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1. Podstawy prawne 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.) projekty programów podlegają konsultacjom 

z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Podmioty 

organizujące konsultacje przygotowują sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające 

w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w ich trakcie wraz z uzasadnieniem oraz 

podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. 

2. Przebieg konsultacji 

2.1. Regionalne spotkania konsultacyjne 

Przed rozpoczęciem właściwych, tj. określonych w w/w ustawie, konsultacji społecznych, 

przeprowadzone zostały konsultacje założeń Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 

(PO IR). W tym celu, w okresie maj - czerwiec 2013 r. w 7 miastach Polski odbyły się tzw. spotkania 

konsultacyjne w formie konferencji, podczas których prezentowano najważniejsze założenia 

Programu. 

Założenia PO IR, które były prezentowane w czasie konferencji regionalnych powstały w oparciu 

o przyjęte przez Radę Ministrów w dn. 15 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa, 

wyznaczające ogólne kierunki interwencji z funduszy UE w kolejnej perspektywie finansowej. 

Założenia Umowy Partnerstwa były zatem punktem wyjścia do dyskusji na temat zakresu wsparcia 

przedsiębiorczości, innowacyjności oraz badań naukowych w ramach PO IR.  

W spotkaniach regionalnych mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, po uprzednim 

zarejestrowaniu się na daną konferencję i z uwzględnieniem limitu miejsc. Spotkania w regionach 

adresowane były głównie do przedsiębiorców, pracowników jednostek naukowych, przedstawicieli 

instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumianej opinii publicznej. Cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony przedsiębiorców, przedstawicieli IOB oraz klastrów. W sumie 

w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział ok. 800 osób. 

Należy podkreślić, że prezentacja założeń PO IR była inicjatywą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

(MIR), mającą na celu przybliżenie społeczeństwu planów realizacji programu oraz pozyskanie 

wstępnych uwag i opinii dotyczących zakresu wsparcia PO IR. Nie były to konsultacje społeczne 

programu w rozumieniu art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

Harmonogram spotkań regionalnych przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1. Harmonogram spotkań regionalnych dotyczących konsultacji założeń PO IR. 

Lp. Termin Miasto 

1. 23 maja 2013 r. Gdańsk 

2. 28 maja 2013 r. Wrocław 

3. 3 czerwca 2013 r. Białystok 

4. 7 czerwca 2013 r. Kraków 

5. 10 czerwca 2013 r. Katowice 

6. 12 czerwca 2013 r. Szczecin 

7. 14 czerwca 2013 r. Warszawa 
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2.2. Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 

Konsultacje projektu PO IR odbyły się w dniach 9 września - 14 października 2013 r. Podobnie, jak 
spotkania konsultacyjne, były one adresowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów,  
w szczególności przedstawicieli biznesu, nauki, samorządów terytorialnych, administracji rządowej, 
organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na stronach internetowych 
administrowanych przez MIR oraz w ogólnopolskim dzienniku - Dziennik Gazeta Prawna (wydanie 
z dnia 9 września 2013 r.). 

Uwagi w ramach konsultacji były przede wszystkim zbierane za pośrednictwem strony internetowej. 
Na stronie www.poig.gov.pl administrowanej przez MIR zamieszczony został projekt Programu 
przekazany do konsultacji społecznych oraz elektroniczny formularz zgłaszania uwag. Uwagi były 
także przekazywane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

W ramach konsultacji zorganizowano także konferencję, której celem było zaprezentowanie projektu 
PO IR oraz dyskusja na temat zakresu wsparcia objętego programem. Konferencja odbyła się w dniu 
7 października 2013 r. w siedzibie MIR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.  

W konferencji wzięło udział ok. 160 osób. Przeważająca część spotkania poświęcona została dyskusji 
nad projektem Programu. Tematy podejmowane w jej trakcie dotyczyły głównie: 

 sposobu uwzględniania w PO IR tematyki inteligentnych specjalizacji, 

 poziomu intensywności wsparcia dla różnych grup beneficjentów, 

 definicji innowacji oraz rodzajów innowacyjnych projektów wspieranych w PO IR, 

 różnic wynikających w realizacji instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym i zwrotnym, 

 procesu oceny projektów innowacyjnych, 

 zasad wsparcia klastrów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Konferencja była transmitowana "na żywo" za pośrednictwem strony internetowej: 
www.poig.gov.pl/transmisja. 

Zapis video z konferencji konsultacyjnej dostępny jest na stronie: 

http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/Serwis_prasowy/transmisje/Strony/konferencja_konsultacyjna_POI

R_2014_2020.aspx 

3. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji  

3.1. Statystyka uwag 

W trakcie konsultacji społecznych PO IR zgłoszonych zostało 250 uwag. Najwięcej uwag dotyczyło 

opisu części strategicznej Programu (44) oraz I, II i III osi priorytetowej (odpowiednio uwag: 38, 33,31). 

Niecałe 10% (24 uwagi) zastrzeżeń do PO IR stanowiły uwagi ogólne, a niespełna 9% (22 uwagi) – do 

IV osi priorytetowej Programu. Uwagi do pozostałych części PO IR pojawiały się sporadycznie. 

Szczegółowo liczbę uwag zgłoszonych do poszczególnych części programu przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Statystyka uwag zgłoszonych do projektu PO IR w ramach konsultacji społecznych. 

Część dokumentu 
Liczba 
zgłoszonych uwag 

Wstęp 5 

Opis części strategicznej programu 44 

Opis układu osi priorytetowych 5 

http://www.poig.gov.pl/
https://www.poig.gov.pl/transmisja
http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/Serwis_prasowy/transmisje/Strony/konferencja_konsultacyjna_POIR_2014_2020.aspx
http://www.mir.gov.pl/ministerstwo/Serwis_prasowy/transmisje/Strony/konferencja_konsultacyjna_POIR_2014_2020.aspx
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I Oś priorytetowa 38 

II Oś priorytetowa 33 

III Oś priorytetowa 31 

IV Oś priorytetowa 22 

V Oś priorytetowa 1 

Wymiar terytorialny 3 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów i operacji 10 

Przedstawienie sposobu realizacji zasad 
horyzontalnych 

1 

Opis ram koordynacji w ramach programu 6 

Opis rozwiązań z zakresu skutecznej i efektywnej 
realizacji programu 

11 

Finansowanie PO i plan finansowy 7 

Opis systemu instytucji zaangażowanych w realizację 
PO IR 

3 

Diagnoza (załącznik) 6 

Uwagi ogólne 24 

RAZEM 250 

 

Uwagi ogólne  

Uwagi ogólne dotyczyły w głównej mierze uszczegółowienia zapisów Programu, zamieszczenia 

definicji pojęć (np. innowacyjności); wysokości alokacji PO IR w układzie osi priorytetowych, celów 

tematycznych, priorytetów inwestycyjnych oraz kategorii regionów. 

Część strategiczna PO Inteligentny Rozwój 

Uwagi do części strategicznej PO IR dotyczyły m.in. sposobu ujęcia tematu klastrów w Programie 

(propozycje: uwzględnienia wszystkich klastrów, a nie tylko kluczowych; utworzenie odrębnego 

działania dedykowanego klastrom), uzupełnienia informacji o współpracy ponadregionalnej, kwestii 

realizacji instrumentów zwrotnych na wdrożenia wyników prac B+R oraz wsparcie realizacji 

innowacyjnych projektów. 

I oś priorytetowa 

Uwagi do I osi priorytetowej koncentrowały się m.in. na formie wsparcia projektów (uwzględnienie 

dotacji i instrumentów mieszanych na wdrożenia wyników prac B+R oraz wsparcie innowacji); 

pokrywania się zakresu wsparcia niektórych typów instrumentów I i II osi PO IR; umożliwienie 

aplikowanie o środki w ramach osi priorytetowej klastrom, funduszom venture capital, funduszowi 
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funduszy, szkołom wyższym. Ponadto uwagi dotyczyły wskaźników osi oraz wskazywały na 

konieczność doprecyzowania niektórych zapisów Programu.  

II oś priorytetowa 

Uwagi do II osi priorytetowej skupiały się przede wszystkim na możliwości uwzględnienia dużych 

przedsiębiorstw wśród typów beneficjentów oraz zastosowania dotacyjnych i mieszanych form 

wsparcia dla instrumentów realizowanych w ramach tej części Programu. Inne uwagi dotyczyły m.in. 

koncentracji na wspieraniu projektów stricte wdrożeniowych (bez konieczności prowadzenia prac  B+R 

w ramach projektu), braku wyraźnej demarkacji między I i II osią priorytetową, uwzględnieniu funduszu 

funduszy wśród typów beneficjentów tej osi.  

III oś priorytetowa 

Zastrzeżenia do tej części PO IR dotyczyły m.in. stworzenia preferencji dla projektów realizowanych  

w obszarach inteligentnych specjalizacji, podkreślenia roli przemysłów kreatywnych w kontekście 

rozwoju innowacji oraz premiowania działań prowadzących do szybkiego wdrożenia 

przeprowadzonych badań. Zwrócono również uwagę na brak czytelnej demarkacji między niektórymi 

instrumentami wsparcia I i III osi priorytetowej. 

IV oś priorytetowa 

Uwagi do IV osi priorytetowej dotyczyły np. umożliwienia w PO IR wsparcia infrastruktury B+R 

jednostek naukowych spoza projektów uwzględnionych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury 

Badawczej, rozszerzenia instrumentu dotyczącego rozwoju kadr B+R o wsparcie studiów 

doktoranckich i podyplomowych (z obszaru B+R), utworzenia odrębnego instrumentu wspierającego 

patentowanie wynalazków. Część uwag kierowanych w ramach IV osi priorytetowej odnosiła się do 

wskaźników tej osi. 

3.2. Podmioty zgłaszające uwagi 

Uwagi do PO IR w ramach konsultacji społecznych zgłosiły 43 podmioty, m.in. jednostki administracji 

rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz uczelnie. 

4. Stanowisko MIR do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji 

Spośród 250 uwag zgłoszonych do Programu 153 zostały uwzględnione, w tym 64 częściowo. 

97 uwag zostało odrzuconych. Szczegółowe stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do 

uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych PO IR zostało przedstawione w załączniku nr 1. 


