamiennie, co może byd mylące. Alternatywnie można też stworzyd i promowad oba 

segmenty wsparcia Działanie 1.1 PO IR - Szybka ścieżka dla MŚP i Działanie 1.1 PO IR - Szybka ścieżka 

dla dużych firm. Można też wystosowad (w tradycyjnej, papierowej formie) list do wszystkich dużych 

firm dotąd nie aplikujących do Działania 1.1 (naturalnie po stworzeniu odpowiedniej ich listy), 

informujący o ofercie w ramach Działania 1.1, ewentualnie dokonywanych zmianach w systemie 

oceny i zachęcający do ubiegania się o wsparcie. 

Dodatkowo, warto wskazywad, że w porównaniu z pierwszymi naborami w Działaniu 1.1 w zasadach 

udzielania wsparcia nastąpiły korzystne dla firm zmiany, które nie do kooca są im znane. Dlatego 

rekomendujemy pokazanie i uwypuklenie w materiałach informacyjno-promocyjnych pozytywnych 

zmian w zakresie: wymaganego poziomu innowacyjności (na poziomie krajowym, poprzednio: 

światowym), zasad wyboru podwykonawców (tylko dla pierwszego etapu projektu), zniesienia 

obowiązku monitorowania przychodów projektu.  

Wniosek 4 

Firmy spoza sektora MŚP, ze względu na ich znaczenie dla gospodarki oraz specyfikę funkcjonowania, 

mogą wymagad innego podejścia ze strony instytucji udzielających pomocy, w formie bardziej 

aktywnego wspólnego poszukiwania projektów, a także korygowania programów wsparcia 

i tworzenia nowych, w zależności od potrzeb firm i prowadzonej polityki paostwa. 

Rekomendacja 4 

Warto rozważyd stworzenie (pod kątem Działania 1.1 PO IR, ale także innych programów wsparcia ze 

środków publicznych, nie tylko europejskich), instytucji „oficerów łącznikowych”, mających 

utrzymywad kontakt NCBR z dużymi firmami w sferze ich działania (wybrane 2-4 województwa lub 

określona branża/grupa branż). Osoby te mogłyby nie tylko promowad (poprzez bezpośrednie 

spotkania z firmami) ofertę Działania 1.1 (a także Działania 1.2), ale także ofertę innych programów 

publicznych. Ponadto, ich rolą byłaby pomoc firmom w wyborze odpowiednich projektów, mających 

ubiegad się o wsparcie, a także przekazywanie informacji o wybranych problematycznych elementach 

programów wsparcia pod kątem ich ewentualnej korekty. 

Wniosek 5 

Bardzo poważną barierą w ubieganiu się o wsparcie w ramach Działania 1.1 PO IR jest minimalny 

poziom wydatków kwalifikowanych, wynoszący 12 milionów złotych dla Poddziałania 1.1.1 
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i 30 milionów złotych dla Podziałania 1.1.2. Wiele firm po prostu nie ma potrzeby i zasobów, aby 

realizowad projekty rozwojowe o tej skali. 

Rekomendacja 5 

Zalecamy (na podstawie przede wszystkim wyników badao jakościowych) obniżenie poziomu 

minimalnych kosztów kwalifikowanych w Poddziałaniu 1.1.1 do poziomu nie więcej niż 5 mln zł, 

a optymalnie – 2 mln zł, a w przypadku Poddziałania 1.1.2 (o ile będzie kontynuowane) do poziomu 

5-10 milionów złotych. Szereg przedsiębiorstw realizuje pojedyncze projekty B+R na poziomie 

znacznie poniżej progu w Poddziałaniu 1.1.1 (12 mln zł) czy Poddziałaniu 1.1.2 (30 mln zł) i tylko dla 

określonych sektorów (np. farmaceutycznego, chemicznego) i pojedynczych firm realizacja tak 

dużych projektów nie stanowi problemu. Bardzo wiele firm jest zainteresowanych projektami rzędu 

2 mln - 5 mln zł, a pragnąc spełnid wymóg „Szybkiej ścieżki” w sposób nie do kooca uzasadniony 

wydłuża okres realizacji projektu albo rozszerza jego zakres. Wiąże się to z pewnym ryzykiem, co 

ogranicza skłonnośd do aplikowania o dotacje. Poziom minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych 

5 mln zł zapewni znaczny wzrost składanych wniosków, jednak dla Poddziałania 1.1.1 

rekomendujemy rozważanie dalszego obniżania wartości tego progu – do 2 mln zł (zrównanie 

z wymogiem dla MŚP). 

Wniosek 6 

W miarę wdrażania Działania 1.1 PO IR są wprowadzane zmiany i uproszczenia w zasadach wdrażania 

lub oceny wniosków, które mają przeważnie korzystny charakter i powinny byd korzystnie odbierane 

przez firmy. Zmiany te jednak na ogół nie są wystarczająco wyeksponowane, w związku z czym wielu 

potencjalnych wnioskodawców może nie byd ich świadomych, wskutek czego zainteresowanie 

kolejnymi konkursami może nie byd wystarczająco duże. 

Rekomendacja 6 

W celu zachęcenia firm, które nieudanie aplikowały o wsparcie w ramach pierwszych konkursów lub 

też nie aplikowały, a zniechęciły je od tego informacje o problemach formalnych, należy rozważyd, 

przy okazji ogłaszanie kolejnych konkursów, umieszczanie w dokumentacji konkursowej informacji 

o zmianach jakie dokonały się od poprzedniego konkursu, a idealnie od samego początku wdrażania 

Działania. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – Tabela wdrażania rekomendacji 

 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

1.  System oceny w ramach 

Działania 1.1 dla firm spoza 

sektora MŚP skutkuje 

znaczącym udziałem wniosków 

ocenianych negatywnie. 

Niezależnie od przyczyn, taka 

sytuacja ma niekorzystny 

wpływ na skłonnośd sektora 

dużych firm do składania 

wniosków w ramach Działania 

1.1. 

Należy rozważyd w przypadku 

„Szybkiej ścieżki” dla firm 

spoza sektora MŚP obniżenie 

wymogów kwalifikujących do 

uczestnictwa w panelu, na 

przykład do wymogu uzyskania 

co najmniej 2 pkt na każdym z 

kryteriów punktowanych i co 

najmniej 10 punktów w 

ramach wszystkich kryteriów 

punktowanych. Dodatkowo 

należy rozważyd 

przeprowadzenie przed 

każdym naborem 

spotkania/szkolenia z 

ekspertami oceniającymi, aby 

wskazad kwestie kluczowe do 

oceny i kwestie drugorzędne w 

których ocena mogłaby mied 

nieco mniej restrykcyjny 

charakter, a także ewentualnie 

opracowanie szczegółowych 

wytycznych co do sposobu 

dokonywania oceny. Należy 

też monitorowad skutki 

wprowadzenia realizacji pre-

panelu w siedzibie 

wnioskodawcy, które – co do 

zasady – powinny też odegrad 

korzystne skutki dla 

Ministerstwo 

Rozwoju, 

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju  

Dokonanie 

odpowiednich 

zmian w 

dokumentacji 

formalnej 

(regulamin 

konkursu) dla 

przyszłych 

naborów 

wniosków. 

Organizacja 

spotkao/szkoleo 

dla ekspertów i 

opracowanie 

stosownych 

wytycznych. 

III kwartał 

2017 

Rekomendacja 

programowa 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

podwyższenia jakości procesu 

oceny. 

2.  Bardzo wiele badanych firm 

wyraża poważne obawy o 

faktyczne nie pozostawanie 

przez osoby oceniające w 

sytuacji konfliktu interesów i o 

przestrzeganie poufności, jeżeli 

chodzi o informacje pozyskane 

w trakcie oceny wniosków. W 

związku z tym warto rozważyd 

podjęcie działao, zmierzających 

do lepszego upowszechnienia 

informacji o podejmowanych 

działaniach, mających na celu 

eliminację konfliktu interesów i 

zachowanie poufności oraz byd 

może także udoskonalenie 

niektórych reguł.  

Pewnym problemem pozostaje 

też anonimowośd osób 

oceniających, wskutek czego 

firmy mają poważne obawy, czy 

aby nie oceniała ich osoba 

współpracująca z ich 

bezpośrednią konkurencją i 

znajdująca się w sytuacji 

konfliktu interesów, 

W celu zwiększenia 

transparentności procesu 

oceny proponujemy 

rozważenie możliwości 

ujawniania szerokiej listy 

ekspertów oceniających 

wnioski w ramach całego 

Działania 1.1 lub tylko jego 

komponentu dla dużych firm, 

a nie osób oceniających 

wniosek danej firmy. W 

sytuacjach, gdy dana firma 

zidentyfikuje osobę blisko 

powiązaną z konkurencyjną 

firmą może taką sytuację 

zgłosid NCBR, które podejmie 

odpowiednie działania 

wyjaśniające (niekoniecznie 

zresztą prowadzące do 

wyłączenia danego eksperta). 

Proponujemy także, aby do 

deklaracji o braku konfliktu 

interesów dodad punkt 

mówiący o takich 

powiązaniach z firmą, będącą 

konkurencją wnioskodawcy, 

które mogą wpływad na 

obiektywnośd procesu oceny. 

Sugerujemy także 

Ministerstwo 

Rozwoju,  

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju 

Dokonanie 

odpowiednich 

zmian w deklaracji 

o poufności i braku 

konfliktu 

interesów. 

Rozważenie zmian 

w zasadach, 

dotyczących 

anonimowości listy 

ekspertów. 

Jasne wskazanie w 

dokumentacji 

konkursowej, w 

którym miejscu na 

stronie www NCBR 

jest umieszczona 

treśd deklaracji o 

poufności i braku 

konfliktu 

interesów. 

III kwartał 

2017 

Rekomendacja 

programowa 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

rozbudowanie klauzuli 

poufności oceny (wskazując w 

szczególności ujawnienie 

informacji, zawartych we 

wniosku, konkurencyjnym 

firmom) i przewidzenie 

ewentualnych sankcji za jej 

niezachowanie. 

Do dokumentacji konkursowej 

warto by także każdorazowo 

dołączyd informację o miejscu 

umieszczenia na stronie www 

NCBR wzoru deklaracji 

poufności i braku konfliktu 

interesów. 

3.  Działania informacyjne i 

promocyjne skierowane do 

sektora dużych firm wydają się 

byd niewystarczające, nadal 

dośd znaczne grono firm nie 

jest świadome faktu, że w 

ramach Polityki Spójności 2014-

2020, w tym w ramach 

Działania 1.1 PO IR, jest 

dostępne wsparcie dla tego 

sektora firm lub też nie zna 

szczegółowej oferty 

finansowania. 

Należy podjąd 

wyspecjalizowane działania 

informacyjno-promocyjne, 

skierowane do sektora dużych 

firm. Powinno one w 

szczególności polegad na 

wzmocnieniu przekazu na 

stronie www NCBR o wsparciu 

skierowanym do sektora 

dużych firm (stworzenie 

oddzielnych zakładek, 

wyróżnianie graficzne itp.), a 

także – w razie dokonania 

pewnych zmian w systemie 

oceny – o działaniach 

prowadzących do większego 

udziału wniosków pozytywnie 

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju 

Zaprojektowanie i 

wdrożenie 

odpowiednich 

działao 

promocyjnych u 

informacyjnych. 

III kwartał 

2017 

Rekomendacja 

programowa 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

ocenianych, zwiększonego 

poziomu poufności i 

mniejszego ryzyka konfliktu 

interesów wśród osób 

oceniających. Celowe byłoby 

także odpowiednie 

nagłaśnianie tych zmian 

poprzez informacje i 

konferencje prasowe oraz 

wiadomości w rozsyłanych 

biuletynach informacyjnych. 

Można także rozważyd bardziej 

spójną identyfikację Działania 

1.1 – używanie zawsze tylko 

pełnej nazwy „Działanie 1.1 PO 

IR - Szybka ścieżka”, a nie tylko 

obu nazw zamiennie, co może 

byd mylące. Alternatywnie 

można też stworzyd i 

promowad oba segmenty 

wsparcia Działanie 1.1 PO IR - 

Szybka ścieżka dla MŚP i 

Działanie 1.1 PO IR - Szybka 

ścieżka dla dużych firm. Można 

też wystosowad (w 

tradycyjnej, papierowej 

formie) list do wszystkich 

dużych firm dotąd nie 

aplikujących do Działania 1.1 

(naturalnie po stworzeniu 

odpowiedniej ich listy), 

informujący o ofercie w 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

ramach Działania 1.1, 

ewentualnie dokonywanych 

zmianach w systemie oceny i 

zachęcający do ubiegania się o 

wsparcie. Dodatkowo warto 

wskazywad, że w porównaniu z 

pierwszymi naborami w 

Działaniu 1.1 w zasadach 

udzielania wsparcia nastąpiły 

korzystne dla firm zmiany, 

które nie do kooca są im 

znane, dotyczące wymaganego 

poziomu innowacyjności, 

zasad wyboru 

podwykonawców , zniesienia 

obowiązku monitorowania 

przychodów projektu. 

4.  Firmy spoza sektora MŚP, ze 

względu na ich znaczenie dla 

gospodarki oraz specyfikę 

funkcjonowania, mogą 

wymagad innego podejścia ze 

strony instytucji udzielających 

pomocy, w formie bardziej 

aktywnego wspólnego 

poszukiwania projektów, a 

także korygowania programów 

wsparcia i tworzenia nowych, w 

zależności od potrzeb firm i 

prowadzonej polityki paostwa 

Warto rozważyd stworzenie 

(pod kątem Działania 1.1 PO 

IR, ale także innych 

programów wsparcia ze 

środków publicznych, nie tylko 

europejskich), instytucji 

„oficerów łącznikowych”, 

mających utrzymywad kontakt 

NCBR z dużymi firmami w 

sferze ich działania (wybrane 

2-4 województwa lub 

określona branża/grupa 

branż). Osoby te mogłyby nie 

tylko promowad (poprzez 

bezpośrednie spotkania z 

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju 

Identyfikacja i 

zatrudnienie 

odpowiednich 

pracowników (bądź 

wykorzystanie 

obecnych zasobów 

kadrowych), 

przeszkolenie ich i 

przygotowanie do 

pełnienia roli 

„oficerów 

łącznikowych”. 

IV kwartał 

2017 

Rekomendacja 

pozasystemow

a 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

firmami) ofertę Działania 1.1 

(a także Działania 1.2), ale 

także ofertę innych 

programów publicznych. 

Ponadto ich rolą byłaby pomoc 

firmom w wyborze 

odpowiednich projektów, 

mających ubiegad się o 

wsparcie, a także 

przekazywanie informacji o 

wybranych problematycznych 

elementach programów 

wsparcia pod kątem ich 

ewentualnej korekty. 

5.  Bardzo poważną barierą w 

ubieganiu się o wsparcie w 

ramach Działania 1.1 PO IR jest 

minimalny poziom wydatków 

kwalifikowanych, wynoszący 12 

milionów złotych dla 

Poddziałania 1.1.1 i 30 

milionów złotych dla 

Podziałania 1.1.2. Wiele firm po 

prostu nie ma potrzeby i 

zasobów, aby realizowad 

projekty rozwojowe o tej skali. 

Zalecamy obniżenie poziomu 

minimalnych kosztów 

kwalifikowanych w 

Poddziałaniu 1.1.1 do poziomu 

nie więcej niż 5 mln zł, a 

optymalnie – 2 mln zł, a w 

przypadku Poddziałania 1.1.2 

(o ile będzie kontynuowane) 

do poziomu 5-10 milionów 

złotych. Szereg 

przedsiębiorstw realizuje 

pojedyncze projekty B+R na 

poziomie znacznie poniżej 

progu obejmującego w 

Poddziałaniu 1.1.1 (12 mln zł) 

czy Poddziałaniu 1.1.2 (30 mln 

zł) i tylko dla określonych 

sektorów (np. 

Ministerstwo 

Rozwoju, 

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju 

Dokonanie zmian w 

dokumentacji 

konkursowej dla 

kolejnych 

konkursów w 

ramach Działania 

1.1 PO IR 

III kwartał 

2017 

Rekomendacja 

programowa 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

farmaceutycznego, 

chemicznego) i pojedynczych 

firm realizacja tak dużych 

projektów nie stanowi 

problemu. Bardzo wiele firm 

jest zainteresowanych 

projektami rzędu 2 mln - 5 mln 

zł, a pragnąc spełnid wymóg 

„Szybkiej ścieżki” w sposób nie 

do kooca uzasadniony wydłuża 

okres realizacji projektu albo 

rozszerza jego zakres. Wiąże 

się to z pewnym ryzykiem, co 

ogranicza skłonnośd do 

aplikowania o dotacje. Poziom 

minimalnej wartości kosztów 

kwalifikowanej 5 mln zł 

zapewni znaczny wzrost 

składanych wniosków, jednak 

dla Poddziałania 1.1.1 

rekomendujemy dalsze 

obniżanie wartości tego progu 

– do 2 mln zł (zrównanie z 

wymogiem dla MŚP). 
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 Treśd wniosku  Treśd rekomendacji  Adresat 

rekomendacji  

Sposób wdrożenia  Termin 

wdrożenia  

(kwartał)  

Klasa 

rekomendacji  

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacyjny 

6.  W miarę wdrażania Działania 

1.1 PO IR są wprowadzane 

zmiany i uproszczenia w 

zasadach wdrażania lub oceny 

wniosków, które mają 

przeważnie korzystny charakter 

i powinny byd korzystnie 

odbierane przez firmy. Zmiany 

te jednak na ogół nie są 

wystarczająco wyeksponowane, 

w związku z czym wielu 

potencjalnych wnioskodawców 

może nie byd ich świadomych, 

wskutek czego zainteresowanie 

kolejnymi konkursami może nie 

byd wystarczająco duże. 

W celu zachęcenia firm, które 

nieudanie aplikowały o 

wsparcie w ramach pierwszych 

konkursów lub też nie 

aplikowały, a zniechęciły je od 

tego informacje o problemach 

formalnych, należy rozważyd 

przy okazji ogłaszanie 

kolejnych konkursów, 

umieszczanie w dokumentacji 

konkursowej informacji o 

zmianach, jakie dokonały się 

od poprzedniego konkursu, a 

idealnie od samego początku 

wdrażania Działania. 

Narodowe 

Centrum Badao i 

Rozwoju 

Zamieszczanie 

stosownej 

informacji w 

aktualnościach dla 

danego konkursu 

lub wręcz w 

katalogu z 

dokumentacją 

konkursową. 

III kwartał 

2017 

Rekomendacja 

programowa 

Innowacyjnośd 

oraz badania i 

rozwój 

Inteligentny 

Rozwój 

 


