Podsumowanie XIV spotkania Grupy roboczej ds. wdrażania POIR
7 grudnia br. odbyło się XIV posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Spotkanie było prowadzone przez Panią
Małgorzatę Szczepańską, Dyrektora Instytucji Zarządzającej POIR (IZ POIR).
Celem spotkania Grupy było omówienie nowej koncepcji systemu wyboru projektów w ramach działań
POIR realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz poddanie pod dyskusję
propozycji zmian w kryteriach wyboru projektów dla instrumentów konkursowych POIR, wdrażanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP, 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej, 3.2.1 Badania na rynek i 3.3.3 Wsparcie MŚ w promocji marek
produktowych – Go to Brand POIR.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją zmiany sposobu wyboru projektów w działaniach realizowanych
przez NCBR, przedstawioną przez Pana Piotra Sołowieja – Dyrektora Działu Koordynacji i Współpracy
z Ekspertami.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww.
zmiany:


Wskazano, że zakładana efektywność prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach
działania 1.1.1 PO IR badana jest w ramach 3 kryteriów punktowanych: Nowość rezultatów
projektu; Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia oraz Wdrożenie rezultatów projektu
planowane jest na terenie RP. Ponadto konieczność zapewnienia przez Wnioskodawców wkładu
własnego w projekcie jest czynnikiem dodatkowo zapobiegającym składaniu wniosków
o wsparcie prac B+R o małym potencjale w zakresie efektywności wdrożenia.



Zapewniono, że zmiana kryteriów i systemu oceny nie wpłynie negatywnie na czas weryfikacji
wniosków o dofinansowanie. W wyniku wprowadzenia w ramach kryterium dostępu
Kwalifikowalność i adekwatność wydatków oceny wydatków w projekcie, do tej pory
weryfikowanych na etapie przygotowań do podpisania umowy o dofinansowanie, a także dzięki
planowanemu wyznaczeniu w regulaminach konkursów ostatecznych terminów na dokonanie
czynności niezbędnych do jej zawarcia, przyspieszony zostanie proces zawierania umów
o dofinansowanie.

W drugiej części spotkania Pan Andrzej Łosiewicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Wsparcia
Innowacyjności PARP przedstawił propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla działania: 2.3.1,
2.3.2 oraz 2.3.4 POIR.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian:


Poinformowano o planach dotyczących wpisania akredytowanych instytucji otoczenia biznesu
(wykonawców usług w poddziałaniu 2.3.1) oraz jednostek naukowych (wykonawców prac B+R
w poddziałaniu 2.3.2) do prowadzonej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Ma to na
celu ułatwienie realizacji ww. działań poprzez zapewnienie dostępu firmom do
wystandaryzowanej oferty tych instytucji online. Jednocześnie będą prowadzone dalsze
uzgodnienia dotyczące możliwości złagodzenia zasad konkurencyjnego wyboru ofert tych
instytucji.



Podkreślono, iż jednokrotność poprawiania wniosków o dofinansowanie w zakresie wskazanym
przez ekspertów jest rozwiązaniem horyzontalnym i jednocześnie zapobiegającym przedłużaniu
procedury modyfikowania wniosków o dofinansowanie.



Wskazano, iż treść kryterium Projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, a cel projektu jest
uzasadniony i racjonalny poddziałania 2.3.2 (dla komponentu inwestycyjnego), zapewnia
powiązanie przedmiotu wdrożenia z zakresem usługi badawczej zrealizowanej w ramach
komponentu I.



Zapowiedziano przegląd kryteriów akredytacji IOB – wykonawców usług w poddziałaniu 2.3.1,
celem zwiększenia podaży akredytowanych podmiotów (np. podmiotów prywatnych działających
dla zysku a mających szerokie doświadczenie w świadczeniu usług proinnowacyjnych).
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Konieczność przeanalizowania rozwiązań w tym zakresie, aby nadmiernie nie otworzyć systemu
akredytacji.


Podkreślono, iż projekty wsparte w ramach dwóch zrealizowanych konkursów w poddziałaniu
2.3.2 nadal mają potencjał do realizacji części wdrożeniowej w ramach nowego naboru (około
300 umów w realizacji, 80 projektów zrealizowanych). Rekomendowano, aby niezwłocznie, po
zatwierdzeniu zmian kryteriów wyboru projektów, poinformowano te podmioty o planowanych
konkursach na nowych zasadach.



Zaproponowano, aby – jeśli to możliwe - w treści kryteriów nie odsyłać do innych dokumentów
w zakresie limitów dotyczących wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach.

W dalszej części spotkania Pan Radosław Runowski – Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji
Przedsiębiorstw PARP przedstawił propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla działań 2.3.3
i 3.3.3 POIR.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian:


W odpowiedzi na propozycję Członków Grupy z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej
o nieusuwanie kryterium w poddziałaniu 3.3.3 Produkt uzyskał certyfikat lub świadectwo
dotyczące pochodzenia produktu w ujęciu geograficznym lub branżowym wyjaśniono, iż z punktu
widzenia celów interwencji w przedmiotowym instrumencie nie jest najistotniejsze pochodzenie
produktu tylko, czy stanowi on własność beneficjenta oraz, czy wpisuje się w jego markę
produktową. W przypadku przeciwnej opinii poproszono o zaproponowanie odpowiedniego
sformułowania ww. kryterium.

Następnie Pani Mariola Misztak-Kowalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji
w Przedsiębiorstwach PARP przedstawiła propozycję zmian kryteriów wyboru projektów w działaniu
3.2.1 POIR.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach dyskusji dotyczącej ww. zmian:


Wyjaśniono zakres zmiany kryterium dotyczącego zgodności projektów z politykami
horyzontalnymi wskazując, iż projekty zgodne, tj. o wpływie co najmniej neutralnym na realizację
zasad wskazanych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013
uzyskają wymagany 1 punkt, zaś projekty o dodatkowo pozytywnym wpływie na realizację
zasady zrównoważonego rozwoju w myśl art. 8 ww. rozporządzenia uzyskają preferencję w
formie 2 punktów.

Podsumowując spotkanie Pani Małgorzata Szczepańska, podziękowała osobom pracującym nad
kryteriami wyboru projektów oraz wyraziła nadzieję na pozytywne efekty wprowadzanych zmian
w planowanych na 2018 r. konkursach POIR. Ponadto poprosiła o zgłoszenie ewentualnych uwag do
końca 12 grudnia br. Zapowiedziała również organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego POIR
w dniu 10 stycznia 2018 r.

Załącznik 1. - Agenda posiedzenia.
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