Podsumowanie XIX spotkania Grupy roboczej ds. wdrażania POIR
28 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Spotkanie było
prowadzone przez Panią Małgorzatę Szczepańską, Dyrektora Departamentu
Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, tj.
Instytucji Zarządzającej POIR (IZ POIR).
Celem spotkania Grupy było omówienie propozycji zmian kryteriów wyboru projektów
w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” oraz przedstawienia założeń projektu pozakonkursowego
planowanego do realizacji przez Urząd Patentowy RP, a także kryteriów, które będą
stosowane w jego ocenie.
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Pani dr inż. Anny Ostapczuk, Dyrektora
Działu Strategii w NCBR, która przedstawiła propozycje zmiany kryteriów w ramach
poddziałań 1.1.1 POIR.
Kluczowe kwestie (w tym wyjaśnienia i ustalenia) poruszone w ramach prezentacji
oraz dyskusji dotyczącej ww. zmian:
Pan Włodzimierz Hausner zaproponował wprowadzenie dodatkowego kryterium,
które byłoby stosowane w przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do
poprawy. Proponowane dodatkowe kryterium powinno wskazywać, że poprawa
wniosku o dofinansowanie jest możliwa, o ile nie zostanie zwiększona kwota
dofinansowania. Tak sformułowane kryterium powinno zastąpić opis przedstawiany
w niektórych kryteriach oceny, wskazujący, że poprawa wniosku może być dokonana
pod warunkiem, że nie wpłynie na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu.
Następnie Pan Szymon Żółciński zgłosił kilka propozycji uzupełnienia kryteriów:
- zaproponował wprowadzenie możliwości dołączenia do zespołu zarządzającego
oraz badawczego nowych osób, które nie były wcześniej wskazane we wniosku
o dofinansowanie.
Przedstawiciele NCBR zwrócili uwagę, że takie rozwiązanie może być trudne do
wprowadzenia w związku z koniecznością weryfikowania, czy nie występuje konflikt
interesu pomiędzy ekspertami oceniającymi projekt, a nowymi osobami
wskazywanymi przez wnioskodawcę. Ponadto zwrócili uwagę, że zastosowanie
takiego rozwiązania może znacząco wydłużyć ocenę projektów.
- w kontekście kryterium dotyczącego doświadczenia kadry zarządzającej zadał
pytanie o konieczność stosowania warunku wskazującego na doświadczenie
w zarządzaniu projektami konsorcjalnymi.
Przedstawiciele NCBR poinformowali, że wymóg ten jest stosowany wyłącznie
w przypadku projektów konsorcjalnych – wówczas co najmniej jeden konsorcjant
musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami.
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- w kontekście kryterium Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP
zapytał, czy możliwe jest uzupełnianie lub dokonanie poprawy wniosku
o dofinansowanie w zakresie informacji niezbędnych do oceny tego kryterium.
Należy pamiętać, że z uwagi na sposób oceny tego kryterium (uzyskanie 0 pkt nie
oznacza negatywnej oceny) wprowadzenie możliwości poprawy nie jest tak istotne,
jak w przypadku pozostałych kryteriów.
Ponadto Pan Szymon Żółciński zadał pytanie o możliwość wydłużenia okresu na
poprawę wniosku o dofinansowanie w związku z uwagami zgłoszonymi przez
ekspertów. Pani Anna Ostapczuk poinformowała, że kwestia ta zostanie
przeanalizowana w trakcie przygotowywania Regulaminu Konkursu.
Następnie Pani Anna Kieracińska, reprezentująca OPZZ, zadała pytanie o to, czy
w związku z przedstawionymi zmianami w kryterium dotyczącym kadry badawczej
będzie wymagane zawarcie umów warunkowych z personelem planowanym do
zaangażowania do realizacji projektu. Przedstawiciel NCBR poinformował, że taki
wymóg będzie zachowany.
Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały założenia planowanego do realizacji
przez Urząd Patentowy RP w ramach II osi POIR nowego projektu
pozakonkursowego „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Prezentację
przedstawili przedstawiciele UPRP: Pani Edyta Demby-Siwek – Prezes, Pan Piotr
Zakrzewski – Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności oraz
Pani Joanna Kupka – Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności, Departament
Promocji i Wspierania Innowacyjności.
Celem projektu ma być zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie
ochrony własności intelektualnej. W ramach projektu wybrani przez UPRP eksperci
będą realizować usługi na rzecz MSP dotyczące identyfikacji możliwości
wykorzystania ochrony własności intelektualnej w danej firmie (w tym wizyty
u przedsiębiorcy, sporządzenie raportu końcowego).
Po prezentacji odbyła się dyskusja nt. założeń projektu. Pan Włodzimierz Hausner
oraz Pan Szymon Żółciński zwracali uwagę, że zakładany w budżecie koszt
wykonania usługi na rzecz MSP wydaje się zbyt niski, co może wpłynąć na niską
jakość usług, jakie będą świadczone w ramach projektu. Przedstawiciele UPRP
wskazywali, że jest to wstępny szacunek kosztu usługi, przygotowany na podstawie
metodologii stosowanej przez KE w przypadku podobnego projektu realizowanego
w ramach Programu Cosme. Pani Małgorzata Szczepańska zaznaczyła, że
przedstawione założenia projektu będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez
Komisję Oceny Projektu.
Podsumowując spotkanie Pani Małgorzata Szczepańska, podziękowała wszystkim
za udział. Zapowiedziała również organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego
POIR w dniu 26 czerwca 2019 r.
Zał. 1. Agenda posiedzenia Grupy w dn. 28 maja 2019 r.
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