Podsumowanie XV spotkania Grupy roboczej ds. wdrażania POIR
1 marca br. odbyło się XV posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Spotkanie było prowadzone przez Panią Katarzynę
Kaczkowską, zastępcę dyrektora Instytucji Zarządzającej POIR (IZ POIR).
Celem spotkania Grupy było poddanie pod dyskusję propozycji kryteriów wyboru projektów dla
działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R wdrażanego przez Fundację na rzecz
Nauki Polskiej (FNP) oraz poddziałania 2.3.5 Design dla MSP wdrażanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją kryteriów wyboru projektów dla działania 4.4 Zwiększanie
potencjału kadrowego sektora B+R, przedstawioną przez Pana Tomasza Poprawkę, zastępcę
dyrektora ds. działalności programowej FNP, oraz Pana Michała Pietrasa, dyrektora
ds. działalności programowej FNP.
Podczas posiedzenia Grupy roboczej zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. uwzględnienia w składzie
Komitetów Naukowo-Gospodarczych w ramach projektów udziału przedstawicieli izb gospodarczych
i stowarzyszeń naukowo-technicznych, którzy wnieśliby odpowiednie doświadczenie i wiedzę
o potrzebach rynku. Uwaga została uznana za zasadną i uwzględniono ją w ostatecznej propozycji
kryteriów.
Ponadto, zgodnie z jedną ze zgłoszonych uwag, doprecyzowano opis kompetencji osoby
odpowiedzialnej za rozwój współpracy w ramach projektu między jednostkami naukowymi
i przedsiębiorcami. Wskazano w opisie kryterium, że osoba odpowiedzialna za rozwój współpracy
w ramach projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami posiada co najmniej 5-letnie
doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź świadczeniu
usług badawczych.
Podczas posiedzenia odbyła się również dyskusja dotycząca możliwości udzielania przez FNP
wsparcia podmiotom z woj. mazowieckiego, które dysponuje stosunkowo największym potencjałem
infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparcie takei będzie jednak możliwe jedynie pod warunkiem
dostępności w działaniu i osi priorytetowej alokacji dla regionu lepiej rozwiniętego.
W drugiej części spotkania Pan Andrzej Łosiewicz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Usług
Proinnowacyjnych PARP przedstawił propozycje kryteriów wyboru projektów dla poddziałania
2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
Podczas posiedzenia zgłoszone zostały uwagi (głównie przez Konfederację Lewiatan) dot. różnic
pomiędzy działaniem Design dla przedsiębiorców planowanym do realizacji w POIR a działaniem 1.4
Wzór na konkurencję realizowanym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Zwrócono uwagę,
iż podobne działanie charakteryzuje się ostrzejszymi wymaganiami w POPW w stosunku do
planowanego konkursu w POIR. Uwagi te nie zostały uwzględnione z uwagi na odmienny charakter
instrumentów. Działanie POIR posiada szereg obostrzeń przedmiotowych wynikających
z finansowania w ramach CT 1 (innowacyjność, KIS), stąd wprowadzanie obostrzeń podmiotowych
(dotyczących kondycji wnioskodawcy i podmiotu realizującego usługę) nie wpłynęłoby w działaniu
POIR na poprawę jakości projektów.
Podsumowując spotkanie, Pani Katarzyna Kaczkowska 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
5 marca br. Zapowiedziała również organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego POIR w dniu
21 marca 2018 r.
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